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Скорочення 

 
CAGR сукупний річний темп зростання  м метр 

D/E Debt/Equity, Сукупний борг/Власний капітал м. місто 

HR human resources м. пог. метри погонні 

IFC, МФК 
International Finance Corporation, Міжнародна 
фінансова корпорація 

м.кв. метри квадратні 

IT інформаційні технології МВА Мегавольт-ампер 

JICA  
Japan International Cooperation Agency, Японське 
агентство міжнародного співробітництва 

МВт Мегават 

LDC Louis Dreyfus Company МВФ міжнародний валютний фонд  

LED light-emitting diode (світлодіод) МЕРТ Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

MTBS Maritime & Transport Business Solutions B.V. Мінприроди Міністерство екології та природних ресурсів України 

SWOT 
Сильні сторони - Слабкі сторони - Можливості - 
Загрози 

МІУ Міністерство інфраструктури України  

USDA 
United States Department of Agriculture, Міністерство 
сільського господарства США 

МКП міське комунальне підприємство 

АМКУ Антимонопольний комітет України млн мільйон 

WACC cередньозважена вартість капіталу млрд мільярд 

АМПУ ДП «Адміністрація морських портів України» модель BOT 
модель концесії "Будівництво-Експлуатація-Передача 
державі" 

БДЛК Бузько-Дніпровський лиманський канал МОЗ Міністерство охорони здоров'я України 

БМР будівельно-монтажні роботи МПа мегапаскаль 

ВВП валовий внутрішній продукт  МФО міжнародна фінансова організація 

ВК,З 
Вартість власного капіталу у дол. США з урахуванням 
боргового навантаження: βз * Ринкова премія за ризик 
+ Безризикова ставка + Премія за ліквідність 

не заст. не застосовується 

IRR внутрішня норма прибутку обл. область  

ВРП вимоги до реалізації проектів ОВД оцінка впливу на довкілля 

Га гектар ОВНС оцінка впливу на навколишнє середовище 

ГДК гранично-допустима концентрація ОДА обласна державна адміністрація 

ГДР гранично-допустимий рівень опер. операції 

Грн українська гривня ПАТ публічне акціонерне товариство 

ДБН державні будівельні норми ПДВ податок на додану вартість  

див. дивіться ПКМУ Постанова Кабінету Міністрів України 

ДКВР двобарабанний котел водотрубний реконструйований 
Порт, порт 
«Херсон» 

Херсонський порт 

Дол. долар США ПС підстанція 

ДП Державне підприємство р. рік 

СК Стивідорна компанія  Ро-Ро Roll-on / roll-off, паромні переправи Rо-Rо 

ДПЗКУ Державна продовольчо-зернова корпорація України рр. роки 

ДПП державно-приватне партнерство СД стандарти діяльності 

ДСАНПІН державні санітарні правила і норми СЗЗ cанітарно-захисна зона 

ДТІ довгострокові темпи інфляції США Сполучені Штати Америки 

е\е електроенергія т. тонна 

ЄБРР Європейський банк реконструкції та розвитку т.ч. у тому числі 

Євро європейська валюта табл. таблиця 

ЄДРСР Єдиний державний реєстр судових рішень ТБТ ТрансБалкТермінал 

ЄС Європейський союз ТЕО техніко-економічне обґрунтування 

ЄСВ єдиний соціальний внесок тис. тисяча 

знач. Значення ТОВ товариство з обмеженою відповідальністю 

і т.д. і так далі ТП трансформаторна підстанція 
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ІЗТ Іллічівський зерновий термінал ХМТП ДП «Херсонський морський торговельний порт» 

інв. інвестиції ЦРП центральний розподільчий пункт 

кВ кіловольт NPV чиста приведена вартість 

кв. квартал шт. штуки 

кВт кіловат ХФ АМПУ 
Херсонська філія ДП «Адміністрація морських портів 
України» 

КМУ Кабінет Міністрів України   
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Важливе повідомлення 

 

Цей документ містить резюме інформації про Херсонський морський торговельний порт 
(ХМТП). Він призначений для виключного використання осіб, потенційно зацікавлених в 
участі у тендері на передачу у концесію активів ХМТП. Цей документ поширюється з 
єдиною метою - виступати як відправна точка для обговорення проекту з потенційними 
інвесторами. Він не є вичерпним і не надає повної інформації про проект. 
 
Цей документ не є обов'язковим і не має юридичної сили. Жодна сторона не матиме підстав 
для жодних претензій до Міністерства інфраструктури України, Адміністрації морських 
портів України, ЄБРР або МФК, або будь-якої іншої особі, яка розповсюджує цей документ, 
на підставі його вмісту. 
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Розділ 1. Загальна інформація та коротке резюме 
Проекту 

1.1 Вступ 

Державне Підприємство «Херсонський морський торговельний порт» (далі – «ХМТП», 
Порт) є портовим оператором у порту «Херсон», міжнародному морському порту, 
географічно розташованому на північно-західному узбережжі Чорного моря (далі – порт 
«Херсон», Херсонський порт).  

ХМТП спеціалізується на перевалці різних типів вантажу, зокрема зернових та харчових 
вантажів, піску, металобрухту, мінеральних добрив навалом та в упаковці, деревини та інших 
суховантажів.  

Херсонський Порт знаходиться поряд із гирлом річки Дніпро, що впадає в затоку Дніпра, 
яка напряму з’єднана з Чорним морем. Він вигідно розташований поблизу основних 
металургійних та сільськогосподарських (пшениця, кукурудза, соняшник) регіонів України. 

Окрім ХМТП, у Херсонському порту є кілька приватних операторів, таких як «Дніпро Карго 
Лімітед» та «Херсонський річковий порт». З 2012 року Херсонський порт суттєво звузив 
портфель типів вантажу для обробки, зосереджуючись на будівельних матеріалах, зернових, 
чорних металах та «інших суховантажних сипучих вантажах». Щодо ХМТП, то частка цих 
вантажів склала понад 85% загального обсягу вантажів, оброблених в 2017 році. В Таблиці 
1.1 наведено динаміку об'ємів вантажів, що оброблялися існуючими операторами в порту 
Херсон та в Херсонському річковому порту, що розташований поруч. Більш детальна 
статистика перевалки з розбивкою по операторам в порту Херсон наведена в Розділі 2. 

Таблиця 1.1: Обсяги та частка ринку цільових вантажів порту «Херсон» (2012-2017 
рр.)  

Тис. тонн  
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сукупній 

темп 

річного 

зросту 

2012 – 

2017, % 

Усього вантажу - Херсон  3 817  4 133  3 901  4 134  3 712  3 341  -2,6%  -12,5%  

Нафта - Херсон  33  12  17  30  61  56  11,5%  72,1%  

Вугілля - Херсон 16  -   4  24  2  -   -100%  -100%  

Різні руди - Херсон 86  6  -   9  17  3  -49%  -96,5%  

Будівельні матеріали - Херсон 661  1 217  384  413  177  257  -17,2%  -61,2%  

Зернові культури - Херсон 1 642  1 355  1 221  956  1 262  1 109  -7,6%  -32,5%  

Чорні метали - усі - Херсон 96  103  645  691  405  274  23,3%  185,4%  

Хімічні та мінеральні добрива 
- Херсон 

416  360  263  201  154  31  -40,5%  -92,6%  

Інші суховантажні сипучі 
вантажі - Херсон 

240  686  1 162  1 340  1 306  1 229  38,6%  411,7%  

Частка – Базові вантажі - 
Херсон  

83,6%  90,5%  94,7%  88,7%  91,2%  88,6%  не заст. не заст. 

Херсон – Частки ринку                  

Нафта - Херсонська область  0,9%  0,3%  0,4%  0,8%  1,3%  1%  не заст. не заст. 

Вугілля - Херсонська область 0,1%  -   0,03%  0,3%  0,04%  -   не заст. не заст. 
Різні руди - Херсонська 
область 

0,3%  0,02%  -   0,02%  0,05%  0,01%  не заст. не заст. 

Будівельні матеріали - 
Херсонська область 

17,4%  29,4%  10,5%  8,7%  4,3%  4,4%  не заст. не заст. 

Зернові культури - 
Херсонська область 

6%  5%  3,6%  2,6%  3,1%  2,7%  не заст. не заст. 

Чорні метали - Херсонська 
область 

0,5%  0,6%  3,4%  3,8%  2,4%  1,9%  не заст. не заст. 



 
 

 

 
   
 8 

Тис. тонн  
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сукупній 

темп 

річного 

зросту 

2012 – 

2017, % 

Хімічні та мінеральні добрива 
- Херсонська область 

5,2%  6,7%  7,2%  6,6%  7,4%  3%  не заст. не заст. 

Інші суховантажні сипучі 
вантажі - Херсонська область 

5,1%  9,6%  15,2%  16,5%  17%  12,8%  не заст. не заст. 

Джерело: АМПУ; Аналіз ринку морських портів 

 
Протягом кількох останніх років порт «Херсон» втрачає обсяги перевалки та частку ринку 
багатьох типів вантажів. Було втрачено позиції в сегменті будівельних матеріалів – з близько 
17,4% регіонального ринку в 2012 р. до близько 4,4% в 2017 році. За той ж період часу, обсяг 
хімічних речовин та мінеральних добрив, оброблюваних у порту «Херсон», зменшився на 
близько 390 000 тонн.  

Незважаючи на позитивну картину загального виробництва зернових в Україні, чиї обсяги, 
за прогнозами, суттєво зростатимуть упродовж наступних десятиліть – із 40 млн. тонн у 2017 
р. до майже 70 млн. тон у 2030 р., – порт «Херсон» втратив 3,2% своєї частки ринку в період 
2012-2017 років, з 1,6 млн. тонн в 2012 році до приблизно 1,1 млн. тонн в 2017 році. Ця 
втрата може головним чином пояснюватися переходом зернотрейдерів до інших портів у 
Миколаївському регіоні та до глибоководних морських портів з огляду на обмеження 
глибин в Херсоні.  

Водночас із втратами обсягів вантажів, описаних вище, порт «Херсон» збільшив обсяги 
перевалки «інших суховантажних сипучих вантажів» з 240 000 тонн у 2012 році до майже 1,2 
млн. тонн у 2017 році. Основним типом «інших суховантажних сипучих вантажів» є пісок, 
що видобувається в піщаному кар’єрі, розташованому поряд із портом «Херсон», і складає 
близько 1 млн. тонн у 2017 році.  

Загалом порт «Херсон» відіграє незначну роль у сегменті українських портів з огляду на 

обсяги оброблюваних вантажів. Порт та його підхідний канал забезпечують максимальну 
осадку 7,6 м і тому мають обмеження щодо прийняття окремих видів суден. Тож Порт не 
може конкурувати з більш глибоководними морськими портами, які, навпаки, можуть 
приймати більші за габаритами судна та більші за обсягами навантаження. Через це ХМТП 
зосередився на нішевих вантажах (менших за обсягами навантажень) та на трейдерах, що 
спеціалізуються на напрямках експорту на відносно недалекі відстані в межах Чорного моря, 
Туреччини, Мармурового моря та країн східного Середземномор’я.  

До 2011 р. ХМТП обробляв усі вантажі в межах порту «Херсон». Проте, з 2012 р. ХМТП 
почав демонструвати втрати обсягів обробки вантажів (Таблиця 1.2). 

Таблиця 1.2:  Обсяги перевалки вантажів порту «Херсон» та ХМТП (2010 – 2017 рр.)  

Тис. тонн  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Усього вантажу - Херсон 2 347 2 926 3 817 4 133 3 901 4 134 3 712 3 341 

Зернові вантажі - ХМТП  972 1 243 1 535 847 343 292 228 605 

Будівельні матеріали - ХМТП  392 720 603 882 260 296 231 260 

Добрива - ХМТП  365 433 470 394 266 203 158 31 

Металобрухт - ХМТП  155 121 71 37 126 164 128 43 

Деревина - ХМТП  226 178 166 7 - 4 3 - 

Інші вантажі - ХМТП  237 231 256 443 454 604 472 101 

Усього - ХМТП 2 347 2 926 3 101 2 610 1 449 1 563 1 220 1 040 

Ринкова частка ХМТП, %  100% 100% 81% 63% 37% 38% 33% 31% 
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Джерело: АМПУ, ХМТП.  

 
В 2012 р. ХМТП обробив близько 81% вантажів Порту, тоді як у 2017 році цей показник 
суттєво зменшився – до близько 31%. Особливо у сегменті перевалки зерна приватні 
оператори позбавили ХМТП великої частки ринку. Головними причинами цього були 
обмежені ефективність і гнучкість ХМТП та більш високі тарифи порівняно з приватними 
операторами поряд. 

Можливості ХМТП залишатися конкурентноздатним 
Здатність ХМТП конкурувати та залишатися дієвим у надзвичайно конкурентному 
середовищі зумовить його успіх у майбутньому. Незважаючи на відносно невисокі 
операційні результати останніх років та втрату обсягів вантажів на користь конкурентів, 
ХМТП перебуває у вигідному положенні для обробки більших обсягів зернових вантажів 
на тлі зростаючих у державі обсягів експорту зерна. Однак ХМТП програє з точки зору 
конкурентних перваг щодо переробки загальних зернових вантажів іншим портам з огляду 
на два важливих обмеження:  

▪ Розширення порту «Херсон» фізично обмежене, оскільки ХМТП знаходиться в 
межах міста Херсон; 

▪ Порт «Херсон» не може приймати більші за габаритами судна з огляду на 
глибинні обмеження підхідного каналу.1 

Втім, значну частину зернових вантажів, що їх обробляє ХМТП, складають продукти 
переробки зерна, наприклад: борошно, висівки. Ці типи продуктів переробки зерна 
вважаються нішевими вантажами, оскільки їхні характеристики відрізняються від 
характеристик основних експортних зернових вантажів: 

▪ Відвантаження відносно невеликі порівняно з традиційними експортними 
зерновими вантажами (пшениця, кукурудза, ячмінь тощо); 

▪ Такі продукти вимагають особливого зберігання та поводження, оскільки вони 
«клейкі» та мають деякі додаткові вимоги до зберігання з огляду на характеристики 
продукту (ферментація, газовиділення тощо); 

▪ Оператори з перевалки традиційних експортних зернових вантажів зазвичай не 
зацікавлені в обробці менших за обсягами відвантажень таких продуктів. 

Ці характеристики продуктів переробки зерна роблять порт «Херсон» привабливим портом 
для певних нішевих ринків. Оскільки зерновий сектор в Україні є одним з найбільш 
перспективних секторів з точки зору потенціалу росту на наступні десятиліття, ХМТП 
повинен підготуватися, щоб скористатися можливостями майбутнього зростання.2 Однак 
така підготовка, а отже, і майбутній успіх підприємства, буде значно залежати від його 
спроможності забезпечити фінансування для інвестицій в існуючі та нові об’єкти та 
модернізації своїх операцій. 

Цей Інвестиційний меморандум (далі ІМ) містить інформацію, яка дозволить потенційно 
зацікавленим інвесторам вивчити більш детально пропозицію про залучення приватних 

                                                 

1 Фізично можливо заглибити причали, однак ХМТП не має достатнього потенціалу, аби конкурувати з іншими 
глибоководними портами.  

2 До цих можливостей надежить імпорт добрив, оскільки вони тісно пов’язані з сільськогосподарським сектором України, 
зокрема з зерновим сектором.   
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інвестицій та збільшення обсягів перевалки за рахунок надання майна ДП ХМТП в 
концесію (далі – Проект). 

1.1.1 Огляд Інвестиційного меморандуму 

Цей ІМ складається з таких частин: 

▪ Розділ 1 містить вступ. 

▪ У Розділі 2 проведено аналіз портової галузі України та ринкової  позиції ХМТП 
в ній, загальної динаміки обсягів перевалки по ключових цільових вантажах, 
перспективи кожного з них для порту «Херсон», а також розроблено декілька 
сценаріїв прогнозу обсягів перевалки на майбутнє. 

▪ У Розділі 3 проведено юридичний аналіз: огляд загальної нормативно-правової 
бази щодо діяльності морських портів та форм ДПП, коментарі щодо земельних 
питань, об’єкта концесії, дозвільних документів, страхування, договірних 
відносин, тощо. 

▪ У Розділі 4 здійснено огляд існуючого стану майна порту «Херсон», а також 
описано запропоноване технічне рішення та його ключові показники. 

▪ У Розділі 5 описано результати попередньої оцінки екологічного впливу Проекту. 

▪ У Розділі 6 надано результати аналізу соціальних наслідків Проекту. 

Розділ 2. Огляд ринкового середовища 

2.1 Стислий огляд 

Основні висновки і рекомендації ринкової оцінки  

Цей звіт доводить, що ринкові очікування для порту «Херсон» щодо прогнозованих обсягів 
вантажів є досить оптимістичними. Приватна участь в управлінні та експлуатації портів 
зазвичай підвищує експлуатаційну ефективність і продуктивність, що за очікуваннями також 
матиме ефект для порту «Херсон». Очікується, що обсяги перевалки подвоються в порту 
протягом наступного десятиліття, що особливо зумовлене загальними очікуваннями 
зростання зернової промисловості в Україні. Очікується, що порт Херсон суттєво 
скористається збільшенням експорту зернових культур через більше " бізнес-орієнтований" 
підхід. 

На підставі результатів оцінки ринку та проведених SWOT-аналізів, нижче наведені основні 
висновки для порту «Херсон».  

Порт «Херсон» 

• Херсонський порт може відігравати важливу роль як нішевий порт, обробляючи 
специфічні вантажі, такі, як продукти переробки зерна; 

• Розташування біля річки може стати в нагоді для порту «Херсон»; 

• Оскільки порт оточений самим містом, існують обмеження можливостей для 
розширення, а прийняття великих суден неможливе через обмеження підхідного каналу 
(заявлена глибина 7,6 метрів); 

• Привабливість порту Херсон може бути поліпшена шляхом залучення приватного 
оператора до інвестування в краще й сучасне обладнання, покращення експлуатаційних 
характеристик і залучення більшої кількості вантажів.   
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2.2 Частина А: Аналіз портової галузі України 

2.2.1 Історичний аналіз вантажопотоку портової галузі України 

2.2.1.1   Історичний аналіз "Цільової зони" 

Окрім аналізу загальної статистики українських портів на високому рівні, цікавіше виявити 
цільову зону, в якій детально проаналізовано певний перелік морських портів. Вибір портів, 
що входять до цієї цільової зони, базується на їх конкурентній позиції щодо порту «Херсон» 
і включає: 

• Глибоководні порти України: «Одеса», «Южний» та «Чорноморськ»; 
• Морські порти, розташовані в безпосередній близькості: «Миколаїв», «Дніпро-

Бузький»; і 
• Порт, якому приділяється найбільша увага з боку  концесій державно-

приватного партнерства: порт «Херсон». 

Порти, які знаходяться в межах цільової зони, представлені на Малюнку 2.2-1  

Мал. 2.2-1 – Місцезнаходження портів України 

 

 
 
Джерело: внутрішнє дослідження 

 

Порти в цільовій зоні обираються через їх конкурентну позицію щодо порту «Херсон», 
переважно на основі наступних критеріїв: 

• Географічне положення стосовно порту «Херсон»; 
• Частина охопленого внутрішнього регіону, яку спільно поділяють порти (головним 

Миколаїв 
Ольвія 

Порти, призначені для 

концесії 

Порти в межах цільової зони 

Інші порти України 

м. Київ 

Одеса 
Чорноморськ 

Скадовськ 

Херсон 

Южний Умовні 

позначення: 

Румунія 

Молдова 

Кри

м 

Росія 

Київ 

Маріуполь 

Бердянськ Білгород-
Дністровський 
Усть-Дунайськ 

Ізмаїл 
Рені 

Чорне Море 

Азовське Море 
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чином, центральна Україна); 
• Характеристика портів і терміналів з точки зору глибини, потужності, активних 

операторів; 
• Тип та кількість вантажів, що переробляються в цих портах. 

Обравши порти для цієї конкретної цільової зони, важливо зрозуміти відносну частку 
оброблених ними вантажів порівняно з іншими українськими портами. Зрештою, що 
більша частка вантажів, оброблених національними портами цільової зони, то краща 
конкурентоспроможність порту Херсон може бути визначена по відношенню до 
національної портової галузі. З цієї причини, кількість вантажів, оброблених у портах, які 
відносяться до цільової зони, по відношенню до загальної кількості вантажів, які 
обробляються портовим сектором України, представлені в Таблиці 2-1. 

Загальний вантажообіг українських портів незначно зменшився з 135 млн т. вантажів у 2012 
році до приблизно 133 млн т. у 2017 році. Цей спад дорівнює сукупному темпу річного 
зросту на мінус 0,4%, або загальному зменшенню на мінус 1,9% протягом цього 
конкретного періоду часу. 

Всупереч зниженню загальної кількості вантажів, що обробляються українськими портами, 
порти, що належать до цільової зони, збільшили обсяги перевалки з 113 млн т. у 2012 році, 
до 117 млн т. у 2017 році. Це збільшення дорівнює сукупному річному темпу зростання 
(CAGR) - 0,8%, або еквівалентно збільшенню приблизно на 4% протягом періоду між 2012 
і 2017 роками. Таким чином, відносна частка портів, що належать до цільової зони, зросла 
з близько 83% у 2012 році до частки понад 88% усіх вантажів, перевалених українськими 
портами у 2017 році.  

Табл. 2.2-1 – Обіг перевалених вантажів у портах «цільової зони» (2012 – 2017 рр.) 

 
Джерело: АМПУ; внутрішнє дослідження 

 

Збільшення частки ринку цільової зони пояснюється зменшенням кількості вантажів, що 
переробляються в інших українських портах. Зокрема, порт Маріуполь зазнав скорочення 
у 2012 році приблизно на 15 млн тон, а в 2017 році - на 6,5 млн тон. Цей сильний спад 
пояснюється географічним розташуванням порту, який знаходиться у східній частині 
країни на Азовському морі, що є регіоном, який сильно постраждав від російського 
конфлікту. Внаслідок цього деякі з вантажів, що обробляли в  порту Маріуполь, втрачені, 
інші частково перейшли до Миколаєва або порту «Ольвія». 

Тис. тон 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сукупній 
темп 
річного 
зросту 

2012 – 
2017, % 

 Загалом вантажів – Українські порти  135 089  137 272  142 796  144 687  131 746  132 578  -0,37%  -1,86%  

 Загалом вантажів - Миколаїв  20 679  20 304  20 803  22 233  22 424  23 535  2,62%  13,81%  

Загалом вантажів - Ольвія 6 037  5 567  6 975  6 911  6 539  6 880  2,65%  13,96%  

 Загалом вантажів - Миколаївська область 26 716  25 871  27 778  29 144  28 963  30 415  2,63%  13,84%  

 Загалом вантажів - Херсон 3 817  4 133  3 901  4 134  3 712  3 341  -2,63%  -12,47%  

 Загалом вантажів - Одеса  24 542  23 171  24 579  25 586  25 251  24 137  -0,33%  -1,65%  

Загалом вантажів  - Южний  40 311  43 441  47 432  48 582  39 298  41 898  0,78%  3,94%  

 Загалом вантажів - Чорноморськ  17 113  16 459  17 613  17 298  15 942  17 225  0,13%  0,65%  

Загалом вантажів – Цільова зона  112 500  113 075  121 303  124 744  113 165  117 016  0,79%  4,01%  

 Цільова зона - Частка ринку 83,28%  82,37%  84,95%  86,22%  85,90%  88,26%  — —  
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Порт Херсон 
На відміну від Миколаївської області, Херсонський порт також зазнав скорочення обсягів. 
У 2012 році загалом портом було перероблено близько 3,8 млн т. вантажу, що в 2017 році 
зменшилося до 3,3 млн т.  Це скорочення зумовлено значним зменшенням обсягів 
переробки зерна, будівельних матеріалів і хімікатів/мінеральних добрив. Разом ці три 
товарні категорії скоротилися в порівнянні з 2012 роком приблизно на 1,3 млн т.  З іншого 
боку, Херсонський порт суттєво збільшив обсяг "інших сухих навалочних вантажів", що 
перероблялися в порту, з приблизно 240 000 т. у 2012 році до приблизно 1,2 млн т. у 2017 
році, що в основному складається з пісків, видобутих у кар`єрі поблизу порту. Для порту 
«Херсон» більш детальний історичний огляд і аналіз вантажів представлений у наступних 
розділах. 

 

Слід зазначити, що в статистичні дані порту входить кількість вантажів, що обробляються 
приватними операторами, які знаходяться в порту або в безпосередній близькості до нього. 
Наприклад, у статистику порту «Херсон», включають кількість вантажів, що обробляються 
«Дніпро Карго Лімітед», що знаходиться в зоні порту, або «Укррічфлотом», що 
розташований поряд із державним портом. 

2.2.1.2   Історичний аналіз «цільових вантажів» 

Для цілей цієї ринкової оцінки важливо точно зрозуміти і визначити так звані «базові 
вантажі», особливо стосовно порту «Херсон». У цьому розділі спочатку визначаються базові 
вантажі, які обслуговуються українськими портами, після чого аналізуються обрані базові 
вантажі та їх перспективи для порту «Херсон». 

Базові вантажі базуються на відносній частці у тонах вантажів, які переробляються в 
українських портах, і включають: 

• Олії (в основному рослинні олії); 

• Вугілля; 

• Різні руди; 

• Будівельні матеріали; 

• Зернові культури; 

• Чорні метали. 

Огляд загальної кількості вантажів, що переробляються українськими портами, наведено в 
Таблиці 2-2. Крім того, в цій таблиці також представлена відносна частка ринку цільової зони для 
цих конкретних вантажів. 
 
Табл. 2.2-2 – Цільова зона,  обсяги та ринкові частки цільових вантажів (2012 – 2017 
рр.) 

Тис. т.  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Сукупній 
темп річного 
росту 

2012 – 
2017, % 

Загалом вантажів – Українські 
порти  

135 089 137 272 142 796 144 687 131 746 132 578 -0,37% -1,86% 

Олія – Українські порти  3 739 3 489 4 303 3 995 4 710 5 545 8,20% 48,28% 

Вугілля - Українські порти 12 297 12 799 12 385 9 060 6 075 10 815 -2,54% -12,06% 
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Тис. т.  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Сукупній 
темп річного 
росту 

2012 – 
2017, % 

Різні руди - Українські порти 30 752 32 918 35 327 42 265 32 720 27 464 -2,24% -10,69% 

Будівельні матеріали - Українські 
порти 

3 799 4 147 3 646 4 763 4 090 5 867 9,08% 54,43% 

Зернові культури - Українські порти 27 525 27 170 33 576 37 501 40 347 40 651 8,11% 47,69% 

Чорні метали - всі - Українські порти 18 771 17 702 18 878 18 236 16 678 14 816 -4,62% -21,07% 

Частка – Базові вантажі - порти 
України 

71,72% 71,55% 75,71% 80,05% 79,41% 79,32% не заст. не заст. 

 Цільова зона – Обсяги та ринкові частки        

Олія - Обіг 3 549 3 316 4 132 3 842 4 538 5 376 8,66% 51,49% 

Олія – Ринкова частка 94,91% 95,04% 96,03% 96,16% 96,35% 96,97% не заст. не заст. 

Вугілля - Обіг 6 694 7 965 8 703 6 693 4 782 8 861 5,77% 32,37% 

Вугілля - Ринкова частка 54,44% 62,23% 70,27% 73,88% 78,71% 81,94% не заст. не заст. 

Різні руди - Обіг 29 374 31 995 32 478 35 569 26 432 24 169 -3,83% -17,72% 

Різні руди - Ринкова частка 95,52% 97,20% 91,93% 84,16% 80,78% 88,00% не заст. не заст. 

Будівельні матеріали - Обіг 1 144 1 757 1 544 2 945 2 833 4 802 33,23% 319,82% 

Будівельні матеріали - Ринкова частка 30,11% 42,36% 42,33% 61,84% 69,27% 81,84% не заст. не заст.  

Зернові культури - Обіг 26 131 25 276 30 804 35 636 37 809 38 003 7,78% 45,43% 

Зернові культури - Ринкова частка 94,94% 93,03% 91,74% 95,03% 93,71% 93,49% не заст. не заст. 

Чорні метали - всі - Обіг 10 433 8 092 11 397 13 101 11 108 9 771 -1,30% -6,34% 

Чорні метали - всі - Ринкова частка 55,58% 45,71% 60,38% 71,84% 66,60% 65,95% не заст. не заст. 

 
Джерело: АМПУ; внутрішнє дослідження 

 

Як видно з таблиці вище, шість обраних базових вантажів становили близько 72% всього 
вантажообігу українських портів у 2012 році, а в 2017 році їх частка зросла майже до 80%. 
Суттєва частка ринку цих шести основних вантажів дозволяє обмежитись аналізом лише 
даних вантажів, як найважливіших. 

Крім того, в Таблиці 2.2-2 представлена відносна частка цільової зони для всіх обраних 
базових вантажів. Таким чином, можна зробити висновок, що порти цільової зони майже 
цілком обслуговують два специфічні вантажі – олії (97% частки ринку) та зернові культури 
(93% частки ринку). Також, порти цільової зони обробляють більшість специфічних 
базових вантажів, таких як різні руди (88% частки ринку), вугілля (82%  частки ринку) та 
будівельні матеріали (82% частки ринку). 

Чорні метали 

Єдиний тип вантажів, в якому цільова зона має менш значну частку ринку,– це чорні метали. 
Цільова зона збільшила частку обробки на ринку чорних металів приблизно на 10%, з 56% 
у 2012 році до 66% у 2017 році, однак загальний обсяг оброблених чорних металів у цільовій 
зоні зменшився за той же період. У період з 2012 по 2017 рр. загальний об’єм  чорних 
металів, що обробляються в портах цільової зони, скоротився приблизно на 6%, з 10,4 млн 
т. у 2012 році до 9,8 млн т. у 2017 році. Зростання частки ринку є результатом загального, 
але навіть більш швидкого скорочення ринку на рівні країни. У той час як у 2012 році 
українські порти переробили 18,8 млн т. чорних металів, то в 2017 р. в портах було 
перероблено лише 14,8 млн т. Це дорівнює скороченню близько 4 млн т., відповідно, мінус 
21% поміж 2012 та 2017 роками. 
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Причину зменшення ринку чорних металів (головним чином експорту) можна краще 
пояснити географічним розташуванням головного виробничого регіону, який знаходиться 
у східній частині України. Частина виробників чорних металів була змушена скоротити 
виробництво протягом останніх років через чинний конфлікт між Україною та Росією. 
Скорочення виробництва чорних металів безпосередньо впливає на обсяги експорту 
чорних металів, що обробляються українськими портами. Порт, який найбільше 
постраждав від нинішньої ситуації, - це Маріуполь, що обробляв близько 9,0 млн т. чорних 
металів у 2013 році, обсяг яких згодом зменшився приблизно до 4,5 млн т. у 2017 році. Таким 
чином, порт Маріуполь зменшив свою ринкову частку в обробці чорних металів з 
приблизно 50% у 2013 році до 30% в 2017 році. Врешті, порт Маріуполь разом із цільовою 
зоною обробляє більше 96% усіх кольорових металів України, що свідчить про те, що 
основні порти, які обробляють цей вантаж, також визначені. 

У наступних підрозділах визначаються базові вантажі для української портової галузі та, 
зокрема, для цільової зони. Також ідентифікуються відносні важливість і придатність 
обраних базових вантажів для порту «Херсон». 

2.2.1.3   Історичний аналіз: порт Херсон 

Цей розділ представляє історичний аналіз базових вантажів для порту «Херсон». Обрані 
базові вантажі для цільової зони стосовно порту «Херсон» зображені в таблиці 2.2-3 нижче. 

Табл. 2.2-3 – Порт Херсон,  обсяги та ринкові частки базових вантажів (2012 – 2017 
рр.) 

Тис. т.  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сукупній 
темп 
річного 
зросту 

2012 – 
2017, % 

Усього вантажів - Херсон  3 817  4 133  3 901  4 134  3 712  3 341  -2,63%  -12,47%  

Олія - Херсон  33  12  17  30  61  56  11,47%  72,10%  

Вугілля - Херсон 16  -   4  24  2  -   -100,0%  -100,0%  

Різні руди - Херсон 86  6  -   9  17  3  -49,00%  -96,55%  

Будівельні матеріали - Херсон 661  1 217  384  413  177  257  -17,24%  -61,16%  

Зернові культури - Херсон 1 642  1 355  1 221  956  1 262  1 109  -7,55%  -32,48%  

Чорні метали - усі - Херсон 96  103  645  691  405  274  23,33%  185,35%  

Хімічні та мінеральні добрива - Херсон 416  360  263  201  154  31  -40,53%  -92,56%  

Інші сухі насипні вантажі - Херсон 240  686  1 162  1 340  1 306  1 229  38,61%  411,74%  

Частка - Цільові вантажі - Херсон  83,58%  90,46%  94,70%  88,65%  91,19%  88,57%  не заст.  не заст.  

Херсон – Частки ринку                  

Нафта - Херсонська область  0,88%  0,34%  0,39%  0,75%  1,30%  1,02%  не заст.  не заст.  

Вугілля - Херсонська область 0,13%  -   0,03%  0,26%  0,04%  -   не заст.  не заст.  

Різні руди - Херсонська область 0,28%  0,02%  -   0,02%  0,05%  0,01%  не заст.  не заст.  

Будівельні матеріали - Херсонська 
область 

17,39%  29,35%  10,52%  8,68%  4,32%  4,37%  
не заст.  не заст.  

Зернові культури - Херсонська область 5,97%  4,99%  3,64%  2,55%  3,13%  2,73%  не заст.  не заст.  

Чорні метали - Херсонська область 0,51%  0,58%  3,42%  3,79%  2,43%  1,85%  не заст.  не заст.  

Хімічні та мінеральні добрива - 
Херсонська область 

5,17%  6,65%  7,23%  6,62%  7,41%  3,03%  
не заст.  не заст.  

Інші сухі насипні вантажі - Херсонська 
область 

5,14%  9,61%  15,18%  16,51%  16,99%  12,84%  
не заст.  не заст.  

Джерело: АМПУ; внутрішнє дослідження 
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Окрім обраних базових вантажів, до огляду додаються такі види вантажів, як «Хімічні та 
мінеральні добрива» та «інші сухі насипні вантажі», оскільки саме для цього порту вони є 
одними з базових. 

Разом із цими двома додатковими типами вантажів, вісім вантажів є достатньо актуальними 
для обробки в Херсонському порту. Зрештою, ці базові вантажі складають близько 89% від 
загальної кількості вантажів, що перевалювались в Херсонському порту в 2017 р.  

Взагалі, порт Херсон відіграє другорядну роль в українській портовій галузі за обсягами 
оброблених вантажів. Порт розташований недалеко від гирла Дніпра, що впадає в Дніпровську 
затоку та безпосередньо зв’язаний з Чорним морем. Порт і його підхідний канал надають 
максимальну глибину 7.6 м. і, отже, розмір суден, які порт здатен розмістити, обмежений. З цієї 
причини порт не має достатньої можливості конкурувати з "глибшими" портами, здатними 
розміщувати великі судна, призначені для великих вантажних партій. Така ситуація змусила 
Херсонський порт зосередити увагу на нішевих вантажах (менші відвантаження) і трейдерах, які 
зосереджені на експорті на відносно коротких відстанях у межах Чорного моря, Туреччини, 
Мармурового моря та Східного Середземномор’я. 

Динаміка обсягів перевалки в порту «Херсон» 

Цей спад пояснюється, в основному, суттєвим зменшенням обсягів поставок наступних 
категорій вантажів: 

• Зернові культури: скоротились приблизно на 530 000 т.; 

• Будівельні матеріали: скоротились приблизно на 400 000 т.;  

• Хімічні та мінеральні добрива: скоротились приблизно на 390 000 т. 

На відміну від згаданих категорій вантажів, зазначених вище, порт збільшив обсяг "інших 
сухих насипних вантажів", що обробляються в межах порту, з 240 000 т. у 2012 році 
приблизно до 1,2 млн т., в 2017 році. Основний вантаж, що належить до категорії "інші сухі 
насипні вантажі", складає пісок, який видобувається з кар’єру поблизу Херсонського порту, 
і становить близько 1,0 млн т. із зазначених 1,2 млн т. цієї загальної категорії станом на 2017 
рік.  

Зернові культури 

Обсяг зерна, переваленого Херсонським портом, зменшився за цей час з 1,6 млн т. у 2012 
році приблизно до 1,1 млн т. у 2017 році. Це зменшення пояснюється головним чином 
переходом зернотрейдерів до інших портів, таких як порти  Миколаївської області та 
глибоководних портів, що відбулося зокрема через морські обмеження в порту «Херсон». 
Проте велика частина зерна, що переробляється в порту - це, зокрема, продукти переробки 
зернових культур, такі як шріт, макуха та висівки. Ці види побічних продуктів переробки 
зернових культур вважаються ключовими, оскільки вони мають відмінні  характеристики 
порівняно з основним експортом зерна: 

• Партії відносно невеликі у порівнянні зі звичайним експортом зерна (пшениця, 
кукурудза, ячмінь тощо); 

• Продукти переробки потребують певного способу зберігання й обробки, оскільки 
вони є "клейкими", і мають додаткові вимоги щодо зберігання з причин характеристик 
продукту (ферментація, фумігація тощо); 

• Звичайні оператори експорту зерна зазвичай не зацікавлені в обробці менших партій 
цих продуктів. 
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Ці характеристики побічних продуктів переробки зернових культур стали головною 
причиною, чому Херсонський порт все ще обробляє зерно, а також чому Херсонський порт 
має прогнози щодо збільшення обсягів на цьому специфічному ринку.  

 

Хімічні та мінеральні добрива 

Херсонський порт обробляв значну кількість хімічних і мінеральних добрив, які, за даними 
ринку, складалися в основному з сульфату амонію (побічного продукту металургійної 
промисловості). На жаль, обсяги перевалки сульфату амонію суттєво зменшилися  останні 
роки через наступні причини: 

▪ Загальне зменшення виробництва сталі у Східній Україні; 

▪ Переміщення обсягу сульфату амонію з Херсону до інших портів регіону. 

Позиціонування ХМТП 

Об’єм перевалки в порту Херсон та в ХМТП представлений у Таблиці 2-6. 

Табл. 2.2-4 – Порівняння об’єму перевалки в порту Херсон та в ХМТП (2010 – 2017 рр.) 

Тис. т.  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017 

Усього вантажу - Херсон 2 347 2 926 3 817 4 133 3 901 4 134 3 712 3 341 

Зерно - ХМТП  972 1 243 1 535 847 343 292 228 605 

Будівельні матеріали - ХМТП  392 720 603 882 260 296 231 260 

Добрива - ХМТП  365 433 470 394 266 203 158 31 

Металобрухт - ХМТП  155 121 71 37 126 164 128 43 

Деревина - ХМТП  226 178 166 7 - 4 3 - 

Інші вантажі - ХМТП  237 231 256 443 454 604 472 101 

Усього - ХМТП 2 347 2 926 3 101 2 610 1 449 1 563 1 220 1 040 

Ринкова частка ХМТП, %  100% 100% 81% 63% 37% 38% 33% 31% 

Джерело: АМПУ; ХМТП; RHDHV; внутрішнє дослідження 
* Наявна є статистика загального обсягу ХМТП за 2016 рік, розподіл вантажу екстраполюється на основі розподілу обсягу у 2015 році. 

 

Як зазначено в Таблиці 2.2-4 вище, ХМТП обробляв усі вантажі в межах порту «Херсон» до 
2011 року. З 2012 року в статистиці ХМТП наведені виключно ті види вантажів, що 
обробляються приватними учасниками ринку, що ведуть свою діяльність у Херсонському 
порту та навколо нього. З того моменту вдалося проаналізувати відносну частку вантажів, 
що обробляються ХМТП. Була відмічена тенденція до скорочення. У 2012 році ХМТП все 
ще обробляв близько 81% усіх обсягів, але з часом, ця частка суттєво зменшилася, склавши 
приблизно 31% у 2017 році. Приватні оператори захопили у ХМТП більшу частину ринку 
зерна. Основні причини пояснюють обмеженою ефективністю та гнучкістю, вищими 
тарифами, що характерні для ХМТП порівняно з оточуючими приватними операторами. 
Крім того, огляд портових операторів  у Херсонській області наведено в Таблиці 2.2-5. 

Табл. 2.2-5 – Огляд вантажообігів операторів Херсонського порту (2014 – 2016 рр.) 

Оператори порту Херсон* 2014 2015 2016 Приріст за 2014 – 2016 рр. 

Херсонський морський торговий порт 
(державне підприємство) 

        1 449,1          1 662,7          1 211,8  -16,38% 

Судноверф “Паллада»              729,3              618,8              718,0  -1,55% 

Херсонський хлібокомбінат             438,3              285,7              269,3  -38,56% 
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Оператори порту Херсон* 2014 2015 2016 Приріст за 2014 – 2016 рр. 

Дніпро Карго Лімітед              285,3              284,4              255,7  -10,38% 

Термінал, Херсонський суднобудівний завод             115,0              160,2              151,9  32,09% 

Дніпро-Термінал   не заст.               205.5              133.7  не заст. 

Нафтова Гавань               60,8              161,7                96,9  59,38% 

Херсонес  не заст.                      -                  61.2  не заст. 

Вторметекспорт               11,9                25,4                36,7  208,40% 

 Усього         3 089,7          3 404,4          2 935,2  -5,00% 

Джерело: різноманітні джерела, * Об’єми наведені без урахування перевалки річкових портів 

 

Як видно з таблиці, в області існує кілька приватних операторів. Однак жоден із них не зміг 
суттєво збільшити свої обсяги, перевершивши показники ХМТП.  

2.2.1.4   Найбільш перспективні види вантажів 

В цьому розділі визначені та обрані найперспективніші види вантажів, перевалка яких 
здійснюється в порту «Херсон», виходячи, в основному, з наступних критеріїв: 

• Результати аналізу попередніх показників вантажообігу; 

• Прогнози майбутнього росту потоків найбільш перспективних вантажів; 

• Очікувані майбутні тенденції та розробки, які впливатимуть на розвиток портової галузі 
України, зокрема, порту «Херсон», у рамках аналізу вартості ланцюгів постачань; 

• SWOT-аналіз, в якому наведені можливості та потенціал стосовно утримання позиції та 
приваблення основних вантажопотоків до порту. 

На підставі вищенаведеного аналізу попередніх показників вантажообігу, можна зробити 
наступні висновки стосовно різних видів вантажів, як наведено у Таблиці 2.2-6. 

Табл. 2.2-6 – Основні види базових вантажів для порту Херсон: 

Вид вантажу Поточна структура Можливості для порту Херсон 

Контейнери Через обмежену морську доступність в Ольвії та 
Херсоні здійснюється за участю конкуруючих 
морських портів (Одеса - 88%)  

Низькі: поточна глибина каналу (7,6 метра) недостатня для розміщення 
середніх контейнерних суден, що плавають у регіоні. 

Рідина 
(лише 
рослинні 
олії) 

Найчастіше обробляються в портах Южний 
(33%), Миколаїв (26%) і Одеса (21%) 

Низькі: Потенціал для нішевих рідких продуктів, що перевозяться малими 
партіями, призначеними для Чорного моря, Туреччини або Східного 
Середземномор'я. 

Насипні - 
вугілля і руди 

Порт Южний обробляє більшість вугілля (66%) 
та різні види руд (65%), головним чином, в цьому 
і полягає його перевага над іншими портами 

Відсутні: Через обмеження по глибині порту та заходу в порт, канал не в змозі 
обробляти типові судна, що працюють у цьому сегменті (судна типів «Панамакс» 
та «Кейпсайз»). 

Насипні – 
зернові 
культури 

Основні порти, що зараз обробляють зернові, - 
Миколаївська область * (31%), Южний (21%), 
Чорноморськ (20%) і Одеса (19%) 

Середні/Високі: Зернові поставки дрібних зернотрейдерів і ключових 
вантажів, таких як продукти переробки зернових культур (висівки, вичавки і т. д.) 
мають  великий потенціал, бо вони, зазвичай, потребують невеликих партій. 

Навалочні 
(переважно 
чорні 
метали) 

Головним чином займаються Одеса (35%) і 
Миколаїв (18%) 

Низькі/Середні: Через проектні обмеження. Найактуальніші -   нішеві  вантажі, 
такі як металобрухт та пакетовані/біг-беги (добрива). 

Ро-Ро Здійснюється єдиним портом Чорноморськ Низькі: Не в змозі обробляти великі судна Ро-Ро та автомобілевози (найбільше 
таке судно  має проектну осадку  11,3 метра) 

Джерело: внутрішнє дослідження, що базується на виконаному історичному аналізі та отриманні результатів ринку 
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За результатами даних у Таблиці 2.2-6, до тих видів вантажів, що підлягають детальнішому 
аналізу, відносяться: 

• Зерно; 

• Чорні метали; 

• Рослинні олії. 

Але, слід зазначити, що експорт рослинної олії тісно пов’язаний з виробництвом зерна. В 
Україні рослинні олії виготовляються шляхом чавлення насіння. Оскільки Уряд України 
прийняв рішення ввести мито на експорт соняшникового насіння, на даний момент 
більшість насіння проходить процес пресування в Україні та надалі експортується у вигляді 
рослинної олії. Таким чином, подальший розвиток виробництва рослинних олій також 
впливатиме безпосередньо на експорт рослинної олії. Крім того, якщо Уряд прийме 
рішення ввести мито на експорт або стимули для пресування стосовно інших видів олійного 
насіння (як у випадку з соняшниковим насінням), то рівень виробництва й експорту 
рослинної олії зростатиме ще більше. 

2.2.1.5   SWOT-аналіз: порт Херсон 

У цьому розділі наведено стислий SWOT-аналіз порту «Херсон». 
 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Перевага у рівні витрат на логістику постачання над 

глибоководними морськими портами  приблизно на 10 

дол. США за тону (для східних та деяких центральних 

регіонів). 

2. Оптимальне розташування для вигоди від зростання 

річкових перевезень нішевих вантажів (менші експортно-

імпортні партії до Туреччини / країн Чорноморського 

басейну / Східного Середземномор’я) 

3. Не потрібні попередні великі інвестиції для досягнення 

суттєвих покращень у роботі та підвищення обсягу 

вантажів 

4. Присутність всієї необхідної інфраструктури 

(залізничної, дорожньої, енергитичної, тощо). 

1. Обмеження з осадки суден (максимум 7,6 метрів). 

2. Низька потужність порту через старе обладнання та 

обмежену місткість складів. 

3. Слабке управління портом, недостатня орієнтованість на 

бізнес. 

4. Значно роздутий штат ХМТП. 

5. Порт розташований поблизу житлових зон (шлях до порту 

йде через центр міста), що викликає незадоволення серед 

мешканців і відсутність простору для подальшого 

розширення. 

Можливості Загрози 

1. Невикористаний потенціал перевезень річкою / баржами. 

2. Невикористаний потенціал обробки продуктів переробки 

зернових. 

3. Зростання обсягу перевалки інших нішових вантажів (н-д, 

металобрухт).  

1. Зменшення об’ємів внаслідок посилення конфлікту з 

Росією 

2. Політична ситуація в Україні стає більш нестабільною, що 

призводить до втрати привабливості інвестиційного 

клімату та зменшення об’ємів 

3. Створення ще більшої кількості приватних терміналів у 

Херсонській області, що призводить до надмірних 

виробничих потужностей в області 

4. Канал розташований у межах заповідника, що встановлює 

деякі обмеження 

 

Висновки стосовно порту «Херсон» 
На підставі SWOT-аналізу порту «Херсон», можна зробити наступні висновки: 

Порт Херсон може грати важливу роль у якості ключового порту, який займається перевалкою 
особливих видів вантажів, таких як продукти переробки зерна. У цьому активі можуть бути 
зацікавлені певні ключові учасники ринку; 
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Порт має вигідне розташування на березі річки, тож для цього порту варто зосередитись на 
операторах/відправниках, які перевозять вантажі внутрішніми водними шляхами; 

Порт сильно обмежений стосовно розширення території та прийняття суден більших розмірів; 

Порт є цінним активом, який у подальшому можна вдосконалити. 

2.2.1.6   Аналіз шляхів сполучення портів 

Висновки за результатами аналізу портового сполучення 

За результатами розгляду як транспортної інфраструктури України в цілому, так і сполучень 
між окремими портами, можна зробити висновок, що у порту «Херсон» немає ані суттєвих 
конкурентних переваг, ані недоліків. Зокрема, що стосується вантажних перевезень 
(переважно експортних вантажів, які виробляються в усій Україні), порт Херсон має рівні 
умови з іншими чорноморськими портами. В Херсоні спостерігаються скупчення 
дорожнього руху, так само як в Миколаєві, Одесі та Чорноморську. Тільки порт «Южний» 
має істотну перевагу у залізничному сполученні, оскільки в межах порту існує значно більше 
залізничних колій, що підвищує пропускну здатність залізниці.  

Однак у цілому в усіх розглянутих портах очевидно не вистачає інфраструктури, технічного 
обслуговування та інвестицій. Щодо автомобільних, залізничних та водних шляхів, якість 
української інфраструктури є нижчою, ніж передбачено міжнародними стандартами. 

2.2.2 Співвідношення національного попиту та виробничої потужності 
найбільш перспективних вантажів в Україні 

2.2.2.1   Стислий огляд 

Прогноз національного попиту та можливостей представлений для найбільш 
перспективних вантажів – зернових культур  та чорних металів. 

Зернові вантажі 

Український експортний потенціал зерна є результатом виробництва зернових 
культур, за вирахуванням місцевого споживання в країні. Цей експортний 
потенціал в даний час складає 40 млн т., і очікується його збільшення майже до 70 
млн т. до 2030 року. Очікується, що потенціал з переробки зерна збільшиться з 53 
млн т. у 2017 році приблизно до 83 млн т. у 2020 році. Отже, за цих обставин, що 
відбуваються всередині країни, в найближчі роки буде спостерігатися надлишок 
терміналів з переробки зерна. Проте, оскільки ринки зерна характеризуються як 
доволі ізольовані ринки, чисельні західніші глибоководні морські порти Одеса, 
Чорноморськ і Южний обслуговують переважно західноукраїнських виробників 
зерна, тоді як Миколаївсько-Херсонський кластер портів обслуговує переважно 
східні виробничі площі. Згідно аналізу вартості логістичних шляхів, очікується, 
що обидва портові кластери будуть здатні зберегти свою частку на ринку.  

Чорні метали: 

Загальний обсяг виробництва сталі в Україні, за очікуваннями має збільшиться з 
21 млн т. у 2017 р. до 31 млн т. у 2030 р. Як споживання, так і експорт сталі 
зростають за аналогічною схемою. Прогнози щодо об'ємів чорного металу на 
національному рівні представлені в наступній таблиці: 

Таблиця 2.2-7 Прогнози що об’ємів чорного металу на національному рівні 
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Сталь, млн тон 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

Змішаний розвиток 
реального ВВП - Україна 
та основні країни експорту 

3,40% 3,33% 3,17% 3,11% 3,15% 3,25% 3,26% 3,14% 3,02% 2,44% 

Україна - виробництво 
сталі 

21,3 22,0 22,7 23,4 24,2 24,9 25,7 26,6 27,4 31,2 

Україна - споживання сталі 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,5 7,7 8,0 8,2 9,4 

Україна - експортний 
потенціал сталі 

14,9 15,4 15,9 16,4 16,9 17,5 18,0 18,6 19,2 21,9 

Джерело: внутрішнє дослідження 

 

Конфліктна ситуація з Росією, призвела до збільшення невикористаних 
потужностей обробки насипних матеріалів на терміналах України за останні 
декілька років. В даний час в українських портах спостерігається надлишок 
потужностей з обробки насипних речовин. Внаслідок надлишкового постачання, 
поточна ринкова ситуація характеризується серйозною конкуренцією та тиском 
щодо тарифів, оскільки порти конкурують, щоб зберегти свою частину ринку.  

2.2.2.2   Вступ 

Оскільки найбільш перспективні види вантажів визначені та обрані у якості «цільових 
вантажів» за даними Розділу 2.2, у цьому розділі описуються перспективи попиту та 
виробничої потужності обраних цільових вантажів.  

Аналіз попиту складається, серед іншого, з наступних стадій: 

• Аналіз історичних показників та розвитку, як наведено у Розділі 2.2 цього звіту; 

• Визначення застосовних факторів для кожного виду зернових культур;  

• Огляд прогнозів обсягів вантажообігу на підставі поточних та недавніх досліджень 
(MTBS/JICA, Atkins, Royal Haskoning); та 

• Опитування трейдерів, власників вантажу, експедиторів (тобто перевірка основних 
припущень та ринкового потенціалу). 

Також важливо розуміти та визначати загальні потужності ринку для обраних видів 
вантажів, щоб можна було перевіряти конкурентоспроможні позиції порту «Херсон» для 
відповідних цільових вантажів. Саме для того й був проведений аналіз загальних наявних 
потужностей та запланованих потужностей для цільової зони, в межах якої порти 
конкурують за цільові вантажі в цільовій зоні. Сюди входить, зокрема: 

• Аналіз конкуруючих портів/терміналів в межах цільової зони, з отриманням даних про: 

• Загальні потужності портів; 

• Плани подальшого нарощування потужностей; 

• Об’єми перевалки вантажів та поточний ступінь використання; 

• Клієнтів та власників вантажу; та 

• Визначення підконтрольних внутрішніх територій (зон обслуговування) для порту 
стосовно цільових вантажів (шляхом аналізу постачань, як наведено в цьому розділі 
нижче). 

До цільових вантажів, які є предметами цього аналізу, відносяться: 

• Зерно; 
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• Чорні метали. 

Аналіз на основі опитувань 

Аналіз був проведений під час зустрічей з різними учасниками ринку в Україні та 
обговорень з ними ринкових перспектив, у тому числі, з наступними учасниками:  

• Міністерством Інфраструктури;  

• Власниками та виробниками вантажу; 

• Портовими операторами; 

• Вантажними експедиторами; 

• Операторами терміналів; 

• Судноплавними лініями; 

• Іншими потенційними учасниками ринку. 

Опитування вищенаведених сторін грають істотну роль у перевірці правильності основних 
припущень стосовно перспектив державного попиту та майбутнього ринкового потенціалу 
в порту «Херсон». 

В наступному підрозділі наведено загальний прогноз стосовно зернового ринку. 

2.2.2.3   Перспективи попиту та виробничої потужності на ринку зерна 

Майбутнє експорту зерна з України тісно пов’язане з виробництвом та  споживанням зерна 
на державному рівні. Саме тому будуть проаналізовані загальні перспективи виробництва та 
споживання зерна в Україні, з метою визначення потенціалу для експорту зернових та 
продуктів переробки зерна з України у майбутньому. 

Історичний потенціал виробництва, споживання та експорту зерна в Україні 
Починаючи з сезону 2002/2003, виробництво цих зернових культур збільшилось з 38,6 млн 
тон майже до 84,1 млн т. в сезоні 2016/2017. Відповідний сукупний темп річного зросту за 
цей період склав приблизно 5,7%. Таким чином, виробництво зерна в Україні можна 
охарактеризувати стабільним зростом. Графік виробництва та споживання зерна в Україні 
наведений на Малюнку 2.2-2, де надлишок виробництва вказаний як потенціал об’ємів 
експорту зерна. 



 
 

 

 
   
 23 

Мал. 2.2-2 – Історичні показники виробництва зерна, споживання та експорту в 
(2012/2013 рр. – 2018/2019 рр.) 

 
Джерело: Міністерство сільського господарства США; внутрішнє дослідження 
* Дані за 2018/2019 роки базуються на звіті Міністерства сільського господарства США від 13 квітня 2018 р. 

За даними вищенаведеного графіку, виробництво зерна в Україні збільшилось з 57 млн т. 
за сезон 2012/2013 майже до 81 млн т. за сезон 2017/2018. Міністерство сільського 
господарства США прогнозує, що за сезон 2018/2019 цей показник досягне 84 млн тон. 
Споживання зерна в Україні зберігається на доволі стабільному рівні – у середньому 37,5 
млн т. за рік в період 2012 – 2018 років. За умови зростання виробництва зерна в Україні за 
цей час, також збільшився й потенціал експорту зерна: з 23 млн т. у 2012 році до 46 млн т. 
у 2018 році.  

Вплив анексії Криму 

Починаючи з лютого 2014 року, Україна втратила контроль над Кримом, що негативно 
вплинуло як на загальний об’єм виробництва зерна в Україні, так і на потенціал експорту 
зерна. Однак анексія Криму мала також зворотній вплив на експорт зерна. Це пояснюється 
тим, що кількість населення, яке мешкає на території України, зменшилась на 4,4%, у той 
час як частка виробництва зерна в Криму складала лише 1%. Таким чином, очікуване 
зменшення споживання зерна має значніший вплив, ніж втрата виробництва зерна.  

Прогнозування потенціалу виробництва та експорту зерна в Україні 

З метою точного прогнозування виробництва зерна у майбутньому важливо враховувати 
наступні фактори: 

• Ступінь врожайності зерна; 

• Площа полів для врожаю  

• Очікувані споживання в Україні, за умови впливу наступних факторів: 

• Споживання корму; 

• Споживання продуктів харчування, насіння та промислове споживання; та 

• Споживання продуктів подрібнення. 

Виробництво, млн тон 

Україна: історичні показники споживання 
зерна 

Україна: прогнозовані показники потенційного експорту 
зерна 
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Останній вид споживання є особливо важливим для вирощування олійних культур в Україні 
(наприклад, соняшнику). Раніше більшість соняшникового насіння вивозилось у вигляді 
сировинних матеріалів. Оскільки Уряд України прийняв рішення ввести мито на експорт 
соняшникового насіння, на даний момент більшість насіння проходить процес 
подрібнення в Україні, що призводить до: 

• Виробництва та експорту рослинної олії; 

• Виробництва та експорту продуктів переробки зерна (наприклад, кормового борошна, 
макухи). 

Злакові культури 

 Аналіз майбутнього виробництва зерна в Україні зосереджений на основних зернових 
культурах, що збираються в країні, зокрема: 

• Пшениця; 

• Кукурудза; 

• Ячмінь; 

• Жито; 

• Соняшникове насіння; 

• Ріпакове насіння; 

• Соєві боби. 

Протягом 2002 – 2016 років ступінь врожайності зернових культур стабільно зростає, з 
наступними показниками сукупного темпу річного зросту для основних зернових культур: 

• Кукурудза: 3,7% на рік; 

• Пшениця: 2,0% на рік; 

• Ячмінь: 2,2% на рік; 

• Олійні культури: 4,3% на рік.  

Зокрема, за 2002 – 2016 роки істотно збільшився ступінь врожайності ріпаку (у середньому 
на 7,6% за рік). Зменшення темпів росту виробництва зерна в Україні протягом наступних 
десятиліть не очікується. Причина тому – відносно низький ступінь врожайності в Україні 
для більшості видів зернових культур, який є набагато меншим, ніж у розвинутих країнах 
(Франція, США). У Таблиці 2.2-8 зіставлені ступені врожайності зерна в Україні та серед 
найкращих виробників за класами (цифри, вказані жирним шрифтом), а також середня 
світова величина для кожного виду зернових культур. 

Табл. 2.2-8 – Порівняння врожайності (т. на гектар) і прогнози врожайності в Україні 

Вид 
зернової 
культури 

Україна, 
поточне 
значенн
я 

Україна
, 2030 р. 

Україна
, 2040 р. 

Україна
, ріст 

Макс
. 
зріст 

Є
С 

Росі
я 

СШ
А 

Канад
а 

Аргентин
а 

Середня 
світова 
величин
а 

Пшениця 4,0 5,0 5,5 33% 37% 5,7 3,1 3,1 3,0 3,1 3,4 

Кукурудза  3,3 4,0 4,5 38% 45% 4,7 2,6 3,9 3,5 3,8 3,0 

Ячмінь 6,0 7,0 8,5 44% 83% 6,9 5,1 10,8 9,9 8,1 5,6 

Соняшников
е насіння 

2,3 2,3 2,3 - - 2,0 1,5 1,5 1,9 2,1 1,8 
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Ріпакове 
насіння  

2,8 3,0 3,3 17% 17% 3,3 1,5 1,6 2,2 
НЕ 
ЗАСТ..  

2,0 

Соєві боби 2,0 2,5 3,0 50% 65% 2,8 1,5 3,3 2,9 3,0 2,8 

Джерело: Міністерство сільського господарства США, звіт про світові врожаї сільськогосподарських культур, жовтень 2017 р.; внутрішнє дослідження 

Як бачимо, червоним наведені прогнози майбутньої врожайності для кожного виду 
зернових культур на 2030 – 2040 роки. Ступінь врожайності поступово досягатиме цільових 
показників за відповідні часові відрізки: 2018 – 2030 роки та 2031 – 2040 роки. 

Таким чином, очікується покращення врожайності в Україні для більшості видів зернових 
культур протягом наступних двох десятиліть.  

Площа полів для врожаю 

Окрім ступеню врожайності зерна, істотне значення має також площа полів, зайнятих під 
вирощування зерна. Аналіз площі полів для врожаю наочно наведений у формі Таблиці 2-
4. 

Табл. 2.2-9 – Площі полів для врожаю зерна в Україні 

Площа полів для врожаю, млн гектарів  2016 2017 2018* 
Зріст у 2016 – 
2018 рр. 

Пшениця               6,46                6,66                6,41  -0,82%  

Кукурудза                4,25                4,43                4,85  14,06%  

Ячмінь               3,05                2,69                2,69  -12,08%  

Жито               0,14                0,17                0,15  4,17%  

Соняшникове насіння               5,48                6,19                5,92  8,08%  

Ріпакове насіння                0,68                0,45                0,78  14,08%  

Соєві боби               2,12                1,85                1,95  -8,24%  

 Усього             22,20              22,45              22,75  2,46%  

Джерело: Міністерство сільського господарства США; внутрішнє дослідження 
* Дані за 2018/2019 роки базуються на звіті Міністерства сільського господарства США з 13 квітня 2018 р. 
 

Як вбачається з вищенаведеної таблиці, за останні декілька років площа полів, зайнятих під 
вирощування зерна, зазнавала змін. Однак за загальними тенденціями спостерігався зріст 
цього показника від 22,2 млн гектарів у 2016 році до 22,8 млн гектарів у 2018 році, що 
призвело до збільшення, відповідно, на 1,1% у 2017 році та на 1,3% у 2018 році. Щодо 
майбутніх перспектив площі полів для врожаю, можна припустити, що згодом ступінь 
зросту зменшиться від 1,3% у 2018 році до 0% у 2030 році, після чого площа полів для 
врожаю залишатиметься незмінною. На підставі вищенаведених припущень стосовно 
ступеню врожайності та площі полів для врожаю, можна спрогнозувати майбутнє 
виробництво зерна в Україні до 2030 року (див. Малюнок 2.2-3 
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Мал. 2.2-10 – Прогноз виробництва зерна в Україні (основні культури) 

 
Джерела: Міністерство сільського господарства США; внутрішнє дослідження 

Очікується ріст виробництва зерна, приблизно з 84 млн т. у 2018 році майже до 105 млн т. 
у 2030 році. Цей загальний зріст дорівнюється сукупним темпам річного росту в 1,9% (у 
2018 – 2030 рр.), що є значно меншим, ніж середній ріст виробництва зерна у 2002 – 2016 
рр. (5,7%). Таким чином, прогнозований ріст можна вважати консервативним.  

Слід зазначити очікуваний ріст приватних фермерських інвестицій у земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення на тлі лібералізації ринку в Україні. Таким чином, 
збільшиться не тільки площа полів, зайнятих під вирощування зерна, але й середня 
врожайність зернових культур, які вирощуються в Україні, завдяки використанню сучасних 
вдосконалених технологій. 

Потенціал експорту зерна 

Тепер, розкривши перспективи росту виробництва зерна в Україні, буде визначено 
потенціал експорту зерна шляхом наведення прогнозів споживання у майбутньому. Ріст 
споживання зерна в Україні не очікується; у найкращому випадку, він залишатиметься 
стабільним через наступні причини: 

• Зменшення населення України та, відповідно, зменшення споживання домашніх 
продуктів харчування; 

• Зміни в режимі харчування; і 

• Відносно повільний ріст та доволі стабільне тваринницьке господарство. 

На підставі припущення про стабільність споживання зерна в Україні протягом наступних 
десятиліть, на Малюнку 2.2-4 зображено графік надлишкового виробництва, яке й є 
потенціалом експорту зерна. 

Історичні дані 

млн тон 

Пшениця: виробництво 
Соняшникове насіння: 
виробництво 

Кукурудза: виробництво 
Ріпакове насіння: 
виробництво 

Ячмінь: виробництво 
Соєві боби: виробництво 

Жито: 
виробництво 
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Мал. 2.2-4 – Прогноз потенціалу виробництва, споживання та експорту зерна в 
Україні 

 
Джерело: Міністерство сільського господарства США; внутрішнє дослідження 

Виходячи з вищенаведених показників, можна стверджувати про наступне: 

• Очікується, що споживання зерна українського походження залишатиметься на тому 
самому рівні, у той час як потенціал експорту зерна зросте від 46 млн т. у 2018 році майже 
до 67 млн т. у  2030 році; 

• Очікується, що площа врожайності в Україні збільшиться від 22,7 млн гектарів у 2018 
році майже до 24,5 млн гектарів у 2030 році, після цього площа врожайності залишиться 
на тому самому рівні; 

• На підставі припущень щодо врожайності, наведених у попередньому розділі, середня 
врожайність зросте від 4,2 млн т. на гектар у 2018 році  майже до 5,0 млн т. на гектар у 
2030 році. 

Для управління майбутнім потенційним зростанням експорту зерна, важливо розуміти обсяг 
експорту зерна, який обробляється морськими портами України в цілому, і, зокрема, 
ринкову структуру, особливості та учасників ринку, задіяних в експорті зерна. Відповідно, у 
наступному розділі ми опишемо структуру потужностей обробки зерна в морських портах 
України. 

Об’єм перевалки зерна в Україні 

Перш за все, важливо розуміти структуру поточних засобів перевалки зерна в Україні. Для 
цього в Таблиці 2.2-11 наведений огляд усіх терміналів з експорту зерна у кожному порту.  

Табл. 2.2-11 – Перевалка зернових вантажів України портовими операторами  
(2017 р.)  

Порт Оператори зернових перевалочних терміналів Зернові вантажі, 2017 рік  (тис. тон) 

 Миколаїв  Загалом в Миколаєві             8 829  

   Нібулон             2 759  

   Грінтур-Екс (Бунге)              2 439  

   Дунайська судноплавно-стивідорна компанія (КОФКО)              2 385  

млн т.  
т. на  гектар 

Україна: прогноз споживання зерна 
Україна: площа врожайності (млн гектарів) 

Україна: потенціал експорту зерна (прогноз) 
Україна: середня врожайність (млн т. на гектар) 
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Порт Оператори зернових перевалочних терміналів Зернові вантажі, 2017 рік  (тис. тон) 

   Миколаївська філія АМПУ (рейд)                 555  

   Миколаївський портовий елеватор – філія «ДПЗКУ»                 293  

   Нікморсервіс                 207  

   Стивідорна інвестиційна компанія                   52  

   ТОВ «Порт Очаків»                   40  

   Тріонта Плюс                   32  

   Сервіс Транс                   30  

   Метал Стивідорінг Компані                  26  

   Іноземне підприємство «Southern Stevedoring Co.» у формі ТОВ                   11  

 Ольвія  Загалом в Ольвії              3 176  

   МСП «Ніка-Тера»             2 357  

   ДП «Ольвія»                 760  

   Суднобудівний завод «Океан»                  59  

Херсон  Загалом в Херсоні              1 057  

   Херсонський портовий елеватор                 223  

   Миколаївська філія АМПУ (рейд), причали)                 213  

   Херсонський морський торговий порт (ХМТП)                 210  

   Укррічфлот (причали ХМТП)                 196  

   Паллада                 109  

   Термінали Херсонського суднобудівного заводу                   61  

   Дніпро Карго Лімітед                   38  

   Термінал Дніпро                      7  

 Южний  Загалом в Южному              8 680  

   ТІС-Зерно              5 432  

   Тіз-Міндобрива              1 834  

   Боріваж             1 407  

   ДП «МТП Южний» (морський торговельний порт)                      7  

 Одеса  Загалом в Одесі              7 551  

   Бруклін-Київ              2 636  

   Олімпекс Купе Інтернешнл (КХС)              2 116  

   Одеський зерновий термінал – філія «ДПЗКУ»               1 169  

   Укрелеваторпром (АДМ)                 680  

   Новотех-Термінал                 596  

   Порто-Сан                  317  

   МеталзЮкрейн                  36  

 Чорноморськ   Загалом в Чорноморську              8 122  

   ТрансБалкТермінал (ТБТ)              3 110  

   Іллічівський зерновий термінал (ІЗТ, Серна-Гленкор)              2 681  

   МТП «Чорноморськ»             1 162  

   ТОВ «Фрамшипінг»                698  

   Транс-Сервіс                 470  

 Інші 
Загалом 13 терміналів в інших морських портах України 
(Маріуполь, Рені тощо) 

            2 077  

 Усього  40 терміналів          39 492  
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Джерело: Адміністрація Морських Портів України; внутрішнє дослідження 

На підставі вищенаведеної таблиці можна зробити наступні висновки: 

• Загалом 40 операторів терміналів займаються перевалкою зернових вантажів в Україні; 
загальний обсяг перевалки зерна за 2017 рік склав 39 млн тон; 

• У Миколаївському порту було оброблено найбільший обсяг зерна у 2017 році (8,8 
мільйонів тон). Навіть з урахуванням об’ємів перевалки в порту «Ольвія», Миколаївська 
область перевалює більшу частину зернових вантажів; 

• Серед найбільших портів України з перевалки зерна друге та третє місце посідають 
«Южний» та «Чорноморськ» відповідно; 

• Серед терміналів лідером у перевалці зерна є ТІС Груп («Южний»): на ньому об’єм 
перевалки за 2017 рік склав 5,4 млн тон.   

• Половина зернових в Україні йде на термінали, зайняті бізнесом, як правило, одного 
зернового трейдера. Обсяги експорту зерна для найбільших зернових трейдерів за 
періоди з 2014-2015 до 2016-2017 років наведені в Таблиці 2-6, включаючи їх 
відповідне місце на ринку експорту за обсягом та часткою їх вантажів. 

Табл. 2.2-12 – Основні діючі експортери зерна в Україні за показниками об’єму зерна 

Зерновий 
трейдер 

2014-2015 морський рік 2015-2016 морський рік 2016-2017 морський рік 

 
Експорт, 
млн  тон 

Частка, 
% 

Ступінь 
Експорт, 
млн  тон 

Частка, 
% 

Ступінь 
Експорт, 
млн  тон 

Частка, 
% 

Ступінь 

ЛДК 4 191 11,0% 1 4 324 10,3% 2 4 997 11,0% 1 

Нібулон 4 147 11,0% 2 4 402 10,5% 1 4 328 9,0% 2 

Кернел 3 448 9,0% 3 3 610 8,6% 3 4 077 9,0% 3 

Топфер (АДМ) 3 105 8,0% 4 2 595 6,2% 5 3 312 7,3% 4 

Бунге 3 098 8,0% 5 2 639 6,3% 4 3 159 6,9% 5 

Каргілл 0 736 2,0% 9 1 794 4,3% 9 2 520 5,5% 6 

КОФКО не заст.  не заст.  не заст.  не заст.  не заст.  >10 2 253 5.0% 7 

ДПЗКУ не заст.  не заст.  не заст.  2 146 5.1% 7 2 241 4.9% 8 

Гленкор 2 154 6,0% 6 2 349 5,6% 6 2 168 4,8% 9 

Джерело: Українська Зернова Асоціація, перспективи виробництва злакових з урахуванням інфраструктури (жовтень 2017 р.) 

 

До першої дев’ятки зернових трейдерів входять різні міжнародні зернові трейдери, у тому 
числі Луї Дрейфус (ЛДК), АДМ, Бунге, Каргілл та Гленкор; усі з них вийшли на зерновий 
ринок на початку розквіту виробництва зерна в Україні. Станом на 2017 рік найбільшими 
діючими зерновими трейдерами в Україні є: Луї Дрейфус (№1), Нібулон (№2) та Кернел 
(№3), серед них Нібулон вважається найбільшим місцевим експортером зерна з діючих в 
Україні. 

З початку 2000-х років, окрім торгівлі зерном, місцеві експортери поступово почали також 
інвестувати у володіння земельними ділянками сільськогосподарського призначення. 
Яскравий тому приклад – Нібулон та Кернел. Крім того, Нібулон є однією з найбільших 
компаній, які інвестують у перевезення баржами: щороку вона перевозить річками близько 
2 млн т. зерна на експорт.  
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Також більшість зернових трейдерів має власні експортні споруди в Україні, тим самим 
закріпивши стратегічну позицію для забезпечення експорту своїх зернових вантажів: 

• Миколаїв: Нібулон, Бунге та КОФКО; 

• Чорноморськ: Кернел і Гленкор; і 

• Одеса: АДМ (Топфер), CHS Україна і Луіс Дрейфус (на даний момент перебувають у 
стадії будівництва). 

Також Луї Дрейфус та Каргілл незабаром закріплять свої стратегічні позиції стосовно 
наявності власних терміналів в Україні завдяки поточним нарощуванням потужностей. 
Отже, усі великі експортери зерна матимуть власні термінали на території України. 

Окрім огляду основних зернових трейдерів, важливо також розуміти поточні пропускні 
здатності перевалки зерна в Україні, а точніше – в її різних областях. Для цього наводимо 
огляд поточного стану пропускної здатності перевалки зерна в різних портах, у тому числі 
запланованих та поточних нарощувань у період до 2020 року (див. Таблицю 3-5 нижче). 

Як вбачається з показників, наведених у цій таблиці: 

• Серед 40 операторів терміналів, згаданих у Таблиці 3-3, 31 спеціалізується на перевалці 
зернових вантажів; 

• Загальна статистична місткість складування на цьому 31 терміналі складає приблизно 2-
7 млн т.; 

• Офіційна річна пропускна здатність перевалки зерна дорівнює 66 млн т. на рік, що 
значно перевищує об’єм перевалки зерна усіма морськими портами України за 2017 рік 
(41 млн т.); 

• Загальні поточні нарощування пропускної здатності передбачають приріст 30 млн т. 
перевалки зерна на рік; 

• Пропускна здатність перевалки зерна в морських портах України на підставі офіційних 
даних збільшиться на 96 млн т. до 2020 року.  

Табл. 2.2-13 – Огляд спеціалізованих зернових терміналів в морських портах України 

Морський порт  

Поточні показники 
Поточне 
нарощування 
потужності (у тис. 
т. на рік) 

Очікувана 
потужність (у тис. т. 
на рік):  2020 р. 

Кількість 
спеціалізованих 
зернових 
терміналів 

Складська 
місткість, тис. т. 

Пропускна 
здатність (у 
тонах на порт) 

Южний                      2                 764           17 000           12 500           29 500  

Миколаїв                      7                 591           14 100              1 950           16 050  

Одеса                      7                 667           10 600              6 000           16 600  

Чорноморськ                     3                 617              9 100              8 000           17 100  

Ольвія  

(у т. ч. «Ніка-
Тера)  

                    1                 210              6 000                 600              6 600  

Херсон                      3                 177              2 250                 200              2 450  

Інші                     8                 283              7 200                 600              7 800  

Усього                  31              3 309           66 250           29 850           96 100  

Джерело: різні джерела, у тому числі сайти операторів терміналів та журнал «Порти України», №10 (162), грудень 2016 р. 
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На підставі показників пропускної здатності, наданих власниками терміналів, можна 
зробити висновок, що на даний момент пропускна здатність перевалки зерна є 
надлишковою. Однак, як показав аналіз ринку, деякі трейдери досі занепокоєні нестачею 
пропускної здатності перевалки зерна, що часто підкріплюється такими причинами, як: 

• Показники пропускної здатності наведені для невірного виду вантажу або у невірному 
місцезнаходженні: 

• Перевалка та зберігання різних видів вантажів вимагає застосування різних видів 
технологій; 

• Велика частка (трохи менше 50%) пропускної здатності перевалки зерна не призначена 
для терміналів «багатоцільового використання», оскільки вони належать та 
підпорядковані приватним зерновим трейдерам:  

• Деякі зернові трейдери ведуть не повністю завантажують свої потужності, але можуть 
обмежувати доступ для інших трейдерів;  

• Крім того, зерновий трейдер, який займається перевалкою зерна для іншого 
трейдера, може зіткнутись з «конфліктом інтересів». Після цього, скоріше за все, 
обидві компанії займатимуться перевалкою одного й того самого виду вантажу; 

• У деяких випадках офіційні показники, наведені власниками терміналів, є більшими, ніж 
реальна пропускна здатність терміналів, оскільки це часто залежить від багатьох 
факторів. До цих факторів, які впливають на поточні пропускні здатності терміналів, 
відносяться, серед іншого: 

• Сезонне перевезення вантажів; 

• Тривалість зберігання вантажів;  

• Техніка, використана для завантаження/вивантаження; 

• Габарити завантажених суден (чим більше судно, тим швидше та ефективніше воно 
завантажується);  

• Кількість доступних причалів (чим більше причалів, тим вище рівень їх 
використання та менше витрачається часу на очікування); та  

• Пропускна здатність наземних шляхів сполучення з портами. 

Останній фактор (внутрішні сполучення у якості перешкоди для нарощування 
потужностей) наочно зображений на Малюнку 2.2-5.  
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Мал. 2.2-5 – Внутрішні сполучення як основний фактор стримування потужностей в 
Україні 

 
Джерело: Українська Зернова Асоціація 
 

Крім того, середній рівень використання терміналів приватними зерновими трейдерами, 
діючими в Україні, є доволі високим, про що свідчать дані у Таблиці 2-8. 

Табл. 2.2-14 – Обсяги експорту зерна у зернових трейдерів; потужності та рівні 
використання відповідних терміналів (2016–2017 рр.) 

Зерновий трейдер Експорт зерна, млн. тон Потужність перевалки зерна, млн. т. за рік Використання терміналу 

ЛДК 5,0 Немає власного терміналу; на даний момент перебуває у стадії побудови не заст.  

Нібулон* 4,3 3,5 124% 

Кернел 4,1 4,0 102% 

Топфер (АДМ) 3,2 3,2 100% 

Бунге 3,1 3,0 103% 

Каргілл 2,5 Немає власного терміналу; на даний момент перебуває у стадії побудови не заст.  

КОФКО 2,2 2,5 90% 

ДПЗКУ 2,2 2,6 86% 

Гленкор 2,2 3,0 72% 

Джерело: Українська Зернова Асоціація, «Перспективи виробництва злакових культур на тлі інфраструктури» (жовтень 2017 р.) 
* Високий рівень використання терміналу «Нібулон» (124%) зумовлений залученням баржевих перевезень на воді, з урахуванням об’єму тих потоків, 

які не проходять крізь термінал 

Більшість зернових трейдерів вже (майже) повністю досягли рівня потужності терміналів, 
тим самим показуючи, що вони в змозі повністю використовувати власні засоби. Звідти 
можна припустити, що у разі якщо ці зернові трейдери мають намір збільшити експорт 
зерна з України, то вони, швидше за все, шукатимуть нові можливості розвитку зернових 
терміналів, щоб повністю контролювати ланцюги постачання, ніж використовуватимуть 
самостійні термінали, які доступні для загального користування.  

Це підкреслює потребу у розвитку нових зернових терміналів в Україні, особливо на тлі 
загального зросту виробництва зерна та очікуваних прогнозів на наступні десятиріччя. 

Перспективи попиту та пропозиції зерна для всієї України 

На підставі попередніх досліджень/доповідей та інформації, отриманої в процесі 
ринкового аналізу, були зроблені наступні припущення стосовно пропускної здатності 
перевезення зерна в морських портах України: 

Продуктивність 
завантаження 

715 000 метричних т. на 
добу 

Продуктивність вивантаження 
~ 182 000 метричних т. на добу 

Продуктивність морського перевезення 
250 000 метричних т. на добу 

Виробнича потужність 
залізничних станцій 

~ 200 000 метричних т. 
на добу 

Виробнича потужність 
залізниць 

117 000 метричних т. на 
добу 

*Усі типи вантажуі 
** Зернові вагони 
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• Середня пропускна здатність перевезення зерна складає приблизно 80% від офіційної 
пропускної здатності морських портів України; та 

• Офіційні звіти про розвиток та розширення терміналів до 2020 року сприятимуть 
поступовому зросту вищенаведеної суми (див. Малюнок 2-18). 

На підставі цих припущень, пропускна здатність перевезення зерна в Україні у 
співвідношенні з очікуваним розвитком експорту зерна схематично зображена на Малюнку 
2.2-6. 

Мал. 2.2-6 – Баланс попиту та пропускної здатності перевезення зерна в Україні 

  
Джерело: внутрішнє дослідження 

За даними цього малюнку можна зробити наступні висновки: 

• Очікується ріст пропускної здатності перевезень зерна з 53 млн т. у 2017 році майже до 
83 млн т. у 2020 році; 

• Середній ступінь використання терміналів зменшиться з79% у 2017 році до 61% у 2020 
році (саме у цьому році закінчяться усі заплановані та поточні розширення терміналів). 
Потім середній ступінь використання терміналів знову зросте приблизно до 81% у 2030 
році, за умови, якщо жодні нові розширення терміналів не будуть впроваджені після 2020 
року; та 

• За цих обставин спостерігатиметься надмірна пропускна здатність перевезення зерна 
після 2020 року, яка за прогнозами знову досягне «нормального» ступеню використання 
десь у 2024 р. (> 70%). 

  

Ступінь використання, % млн тон 

Україна: потужність зернових портів (офіційні дані на 2020 р.) 
Україна: потенціал експорту зерна 

Україна: потужність зернових портів (прогноз на 2020 р.) 
Використання перевалочних потужностей, % (очікуване) 
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2.2.2.4   Перспективи попиту та виробничої потужності на ринку чорних металів 

В цьому розділі наведені прогнози майбутнього виробництва та експорту чорних металів в 
Україні. Спочатку розглядаються історичні показники у чорній металургії, а потім 
приводяться перспективи експорту у майбутньому. Наприкінці цього розділу описується 
ситуація стосовно пропускної здатності перевалки чорних металів.  

Історія виробництва, споживання та експорту металу в Україні 

Хронологічна шкала виробництва сталі в Україні (з 1992 до 2017 р.) зображена на Малюнку 
2.2-8 . 

Мал. 2.2-8 – Попередні показники виробництва сталі в Україні (1992 – 2017 рр.) 

 
Джерело: Метінвест; внутрішнє дослідження 

Історичний розвиток виробництва сталі в Україні зазнав два різких спади. Виробництво 
сталі в Україні досягло максимального показника – 56,5 млн т. за рік у 1985 році, після чого 
індустрія зазнала першого спаду у середині 1990-х, пов’язаного з розпадом СРСР. 
Починаючи з 1996 року виробництво сталі знову пішло угору, досягнувши у 2007 році 
приблизно 43 млн тон, після чого спостерігався другий спад, пов’язаний зі світовою 
економічною кризою. Через світову економічну кризу обсяг промисловості зменшився на 
30% у 2009 році, у порівнянні з 2007 роком. По завершенні світової економічної кризи 
металургійна промисловість в Україні почала трохи покращуватись, але за наступні роки не 
досягла докризових показників. Це зумовлено, в основному, ще серйознішими факторами, 
які негативно вплинули на економічну ситуацію в Україні. Серед них:  

• Анексія Криму у 2014 році; 

• Бойові дії, пов’язані з озброєним конфліктом з Росією; 

• Окупація областей Східної України – основних виробничих територій; та 

• Цільове зруйнування інфраструктури. 

Через цю ситуацію металургійна промисловість в Україні зазнала сильного тиску, а загальні 
обсяги виробництва основних сталевих виробів різко зменшились через втрачені чи 
обмежені потужності виробництва сталі у Східній Україні – території, яка на даний момент 
непідконтрольна Україні. 

млн тон 
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Крім загального виробництва сталі в Україні, важливо також розуміти ринкову структуру 
стосовно виробництва, споживання та експорту сталевих виробів. Конкретні показники для 
України наведені на Малюнку 2.2-9 (період з 2009 до 2017 р.). 

Мал. 2.2-9 – Виробництво, споживання та експорт сталі в Україні (2009 – 2017 рр.) 

 
Джерело: Міжнародна Асоціація виробників сталі; Атлас світової торгівлі HIS; внутрішнє дослідження 

 

Окрім вищенаведеного графіку, показники виробництва, споживання та експорту сталі в 
Україні вказані у Таблиці 2.2-15. 

Табл. 2.2-15 – Виробництво, споживання та експорт сталі в Україні (2009 – 2017 рр.) 

Сталь, млн т.  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Виробництво сталі: Україна  29.9 33.4 35.4 33.0 32.8 27.2 22.9 24.2 21.3 

 Споживання сталі: Україна  6.9 10.1 11.4 10.7 9.9 6.9 6.0 7.1 6.4 

 Експорт сталі: Україна  23.0 23.3 24.0 22.3 22.9 20.3 16.9 17.1 14.9 

 Експорт сталі (% від виробництва) 76.9% 69.8% 67.8% 67.6% 69.8% 74.6% 73.8% 70.7% 70.0% 

 Експорт сталі: Україна (порти 
АМПУ) 

не заст.  не заст.  не заст.  15.8 15.6 16.9 16.4 16.1 14.1 

 Експорт сталі: морські перевезення 
(порти АМПУ)  

не заст.  не заст.  не заст.  70.8% 68.3% 83.3% 96.6% 94.3% 94.5% 

Джерело: Міжнародна Асоціація виробників сталі; Атлас світової торгівлі HIS; внутрішнє дослідження 

Темпи споживання сталі в Україні спостерігались саме такі, як й темпи виробництва сталі. 
Інакше кажучи, в роки зросту виробництва сталі зростало також й споживання сталі та 
навпаки. Крім того, дані експорту сталі з України підраховані на підставі виробничого 
надлишку, але насправді вони можуть трохи відрізнятись від вищенаведених показників. 
Основна причина полягає, наприклад, в експорті металобрухту, який не входить до цих 
показників. Однак процентне співвідношення експорту сталі складає близько 71% від 
середнього значення за обраний відрізок часу. 

Статистичні дані щодо експорту сталі через порти АМПУ охоплюють період з 2012 року. 
Вони варіюються від 14,1 млн т. у 2017 р. до 16.9 млн т. у 2014 р.; отже, за цей період 
спостерігався більш-менш стабільний експорт, у порівнянні з загальними показниками 

млн тон 

Україна: історичне виробництво 
сталі 

Україна: звіт про загальне сторичне 
виробництво сталі 

Україна: історичне споживання 
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експорту сталі з України. Скоріше за все, це зумовлено тим, що раніше значна частина сталі 
експортувалась наземним транспортом переважно до Росії. Але внаслідок військового 
конфлікту, з 2014 року показники експорту до Росії сильно знизились, що сприяло 
збільшенню частки портів АМПУ в експорті сталі з 70% у 2012/2013 роках до 95% у 
наступні роки, починаючи з 2014 р.   

Співвідношення між реальним нарощуванням ВВП в Україні та споживанням сталі 
дорівнюється 0,85, що підтверджує позитивне співвідношення між нарощуванням ВВП та 
споживанням сталі в Україні. Однак, як вбачається з доступних статистичних даних за 
минулі роки, неможливо знайти істотних співвідношень між цими двома змінними. 
Скоріше за все, це зумовлено поточним військовим конфліктом з Росією, який істотно 
вплинув на виробництво сталі в Україні, оскільки більшість заводів з виробництва сталі 
розташовані у Східній Україні, в безпосередній близькості до зони бойових дій. Зменшення 
кількості виробництва сталі через конфліктну ситуацію, ймовірно, негативно впливатиме 
на кількість споживання сталі та тим самим порушуватиме співвідношення між 
нарощуванням ВВП та споживанням сталі в Україні. 

Прогноз виробництва та експорту металів в Україні 

На жаль, через військовий конфлікт з Росією, неможливо знайти будь-яких статистично 
важливих співвідношень між виробництвом металів в Україні, розвитком економіки в країні 
та основними напрямками експорту.  

Однак зазвичай існує й позитивне співвідношення між промисловим виробництвом сталі в 
країні, розвитком її економіки та основними напрямками експорту. Крім того, хоч 
конфліктна ситуація за останні роки й вплинула негативно на виробництво сталі в Україні, 
поточні тенденції у виробництві (за винятком деяких заводів, розташованих у Східній 
Україні) за прогнозами знову залишатимуться відносно стабільними.  

Саме тому припускається, що майбутні перспективи виробництва металів та розвитку 
економіки України співвідноситимуться як 1:1, у поєднання з п’ятьма основними 
напрямками експорту, наведеними у Розділі 2.3Error! Reference source not found. цього з
віту, у тому числі з наступними країнами призначення: 

• Єгипет; 

• Італія; 

• Туреччина; 

• Росія; 

• Польща. 

Також були зроблені наступні припущення: 

• По завершенні конфлікту з Росією рівень виробництва сталі в Україні збільшиться;  

• Реальний прогноз нарощування ВВП у країнах заснований на  звіті МВФ «Перспектива 
світової економіки» (квітень 2018 р.), у вигляді перспектив до 2023 року, за даними яких 
спостерігатиметься поступовий тривалий спад величин зросту ВВП в межах 1% – 3%; 

• Україна протягом тривалого часу матиме незмінну частку споживання щорічного 
виробництва сталі – 30%; 

• Частка експорту сталевих виробів залишатиметься незмінною – 70% протягом всього 
часу. 
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На підставі усіх вищенаведених припущень, на Малюнку 2.2-10 графічно зображений 
майбутній прогноз виробництва, споживання та експорту сталі в Україні. 

Мал. 2.2-10 – Прогноз виробництва, споживання та експорту сталі в Україні  

 
Джерело: звіт МВФ «Перспектива світової економіки», квітень 2018 р.; внутрішнє дослідження 

 

Очікується, що у перспективі загальний рівень виробництва сталі в Україні зросте з 21 млн 
т. у 2017 році до 31 млн т. у 2030 році. У тому самому напрямі зростатиме також потенціал 
споживання та експорту сталі, оскільки ці відповідні частки залишатимуться незмінними . 
Відповідні значення вищевказаних елементів також наведені в Таблиці 2.2-16. 

Табл. 2.2-16 – Прогноз виробництва, споживання та експорту сталі в Україні 

Сталь, млн тон 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

Змішаний розвиток реального 
ВВП - Україна та основні країни 
експорту 

3,40% 3,33% 3,17% 3,11% 3,15% 3,25% 3,26% 3,14% 3,02% 2,44% 

Україна - виробництво сталі 21,3 22,0 22,7 23,4 24,2 24,9 25,7 26,6 27,4 31,2 

Україна - споживання сталі 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,5 7,7 8,0 8,2 9,4 

Україна - експортний потенціал 
сталі 

14,9 15,4 15,9 16,4 16,9 17,5 18,0 18,6 19,2 21,9 

Джерело: звіт МВФ «Перспектива світової економіки», квітень 2018 р.; внутрішнє дослідження 

 
Пропускна здатність перевалки металів в Україні  

Пропускна здатність перевалки сталі та металів в портовій галузі України є доволі високою. 
Взагалі, експорт сталі та металу передбачає перевезення насипних вантажів, які можна 
перевалювати на будь-яких спорудах, де є суднові причали та крани, придатні для 
завантаження та вивантаження вантажу на/з судна. Саме тому не існує «реальних» портових 
пропускних здатностей щодо перевалки виключно металів та сталевих виробів. 

Однак ще є можливість зробити певні висновки стосовно поточного стану портів України 
у зв’язку з запропонованою пропускною здатністю для перевалки чорних металів. Ці 
висновки частково зроблені виходячи з прогнозувань розвитку експорту сталі за останнє 

млн тон 
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сталі 

Україна: виробництво сталі Україна: надлишок експорту 
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десятиріччя, у поєднанні з інформацією, отриманою від ринкових консультантів. Отже, 
надаються наступні висновки щодо пропускної здатності перевалки металів в Україні: 

• Починаючи з 2007 року, рівень виробництва сталі зменшився з 43 млн т. до 21 млн т. у 
2017 році. Отже, експорт сталі з України також зазнав значного спаду; 

• За останні десять років, спад експорту сталі також сприяв виникненню невикористаних 
потужностей перевалки на українських терміналах насипних вантажів, зокрема, через те, 
що експорт чорних металів складає найбільшу частку серед експорту насипних вантажів 
з України; 

• Саме тому на даний момент в портах України спостерігаються надмірні постачання 
відносно пропускної здатності перевалки насипних вантажів; та 

• Таким чином, внаслідок надмірних постачань, поточну ринкову ситуацію можна 
охарактеризувати наявністю серйозної конкуренції та тиску на перевалочні тарифи, 
оскільки порти борються за утримання чи розширення ринкових часток. 

Вочевидь, у вищенаведеній ситуації операційна ефективність, гнучкість та застосовні 
тарифи стають неймовірно важливими факторами для зберігання конкурентоспроможності 
в умовах поточної ринкової ситуації.  

2.2.2.5   Інші типи вантажів 

Окрім детально наведених перспектив розвитку державних ринків зерна та чорних металів, 
також можна спрогнозувати перспективи для інших видів вантажів. До цих особливих 
перспектив для «інших вантажів» відносяться високі очікування стосовно тих видів вантажів, 
які перевалюються в порту «Херсон», у тому числі: 

• Продукти переробки зерна, у тому числі: 

• Зернове борошно, макуха та висівки; 

• Будівельні матеріали (переважно глина); 

• Вантажі у мішках (переважно добрива). 

Однак, оскільки вищенаведені види вантажу є характерними лише для окремих областей та 
залежать від основних орендаторів, прогнози щодо цих видів вантажу проведені не на 
державному, а на портовому рівні. 

Ці прогнози наведені нижче у цьому Розділі. 

2.2.3 Аналіз вартості постачань 

Стислий огляд 

Оцінка вартості шляхів постачань показує, що для експорту зернових культур з України 
у портів Миколаївсько - Херсонського регіону наявна певна економічна перевага, що 
базується на її близькості до Східних та деяких Центральних регіонів країни), а також до 
головних річкових шляхів. Наприклад, загальна вартісна перевага транспортування 
вантажів з Запорізької області до Херсонського порту може становити до 6 дол. США 
за т. З іншого боку, глибоководні порти великої Одеси (Южний, Одеса, Чорноморськ) 
мають перевагу в порівнянні з портами Миколаївсько - Херсонського регіону для 
експорту зернових культур з регіонів, розташованих у центрі та на Заході України. 
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Поєднання аналізу вартості транспортування наземним шляхом з вартістю 
завантаження в порту та/або на рейді показує, що загальна вартісна перевага 
Миколаївської області становить від 8,65 дол. США до 9,10 дол. США для 
Запорізької області та інших східних регіонів, близьких до Миколаєва. В додаток 
до затрат на транспортування, конкурентні переваги портів Миколаївської області 
стосовно завантаження суден становлять від 1,75 до 2,20 дол. США за тону.   З 
цього випливає, що для того, щоб глибоководні порти Одеського регіону змогли 
захопити частку 
‘натурального’ ринку 
Миколаївсько - 
Херсонського регіону, 
включаючи Запорізьку 
та інші східні області, 
вони повинні будуть 
зменшити свої затрати 
принаймні на 8,65 дол. 
США за т., що в свою 
чергу означає 
необхідність 
зменшення ставок на 
перевалку приблизно 
на 80%. Це здається вкрай малоймовірним. Навіть для переорієнтування вантажів з 
деяких центральних регіонів, скорочення загальної вартості ланцюгу постачань 
глибоководних портів повинно складати 2,00 – 3,00 дол. США за тону, що означає 
зменшення ставок на перевалку приблизно на 20-30%. В сьогоднішньому дуже 
конкурентному середовищі таке суттєве скорочення затрат також вважається 
малоймовірним. 

Таким чином, портовий кластер Миколаївсько - Херсонського регіону може 
цілком розраховувати на збереження своїх функцій та свого ‘натурального’ ринку 
внутрішньої території (для експорту зернових культур). Ця ситуація може 
змінитися тільки, якщо будуть здійснені дуже значні інвестиції в інфраструктуру, 
які суттєво знизять витрати на транспортування вантажів з Центральної та Східної 
України до глибоководних морських портів великої Одеси, або з Західної України 
до портів Миколаївсько - Херсонського регіону.  

У цьому розділі наведений огляд витрат на постачання, які впливають на 
конкурентоздатність порту Херсон. Спочатку розглядаються витрати на постачання 
шляхом внутрішніх перевезень (у тому числі автодорогами, залізницею та внутрішніми 
водними шляхами), потім – витрати на постачання морськими шляхами, зокрема, 
порівнюється різниця у морських перевезеннях між портами Миколаївсько - Херсонського 
регіону та глибоководними портами великої Одеси. Також в цьому розділі розглядається 
різниця у портових та канальних зборах для обох портових регіонів, після чого робиться 
висновок щодо вартості постачань. 

2.2.3.1   Ланцюг постачання: наземні перевезення 

Спочатку розглянемо витрати на внутрішні перевезення наземним транспортом.  

Взагалі існує невелика кількість практичних досліджень, на підставі яких можна підсумувати 
витрати на внутрішні перевезення різних видів вантажів для різних областей України. Таким 
чином, результати внутрішніх досліджень, наведені у цьому розділі, засновані на обраних 

дол. США 
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даних, отриманих від опитувань учасників ринку. Більшість цих учасників бажають 
дотримання конфіденційності стосовно обробки їх даних з метою утримання позиції на 
ринку та захисту своїх клієнтів.  

Загальний висновок, зроблений на підставі чисельних опитувань, доповідей та підрахунків 
ринкової інформації, зображений на Малюнку 4-1. Порти Миколаївського регіону, у тому 
числі порт «Херсон», мають конкурентну перевагу серед східних регіонів України, у той час 
як глибоководні порти великої Одеси мають конкурентну перевагу серед західних регіонів 
України. Також Миколаївські порти, зокрема, «Миколаїв» та «Ольвія» мають невелику 
конкурентну перевагу (стосовно витрати на внутрішні постачання) над глибоководними 
портами для більшості центральних областей України. Інший висновок, зроблений на 
підставі вищенаведених джерел, полягає у тому, що автомобільний транспорт залишається 
переважним у радіусі 150 – 200 кілометрів від портів. Баржеві перевезення (зокрема, через 
несправний стан інфраструктури на внутрішніх водних шляхах) є конкурентоспроможними 
лише для перевезень зі східних районів Дніпропетровської області та північних районів 
Запорізької області. В інших областях, де не превалюють автомобільні та баржеві 
перевезення, переважними є залізничні перевезення. 

 
Мал. 2.2-11 – Конкурентоздатність серед витрат на внутрішні перевезення в Україні: 
порівняння глибоководних морських портів з портами Миколаївської області та 
Херсоном 

 
Джерело: внутрішнє дослідження 

На малюнках, наведених у цьому розділі, зображено вартість внутрішніх перевезень для 
різних видів вантажів. Числові показники включають вартість внутрішніх перевезень з 
Запорізької, Дніпропетровської та Київської областей до Миколаєва та Херсона, а також до 
глибоководних чорноморських портів (для полегшення, наведені середні значення для 
глибоководних чорноморських портів). 

  

Глибоководні морські порти: абсолютна конкурентна перевага 

Глибоководні морські порти: невелика конкурентна перевага 

Порти Миколаєва: невелика конкурентна перевага 

Порти Миколаєва: абсолютна конкурентна перевага 

Невраховані області через військові конфлікти 

Портові зони 

Порти 

Превалювання автомобільних перевезень 

Превалювання баржевих перевезень 

Зона глибоководних 
морських портів 

Миколаївські та херсонські 
порти 
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Зернові вантажі 

Мал. 2.2-12 – Зерно навалом: середні витрати на внутрішні перевезення для кожного 
способу перевезення та для кожної області 

 
Джерело: внутрішнє дослідження, на підставі конфіденційних вхідних даних учасників ринку 

 

На Малюнку 2.2-12 та у Таблиці 2-1 наведені середні значення витрат на постачання зерна 
навалом. Щодо постачання зерна навалом, можна припустити, що в портах Миколаївської 
області ці витрати є значно меншими, ніж у глибоководних чорноморських портах. 
Наприклад, середня вартість перевезення вантажівками з Дніпропетровської області до 
портів Миколаєва є меншою на 6,8 дол. США за тону, ніж до глибоководних 
чорноморських портів, а перевезення залізницею є дешевшим на 3,1 дол. США за тону. 
Щодо Запорізької області, різниця у вартості перевезень вантажівками складає у середньому 
6,9 дол. США за тону, а у вартості перевезень залізницею – 5,4 дол. США за тону. 
Незважаючи на те, що в цьому аналізі наведені середні значення, отримані від різних 
учасників ринку, максимальна різниця серед наведених даних складає 9,1 дол. США за тону 
(доставка вантажівками з Дніпропетровської та Запорізької областей). Хоч аналогічні 
показники для інших областей не отримані, можна припустити, що аналогічні різниці 
витрат спостерігаються також у північних областях України (Полтавській, Харківській, 
Сумській, Чернігівській), оскільки вони обслуговуються переважно залізничним 
транспортом (з перевагою у вартості перевезень, яка складає 1,5 дол. США за тону стосовно 
глибоководних портів). 

Залізничні перевезення з усіх вищенаведених областей до морських портів є 
найдешевшими, якщо казати лише про чисті витрати на перевезення. Однак щодо 
перевезень на коротші відстані, додаткові операційні та логістичні умови, необхідні для 
залізничних перевезень, призводять до того, що автомобільні перевезення набувають 
більшу частку на ринку (незважаючи на більші витрати за одну тону). 
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Табл. 2.2-17 – Зерно навалом: середні витрати на внутрішні перевезення для кожного 
способу перевезення та для кожної області 

До / від Київська обл. Дніпропетровська обл. Запорізька обл. 

  
Вантажі
вка 

Залізниц
я 

Баржа 
Вантажі
вка 

Залізниц
я 

Баржа 
Вантажі
вка 

Залізниц
я 

Баржа 

Глибоководні морські порти (середнє 
знач.) 

26,2 16,7 27,1 26,8 14,9 16,5 25,2 16,7 16,1 

Порти Миколаївської обл. 25,1 15,4 23,9 19,9 11,8 14,7 18,3 11,3 14,2 

Херсон 28,3 18,2 22,0 17,3 12,1 12,6 17,2 11,0 12,1 

Херсонський порт у порівнянні з 
глибоководними морським портами 
(середнє знач.) 

-2,1 -1,5 5,1 9,5 2,8 3,9 8,0 5,7 4,0 

Джерело: внутрішнє дослідження, на підставі конфіденційних вхідних даних учасників ринку 

Сталь та насипні вантажі 

Мал. 2.2-13 – Сталеві вироби / насипні вантажі: середні витрати на внутрішні 
перевезення для кожного способу перевезення та для кожної області 

 
Джерело: внутрішнє дослідження на підставі конфіденційної інформації, отриманої від учасників ринку 

Сталь та насипні вантажі 

На Малюнку 2.2-13 та у Таблиці 2.2-18 наведені середні значення витрат на постачання 
сталевих виробів та насипних вантажів. Щодо постачання сталевих виробів / насипних 
вантажів, можна припустити, що в портах Миколаївської області (у тому числі в 
Херсонському порту) ці витрати є значно меншими, ніж в глибоководних чорноморських 
портах. Наприклад, середня вартість перевезення вантажівками з Дніпропетровської області 
до портів Миколаєва є дешевшим на 6,1 дол. США за тону, ніж до глибоководних 
чорноморських портів, а перевезення залізницею є дешевшим на 3,3 дол. США за тону. 
Щодо Запорізької області, різниця у вартості перевезень вантажівками складає у середньому 
6,2 дол. США за тону, а у вартості перевезень залізницею – 6,6 дол. США за тону. 
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Що стосується Херсонського порту, різниця у вартості перевезень з Дніпровської області 
складає 5,7 дол. США за тону для перевезень вантажівками, 2,8 дол. США за тону для 
перевезень залізницею та 3,0 дол. США за тону для перевезень баржами відповідно. Щодо 
Запорізької області, різниця у вартості перевезень дорівнюється 7,1 (вантажівками), 5,6 
(залізницею) та 3,0 (баржами) дол. США за тону відповідно. Незважаючи на те, що в цьому 
аналізі наведені середні значення, отримані від різних учасників ринку, максимальна різниця 
серед наведених даних складає 9,1 дол. США за тону (доставка вантажівками з 
Дніпропетровської та Запорізької областей). Хоч аналогічні показники для інших областей 
не отримані, можна припустити, що аналогічні різниці витрат спостерігаються також у 
північних областях України (Полтавській, Харківській, Сумській, Чернігівській), оскільки 
вони обслуговуються переважно залізничним транспортом (з перевагою у вартості 
перевезень, яка складає 1,5 дол. США за тону). 

Залізничні перевезення з усіх вищенаведених областей до морських портів Миколаївської 
області є найдешевшими, якщо казати лише про чисті витрати на перевезення. Що 
стосується Херсонського порту, тут найдешевшим є перевезення баржами з 
Дніпропетровської та Запорізької областей. Однак щодо перевезень на коротші відстані, 
додаткові операційні та логістичні умови, необхідні для залізничних та баржевих 
перевезень, призводять до того, що автомобільні перевезення займають більшу частку на 
ринку (незважаючи на більші витрати за одну тону). 

Табл. 2.2-18 – Сталеві вироби / насипні вантажі: середні витрати на внутрішні 
перевезення для кожного способу перевезення та для кожної області 

До / Від Київська обл. Дніпровська обл. Запорізька обл. 

  Вантажівка 
Залізниц
я 

Барж
а 

Вантажівка 
Залізниц
я 

Баржа 
Вантажівк
а 

Залізниц
я 

Баржа 

Глибоководні морські порти 
(середнє знач.) 21,7 15,6 18,9 21,3 15,1 12,9 22,4 17,1 12,5 

Порти Миколаївської обл. 21,2 15,0 17,6 15,1 11,8 11,7 16,2 10,6 11,3 

Херсон 23,3 15,5 15,7 15,6 12,3 9,9 15,4 11,6 9,5 

Порти Миколаївської обл. у 
порівнянні з глибоководними 
морським портами (середнє знач.) 0,6 0,6 1,3 6,1 3,3 1,2 6,2 6,6 1,2 

Херсон у порівнянні з 
глибоководними морським 
портами (середнє знач.) -1,6 0,1 3,2 5,7 2,8 3,0 7,1 5,6 3,0 

Джерело: внутрішнє дослідження, на підставі конфіденційних вхідних даних учасників ринку 
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2.3 Частина B: Прогнози для Порту Херсон 

Висновок 

На підставі проведених аналізів у цьому розділі можна зробити висновок, що через 
залучення приватного сектора до порту «Херсон» може суттєво поліпшитися обсяг 
перевалки вантажів, за рахунок чого поточна інфраструктура порту буде 
використовуватися набагато рентабельніше та ефективніше.  

Херсонський порт за своїми характеристиками – порт із цікавим потенціалом для нішевих 
товарів. Основними типами вантажів, які будуть оброблятися в майбутньому в Херсоні, є 
зернові субпродукти, металопродукція, у тому числі металобрухт, і будівельні матеріали. 
Огляд основних вантажних прогнозів для Херсонського морського торговельного порту 
(ХМТП) наведено на малюнку нижче: 

Мал. 2.3-1: Загальні прогнози щодо вантажів у порту Херсон за «базовим 
варіантом» (2018 – 2030 рр.) 

 
 

Джерело: внутрішнє дослідження 

 

Загальний прогноз передбачає, що у Херсонському порту очікувана кількість вантажів 
збільшиться з близько 1,1 млн. т у 2018 р. до приблизно 2,6 млн. т у 2030 р. Збільшення 
кількості вантажів обумовлена очікуваним зростанням об’єму зернових культур, що 
переробляються в Херсонському порту. Інші типи вантажів є менш важливими в обсягу, 
але, як і раніше, очікується, що вони досягатимуть приблизно від 200 000 до 470 000 т за 
рік. Відповідні цифри ілюструються в таблиці нижче. 

Таблиця 3.3-1: Загальні прогнози щодо вантажів у порту Херсон (2018 – 2030 рр.) 

Вантаж, млн. тонн 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 

Херсон – Зернові культури (У тому числі 
продукти переробки зернових) – Базовий 
варіант  

0,55 0,69 0,82 0,86 0,90 0,94 0,98 1,01 1,05 1,20 

млн. тонн 
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Херсон - Металобрухт - Базовий варіант 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,33 0,35 0,37 0,47 

Херсон - Добрива(мішки) - Базовий варіант 0,03 0,12 0,20 0,21 0,22 0,22 0,23 0,24 0,25 0,27 

Херсон – Будівельні матеріали - Базовий 
варіант 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Херсон – Інші вантажі - Базовий варіант 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,20 

Херсон - Загальний - Прогноз щодо 
вантажів - Базовий варіант 

1,13 1,38 1,63 1,70 1,78 1,86 1,93 2,01 2,09 2,38 

Херсон - Загальний - Прогноз щодо вантажів – 
Оптимістичний варіант 

1,19 1,70 2,21 2,32 2,43 2,54 2,66 2,77 2,88 3,31 

Херсон - Загальний - Прогноз щодо вантажів – 
варіант «без змін» 

1,07 1,10 1,13 1,15 1,18 1,20 1,23 1,25 1,28 1,36 

Джерело: внутрішнє дослідження  

 

Крім базового сценарію, два інші сценарії обсягу вантажів, представлені в таблиці вище, 
перевіряються на чутливість та фінансову "надійність" в аналізі фінансової спроможності 
в цьому дослідженні. Основним фактором зростання оптимістичного варіанту є прогноз 
росту обсягів зерна, що переробляється в порту Херсон, тоді як сценарій «без змін», в 
основному, ґрунтується на продовженні діяльності в ситуації "як є". 

2.3.1 Вступ 

У цьому розділі наведено прогноз руху для порту Херсон, особливо для об'єктів, що 
експлуатуються підприємством «ХМТП». Прогноз попиту ґрунтується на аналізі частки 
ринку і сценаріях для різних видів базових вантажів, що обробляються в порту. Відсоток 
ринку визначається на основі кількох аналізів, у тому числі: 

▪ SWOT-аналіз для Порту Херсон; 

▪ Походження та призначення основних товарів-вантажів; 

▪ Транспортні сполучення порту Херсон у порівнянні з основними конкурентами; 

▪ Загальна вартість ланцюгів постачання, у тому числі аналіз: 

– Вартості наземних перевезень; 

– Вартості морських перевезень. 

Решта цього розділу структурована таким чином: 

▪ Розділ 2.3.2: Прогнози для зерна; 

▪ Розділ 2.3.3: Прогнози для чорних металів; 

▪ Розділ 2.3.4: Прогнози для інших видів вантажів, 

▪ Розділ 2.3.5: Висновки стосовно перспектив для порту Херсон. 

2.3.2 Прогнози щодо зерна 

Прогноз щодо зерна для порту Херсон складається з наступних двох типів: 

▪ Продуктів переробки зерна, таких як висівки і шрот.  

▪ Зернові з точки зору зернових культур; 

Перший вид зернових, які є злаковими, в основному обробляється приватними 
операторами, розташованими в Херсонській області. Кількість злакових, оброблених 
ХМТП, за статистикою ХМТП становила близько 71 000 т. у 2017 р. Таким чином, 
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більшість зерна, переваленого ХМТП, представляє побічні продукти переробки зерна, а 
саме вичавки, висівки і шрот.   

Оскільки експорт злакових в основному орієнтований на великі відвантаження, порт 
Херсон не може конкурувати з глибоководними портами через його проектні обмеження 
(середня глибина – максимум 7,6 метрів). З цієї причини, в Херсоні наявні лише невеликі 
зернові трейдери, продавці зосереджені, головним чином, на невеликих партіях на сусідні 
ринки. Подальший ріст зерна, що обробляється в порту Херсон, вважається сфокусованим 
на побічних продуктах переробки із наступних причин: 

▪ Експорт побічних продуктів переробки зерна, як правило, здійснюється у 
менших партіях (максимум 10 000 т.); 

▪ Основними напрямками експорту за даними ринку є Туреччина і Східне 
Середземномор’я; 

▪ Продукти переробки зерна потребують різної техніки зберігання та обробки в 
порівнянні з експортом злакових. Це, у поєднанні з меншими партіями, робить 
експорт побічних продуктів переробки зернових менш цікавим для великих 
зернових операторів, що працюють у глибоководних морських портах України. 

2.3.2.1   Прогноз експорту зернового шроту в Україні 

Експорт зернового шроту тісно пов'язаний з пресуванням насіння олійних культур в 
Україні. Зрештою, шрот представляє побічний продукт чавлення.  

Україна є суттєвим виробником харчових олій, особливо соняшникової олії. Виробництво 
харчових олій в Україні зазнало величезного зростання після того, як уряд запровадив 10% 
експортного мита на експорт сирого насіння соняшника. З того моменту рівень виробництва 
соняшникової олії суттєво підвищився, оскільки більшість насіння було пресовано в Україні після 
чого експортовано. У даний час близько 95% насіння соняшнику пресують, із чого більша 
частина олії згодом експортується. Аналогічно до росту виробництва рослинної олії, 
виробництво шроту збільшувалося схожим шляхом. 
 
Відповідно до прогнозу виробництва рослинних олій, майбутнє прогнозування щодо шроту 
дотримується тієї ж методології. Тим самим визначаються наступні два сценарії: 

▪ «Без змін»: Цей сценарій передбачає ситуацію "як є", в якій нові стимули до 
пресування не застосовуються до насіння ріпаку та сої. Таким чином, майбутній 
експортний потенціал шроту в основному залежить від очікувань зростання 
насіння соняшнику в Україні; 

▪ "Оптимістичний": У ситуації, коли Уряд України висуває нові стимули до 
пресування для інших видів олійного насіння, таких як насіння ріпаку та соєвих 
бобів, відсоток насіння ріпаку та соєвих бобів, пресованих в Україні, буде значно 
збільшуватися, що, у свою чергу, збільшує експорт шроту. 

На підставі цих двох сценаріїв прогнозування експорту шроту з України прогнозується на 
Малюнках 2.3-1 та 2.3-2. 
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Малюнок 2.3-1 – Потенціал експорту зернового шроту з України: сценарій «Без змін» 

 

Джерело: Міністерство сільського господарства США; внутрішнє дослідження 

Як видно на малюнку вище, загальний експортний потенціал шроту з України в основному 
складається з кормового шроту з макухи насіння соняшнику та меншою мірою з соєвого 
шроту. Очікується, що загальний експортний потенціал шроту збільшиться з 4,7 млн т. у 
2018 році до 5,4 млн т. у 2030 році. Експорт рослинних олій прогнозується на основі даних 
Міністерства сільського господарства США: 

▪ Відсоток насіння, що подрібнюється; 

▪ Відповідний коефіцієнт подрібнення; 

▪ Місцеве споживання для різних типів насіння/олій, що в основному 
використовуються для споживання, яке вважається стабільним із плином часу. 

Наведені припущення на основі даних Міністерства сільського господарства США 
ілюструються для обох сценаріїв в у нижченаведеній Таблиці 2.3-1. 

Табл. 2.3-4 – Припущення щодо виробництва шрот в Україні 

Тип насіння Коефіцієнт 
пресування 

Місцеве споживання 
(тис. тон) 

% Подрібнення, сценарій 
«Без змін» 

% Подрібнення, є нові стимули до 
пресування 

Соняшников
а олія 

0,42 1 000 95% 95% 

Рапсова олія 0,58 30 15% 95% 

Соєва олія 0,79 400 25% 95% 

Джерело: Міністерство сільського господарства США; внутрішнє дослідження 

Оскільки місцеве споживання продуктів вважається стабільним із часом, на зростання 
експортного потенціалу рослинної олії переважно впливає відсоток вирощеного олійного 
насіння, яке реально пресується в Україні. Цей процентний ріст сильно залежить від 
можливого експортного мита або усунення відшкодування ПДВ на експорт сирого насіння. 
Як можна побачити, для насіння соняшнику частка насіння, що в даний час подрібнене і 
перетворене на рослинні олії (і шроту), становить близько 95% продукції. Для інших видів 

Україна – соняшникова олія: 
потенціал експорту 
 

Україна – рапсова олія: потенціал 
експорту 
 

Україна – соєва олія: потенціал 
експорту 
 

млн тон 
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насіння олій, таких як насіння ріпаку й соєвих бобів, відповідні частки пресування 
становлять 15% та 25%.  

Якщо український уряд не запровадить нових стимулів до пресування для експорту іншого 
олійного насіння, загальне виробництво та експорт рослинних олій не передбачає значного 
зростання. У цьому сценарії передбачається, що існуючі екстракційні потужності здатні 
впоратися з виробництвом, а також, що нові заводи з виробництва рослинних олій не 
будуються, внаслідок чого експорт рослинних олій з порту «Ольвія» не здійснюється. 

Якщо уряд України запроваджує нові стимули до пресування, які повинні скоротити експорт 
насіння ріпаку й сої, а також збільшити пресування, очікується значне збільшення обсягів 
сировини, пресованої в Україні. Для цього аналізу передбачається, що кількість пресованого 
насіння ріпаку і соєвих досягне 95%. Таким чином, процент пресування буде рівним 
поточному проценту пресування насіння соняшнику. Цей сценарій відображений на 
Малюнку 2.3-2. 

Мал. 2.3-2 – Потенціал експорту зернового шроту з України: є нові стимули для 
чавлення соєвих бобів і насіння рапсу 

 

Джерело: Міністерство сільського господарства США; внутрішнє дослідження 

За цим сценарієм передбачається, що нові стимули для пресування насіння ріпаку й сої 
будуть введені з 2020 року, починаючи з додаткового виробництва олії також з 2020 року. 
Таким чином, загальний експортний потенціал шроту олійних культур збільшується з 4,7 
млн т у 2018 році до 9,4 млн т у 2030 році. 

У цьому сценарії, як очікується, будуть побудовані нові маслозаводи, в яких порт Херсон 
може відігравати логістичну роль в експорті шроту. Проте реальне втілення майбутніх 
стимулів до пресування для інших видів насіння є ймовірним, але все ще невпевненим, 
оскільки це в основному залежить від прийняття політичних рішень. З цієї причини 
важливо, щоб порт Херсон акцентував увагу на посиленні їхньої нинішньої позиції на 
нішевому ринку експорту шроту. Відповідно до цього важливо розуміти основні локації 
виробництва шроту стосовно Херсону, що означає місця, де відбувається пресування в 
Україні. Для цього аналізу досліджуються місця пресування найбільшого виробника 
рослинної олії в Україні – «Кернел», огляд наочно проілюстрований на Малюнку 2.3-3. 

Україна – соняшникова олія: потенціал експорту 
Україна – соєва олія: потенціал експорту (нові експортні 
збори) 
 
 

Україна – рапсова олія: потенціал експорту (нові експортні 
збори) 
 
 

млн тон 
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Мал. 2.3-3 – Карта заводів з виробництва олій, компаній та зернових елеваторів 
«Кернел» 

 
Джерело: Кернел; внутрішнє дослідження 

Як видно на карті, більшість екстракційних потужностей розташовані в Центральній та 
Східній Україні. Тому порт Херсон ідеально розташований, щоб зайняти міцну позицію в 
експорті шроту, що також підтверджується аналізом вартості ланцюга поставок з внутрішніх 
областей України (центральних і східних) до Херсону, як описано у Розділі 2.23 цього звіту. 

2.3.2.2   Прогноз щодо зернових вантажів для порту «Херсон» 

Для прогнозу обсягів зернових вантажів в порту «Херсон» зроблені наступні припущення: 

▪ Зернові: Ринкова частка зернових культур, що обробляється самим ХМТП 
залишається стабільною на рівні 0,2% та зростає відповідно до загального ринку 
зерна; 

▪ Продукти переробки зерна (у тому числі шрот): у 2017 році приблизний 
відсоток ринку продуктів переробки зерна (шроту) для ХМТП становить близько 
10%. Наступні три сценарії розробляються для подальшого поводження з 
побічними продуктами переробки зерна: 

– Сценарій 1: Консервативний варіант -  у консервативному варіанті 
очікується, що частка ринку поступово зросте до 15% у 2020 році, а згодом до 
20% у 2030 року, головним чином за рахунок залучення більш ефективного та 
орієнтованого на клієнта приватного оператора в порт Херсон, здатного 
збільшити свою частку ринку в цьому конкретному бізнесі. Однак цей 
сценарій є дещо консервативним порівняно з оптимістичним варіантом; 

Чорне Море 

Азовське 

Море 

Переробні заводи 

Компанії 

Зернові елеватори 



 
 

 

 
   
 50 

– Сценарій 2: Базовий варіант - у базовому варіанті очікується, що частка 
ринку поступово зросте до 20% у 2020 році, а згодом досягне 25% у 2030 року. 
Ця сума зростання відповідає результатам під час дослідження ринку, що вказує 
на те, що обсяги ХМТП можуть бути подвоєні протягом одного-двох років; 

– Варіант «Без змін»: У цьому варіанті, частка ринку побічних продуктів 
переробки зерна у Херсоні, як очікується, буде сценарієм "як воно є" і 
залишатиметься на 10% з плином часу. 

Прогнози з зерна, як описано вище, наявні на Малюнку 2.3-4 (див. наступну сторінку), тоді 
як відповідні прогнозовані обсяги ілюструються в Таблиці 3-2 нижче. 

Табл. 2.3-5 – Прогнози щодо зерна для порту Херсон 

Млн т. зерна  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 

Експортний потенціал українського зерна  46,0 48,2 50,3 52,4 54,4 56,3 58,2 60,0 61,6 67,3 

Експортний потенціал українського 
борошна  

4,75 4,84 4,93 5,01 5,08 5,15 5,21 5,27 5,32 5,44 

Прогноз експорту зерна в Херсоні  0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 

Прогноз для продуктів переробки зерна для 
Херсону - оптимістичний варіант  

0,47 0,73 0,99 1,02 1,06 1,10 1,13 1,17 1,21 1,36 

Прогноз для продуктів переробки зерна для 
Херсону - базовий випадок  

0,47 0,61 0,74 0,77 0,81 0,84 0,88 0,91 0,95 1,09 

Прогноз для продуктів переробки зерна для 
Херсону - варіант «без змін» 

0,47 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,52 0,53 0,53 0,54 

Частка ринку експорту зерна для Херсону 
варіант «без змін» 

0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Частка ринку продуктів переробки зерна для 
Херсону - оптимістичний варіант  

10,0% 15,1% 20,0% 20,4% 20,9% 21,3% 21,8% 22,2% 22,7% 25,0% 

Частка ринку продуктів переробки зерна для 
Херсону - базовий випадок  

10,0% 12,5% 15,0% 15,5% 15,9% 16,4% 16,8% 17,3% 17,8% 20,0% 

Частка ринку продуктів переробки зерна для 
Херсону – варіант «без змін» 

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

Джерело: внутрішнє дослідження 
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Мал. 2.3-4 – Прогнози щодо зерна для порту Херсон 

 
Джерело: внутрішнє дослідження 

 

На підставі наведених результатів можна зробити наступні висновки: 

• Очікується, що обсяги зерна, які оброблюється в порту Херсон (виключно потужності 
ХМТП, не включаючи приватних операторів), збільшиться з 77 тис. т. у 2018 році до 
113 тис. т. до 2030 року, що базується на стабільній частці ринку лише в 0,2%; 

• Більшість зернових, які, за прогнозами, будуть оброблятись в порту «Херсон», 
складаються з продуктів переробки зерна, які в залежності від сценарію зростуть із 475 
тис. т. у 2018 році до приблизно 540 тис. т чи до 1,4 млн т. у 2030 році; 

• Тим самим, загальна кількість зернових вантажів, які обробляються в Херсоні очікувано 
збільшиться з 552 тис. т. у 2018 році до 657 тис. т. у варіанті «без змін» або до 1,5 млн т. 
в оптимістичному варіанті до 2030 року. 

Слід зазначити, що прогноз побічних продуктів переробки зерна в основному базується на 
обробці шроту (і вичавків із соєвих бобів). Оскільки в порту Херсон також можуть 
оброблятися такі побічні продукти переробки, як висівки, прогноз може навіть вважатися 
консервативним. 

 

 

Херсон – продукти переробки зерна: прогноз (оптимістичний 
варіант) 
Херсон – продукти переробки зерна: прогноз (варіант «без змін») 
 

Херсон – злакові культури: прогноз 
Херсон – продукти переробки зерна: прогноз (базовий 
випадок) 
 

млн тон 
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2.3.3 Прогнози обсягів металобрухту 

У цьому розділі наведено прогноз об'ємів металобрухту для порту «Херсон». Порт Херсон, 
зокрема ХМТП, використовується для транспортування значної кількості металобрухту. У 
2015 р. ХМТП обробив близько 164 000 т металобрухту. Однак в 2017 р. ця цифра 
зменшилася до лише приблизно 43 000 т, що в основному пов'язано з низькою 
ефективністю та обмеженими послугами, пропонованими основним споживачам. Експорт 
металобрухту стає все більш важливим в Україні, оскільки експортна ціна металобрухту 
значно зросла за останній рік. "За даними митної статистики Державної податкової служби 
України, обсяг експорту металобрухту у вартісному вираженні зріс у чотири рази, до 47 800 000 дол. 

США (11 500 000 дол. США за січень-березень 2017 року)".3  

З цієї причини експорт металобрухту, який виконується основними українськими 
підприємствами, що працюють з металобрухтом, збільшився в січні-березні 2018 року у 
порівнянні з аналогічним періодом 2017 р. в шість разів. У березні загальний обсяг експорту 
металобрухту склав 54 тис. т, у лютому - 53 тис. т, а у січні - 34 тис. т.  Таким чином, у 
першому кварталі 2018 р. загальна кількість експорту металобрухту становила близько 140 
000 т.  Якщо екстраполювати цю суму до кінця року лінійним способом, загальна кількість 
експорту металобрухту з України в 2018 р. становитиме близько 560 тис. т.  Більш того, дві 
основні країни, до яких експортується металобрухт, це Молдова (76%) і Туреччина (23%), 
разом вони становлять близько 99% експорту металобрухту. Крім того, обидва ринки 
розташовані відносно близько до України з точки зору відстані по морю, що діє на користь 
Херсону, тому що судна, що призначені для експорту металобрухту, є досить малими.  

Прогноз щодо металобрухту для Херсону. 
Виходячи з обсягу експорту металобрухту з Херсона в порівнянні з річним експортом 
металобрухту з України майже в 100 тис. т. у 2017 р., частка ринку Херсонського порту становить 

                                                 

3 https://www.kyivpost.com/business/ukraine-significantly-increases-scrap-metal-exports-2018.html  

https://www.kyivpost.com/business/ukraine-significantly-increases-scrap-metal-exports-2018.html
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близько 45%. Для майбутнього експорту металобрухту з Херсона розроблено три різні сценарії 
частки ринку: 

• Оптимістичний варіант: Залучивши ефективного приватного оператора терміналу, 
здатного збільшити бізнес, поточна частка ринку в 45% ніші з експорту металобрухту 
зберігається і залишається стабільною з часом; 

• Базовий випадок: Передбачається, що цього року через значне збільшення експорту 
металобрухту з України частка ринку для Херсона зменшиться на 10%. Таким чином, 
частка ринку Херсону, як припускається, становитиме 35%; 

• Варіант «без змін»: І нарешті, варіант «без змін» передбачає, що частка ринку Херсону 
зменшиться на 20%, головним чином через значне збільшення експорту металобрухту 
з України цього року. Таким чином, частка ринку Херсона, як припускається, 
дорівнюватиме 25%. 

Крім того, на підставі нещодавнього збільшення, передбачається, що загальний ринок 
металобрухту в Україні збільшиться на 10% до 2020 року, після чого середній приріст 
зменшиться до стабільної величини 5% на рік.  

Прогноз по металобрухту для Херсонського порту наводиться на Малюнку 2.3-5. 

Мал.2.3-5 – Прогноз щодо металобрухту для порту Херсон 

 
Джерело: внутрішнє дослідження 

На підставі вищезазначеного можна зробити висновок, що об'єм металобрухту в Херсоні, 
як очікується, збільшиться з 43 000 т. у 2017 р. до 333 000 т. при варіанті «без змін» та до 600 
000 т. в оптимістичному варіанті, досягнутому в 2030 р.  

Херсон – металобрухт: прогноз (оптимістичний варіант) 
Херсон – металобрухт: прогноз (варіант «без змін») 
 

Херсон – металобрухт: прогноз (базовий випадок) 
Херсон – металобрухт: прогноз (історичні показники) 
 

тис. тон 



 
 

 

 
   
 54 

 

2.3.4 Прогнози для інших вантажів 

Основні вантажі для Херсонського порту, такі як продукти переробки зернових та 
металобрухт, були розглянуті в попередніх розділах. У цьому розділі наведено прогноз 
об'ємів інших вантажів, перевалка яких здійснюється у порту Херсон, у вигляді сценарного 
підходу. Розглянуті сценарії базуються переважно на результатах стратегічного (SWOT) 
аналізу та аналізу вартості постачань, а також аналізу відповідей учасників ринку. Ці «інші 
вантажі» включають серед інших: 

• Мішки й біг-беги (переважно добрива); 

• Будівельні матеріали (переважно пісок); 

• Інші невеликі обсяги сухих навалочних та безтарних вантажів. 

Пропоновані прогнози для цих нішевих вантажів представлені в цьому розділі. 

Добрива у мішках і біг-бегах 

Раніше Херсонський порт оброблював стабільні обсяги добрив, що перевозились у мішках 
і біг-бегах, в тому числі близько 470 000 т. у 2012 та 394 000 т. у 2013. За останні кілька років 
ця сума істотно зменшилася до 31 000 т. (показник перевалки за 2017 р.). За даними 
дослідження ринку, головним чином таке зниження пояснюється переміщенням об'ємів до 
інших портів і терміналів через неефективність і низький рівень обслуговування клієнтів.  

Херсонський порт має гарне місце розташування для обробки імпортних добрив, так як 
знаходиться в центрі районів аграрного виробництва. Близькість Херсонського порту до 
ключових виробників в регіоні дає змогу порту бути центром перевалки імпортних добрив. 
Крім того, оскільки імпортні добрива у мішках, як правило, перевозяться у менших партіях, 
порту не потрібно бути глибоководним. Історичні обсяги мінеральних добрив, що 
оброблялися в порту «Херсон», а також технічний аналіз підтверджують здатність порту 
обробляти до 500 000 т. на рік. 
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У вантажовласників та експедиторів немає вираженої схильності обробляти даний тип 
вантажу виключно у певному порту, так як вони постійно намагаються знайти шляхи 
зниження витрат. Отже, очікується, що за рахунок конкурентного ціноутворення в 
поєднанні з клієнтоорієнтованністю потенційного оператора потужностей ХМТП в  
Херсонському порту, може відбутися поступове повернення втраченої кількості 
мінеральних добрив. Крім того, зростаючий сектор сільського господарства в Україні тісно 
пов'язаний з імпортом добрив. Тому ринок імпорту добрив, як очікується, буде зростати 
разом із загальним сільськогосподарським сектором України. 

Виходячи з вищенаведених міркувань, для добрив розроблені наступні три сценарії: 

▪ Оптимістичний варіант: обсяг добрив, що оброблюються оператором 
потужностей ХМТП, поступово відновиться до 400 000 тонн у 2020 році. Після 
цього обсяги будуть зростати разом із очікуваним ростом українського 
виробництва зерна; 

▪ Базовий варіант: обсяг добрив, що оброблюються оператором потужностей 
ХМТП, поступово відновиться до 200 000 тонн у 2020 році. Після цього обсяги 
будуть зростати разом із очікуваним ростом українського виробництва зерна; 

▪ Песимістичний варіант: обсяг добрив, що оброблюються оператором 
потужностей ХМТП, незначно збільшиться до 50 000 тонн у 2020 році. Після 
цього обсяги будуть зростати разом із очікуваним ростом українського 
виробництва зерна. 

Будівельні матеріали 
Подібно до добрив, обсяг будівельних матеріалів, що переробляються в Херсонському 
порту, зазнає падіння з вищої точки – 882 000 т. у 2013 р. до 260 000 т. у 2017 р., що 
складаються переважно з переваленого піску, видобутого в безпосередній близькості від в 
порту.  
 
Значна частина обсягів піску, що добувався із кар’єру та оброблявся раніше в Херсоні 
призначалася для Криму. Через окупацію Криму та нинішньої політичної ситуації, не 
очікується, що зазначені обсяги обробки піску можуть бути відновлені у найближчому 
майбутньому. 
 
Враховуючи нинішні обставини на ринку зрозуміло, що єдиним способом бути 
конкурентним щодо обробки піску в Херсоні з виробниками великих обсягів піску є прямий 
видобуток піску з подальшою перевалкою безпосередньо на транспортні баржі.  
 
Для прогнозу будівельних матеріалів розроблені три сценарії: 

▪ Оптимістичний варіант: обсяги піску, видобутого із кар'єру, поступово 
відновляться до 300 000 тонн у 2020 році, а потім незначно будуть збільшуватись 
до 400 000 тонн у 2030 році. Після цього обсяги залишатимуться незмінними; 

▪ Базовий варіант: обсяги піску, видобутого із кар'єру, поступово відновляться до 
300 000 тонн у 2020 році і після цього обсяги залишатимуться незмінними; 

▪ Песимістичний варіант: обсяги піску, видобутого із кар'єру, поступово 
зменшяться до 230 000 тонн у 2020 році, а потім незначно будуть зменшуватись 
до 200 000 тонн у 2030 році. Після цього обсяги залишатимуться незмінними. 
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Інші вантажі 

Інші вантажі, що обробляються в Херсонському порту, складаються з менших обсягів 
інших сипучих і збірних вантажів. Фактичний склад цих інших вантажів постійно 
змінюється з часом і залежить від різних ринкових змін.  

Оскільки очікується, що потенційний приватний оператор буде більш гнучким, 
ефективним і конкурентоспроможним, то звідси випливає, що загалом «інші вантажі» знову 
поступово збільшуватимуться. Для прогнозу «інших вантажів» наведені три сценарії: 

▪ Оптимістичний варіант: обсяги «інших вантажів», що оброблюються 
оператором потужностей ХМТП, поступово відновляться до 300 000 тонн у 2030 
році. Після цього обсяги залишатимуться незмінними; 

▪ Базовий варіант: обсяги «інших вантажів», що оброблюються оператором 
потужностей ХМТП, поступово відновляться до 200 000 тонн у 2030 році. Після 
цього обсяги залишатимуться незмінними; 

▪ Песимістичний варіант: обсяги «інших вантажів», що оброблюються 
оператором потужностей ХМТП, залишатимуться незмінними протягом усього 
часу на рівні 100 000 тонн. 

2.3.5 Висновки стосовно перспектив у порту Херсон 

У цьому розділі наведені висновки щодо прогнозів попиту вантажів для Херсонського 
порту, які базуються на індивідуальних прогнозах по зернових та продуктах переробки, 
металобрухту та інших вантажах. Результати попередніх розділів разом складають 
майбутній загальний прогноз вантажів для Херсонського порту, який представлений на 
Малюнку 3-6. 

Мал. 2.3-6 – Загальні прогнози щодо вантажів у порту Херсон за «базовим варіантом» 
(2018 – 2030 рр.) 

 
Джерело: внутрішнє дослідження 

 

млн тон 
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Загальний прогноз вантажів для порту Херсон (ХМТП) наступний: очікується збільшення 
від 1,1 млн т. у 2018 р. приблизно до 2,6 млн т. у 2030 р. Основний вантажний приріст 
базується з очікуваного зростання зерна, переваленого в порту Херсон. Інші типи вантажів 
менш важливі в обсягах, але, як і раніше, очікується, що вони зростатимуть на рівні від 200 
000 т. до 470 000 т. на рік. Відповідні цифри наведеного вище зображення показані в  
Таблиці 3-3 : 

Табл. 2.3-6 – Загальні прогнози щодо вантажів у порту Херсон (2018 – 2030 рр.) 

Вантаж, млн тон 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 

Херсон – Зернові культури (У тому числі 
побічні продукти переробки зернових) – 
Базовий варіант  

0,55 0,69 0,82 0,86 0,90 0,94 0,98 1,01 1,05 1,20 

Херсон - Металобрухт - Базовий варіант 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,33 0,35 0,37 0,47 

Херсон - Добрива(мішки) - Базовий варіант 0,03 0,12 0,20 0,21 0,22 0,22 0,23 0,24 0,25 0,27 

Херсон – Будівельні матеріали - Базовий 
варіант 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Херсон – Інші вантажі - Базовий варіант 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,20 

Херсон - Загальний - Прогноз щодо 
вантажів - Базовий варіант 

1,13 1,38 1,63 1,70 1,78 1,86 1,93 2,01 2,09 2,38 

Херсон - Загальний - Прогноз щодо вантажів – 
Оптимістичний варіант 

1,19 1,70 2,21 2,32 2,43 2,54 2,66 2,77 2,88 3,31 

Херсон - Загальний - Прогноз щодо вантажів – 
варіант «без змін» 

1,07 1,10 1,13 1,15 1,18 1,20 1,23 1,25 1,28 1,36 

Джерело: внутрішнє дослідження 

На підставі проведених аналізів у цьому розділі можна зробити висновок, що через 
залучення приватного оператора до порту Херсон суттєво поліпшиться обсяг перевезених 
вантажів, за рахунок чого поточна інфраструктура порту буде використовуватися набагато 
більш рентабельно й ефективно.  

Крім сценарію базового випадку, два інших варіанти обсягу вантажів, представлені в таблиці 
вище, перевірені на стабільність та фінансову "надійність" у фінансовому аналізі 
можливостей у цьому дослідженні. Основним фактором зростання для оптимістичного 
варіанту є припущення щодо росту продуктів переробки зерна, що переробляються в порту 
Херсон, тоді як варіант «без змін», в основному, ґрунтується на продовженні діяльності в 
ситуації "як є". 
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2.4 Частина C: Аналіз ринку – потенційні інвестори 

2.4.1 Вступ 

У цьому розділі наводяться підсумки консультацій з потенційними інвесторами порту 
«Херсон». 

Крім того, аналіз ринків для цілей даного звіту зосереджений на власності вантажів та на 
потенційній зацікавленості в перевалці таких вантажів портом. Дослідження ринку 
використовувалося для перевірки прогнозів та оцінки того, як реальний ринок 
відповідатиме конкурентній позиції та можливим змінам у порту «Херсон». 

2.4.2 Контекст 

Херсонська область 

У 2017 р. Херсонський порт перевалив близько 2,5 млн т. борошна та зерна, що склало 2% 
від загальних обсягів перевалки в Україні. Безпосередніми власниками вантажу було 
перевалено лише 27% вантажів. Основні три власники вантажів – це Каргілл, Кернел та 
АДМ, які контролювали приблизно 20% об’єму перевалки, що дорівнює загальному обсягу 
близько 500 0000 тон. Однак, пов'язані з масштабом цих конкретних вантажовласників, 
постачання через порт «Херсон» не можуть розглядатись як значні. Тому більшість 
власників вантажів покладаються на експедиторські компанії, і тому херсонські термінали 
майже не контактують із власниками вантажів безпосередньо. Решта херсонських обсягів, 
що дорівнює приблизно 73% постачань, також контролюються експедиторськими 
компаніями. Огляд власників вантажів у Херсоні представлений в Таблиці 2.4-1. 

Табл. 2.4-1 – Розподіл між вантажовласниками (відправниками) в Херсоні: 2017 р.  

Компанія Експорт, тон Частка, % 

Каргілл 263 206  10,64%  

Кернел 179 569  7,26%  

АДМ 61 413  2,48%  

Альфа Трейдінг 58 084  2,35%  

Каріа 56 106  2,27%  

Інтерстарч Юкрейн 51 771  2,09%  

Інші 1 804 080  72,91%  

Усього 2 474 229  100,00%  

Джерело: аналіз ринку, дані митної служби 

 

У 2017 році Херсонський порт перевалив близько 400 000 т. неспеціалізованих вантажів, 
що складалися переважно з металобрухту, меншою мірою з вугілля на експорт.  Метінвест 
(СКМ Груп) експортував близько 146 000 т., що є найбільшим показником експорту для цієї 
групи. Разом експорт вугілля та металобрухту становив близько 63% експорту 
неспеціалізованих вантажів з Херсона. Метінвест заключив безпосередній контракт з 
Укррічфлотом, який є відповідальною компанією за надання повного комплекту послуг 
Метінвесту, у тому числі з вантажних перевезень.  

Решта вантажів у 2017 р., перевалка яких здійснювалась в Херсонському порту, становила 
близько 120 тис. т., з яких більшу частину складає вантаж, який обробляється «Смарт 
Мерітайм Груп», а також меншою мірою експорт деревини.  
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2.4.3 Основні результати зустрічей, спрямованих на аналіз ринку 

В ході зустрічей з потенційними інвесторами, присвячених презентації Проекту було 
виявлено рівень  інвестиційної привабливості порту, а також окреслено бажані умови 
концесії. Основні результати, отримані в результаті зворотнього зв’язку: 

▪ У даний час існує невелика ринкова потреба на великомасштабні інвестиції в 
зернові термінали, тому що це потребує попереднього залучення значних коштів 
для побудови нової портової інфраструктури. Враховуючи різноманітні недавні 
інвестиції в термінали з опрацювання зерна в регіоні, ринок не перевищує 
потужності.  Фактично, протягом найближчих 4-5 років, торговці зерном 
зазвичай очікують надлишкову потужність та мають намір зосередитись на 
зниженні витрат.  Існує ще певна зацікавленість у здійсненні інвестицій меншого 
масштабу, але пріоритет надається використанню наявної інфраструктури портів 
(наприклад, причали) перед тим, як будувати нову; 

▪ Всі потенційні інвестори/власники вантажів визнають потенціал зернових в 
порту «Херсон». Незалежні оператори терміналів зазначили, що поряд з 
зерновими інші вантажі також представляють інтерес; 

▪ Огляд ринку показує, що Херсонський порт є нішевим портом.  

Що стосується зернових, то вміння пропонувати конкурентне ціноутворення вважається 
ключовим фактором залучення обсягів.  Відповідно до приміток стосовно ринку, наступні 
ціни на переробку зерна в різних портових регіонах (у тому числі зберігання та допоміжні 
послуги) представлені в Таблиці 4-55. 

Табл. 2.4-5 – Конкуруючі показники вартості перевалки зерна в межах цільової зони 

Порт Вартість перевалки зерна 

Порт Одеса Приблизно 10 дол. США за тону: Загальний ринковий курс котирується приблизно на рівні 11 
дол. США, тоді як ексклюзивні великомасштабні клієнти, як правило, мають ставку перевалки 
зерна у 9 дол. США за тону 

Порт Южний Приблизно 12 дол. США за тону: було підписано угоду з оператором на новий сезон на суму 7,5 
дол. США за тону з повною передоплатою 

Порт 
Чорноморськ 

Приблизно 12 дол. США за тону: Клієнтам без регулярних відправлень запропонована ставка 
становить 12 дол. США, але з регулярними відвантаженням та великими обсягами застосовуються 
знижки. Регулярні відвантаження мають ставку приблизно у 10 дол. США за тону 

Миколаївська 
область 

Приблизно 10 дол. США за тону: зазвичай запропонована ринкова ставка становить близько 8-
10 дол. США за тону. Щоб утримувати конкурентоспроможність, зазвичай ставка є приблизно на 
1 дол. США меншою, ніж у глибоководних портах Одеса, Южний та Чорноморськ, аби 
витримувати конкуренцію 

Херсонська 
область 

Приблизно 6 дол. США за тону: Багато учасників ринку підтверджують залучення обсягів у 
розмірі 5 дол. США за тону.  

Джерело: аналіз ринку 

 

У контексті тарифів перевалки були отримані наступні примітки експедиторів стосовно як 
Миколаївської, так й Херсонської області, про що наведені дані у Таблиці 2.4-6. 

Табл. 2.4-6 – Примітки експедиторів стосовно конкуруючих показників вартості 

Область порту Примітки експедиторів (назви компаній конфіденційні) 



 
 

 

 
   
 60 

Херсонська 
область 

Компанія D: В даний час контролюється близько 600 000 т. вантажу. За 
конкурентоспроможною ціною та наявними місцями зберігання може бути залучено 
додатково від 250 000 до 400 000 т. сільськогосподарської продукції на рік 

Компанія E: В даний час контролюється близько 700 000 тон. Можна залучити до 500 000 
т. додаткових зернових та переробленої продукції на рік 

Компанія F: може залучити до 200 000 т. переробленої продукції на рік 

Компанія G: може залучити до 500 000 т. переробленої продукції на рік 

Компанія H: В даний час контролюється близько 400 000 тон. Можна залучити до 100 000 
додаткових т. вантажу у біг-бегах та переробленої продукції на рік 

Компанія I: Можна залучити до 300 000 т. на рік. 

Компанія J: У даний час контролюється близько 700 тис. т. (головним чином соняшникова 
макуха). Можна залучити близько 350 000 т. на рік.  

Джерело: аналіз ринку 

 

Як правило, всі компанії в Херсоні вимагають впровадження конкурентоспроможних 
тарифів від 5 до 6 дол. США за тону, разом з гарантією на наявність складських приміщень 
та залізничного сполучення з портом.  
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Розділ 3. Нормативно-правові аспекти Проекту 

3.1 Огляд законів, підзаконних нормативно-правових актів та інших 
юридичних документів, які стосуються Проекту 

Інвестиційний проект у Херсонському  порту структурується та здійснюється за українським 
законодавством. Українські закони та підзаконні нормативно-правові акти різного характеру 
та змісту регулюють багато видів відносин між сторонами/зацікавленими особами, які 
задіяні на різних стадіях Проекту, від оформлення переліку активів, які мають бути передані 
приватним партнерам, до підготовки правил проведення конкурсу, здійснення діяльності 
приватними партнерами на об'єктах ДПП/концесії та дотримання регуляторних вимог 
щодо інвестування у портову інфраструктуру.  

Основні закони та підзаконні нормативно-правові акти, які можуть бути застосовані до 
Проекту, можуть бути розподілені на три загальні групи: 

▪ Закони/підзаконні нормативно-правові акти у сфері діяльності морських портів 

▪ Закони/підзаконні нормативно-правові акти щодо ДПП/концесій 

▪ Спеціальні закони/підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють окремі 
аспекти/відносини за Проектом: комерційні, земельні, страхові, ліцензійні, 
трудові, податкові та інші. 

Ці категорії наведені для загального огляду і не мають на меті встановлення меж 
застосування законів та нормативно-правових актів, що регулюють відповідні відносини за 
Проектом4.  

3.1.1 Закони та підзаконні нормативно-правові акти у сфері діяльності 
морських портів 

Ця група нормативно-правових актів базується передусім на Законі про морські порти5 як 
на основному спеціальному законі, що визначає правові, економічні та організаційні засади 
діяльності морських портів в Україні. Закон про морські порти містить значну кількість 
положень, що є важливими для регулювання відносин та вирішення різних питань за 
Проектом. Цей Закон, серед іншого встановлює інституційну структуру українських 
морських портів. 

Особливістю такої структури є діяльність двох основних суб'єктів у кожному порту:  

▪ Адміністрація морських портів України (АМПУ), державне підприємство, 
підпорядковане Міністерству інфраструктури України (МІУ). АМПУ функціонує 
у кожному морському порту через свої філії6 та виконує ряд завдань на території 
морських портів, у тому числі управління стратегічними об'єктами портової 
інфраструктури, справляння та цільове використання портових зборів, 

                                                 

4 Фактично багато видів відносин за Проектом можуть підпадати під вимоги декількох законів/нормативно-правових актів, 
які можуть належати до різних секторів/сфер. Наприклад, основні закони, що регулюють правовий статус земельних 
ділянок морських портів, питання відведення землі та інші земельні відносини, будуть охоплювати, серед іншого, 
Закони України "Про морські порти", "Про державно-приватне партнерство", "Про концесії", Земельний та Водний 
кодекси України.  

5 Закон України "Про морські порти України" № 4709-VI від 17 травня 2012 року (Закон про морські порти). 

6 АМПУ функціонує у Херсонському морському порту  через Херсонську філію. 
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забезпечення дотримання вимог безпеки мореплавства та екологічних вимог, 
надання певних послуг щодо об'єктів портової інфраструктури7.  

▪ Відповідно до Закону про морські порти, стратегічні об'єкти портової 
інфраструктури охоплюють, зокрема, акваторію, причали, автомобільні і 
залізничні під'їзні шляхи та засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання8. 
АМПУ управляє такими об'єктами на праві господарського відання. Цей титул 
передбачає, що АМПУ має право володіти, користуватися та розпоряджатися 
об'єктами, що закріплені за нею МІУ, однак розпорядження певними категоріями 
об'єктів дозволяється за умови отримання дозволу МІУ9.  

▪ Портові оператори (стивідорні компанії), суб'єкти господарювання, що 
здійснюють експлуатацію морських терміналів, проводять вантажно-
розвантажувальні роботи та інші пов'язані види діяльності. Для цілей Проекту 
основним оператором є ХМТП як державне підприємство, підпорядковане МІУ10. 
Як державне підприємство, ХМТП управляє майном, закріпленим за ним МІУ 
(іншим ніж те, що закріплене за АМПУ), на основі права господарського відання. 

▪ Інституційна модель морського порту, встановлена Законом про морські порти, 
є важливою для розуміння та розв'язання різних питань в межах Проекту, зокрема 
питань структурування активів та операцій, які мають бути передані інвесторам за 
договорами ДПП/концесії. В інших розділах ТЕО надаються окремі коментарі 
щодо цих питань.  

▪ Встановлює основні положення щодо господарської діяльності у морських 
портах, у тому числі положення щодо послуг у морських портах та портових 
зборів. 

▪ Визначає правовий статус землі та об'єктів морських портів, встановлює загальні 
положення щодо приватного інвестування в об'єкти портової інфраструктури. 

▪ До інших законів та нормативно-правових актів у сфері діяльності морських 
портів, що можуть бути актуальними для Проекту належать, зокрема: 

▪ Кодекс торговельного мореплавства11 

▪ Стратегія розвитку морських портів України до 2038 року12  

▪ Стратегічний план розвитку морського транспорту на період до 2020 року13 

                                                 

7 Стаття 15 Закону про морські порти. 

8 Частина 1 статті 1 Закону про морські порти. 

9 Частина 3 статті 23 Закону про морські порти, стаття 136 Господарського кодексу України. 

10 Державне підприємство "Херсонський морський торговельний порт" (ХМТП). Закон, однак, формально не виключає 
функціонування приватних (недержавних) операторів морських портів ("портовий оператор" визначається як "суб’єкт 
господарювання" (таке визначення охоплює юридичних осіб як державної, так і приватної форми власності) відповідно 
до частини 1 статті 1 Закону про морські порти). 

11 Кодекс торговельного мореплавства України № 176/95-ВР від 23 травня 1995 року (Кодекс торговельного 
мореплавства). 

12 Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів 
України (КМУ) № 548-p від 11 липня 2013 року (Стратегія розвитку морських портів України до 2038 року). 

13 Стратегічний план розвитку морського транспорту на період до 2020 року, затверджений наказом МІУ № 542 від 18 
грудня 2015 року (Стратегічний план розвитку морського транспорту). 
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▪ Наказ про портові збори14  

▪ Постанови КМУ про визначення акваторій морських портів15.  

3.1.2 Закони та підзаконні нормативно-правові акти про 
ДПП/концесії 

Українське законодавство про публічно-приватне партнерство можна розподілити на 
декілька груп: 

▪ Основні акти цивільного/господарського законодавства (Цивільний кодекс 
України, Господарський кодекс України16), які регламентують загальні засади 
ДПП, зокрема порядок укладення, виконання та припинення дії договорів. 

▪ Закон про ДПП17 – основний законодавчий акт, який встановлює загальні 
правила здійснення публічно-приватного партнерства. 

▪ Спеціальні закони, які регулюють окремі види ДПП. 

До цієї категорії загалом належать: 

▪ Закон про концесії та декілька законів, що регулюють концесії в окремих сферах 
(концесії автомобільних доріг, концесії об'єктів паливно-енергетичного 
комплексу та концесії об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та 
водовідведення)18. 

▪ Закон про оренду державного та комунального майна та декілька законів, що 
регулюють особливості оренди в окремих сферах (оренда об'єктів паливно-
енергетичного комплексу та оренда об'єктів у сферах теплопостачання, 
водопостачання та водовідведення)19. 

▪ Підзаконні-нормативно правові акти про ДПП, що можуть бути розподілені на: 

▪ Підзаконні нормативно-правові акти, прийняті для реалізації положень Закону 
про ДПП. Прикладами можуть бути, зокрема:  

▪ Постанова КМУ № 384 від 11 квітня 2011 року, яка затверджує Порядок 
проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення 

                                                 

14 Наказ МІУ "Про портові збори" № 316 від 27 травня 2013 року (Наказ про портові збори). 

15 Постанова КМУ "Про межі акваторії морського порту Херсон" № 1132 від 27 грудня 2008 року. 

16 Цивільний кодекс України № 435-IV від 16 січня 2003 року (Цивільний кодекс України), Господарський кодекс України 
№ 436-IV від 16 січня 2003 року (Господарський кодекс України). 

17 Закон України "Про державно-приватне партнерство" № 2404-VI від 1 липня 2010 року (Закон про ДПП). У цьому ТЕО 
терміни "публічно-приватне партнерство" та "державно-приватне партнерство" вживаються як синоніми. Водночас, 
поняття "державно-приватне партнерство", вжите в Законі про ДПП, є не зовсім вдалим, зокрема через те, що: 
(і) державних партнерів відповідно до Закону про ДПП можуть представляти не лише державні органи, але й органи 
місцевого самоврядування та підприємства, 100 відсотків статутного капіталу яких належать державі або територіальній 
громаді (тобто державний партнер не обов'язково представляє державу з адміністративної точки зору); (іі) у міжнародній 
практиці вживають саме термін "публічно-приватне партнерство" (public-private partnership), і коло публічних партнерів 
якраз охоплює не лише державні органи та органи місцевої влади, але й спеціальних суб'єктів, наділених публічними 

повноваженнями. 

18 Закон України "Про концесії" № 997-XIV від 16 липня 1999 року (Закон про концесії). 

19 Закон України "Про оренду державного та комунального майна" № 2269-XII від 10 квітня 1992 року (Закон про оренду 
державного та комунального майна). (i) Закон про ДПП прямо не визначає оренду як вид публічно-приватного 
партнерства, на відміну від світових практик; (іі) окремі правила встановлені також для приватизації (яка не є видом ДПП 
відповідно до законодавства України, хоча й може бути пов'язана зі здійсненням ДПП). 



 
 

 

 
   
 64 

державно-приватного партнерства (Порядок проведення конкурсу ДПП) та 
Порядок проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного 
партнерства (Порядок аналізу ефективності ДПП) 

▪ Методика виявлення ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх 
оцінки та визначення форми управління ними, затверджена постановою КМУ № 
232 від 16 лютого 2011 року (Методика виявлення ризиків ДПП) 

▪ Методика проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного 
партнерства, затверджена наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України (МЕРТ) № 255 від 27 лютого 2012 року 

▪ Порядок заміни приватного партнера за договором, укладеним у рамках 
державно-приватного партнерства, затверджений постановою КМУ № 298 від 26 
квітня 2017 року (Порядок заміни приватного партнера). 

▪ Підзаконні нормативно-правові акти, прийняті для реалізації положень 
спеціальних законів про ДПП. Прикладами щодо концесій можуть бути, зокрема:  

▪ Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних 
договорів на об'єкти права державної і комунальної власності, які надаються у 
концесію, затверджене постановою КМУ № 642 від 12 квітня 2000 року 
(Положення про концесійний конкурс) 

▪ Типовий концесійний договір, затверджений постановою КМУ № 643 від 12 
квітня 2000 року (Типовий концесійний договір) 

▪ Перелік об'єктів державної власності, які можуть надаватися у концесію, 
затверджений постановою КМУ № 2293 від 11 грудня 1999 року 

▪ Методика розрахунку концесійних платежів, затверджена постановою КМУ 
№ 639 від 12 квітня 2000 року. 

▪ Окремі правила, які можуть бути дотичними до проекту ДПП або впливати на 
нього, можуть також встановлюватися органами місцевого самоврядування, 
зокрема щодо питань, пов'язаних із комунальною власністю20. 

▪ Українське законодавство про ДПП історично характеризувалося як таке, що має 
значну кількість недоліків та бар'єрів. В реформуванні законодавства про ДПП 
можна відзначити, зокрема, таке: 

▪ У листопаді 2015 Верховна Рада України затвердила зміни до Закону про ДПП та 
до деяких пов'язаних із ДПП законів, спрямовані на усунення регуляторних 
бар'єрів щодо здійснення ДПП та підвищення інвестиційної привабливості21.  

▪ Зміни, серед іншого, охоплювали нові положення щодо 
створюваних/придбаних об'єктів ДПП, подібні до правил здійснення проектів 
"Будівництво-Експлуатація-Передача" (Build-Operate-Transfer) у міжнародній 
практиці; розширення суб'єктного складу договорів ДПП, включно з 
положенням про можливість створення спеціальної юридичної особи для участі 
у ДПП переможця (переможців) конкурсних процедур ДПП; доповнення 

                                                 

20 Наприклад, рішення Київської міської ради № 528/1189 від 24 травня 2007 року, що встановлює порядок проведення 
інвестиційних конкурсів для діяльності з будівництва об'єктів інфраструктури міста Києва. 

21 Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку 
державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні" № 817-VIII від 24 листопада 2015 року. 
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невиключного переліку форм ДПП договором управління майном та змішаним 
договором; внесення положень щодо заміни приватного партнера та інших 
регуляторних змін. 

▪ Разом із початком пілотного проекту ДПП у Херсонському порту у 2016 році, 
Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, Міністерство 
інфраструктури України, Проектний офіс з розвитку ДПП при МІУ, інші органи 
влади та зацікавлені сторони почали роботу над масштабним оновленням 
українського законодавства про ДПП у співпраці з ЄБРР. Основи реформи 
законодавства про ДПП були відображені, зокрема, у Концепції реформування 
концесійного законодавства та інших пов'язаних документах.  

▪ Основні проміжні результати поточної реформи законодавства про ДПП 
відображені у пакеті законопроектів, зокрема у консолідованому Законопроекті 
про концесії, змінах до інших спеціальних законів про ДПП, змінах до 
Податкового кодексу, Бюджетного кодексу та Закону про публічні закупівлі. 
Верховна Рада України вже прийняла у першому читанні основний законопроект 
– Законопроект про концесії22.  

▪ Очікується, що прийняття нового законодавства про концесії буде вагомим 
кроком для вдосконалення інвестиційного клімату в Україні та подальшого 
узгодження українського законодавства про ДПП з передовими світовими 
практиками.  

▪ До основних особливостей Законопроекту про концесії належать, зокрема: 

▪ об'єднання загальних та спеціальних видів концесій (зокрема, концесій 
автомобільних доріг) в одному законі; 

▪ уточнення щодо сторін концесійного договору / інших залучених до 
концесійного проекту осіб, зокрема щодо статусу та участі в проекті 
балансоутримувачів, спеціальних юридичних осіб та радників; 

▪ більш чіткі правила концесійного конкурсу (узгодження концесійних процедур із 
загальними процедурами ДПП, усунення процедурних прогалин/неточностей в 
основних концесійних процедурах, більш детальні положення щодо оцінки 
конкурсних пропозицій тощо); 

▪ окремі положення щодо процедур конкурентного діалогу, позаконкурсних 
процедур та переходу від оренди до концесії; 

▪ уточнення правил щодо правового статусу і титулу на об'єкти концесії 
(наприклад, щодо реєстраційних процедур та списання), щодо дозвільних 
процедур та земельних питань. 

Закон про ДПП встановлює важливе загальне правило щодо обсягу застосування його 
положень та положень спеціальних законів про ДПП до відносин у сфері публічно-
приватного партнерства. Відповідно до цього правила, положення Закону про ДПП 
повинні регулювати такі відносини у сфері ДПП (за відсутності спеціального закону про 
окремий вид ДПП)23: 

                                                 

22 Проект Закону "Про концесії" № 8125 від 15 березня 2018 року (Законопроект про концесії), режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63630.  

23 Частина 3 статті 5 Закону про ДПП. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63630
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▪ ініціювання публічно-приватного партнерства; 

▪ вибір приватного партнера; 

▪ підготовка до укладення та визначення змісту договору ДПП; 

▪ укладення та виконання договорів ДПП. 

Якщо існує спеціальний закон про окремий вид ДПП (наприклад, Закон про концесії), то 
зазначені вище відносини повинен регулювати спеціальний закон, а не Закон про ДПП. 
Втім, положення Закону про ДПП можуть застосовуватись до відносин в рамках проекту 
ДПП, які не врегульовані відповідним спеціальним законом. Щодо концесій це можуть бути 
положення Закону про ДПП щодо ініціювання проекту ДПП, фінансування, державної 
підтримки проектів ДПП, гарантій прав приватних партнерів та державного контролю за 
проектами ДПП24.  

Оскільки концесія розглядається як найоптимальніший варіант для імплементації Проекту, 
а Закон про концесії не встановлює окремих правил щодо стадії ініціювання концесій, 
стадія ініціювання Проекту, включно з аналізом ефективності ДПП, буде здійснюватися за 
загальними правилами Закону про ДПП та відповідно до вимог підзаконних нормативно-
правових актів щодо процедур аналізу ефективності ДПП25. Усі наступні стадії Проекту, від 
конкурсного відбору приватних партнерів до укладення і виконання договорів з обраними 
приватними партнерами, будуть врегульовані, передусім, законами і підзаконними 
нормативно-правовими актами про концесії. Загальний огляд реалізації концесійного 
проекту наведений у цьому Розділі нижче. 

3.1.3 Спеціальні закони/підзаконні нормативно-правові акти, які 
регулюють окремі аспекти/відносини в межах Проекту 

Це найширша категорія законів та підзаконних нормативно-правових актів, які можуть 
стосуватися Проекту. Для цілей цього Розділу ця група розділена на декілька підгруп, як 
зазначено у зведеній таблиці нижче. 

Перелік основних законів та нормативно-правових актів, які можуть регулювати окремі 
аспекти/відносини в межах Проекту 

Вид відносин / аспекти Проекту Основні закони та підзаконні 
нормативно-правові акти 

Відносини між приватними партнерами та 
третіми особами (насамперед стосовно укладення 
різних договорів між приватними партнерами та 
АМПУ, ХМТП, та іншими третіми особами щодо 
портових послуг, сервітутів та інших питань) 

▪ Цивільний кодекс України 

▪ Господарський кодекс України 

▪ Земельний кодекс України26 

▪ Закон про міжнародне приватне право27 

Земельні відносини (наприклад, поділ, виділення 
земельних ділянок та оформлення прав на 
земельні ділянки) 

▪ Земельний кодекс України 

▪ Закон про оренду землі28 

                                                 

24 Статті 9, 18-22 Закону про ДПП. 

25 Зокрема, Порядок аналізу ефективності ДПП та Методика проведення аналізу ефективності здійснення ДПП. 

26 Земельний кодекс України № 2768-III від 26 жовтня 2001 року (Земельний кодекс України). 

27 Закон України "Про міжнародне приватне право" № 2709-IV від 23 червня 2005 року (Закон про міжнародне приватне 
право). 

28 Закон України "Про оренду землі" № 161-XIV від 6 жовтня 1998 року (Закон про оренду землі). 
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Вид відносин / аспекти Проекту Основні закони та підзаконні 
нормативно-правові акти 

▪ Закон про землеустрій29 

▪ Закон про державний земельний кадастр30 

▪ Закон про державну експертизу 

землевпорядної документації31 

▪ Закон про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень32 

▪ Типовий договір оренди землі33 

Податкові питання ▪ Податковий кодекс України34 

▪ Закон про стимулювання інвестиційної 
діяльності35 

▪ Перелік пріоритетних галузей економіки36 

▪ Порядок відбору пріоритетних інвестиційних 
проектів37 

Охорона навколишнього природного 
середовища 

▪ Водний кодекс України38 

▪ Закон про захист навколишнього 
природного середовища39 

▪ Закон про санітарне та епідеміологічне 
благополуччя населення40 

▪ Закон про оцінку впливу на довкілля41 

▪ Закон про екологічний аудит42 

                                                 

29 Закон України "Про землеустрій" № 858-IV від 22 травня 2003 року (Закон про землеустрій). 

30 Закон України "Про державний земельний кадастр" № 3613-VI від 07 липня 2011 року (Закон про державний земельний 
кадастр). 

31 Закон України "Про державну експертизу землевпорядної документації" № 1808-IV від 17 червня 2004 року (Закон про 
державну експертизу землевпорядної документації). 

32 Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" № 1952-IV від 1 липня 2004 
року (Закон про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень). 

33 Типовий договір оренди землі, затверджений постановою КМУ № 220 від 3 березня 2004 року (Типовий договір оренди 
землі). 

34 Податковий кодекс України № 2755-VI від 2 грудня 2010 року (Податковий кодекс України).  

35 Закон України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових 
робочих місць" № 5205-VI від 6 вересня 2012 року (Закон про стимулювання інвестиційної діяльності). 

36 Перелік пріоритетних галузей економіки, затверджений постановою КМУ № 843-p від 14 серпня 2013 року (Перелік 
пріоритетних галузей економіки). 

37 Порядок відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких 
проектів, затверджений постановою КМУ № 715 від 14 серпня 2013 року (Порядок відбору пріоритетних інвестиційних 

проектів). 

38 Водний кодекс України № 213/95 від 6 червня 1995 року (Водний кодекс України). 

39 Закон України "Про захист навколишнього природного середовища" № 1264-XII від 25 червня 1991 року (Закон про 
захист навколишнього природного середовища). 

40 Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" № 4004-XII від 24 лютого 
1994 року (Закон про санітарне та епідеміологічне благополуччя).  

41 Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" № 2059-VIII від 23 травня 2017 року (Закон про оцінку впливу на 
довкілля). 

42 Закон України "Про екологічний аудит" № 1862-IV від 24 липня 2004 року (Закон про екологічний аудит). 
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Вид відносин / аспекти Проекту Основні закони та підзаконні 
нормативно-правові акти 

▪ Закон про охорону атмосферного повітря43 

▪ Закон про відходи44 

Оцінка майна ▪ Закон про оцінку майна45 

▪ Національний стандарт оцінки майна № 146 

▪ Національний стандарт оцінки майна № 347 

Трудові та соціальні відносини ▪ Кодекс законів про працю України48 

▪ Закон про охорону праці49 

▪ Закон про зайнятість населення50 

▪ Закон про професійні спілки51 

▪ Закон про колективні договори52 

▪ Галузева угода у сфері морських портів53 

▪ Колективний договір ХМТП54 

Ліцензійні та дозвільні процедури ▪ Закон про ліцензування видів господарської 
діяльності55 

▪ Закон про дозвільну систему сфері 
господарської діяльності56 

▪ Закон про перелік документів дозвільного 
характеру у сфері господарської діяльності57 

                                                 

43 Закон України "Про охорону атмосферного повітря" № 2707-XII від 16 жовтня 1992 року (Закон про охорону 
атмосферного повітря). 

44 Закон України "Про відходи" № 187/98 від 5 березня 1998 року (Закон про відходи). 

45 Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні " № 2658-III від 12 липня 
2001 року (Закон про оцінку майна). 

46 Національний стандарт № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затверджений постановою КМУ № 1440 
від 10 вересня 2003 року (Національний стандарт оцінки майна № 1). 

47 Національний стандарт №. 3 "Оцінка цілісних майнових комплексів", затверджений постановою КМУ № 1655 від 
29 жовтня 2006 року (Національний стандарт оцінки майна № 3). 

48 Кодекс законів про працю України № 322-VIII від 10 грудня 1971 року (Кодекс законів про працю України).  

49 Закон України "Про охорону праці" № 2694-XII від 14 жовтня 1992 року (Закон про охорону праці).  

50 Закон України "Про зайнятість населення" № 5067-VI від 5 липня 2012 року (Закон про зайнятість населення).  

51 Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" № 1045-XIV від 15 вересня 1999 року (Закон про 
професійні спілки). 

52 Закон України "Про колективні договори і угоди" № 3356-XII від 1 липня 1993 року (Закон про колективні договори). 

53 Галузева угода між Міністерством інфраструктури України, Федерацією роботодавців транспорту України і Спільним 
представницьким органом профспілок у сфері морського транспорту на 2013-2015 роки (Галузева угода у сфері 
морських портів).  

54 ДП "Херсонський морський торговельний порт", Колективний трудовий договір на 2014-2015 роки, зареєстрований за 
№ 118 від 30 грудня 2013 року, зі змінами (Колективний договір ХМТП). 

55 Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" № 222-VIII від 2 березня 2015 року (Закон про 
ліцензування видів господарської діяльності). 

56 Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" № 2806-IV від 6 вересня 2005 року (Закон про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності). 

57 Закон України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" № 3392-VI від 19 травня 
2011 року (Закон про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності). 
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Вид відносин / аспекти Проекту Основні закони та підзаконні 
нормативно-правові акти 

▪ Водний кодекс України 

▪ Закон про охорону атмосферного повітря 

▪ Закон про охорону праці 

▪ Закон про зерно та ринок зерна58 

Санітарні та протипожежні вимоги, державні 
будівельні норми 

▪ ДСанПін 7.7.4.-046-99 (Державні санітарні 
правила і норми для морських та річкових 
портів)  

▪ ДСП №173-96 (Державні санітарні правила 
планування та забудови населених пунктів) 

▪ ДБН Б.2.2-12:2018 (Планування та забудова 
територій) 

▪ ДБН В.1.1-7:2016 (Пожежна безпека об’єктів 
будівництва) 

▪  

▪ ВБН-АПК-03.07 (Перелік будівель і 
приміщень підприємств агропромислового 
комплексу України з встановленням їх 
категорій з вибухопожежної небезпеки та 
класів вибухопожежонебезпечних зон та 
ПБЕ) 

▪ ДБН В.2.2-8-98 (Підприємства, будинки і 
споруди по зберіганню і переробці зерна) 

▪ ДБН В.2.2-7-98 (Будівлі і споруди для 
зберігання мінеральних добрив та засобів 
захисту рослин) 

▪ СниП 2.11.01-85 (Складские здания) 

Захист економічної конкуренції ▪ Закон про захист економічної конкуренції59 

▪ Закон про Антимонопольний комітет 
України60 

▪ Закон про природні монополії61 

▪ Положення про концентрацію62 

▪ Положення про узгоджені дії63 

▪ Типові вимоги до узгоджених дій64 

                                                 

58 Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні" № 37-IV від 4 липня 2002 року (Закон про зерно та ринок зерна). 

59 Закон України "Про захист економічної конкуренції" № 2210-III від 11 січня 2001 року (Закон про захист економічної 
конкуренції). 

60 Закон України "Про Антимонопольний комітет України" № 3659-XII від 26 листопада 1993 року (Закон про 
Антимонопольний комітет України).  

61 Закон України "Про природні монополії" № 1682-III від 20 квітня 2000 року (Закон про природні монополії). 

62 Положення про Порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу Антимонопольного комітету 
України на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію), затверджене розпорядженням 

Антимонопольного комітету України № 33-p від 19 лютого 2002 року (Положення про концентрацію). 

63 Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на 
узгоджені дії суб'єктів господарювання (Положення про узгоджені дії), затверджене розпорядженням 
Антимонопольного комітету України № 26-p від 12 лютого 2002 року (Положення про узгоджені дії). 

64 Типові вимоги до узгоджених дій суб'єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання 
дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб'єктів господарювання, затверджені 
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Вид відносин / аспекти Проекту Основні закони та підзаконні 
нормативно-правові акти 

▪ Перелік спеціалізованих послуг у морських 
портах65 

 

Більш детальні коментарі щодо окремих питань, пов'язаних із застосуванням законів та 
підзаконних нормативно-правових актів цієї групи, наведені далі. 

3.1.4 Загальний огляд процесу реалізації концесійного проекту 

Відповідно до чинного законодавства процес реалізації концесійного проекту охоплює такі 
основні етапи: 

▪ Прийняття рішення про здійснення ДПП (Закон про концесії не містить 
детальних положень, що регулюють цей етап, тому він має регулюватись 
Законом про ДПП). Цей етап охоплює: 

▪ Пропозиції про здійснення проекту ДПП. Пропозиції можуть готуватися 
органами влади (центральними/місцевими органами виконавчої влади, органами 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування) або 
приватними партнерами66. 

Відповідно до Порядку аналізу ефективності ДПП пропозиція щодо здійснення 
проектів ДПП складається із двох документів: (i) концептуальної записки, в якій 
зазначаються мета проекту ДПП (наприклад, проблеми, які передбачається 
розв'язати у результаті реалізації проекту, результати аналізу попиту на товари 
(роботи і послуги), виробництво (виконання і надання) яких повинне бути 
забезпечене в результаті реалізації проекту ДПП), прогнозні обсяги витрат, 
результати попереднього аналізу ефективності реалізації проекту та інші 
питання; (ii) техніко-економічного обґрунтування, що має містити обґрунтування 
економічних, фінансових, соціальних та екологічних аспектів проекту ДПП, а 
також інших питань, пов'язаних із його здійсненням67. 

▪ Аналіз ефективності ДПП. Ця обов'язкова процедура проводиться 
відповідними органами влади залежно від того, який орган виконує функції з 
управління об'єктом ДПП (щодо Проекту таким уповноваженим органом є 
МІУ)68. За відсутності підстав для відмови в розгляді пропозиції про здійснення 
проекту ДПП69, відповідний уповноважений орган має протягом 30 днів 

                                                 

розпорядженням Антимонопольного комітету України № 27-p від 12 лютого 2002 року (Типові вимоги до узгоджених 
дій). 

65 Перелік спеціалізованих послуг, що надаються у морському порту суб'єктами природних монополій, які підлягають 
державному регулюванню, затверджений постановою КМУ № 405 від 3 червня 2013 року (Перелік спеціалізованих 

послуг у морських портах). 

66 Стаття 10 Закону про ДПП, пункт 5 Порядку аналізу ефективності ДПП. 

67 Пункт 6 Порядку аналізу ефективності ДПП. 

68 Частина 2 статті 11 Закону про ДПП, пункт 3 Порядку аналізу ефективності ДПП, пункт 3 Методики проведення аналізу 
ефективності ДПП. 

69 Такими підставами є: (i) зазначення у пропозиції недостовірної інформації; (ii) подання пропозиції, що не відповідає 
вимогам до її складу та змісту (дивіться загальний опис у частині "Пропозиції про здійснення проекту ДПП" вище), 
встановлених відповідними підзаконними актами (пункт 11 Порядку аналізу ефективності ДПП, пункт 5 розділу II 
Методики проведення аналізу ефективності здійснення ДПП). Відзначається, що законодавство не встановлює будь-
якого спеціального строку для перевірки підстав для відмови в розгляді пропозиції. Водночас, уповноважені органи 
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розглянути її та проаналізувати ефективність запропонованого проекту 
відповідно до Методики проведення аналізу ефективності здійснення ДПП70. За 
результатами аналізу ефективності ДПП, уповноважений орган має скласти 
висновок, що повинен містити загальний огляд проекту, інформацію про 
соціальні, економічні та екологічні результати проекту, інформацію про ризики 
проекту відповідно до Методики виявлення ризиків ДПП та іншу інформацію71. 

Після цього уповноважений орган надсилає свій висновок, разом із пропозицією про 
здійснення ДПП, до МЕРТ, а МЕРТ протягом п'яти днів після надходження цих 
документів надсилає їх Міністерству фінансів України (Мінфіну), іншим центральним 
органам виконавчої влади, а також організаторам наукової та науково-технічної 
експертизи, якщо їхні висновки можуть бути потрібні для конкретного проекту72. Ці 
суб'єкти мають 20 днів для надання: (i) погодження щодо фіскальних наслідків проекту 
(надається Мінфіном) та (ii) пропозицій та роз'яснень щодо окремих питань за проектом 
(надаються за потреби іншими центральними органами виконавчої влади та 
організаторами наукової та науково-технічної експертизи)73.  

МЕРТ надає своє остаточне погодження протягом 45 днів з дати надходження висновку та 
пропозиції від уповноваженого органу.  

З огляду на зазначений вище опис, процедура аналізу ефективності ДПП може загалом 
тривати 75 днів. На практиці строки можуть змінюватись залежно від обставин. 

▪ Рішення про здійснення ДПП. За результатами аналізу ефективності ДПП 
уповноважений орган, відповідальний за об'єкт ДПП, приймає рішення про 
здійснення проекту ДПП. Таке рішення приймається протягом трьох 
календарних місяців з дня подання пропозицій (дивіться етап "Пропозиції про 
здійснення проекту ДПП" вище)74.  

Закон про ДПП та відповідні підзаконні нормативно-правові акти не встановлюють 
спеціальних вимог до структури та змісту рішення про здійснення ДПП. Закон про ДПП, 
однак, встановлює, що це рішення може бути прийняте не тільки про "здійснення" ДПП, 
а й про "проведення конкурсу та затвердження результатів конкурсу з визначення 
приватного партнера". Для концесій це може потенційно означати, що рішення про 
здійснення ДПП може фактично розпочати стадію визначення концесіонера (як описано 
нижче) та врегулювати певні підготовчі кроки щодо концесійного конкурсу, наприклад, 
щодо створення конкурсної комісії. 

Цей етап врегульований більш чітко у Законопроекті про концесії (див. нижче). 

                                                 

мають провести аналіз ефективності ДПП протягом 30 днів після надходження пропозиції (якщо немає підстав для 
відмови в розгляді), що може потенційно означати, що 30-денний строк для здійснення аналізу ефективності ДПП має 

охоплювати строк для перевірки підстав для відмови в розгляді пропозиції. 

70 Пункт 9 Порядку аналізу ефективності ДПП, пункт 1 розділу III Методики проведення аналізу ефективності здійснення 
ДПП. 

71 Частина 4 статті 11 Закону про ДПП, пункт 12 Порядку аналізу ефективності ДПП, пункт 3 розділу II Методики 
проведення аналізу ефективності здійснення ДПП. 

72 Частина 4 статті 11 Закону про ДПП, пункти 13-14 Порядку аналізу ефективності ДПП, пункт 6 розділу VI Методики 
проведення аналізу ефективності здійснення ДПП. 

73 Пункти 15-16 Порядку аналізу ефективності ДПП, пункти 6-7 розділу VI Методики проведення аналізу ефективності 
здійснення ДПП. 

74 Стаття 13 Закону про ДПП, пункт 22 Порядку аналізу ефективності ДПП, пункт 7 розділу IV Методики проведення 
аналізу ефективності здійснення ДПП. 
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▪ Визначення концесіонера 

▪ Концесійний конкурс. Ця процедура врегульована спеціальними правилами, що 
встановлені Законом про концесії та підзаконними нормативно-правовими 
актами. Основні етапи проведення концесійного конкурсу (хоча вони чітко не 
структуровані та не виокремлені саме таким чином за чинним концесійним 
законодавством), охоплюють, зокрема: 

▪ Створення конкурсної комісії. Комісія створюється концесієдавцем (МІУ для 
цілей Проекту) відповідно до окремого порядку у складі не менш як п'ять осіб75. 
Конкурсна комісія виконує важливі функції, зокрема, розроблення конкурсної 
документації, розгляд пропозицій учасників конкурсу та підготовка висновків 
щодо визначення переможця конкурсу76. Законодавство не визначає спеціального 
строку для створення конкурсної комісії з проведення концесійного конкурсу. 
Концесієдавець може потенційно врегулювати це питання в своєму рішенні про 
здійснення проекту ДПП, як зазначено вище. 

▪ Оголошення концесійного конкурсу (запрошення до прекваліфікації). Відповідно 
до Положення про концесійний конкурс, конкурсна комісія розробляє проект 
інформаційного оголошення про проведення конкурсу та подає його 
концесієдавцю на затвердження. Концесієдавець публікує це оголошення в 
офіційних засобах масової інформації. Оголошення містить, зокрема, 
інформацію про (i) орган, який надає концесію, (ii) об'єкт концесії (найменування, 
характеристики тощо), (iii) розмір реєстраційного внеску, (iv) строк, на який 
надається концесія, (v) строки, до яких подаються заявки на участь у концесійному 
конкурсі та конкурсна документація тощо77. Публікація інформаційного 
оголошення про проведення конкурсу формально розпочинає етап подання 
заявок для участі в концесійному конкурсу (прекваліфікацію), як зазначено нижче. 

▪ Допущення до участі у конкурсі (прекваліфікація). Положення про концесійний 
конкурс не містить прямих вказівок на проведення процедури відбору 
концесіонера у декілька етапів, однак передбачає певну послідовність дій в межах 
цієї процедури. Першим кроком у цій процедурі є подання та розгляд заявок. Цей 
етап розпочинається у зв'язку з публікацією вищезгаданого оголошення про 
проведення концесійного конкурсу та є схожим на процедуру прекваліфікації 
(хоча Положення про концесійний конкурс прямо не визначає "прекваліфікацію" 
як окремий етап процедур відбору концесіонера). Протягом строку, визначеного 
в оголошенні, зацікавлені сторони (фізичні та юридичні особи) можуть подати 
заявки на участь у концесійному конкурсі разом із відповідними супровідними 
документами до конкурсної комісії. Концесієдавець розглядає заявки, 
зареєстровані конкурсною комісією, і протягом двох тижнів з дня реєстрації 
заявок повідомляє претендентів про їх допущення (недопущення) до участі в 
конкурсі. Претендентам, які допущені до концесійного конкурсу, одночасно 
надається інформація щодо порядку одержання конкурсної документації (яка 

                                                 

75 Частина 2 статті 7 Закону про концесії, пункт 12 Положення про концесійний конкурс. 

76 Пункт 14 Положення про концесійний конкурс, пункт 3.1 Положення про конкурсну комісію з проведення концесійного 
конкурсу, затверджене наказом МІУ № 318 від 27 травня 2013 року (Положення про конкурсну комісію). 

77 Частини 1-2 статті 8 Закону про концесії, пункти 20-21 Положення про концесійний конкурс. 
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визначає детальні умови концесійного конкурсу), а також інформація про розмір 
реєстраційного внеску78. 

▪ Концесійний конкурс. На цьому етапі попередньо відібрані претенденти готують 
та подають свої пропозиції відповідно до умов, визначених конкурсною 
документацією. Законодавство встановлює, що заявки на участь у концесійному 
конкурсі та конкурсні пропозиції подаються протягом 60 календарних днів з дня 
оголошення конкурсу і розглядаються протягом 45 календарних днів з останнього 
дня їх подачі79.  

▪ За результатами розгляду пропозицій конкурсна комісія складає протокол, у 
якому, зокрема, зазначаються результати голосування за оцінкою пропозицій та 
обґрунтування визначення переможця конкурсу (за умови, що немає підстав для 
визнання конкурсу таким, що не відбувся). Концесієдавець у тижневий строк 
приймає рішення про переможця конкурсу або про відхилення результатів 
концесійного конкурсу, залежно від обставин80. 

▪ Укладення концесійного договору. У п'ятиденний строк з дня прийняття рішення 
про визначення переможця концесійного конкурсу комісія за дорученням 
концесієдавця повинна надіслати повідомлення переможцю і запрошення на 
переговори для узгодження кінцевого варіанта концесійного договору. Комісія 
також має протягом десяти робочих днів опублікувати результати концесійного 
конкурсу в офіційних засобах масової інформації81. Концесійний договір 
укладається не пізніше трьох місяців з дня опублікування результатів конкурсу. За 
письмовим зверненням переможця конкурсу цей строк може бути продовжено82. 

3.2 Визначення форми здійснення державно-приватного 
партнерства, її ефективність з юридичної точки зору 

Закон про морські порти передбачає, що приватні інвестиції в об'єкти портової 
інфраструктури державної форми власності можуть здійснюватися на підставі концесійних 
договорів, договорів про спільну діяльність, договорів оренди та інших видів інвестиційних 
договорів, що укладаються на основі спеціальних процедур, визначених законами 

України83. Закон про ДПП містить невиключний перелік форм ДПП, які формально 
можуть бути обрані для здійснення приватних інвестиційних проектів у морських портах. 
Цей список охоплює концесії, управління майном та спільну діяльність. Закон про ДПП 
також передбачає, що проект ДПП може бути здійснений на основі змішаного договору, 
тобто договору, що містить елементи декількох інших видів договорів. 

Відповідно до Закону про ДПП, визначення форми ДПП має бути частиною аналізу 
ефективності ДПП. Відповідно до законодавства, іншим компонентом аналізу ефективності 
ДПП, який тісно пов'язаний із вибором форми ДПП, є обґрунтування вищої ефективності 

                                                 

78 Пункти 23-26 Положення про концесійний конкурс. 

79 Частина 4 статті 7, частина 4 статті 8 Закону про концесії, пункти 7 Положення про концесійний конкурс. 

80 Пункти 35-38 Положення про концесійний конкурс. 

81 Пункти 38 та 40 Положення про концесійний конкурс. 

82 Частина 6 статті 8 Закону про концесії. 

83 Частина 1 статті 26 Закону про морські порти. 
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проекту із залученням приватного партнера порівняно з реалізацією проекту без такого 

залучення84.  

Стадія попереднього техніко-економічного обґрунтування засвідчила доцільність 
структурування інвестиційного проекту у Херсонському порту як проекту ДПП з технічної, 
юридичної, комерційної та маркетингової точок зору. Висновки попереднього техніко-
економічного обґрунтування також визначили концесію як найбільш оптимальний варіант 

транзакції для реалізації Проекту85.  

3.2.1 Концесія 

Зміст концесії полягає у наданні права на створення (будівництво) та/або управління 
(експлуатацію) певного об'єкта (строкове платне володіння) на підставі договору згідно з 
визначеними законодавством умовами86. 

Концесію регулюють, насамперед, спеціальні закони: 

▪ Закон про концесії, який встановлює загальні правила для концесій незалежно від 
сфери застосування;  

▪ декілька законів, що регулюють концесії в окремих сферах (концесії 
автомобільних доріг, концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу та 
концесії об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення). 

Сторонами концесійних відносин є87: 

▪ Концесієдавець – орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування.  

▪ Концесіонер – юридична або фізична особа, яка є суб'єктом підприємницької 
діяльності. 

У концесію надаються об'єкти права державної або комунальної власності у визначених 
законом сферах діяльності (зокрема, будівництво та/або експлуатація морських портів та 
їх інфраструктури). Закон встановлює три категорії об'єктів концесії88: 

▪ Майно підприємств, їхніх структурних підрозділів, що є цілісними майновими 
комплексами або системою цілісних майнових комплексів . 

▪ Об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, які підлягають 
подальшій добудові та використанню для задоволення громадських потреб у 
сферах концесійної діяльності. 

▪ Спеціально збудовані об'єкти відповідно до умов концесійного договору для 
задоволення громадських потреб у сферах концесійної діяльності. 

Концесійний конкурс загалом подібний до процедур відбору приватного партнера і 
охоплює такі етапи, як підготовка до конкурсу, проведення конкурсу та укладення 
концесійного договору (див. більш детальні коментарі у розділі "Загальний огляд процесу 

                                                 

84 Частина 1 статті 11 Закону про ДПП. 

85 Дивіться, наприклад,Попередній звіт ефективності Проекту – ХМТП – Фінальний (Royal Haskoning, травень 2017 року), 
ст. 60. 

86 Стаття 1 Закону про концесії. 

87 Стаття 1 Закону про концесії. 

88 Частина 4 статті 3 Закону про концесії. 
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реалізації концесійного проекту" вище).  

Концесійне законодавство детально регулює питання, пов'язані з укладенням, виконанням 
та припиненням дії концесійного договору. Це стосується, зокрема: 

▪ Форми договору. Договір укладається у письмовій формі і вважається укладеним 
з дня досягнення домовленості щодо усіх істотних умов і підписання сторонами 
тексту договору89. Існує також типовий концесійний договір, затверджений 
Кабінетом Міністрів України. Сторони повинні дотримуватись змісту типового 
договору, але мають право конкретизувати його умови90. 

▪ Строку договору. Договір має укладатися на строк, що становить не менше 
десяти та не більше п'ятдесяти років91.  

▪ Істотних умов договору. Закон встановлює значну кількість істотних умов 
договору концесії (зокрема, умови та обсяги поліпшення об'єкта концесії та 
порядок компенсації зазначених поліпшень, умови, розмір і порядок внесення 
концесійних платежів, порядок використання амортизаційних відрахувань)92.  

▪ Концесійних платежів. Закон встановлює різні види концесійних платежів93: у 
фіксованому розмірі, у відсотках від вартості наданого у концесію об'єкта за 
результатами його оцінки, як частка (у відсотках) чистого доходу від концесійної 
діяльності, отриманого концесіонером, у вигляді передачі концесієдавцю у 
власність майна, що знаходиться у власності концесіонера та придбане ним 
відповідно до умов концесійного договору. У концесійному договорі можливе 
також поєднання різних видів концесійних платежів. 

▪ Умов поліпшення об'єктів концесії. Концесіонер здійснює поліпшення 
об'єктів концесії відповідно до договору, зокрема, за рахунок амортизаційних 
нарахувань та власних коштів. Держава залишає за собою право власності на 
поліпшене, реконструйоване, технічно переоснащене концесіонером майно. 
Концесіонер має право на адекватне і ефективне відшкодування витрат на 
поліпшення, як правило, за рахунок отриманого прибутку94. 

Важливою перевагою концесії є наявність окремого детального законодавчого 
регулювання, як на рівні Закону про концесії, так і на підзаконному рівні. Це загалом 
забезпечує більш детальний рівень нормативного регулювання порівняно з іншими 
формами ДПП, зокрема стосовно:  

▪ процедури відбору концесіонера; 

▪ рівня деталізації прав та обов'язків сторін концесійного договору; 

▪ концесійних платежів; 

                                                 

89 Частина 2 статті 9 Закону про концесії 

90 Частина 4 статті 179 Господарського кодексу України.  

91 Частина 1 статті 9 Закону про концесії. 

92 Стаття 10 Закону про концесії. 

93 Частина 3 статті 12 Закону про концесії. 

94 Частина 3 статті 20 Закону про концесії. 
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▪ правового режиму майна, переданого у концесію або створеного (побудованого) 
за концесійним договором (у тому числі вимога поліпшувати об'єкт концесії на 
суму амортизаційних відрахувань). 

Важливо також відзначити, що концесія є найбільш "інвестиційно спрямованою" формою 
ДПП, оскільки прямо передбачає можливість поєднати поточне управління об'єктами 
державної власності з їх реконструкцією/модернізацією, а також із зобов'язаннями щодо 
створення нових суспільно значущих об'єктів (наприклад, автомобільних доріг чи 
виробничих потужностей).  

Окремими важливими аспектами є також (і) наявність Законопроекту про концесії, 
прийняття якого може усунути/вирішити значну кількість проблемних питань чинного 
концесійного законодавства і стати додатковою перевагою для реалізації проекту в ХМТП 
як концесії у довгостроковій перспективі; (іі) найбільш поширена практика реалізації 
концесій як проектів ДПП в Україні95. 

Основні проблемні питання концесійної діяльності полягають у доволі складній процедурі 
розроблення та погодження концесійних проектів, внаслідок чого імовірною є значна 
тривалість періоду підготовки проекту, підготовки до проведення концесійного конкурсу та 
укладення концесійного договору. Прикладом є, зокрема, ризик того, що зацікавлені 
приватні партнери, з огляду на масштабність і складність Проекту, можуть мати недостатньо 
часу для належного вивчення об'єкта концесії та підготовки конкурсних пропозицій у зв'язку 
з обмеженим строком подання конкурсних пропозицій: 60 календарних днів з дня 
оголошення конкурсу96.  

Виявлені в межах цього техніко-економічного обґрунтування процедурні ризики, пов'язані 
з концесією, можуть бути певною мірою мінімізовані на основі взаємних обговорень та 
узгоджень між залученими до Проекту сторонами, а також на рівні конкурсної документації. 
Процедурні ризики реалізації концесійного проекту також можуть бути 
усунені/мінімізовані, якщо відбір концесіонера за Проектом здійснюватиметься відповідно 
до нового Закону про концесії, який врегульовує значну кількість проблемних процедурних 
питань. 

Законодавство про концесії також не обмежує можливість врегулювання інших відкритих 
питань Проекту (деталізація концесійного платежу, спеціальні інвестиційні зобов'язання, 
взаємодія концесіонера і третіх осіб тощо) на рівні концесійного договору.  

З огляду на вищезазначене, концесія є оптимальною формою реалізації Проекту з точки 
зору нормативно-правового регулювання. Цей висновок повинен братися до уваги з 
урахуванням технічних, фінансових, економічних та інших коментарів, наведених у цьому 
документі, які також загалом підтверджують ефективність концесії для реалізації Проекту. 

3.3 Об'єкти концесії 

Нижче надано коментарі щодо юридичних питань, пов'язаних з об'єктами концесії у 
Херсонському порту. Зокрема, зосереджується увага на: 

                                                 

95 157 договорів концесії станом на 1 січня 2018 року, відповідно до інформації на веб-сайті МЕРТ, режим доступу: 
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=ed00a2ba-480a-4979-84eb-d610a0827a8c&title=ZagalniiOgliad.  

96 Абзац 1 пункту 7 Положення про концесійний конкурс. 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=ed00a2ba-480a-4979-84eb-d610a0827a8c&title=ZagalniiOgliad
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▪ загальному огляді вимог законодавства щодо визначення об'єкта концесії, у тому 
числі правил щодо передачі об'єктів портової інфраструктури в концесію та 
правил правонаступництва стосовно прав та обов'язків за проектами концесії; 

▪ коментарях щодо юридичних питань, пов'язаних із переданням земельних 
ділянок у користування концесіонеру за Проектом; 

▪ огляді теперішніх (незавершених) судових спорів стосовно майна та земельних 
ділянок, які мають бути передані концесіонеру за Проектом. 

3.3.1 Об'єкти концесії відповідно до українського законодавства 

Закон про концесії визначає три категорії об'єктів концесії державної/комунальної форми 
власності97: 

▪ майно підприємств, їхніх структурних підрозділів, що є "цілісними майновими 
комплексами" (дивіться коментарі щодо цього терміну нижче) або системою 
цілісних майнових комплексів98; 

▪ об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, які можуть бути 
добудовані з метою їх використання для надання послуг щодо задоволення 
громадських потреб у сферах концесійної діяльності; 

▪ спеціально збудовані об'єкти відповідно до умов концесійного договору для 
задоволення громадських потреб у сферах господарської діяльності, дозволених 
для здійснення концесій. 

Зазначені об'єкти концесії повинні належати до певних сфер господарської діяльності, 
визначених у Законі про концесії. Ці сфери охоплюють будівництво та/або експлуатацію 
морських портів та їх інфраструктури99.  

Визначення категорій об'єктів концесії за Законом про концесії формально не охоплює 
земельні ділянки. Однак Закон про концесії встановлює, що: 

▪ Якщо об'єкт концесії розташований на земельній ділянці, яка належить 
концесієдавцю, відповідна земельна ділянка надається в оренду концесіонеру 
(разом із об'єктом концесії) на строк дії концесійного договору. У цьому випадку 
має застосовуватися окрема процедура оренди земельних ділянок 
державної/комунальної власності. 

▪ Якщо концесіонер отримує право на будівництво об'єкта концесії, відповідні 
положення концесійного договору, пов'язані із наданням цього права, набудуть 
чинності з дати, коли концесіонер отримає право на користування земельними 
ділянками для будівництва об'єкта концесії. Це положення передбачає, що 
концесіонер формально може отримати незабудовану територію на праві оренди 

                                                 

97 Частина 4 статті 3 Закону про концесії. 

98 Треба відзначити, що в Законі про концесії та Законі про морські порти містяться два терміни, які за змістом мають мати 
однакове значення, із незначними технічними відмінностями у формі: (i) "єдиний майновий комплекс" в Законі про 
морські порти – причали, залізничні, автомобільні під'їзні шляхи та інші відповідні об'єкти портової інфраструктури 
можуть бути передані у концесію у складі єдиних майнових комплексів (частина 2 статті 23 Закону про морські порти); 
(іі) "цілісний майновий комплекс" – як частина опису об'єктів концесії (частина 4 статті 3 Закону про концесії). 
Відмінності в цих термінах є технічними і, ймовірно, пов'язані із законодавчою помилкою. У цьому Розділі обидва 

терміни використовуються як взаємозамінні. 

99 Частина 2 статті 3 Закону про концесії. 
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для будівництва на ній об'єкта концесії (імовірно, в цьому випадку об'єкт концесії 
належатиме до третьої категорії концесійних об'єктів, зазначених вище). 

Коментарі щодо окремих питань, пов'язаних із передачею земельних ділянок концесіонеру 
за Проектом, надані у цьому Розділі нижче. 

Кабінет Міністрів України визначає об'єкти державної власності, які можуть бути передані у 
концесію100. До визначеного КМУ переліку об'єктів права державної власності, які можуть 
надаватися в концесію, належить майно ХМТП та майно АМПУ101.Концесієдавець при 
цьому має визначити і затвердити перелік (склад), опис, характеристики та інші дані про 
об'єкт концесії для кожного конкретного концесійного проекту у складі конкурсної 
документації. Це випливає із положень Закону про концесії і Порядку проведення 
концесійного конкурсу про те, що концесієдавець: 

▪ Затверджує і публікує інформаційне оголошення про проведення концесійного 
конкурсу, яке має містити, зокрема, інформацію щодо об'єкта концесії 
(найменування, характеристики тощо)102. 

▪ Затверджує умови концесійного конкурсу та готує конкурсну документацію. 
Конкурсна документація має містити, зокрема, проект концесійного договору103. 
Своєю чергою, концесійний договір (а відповідно, і його проект у складі 
конкурсної документації) має містити визначені законом істотні умови, у тому 
числі положення щодо об'єкта концесії (склад і вартість майна або технічні і 
фінансові умови створення об'єкта концесії). 

З огляду на вищезазначене, МІУ як майбутній концесієдавець має затвердити, зокрема, 
остаточний перелік (склад) майна ХМТП та АМПУ, яке має передаватися в концесію за 
Проектом. Законодавство про концесії при цьому не обмежує можливість уточнення та 
зміни такого переліку до початку концесійного конкурсу. 

Вихідні дані та основні висновки попереднього техніко-економічного обґрунтування 
засвідчують, що перша категорія об'єктів концесії ("майно підприємств, їхніх структурних 
підрозділів, що є цілісними майновими комплексами або системою цілісних майнових 
комплексів") буде основною для Проекту.  

3.3.1.1   Об'єкти портової інфраструктури як об'єкти концесії 

Закон про морські порти встановлює загальне правило про те, що стратегічні об'єкти 
портової інфраструктури (які за визначенням Закону охоплюють гідротехнічні об'єкти та 
об'єкти портової інфраструктури загального користування), існуючі на день набрання 
чинності цим Законом (13 червня 2013 року), не можуть бути приватизовані або передані в 
оренду чи концесію. Проте існує спеціальний виняток, який дозволяє здавати в оренду та 
концесію причали, залізничні та автомобільні під’їзні шляхи (до першого розгалуження за 
межами території порту), лінії зв'язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання та 
інженерні комунікації. Ці об'єкти можуть бути передані в концесію у складі єдиних 
майнових комплексів. 

                                                 

100 Стаття 6 Закону про концесії. 

101 Перелік об'єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію, затверджений постановою КМУ № 2293 
від 11 грудня 1999 року. 

102 Частини 1-2 статті 8 Закону про концесії, пункти 14, 20, 21 Порядку проведення концесійного конкурсу. 

103 Частина 2 статті 7 Закону про концесії. 
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Як зазначено вище, (і) поняття "цілісного майнового комплексу" та "єдиного майнового 
комплексу" вживаються у законодавстві як тотожні; (іі) концесієдавець може визначати і 
затверджувати перелік (склад), опис, характеристики та інші дані про об'єкт концесії.  
Оскільки законодавство не встановлює окремого порядку формування об'єкта концесії у 
сфері портової інфраструктури, МІУ (як майбутній концесієдавець) може визначити всі 
об'єкти, які мають бути передані за Проектом, як такі, що входять до складу цілісного 
(єдиного) майнового комплексу, і таким чином забезпечити виконання вимог Закону про 
морські порти. Це може бути реалізовано з практичної точки зору шляхом затвердження 
відповідним наказом МІУ переліку майна, що входить до складу цілісного (єдиного) 
майнового комплексу, який становить об’єкт концесії. Цей перелік має бути надалі 
відображений у складі конкурсної документації (зокрема, у проекті концесійного договору). 
На рівні конкурсної документації на концесіонера також може бути покладений обов'язок 
забезпечити реєстрацію своїх прав (володіння та користування) щодо об'єкта концесії у 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

3.3.1.2   Положення щодо передачі окремого майна у концесію та положення 
щодо правонаступництва 

Закон про концесії передбачає, що майно, яке не підпадає під визначення "майна 
підприємств, що є цілісними майновими комплексами або системою цілісних майнових 
комплексів", за загальним правилом, не є об'єктом концесії. За Законом про концесії об'єкти 
концесії не мають охоплювати, зокрема, (i) інші необоротні матеріальні активи, (ii) оборотні 
матеріальні активи, (iii) кошти, цінні папери, (iv) майнові права та зобов'язання, які належать 
балансоутримувачу майна, що надається в концесію, (v) інше майно, яке не підпадає під 
вищезгадане визначення "майно підприємств, що є цілісними майновими комплексами або 
системою цілісних майнових комплексів" (ознаки оборотних / необоротних активів 
визначаються законодавством про бухгалтерський облік). Закон про концесії також 
встановлює, що у концесіонера не виникає загального правонаступництва згідно з правами 
та зобов'язаннями підприємства, цілісний майновий комплекс якого надається у концесію. 
Нижче наведено декілька важливих винятків із цих правил: 

▪ Концесіонер може викупити необоротні матеріальні активи та оборотні 
матеріальні активи відповідно до умов, встановлених концесійним договором. Дебіторська 
та кредиторська заборгованість, грошові кошти та цінні папери можуть бути передані 
концесіонеру на умовах, встановлених концесійним договором. 

Умови та порядок передачі оборотних матеріальних активів, дебіторської та 
кредиторської заборгованості, грошових коштів та цінних паперів також можуть бути 
встановлені конкурсною документацією. 

▪ Конкурсна документація може містити умови передачі концесіонеру прав та 
обов'язків підприємства, цілісний майновий комплекс якого передається у концесію104. 

Закон про концесії також встановлює, що передача всіх активів та зобов'язань підприємства, 
цілісний майновий комплекс якого надається у концесію, призводить до ліквідації цього 
підприємства.  

Законопроект про концесії передбачає подібні правила передачі необоротних матеріальних 
активів, оборотних матеріальних активів, а також прав та зобов'язань за концесійними 
проектами, з певними уточненнями. Законопроект, зокрема, встановлює, що права та 
зобов'язання відповідного підприємства (балансоутримувача), щодо яких може виникнути 

                                                 

104 Частина 5 статті 3 Закону про концесії. 
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правонаступництво, охоплюють (і) права та зобов'язання за договорами, судовими 
процесами (у тому числі у порядку міжнародного комерційного арбітражу), відкритими 
виконавчими провадженнями, ліцензіями, документами дозвільного характеру; (іі) 
дебіторську та кредиторську заборгованість. 

Проект може передбачати не лише передачу активів, які є концесійними об'єктами (разом 
із орендою відповідних земельних ділянок), але також передачу активів та 
правонаступництво щодо прав та обов'язків, які підпадають під вищезгадані винятки. Більш 
детальна фінансова оцінка усіх активів та зобов'язань, що підлягають передачі в рамках 
Проекту, має бути відображена у звіті про оцінку майна, яка запланована для проведення на 
більш пізньому етапі. 

З юридичної точки зору, передання прав та обов'язків концесіонеру за Проектом (від 
АМПУ/ХМТП, залежно від обставин) може бути проаналізовано у світлі (i) 
правонаступництва за договорами, (ii) отримання дозвільних документів, (iii) 
процесуального правонаступництва за теперішніми (незавершеними) судовими спорами. 
Окремі коментарі щодо цих питань наведені нижче. 

Більш детальний аналіз щодо передачі активів, прав та зобов'язань за Проектом також буде 
питанням окремого структурування на етапі підготовки угоди (зокрема, в межах 
розроблення конкурсної документації та концесійних договорів). 

3.3.2 Коментарі щодо земельних питань 

ХМТП має право постійного користування 55-ма земельними ділянками, розпорядження 
якими здійснює Херсонська обласна державна адміністрація (ОДА), на підставі 
розпоряджень Херсонської ОДА та державних актів про право постійного користування 
земельними ділянками (у 2017 році три земельні ділянки були розділені на 46). В основному 
цільовим призначенням земельних ділянок є розміщення та експлуатація будівель та споруд 
морського транспорту, хоча серед них також є земельні ділянки рекреаційного призначення 
(земельні ділянки рекреаційного призначення не заплановані до передачі в користування 
концесіонеру за Проектом). Право ХМТП на постійне користування зазначеними 
земельними ділянками зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно. 

Передача активів ХМТП у концесію (як це передбачає поточний план структурування 
Проекту в Херсонському порту), загалом потребуватиме: 

▪ виділення в окрему ділянку(и) землі під об'єктами, які не мають передаватися в 
концесію відповідно до плану сторін, залучених до Проекту у Херсонському 
порту (зокрема, причал № 6 та під'їзна колія № 19). 

▪ оформлення передачі інших земельних ділянок ХМТП в оренду концесіонеру. 

3.3.2.1   Виділення землі під об'єктами, які не мають передаватися в концесію 

Виключення окремих об'єктів із концесійного проекту в ХМТП (зокрема, причалу № 6 та 
під'їзної колії № 19) вимагатиме формування земельної ділянки (ділянок) під такими 
об'єктами для закріплення права користування відповідною земельною ділянкою 
(ділянками) за АМПУ.  

Процедура поділу земельних ділянок за українським законодавством охоплює такі основні 
етапи, як: 
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▪ Отримання дозволу власника земельної ділянки – уповноваженого органу влади 
(відповідна обласна державна адміністрація для цілей Проекту) на поділ земельної 
ділянки. 

▪ Розробка технічної документації для поділу земельної ділянки спеціальною 
установою, на основі відповідних договорів із ХМТП як землекористувачем105. До 
такої технічної документації належать106:  

▪ пояснювальна записка; 

▪ технічне завдання на складання документації, затверджене ХМТП; 

▪ кадастрові плани частин земельних ділянок, виділених в окремі земельні ділянки; 

▪ матеріали польових геодезичних робіт; 

▪ акт приймання-передачі межових знаків на зберігання при поділі земельної 
ділянки по межі поділу; 

▪ перелік обтяжень прав на земельну ділянку, обмежень на її використання та наявні 
земельні сервітути; 

▪ згода власника земельної ділянки – уповноваженого органу влади (відповідна 
обласна державна адміністрація для цілей Проекту) на поділ земельної ділянки. 

▪ Затвердження технічної документації органом виконавчої влади (відповідна 
обласна державна адміністрація для цілей Проекту)107. 

▪ Реєстрація виділених земельних ділянок у Державному земельному кадастрі із 
присвоєнням кадастрових номерів108. 

▪ Реєстрація права АМПУ на постійне користування виділеною земельною 
ділянкою у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень109. 

На практиці процедура поділу земельних ділянок зазвичай триває 5-6 місяців. Однак цей 
строк може змінюватися залежно від взаємодії із уповноваженими органами (наприклад, 
щодо строків розгляду та затвердження необхідних документів) та інших обставин.  

Законодавство прямо не визначає момент, коли земельна ділянка має бути виділена для 
цілей концесійного проекту (наприклад, до чи після початку концесійного конкурсу / 
підписання концесійного договору).  

Остаточний підхід до визначення моменту поділу земельних ділянок для цілей Проекту 
вимагатиме окремих обговорень та домовленостей із зацікавленими сторонами. 

                                                 

105 Стаття 28 Закону про землеустрій. Строк для підготовки документів не повинен перевищувати шість місяців з дня 
укладення договору. 

106 Стаття 56 Закону про землеустрій. 

107 Частини 12, 16  статті 186 Земельного кодексу України. Адміністрація матиме на затвердження десять робочих днів з 
дня заявки. 

108 Частина 3 статті 79 Земельного кодексу України, стаття 24 Закону про державний земельний кадастр. Земельні ділянки 
повинні бути зареєстрованими у Державному земельному кадастрі протягом 14 днів з дня подання заявки. 

109 Частина 10 статті 79 Земельного кодексу України, стаття 24, частина 1 статті 5, частина 1 статті 19 Закону України про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Строк реєстрації права користування не повинен 
перевищувати п’ять робочих днів з дня подання заявки. 
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3.3.2.2   Порядок передачі права користування земельними ділянками від 
ХМТП до концесіонера 

Як зазначено вище, ХМТП отримав свої земельні ділянки в постійне користування на основі 
розпоряджень Херсонської ОДА та державних актів щодо постійного користування 
земельними ділянками. Повноваження власника земельних ділянок здійснює держава в 
особі відповідних органів. 

Постійне користування є спеціальним видом користування, яке може надаватися лише 
обмеженому колу користувачів: державним та комунальним підприємствам, установам та 
організаціям, релігійним організаціям тощо. Приватний концесіонер не матиме права 
отримати землю у постійне користування. 

Закон чітко встановлює, що концесіонер, об'єкт концесії якого знаходиться на земельній 
ділянці державної або комунальної форми власності, має право на отримання такої 
земельної ділянки на праві оренди. Для того, щоб концесіонер отримав земельні ділянки у 
користування, ХМТП має добровільно відмовитися від своїх прав на користування цими 
земельними ділянками (відмова має бути здійснена у письмовій формі і підлягає 
нотаріальному посвідченню). 

Далі концесіонер має підписати договори оренди земельних ділянок з державною 
адміністрацією, яка діє як представник власника цих земельних ділянок, після отримання 
відповідного рішення стосовно підписання таких договорів. 

▪ Порядок укладення відповідних договорів оренди регулюється в основному 
Законом про оренду землі та Земельним кодексом України та охоплює такі 
основні етапи: 

▪ Отримання в Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру 
витягів з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земельних 
ділянок (проводитиметься протягом трьох робочих днів з моменту отримання 
заявки). 

▪ Отримання у відповідній обласній державній адміністрації розрахунку розміру 
орендної плати (українське законодавство не встановлює будь-яких строків 
отримання зазначеного розрахунку; на практиці це може тривати близько 30 
робочих днів після отримання заяви). 

▪ Подача до відповідної обласної державної адміністрації таких документів: (i) заяви; 
(іі) відповідної технічної документації щодо поділу земельних ділянок; (iii) витяг із 
технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок 
(для кожної земельної ділянки окремо); (iv) розрахунок розміру орендної плати 
(для кожної земельної ділянки окремо); (v) витяг з Державного земельного 
кадастру (щодо кожної земельної ділянки); (vi) відповідна заява про добровільну 
відмову від права постійного користування земельними ділянками. 

▪ Отримання розпорядження відповідної обласної державної адміністрації щодо 
передачі земельних ділянок в оренду концесіонеру та підписання договору 
оренди землі. 

▪ Підписання договору оренди землі та його реєстрація в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно. 

До передачі земельної ділянки в оренду концесіонеру ХМТП має вжити всіх необхідних 
заходів для поділу земельної ділянки під об'єктами, які не мають бути передані у концесію, 
щоб залишити земельну ділянку(и) під ними за АМПУ (див. коментарі вище). 
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Також припускається, що (і) земельні ділянки, які мають бути надані в оренду 
концесіонерові, будуть належним чином зареєстровані в Державному земельному кадастрі; 
(іі) право власності держави буде належним чином зареєстроване в Реєстрі речових прав на 
нерухоме майно, і (ііі) цільове призначення та межі земельних ділянок не зміняться у зв'язку 
з передачею земельних ділянок у концесію. У такому випадку концесіонеру не доведеться 
розробляти та затверджувати документи щодо землеустрою перед підписанням договорів 
оренди землі110. 

Українське законодавство про концесії також встановлює декілька окремих правил щодо 
передачі земельних ділянок у користування, зокрема: 

▪ Земельні ділянки, які мають бути надані концесіонеру, мають бути передані в 
оренду на весь строк дії концесійного договору. 

▪ Концесієдавець (за потреби), виступає замовником, здійснює діяльність, пов'язану 
з погодженням та затвердженням проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок, іншої документації із землеустрою, що розробляється з метою 
надання земельної ділянки в оренду концесіонеру. 

▪ Умови про надання земельних ділянок для концесії є істотними умовами 
концесійного договору111. 

В законодавстві є певні суперечності щодо строку для підписання договору оренди землі. З 
одного боку, закон встановлює, що концесіонер повинен підписати договір оренди землі 
не пізніше ніж через рік з моменту укладення концесійного договору112. З іншого боку, 
Порядок концесійного конкурсу передбачає, що договір оренди землі має бути укладений 
до укладення концесійного договору (оскільки у Порядку зазначено, що підписання 
концесійного договору здійснюється протягом тижня після узгодження проекту 
концесійного договору та укладення договору оренди землі)113. Перше правило, 
найімовірніше, має переважну силу, зокрема тому, що 1) воно встановлене законом, і 2) до 
укладення концесійного договору та передачі об'єкта концесії концесіонерові, концесіонер 
не має чітких правових підстав для укладення договору оренди землі. 

3.3.3 Аналіз теперішніх (незавершених) судових спорів щодо 
земельних ділянок та майна, які підлягають передачі в концесію та 
використанню 

Проведений пошук у Єдиному державному реєстрі судових рішень щодо наявності 
незавершених спорів не виявив істотних судових спорів, які безпосередньо стосуються 
земельних ділянок та об'єктів нерухомості, що мають бути передані в концесію за 
Проектом. Також були надані пояснення ХМТП про відсутність теперішніх спорів щодо 
нерухомості та рухомого майна ХМТП. 

Проект також буде спрямований на передачу певних прав та обов'язків ХМТП 
концесіонеру відповідно до умов концесійного договору. Як зазначалося вище, така 
передача може охоплювати процесуальне правонаступництво у спорах за участі ХМТП, а 
також передання дебіторської та кредиторської заборгованості. 

                                                 

110 Абзац 5 частини 1 статті 123 Земельного кодексу України. 

111 Частина 6 статті 3, частина 2 статті 7 та частина 1 статті 10 Закону про концесії, стаття 94 Земельного кодексу України. 

112 Стаття 18 Закону про концесії. 

113 Пункт 43 Порядку проведення концесійного конкурсу.  
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На основі незалежного пошуку в Єдиному державному реєстрі судових рішень (ЄДРСР) на 
цьому етапі не виявлено істотних судових спорів стосовно зобов'язань ХМТП щодо третіх 
сторін, які можуть вплинути на реалізацію Проекту.  

ЄДРСР може не містити інформацію про всі теперішні (незавершені) справи, які наразі 
розглядаються судами України. В зв'язку з цим не можна гарантувати, що ЄДРСР містить 
всі рішення, які можуть бути актуальними для цілей Проекту. 

Додаткова перевірка щодо наявності істотних судових спорів, які можуть стосуватися 
реалізації Проекту, може бути необхідна на етапі підготовки до концесійного конкурсу. 

3.4 Коментарі щодо дозволів та погоджень, які можуть бути 
необхідні для реалізації Проекту 

Документи дозвільного характеру, які стосуються реалізації Проекту, можна умовно 
поділити на дві великі категорії: 

▪ документи дозвільного характеру та інші погодження, які можуть бути "передані" 
інвестору у зв'язку з передачею в ДПП / концесію майна і активів та взяття 
зобов'язань щодо здійснення відповідної діяльності в портах, переважно від 
державних стивідорних компаній; 

▪ документи дозвільного характеру та інші погодження, які мають бути отримані 
приватним партнером для здійснення інвестиційної діяльності та інших 
особливих видів діяльності за Проектом. 

Нижче наведено стислий опис обох категорій.  

3.4.1 Документи дозвільного характеру та інші погодження, які 
можуть бути "передані" інвесторам 

Як зазначалося вище, концесіонер може набувати права та обов'язки підприємства, чиє 
майно та активи передаються в концесію, згідно з умовами конкурсної документації та 
концесійного договору. Відповідні права та обов'язки можуть набуватися і на підставі 
документів дозвільного характеру, що порушує питання щодо можливості "передачі" 
(формально – нового отримання) таких дозволів концесіонеру.  

ХМТП надав повний список видів діяльності, які він провадить на підставі документів 
дозвільного характеру, а також копії відповідних дозволів та ліцензій. Перелік отриманих 
документів дозвільного характеру наведений в додатках до Розділу 3. 

На основі отриманої інформації та документів визначено такі види документів дозвільного 
характеру в межах цієї категорії відповідно до українського законодавства:  

▪ Ліцензії на здійснення господарської діяльності. Основним законом, який 
регулює відносини у сфері ліцензування, є Закон про ліцензування видів 
господарської діяльності. 

▪ Інші документи дозвільного характеру (інші ніж ліцензії), зокрема:  

▪ Різні види документів дозвільного характеру (наприклад, дозволи, висновки, 
рішення, погодження), визначені Законом про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності та Законом про перелік документів дозвільного 
характеру у сфері господарської діяльності. 

▪ Документи дозвільного характеру в окремих сферах, які не регулюються Законом 
про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. Деякі з цих сфер можуть 
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підпадати під дію Закону про ліцензування видів господарської діяльності (з 
урахуванням специфіки, встановленої іншими спеціальними законами), 
наприклад, діяльність у сфері електроенергетики та ядерної енергії. Інші 
приклади можуть охоплювати, серед іншого, антимонопольні або митні дозволи. 

Нижче наведені коментарі щодо основних категорій та видів документів дозвільного 
характеру, які, можливо, будуть необхідні концесіонеру відповідно до умов Проекту. 
Очікується, що перелік ліцензій та дозволів, які підлягатимуть "передачі" інвесторам, буде 
перевірятися, змінюватися та доповнюватися на етапі підготовки до транзакції з 
урахуванням розробленої конкурсної документації та проекту концесійного договору.  

3.4.1.1   Ліцензії 

Перелік видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, є однією з істотних умов 
концесійного договору відповідно до Закону про концесії114 (Закон про ДПП не містить 
відповідних положень щодо цього питання). Типовий концесійний договір встановлює 
вимоги щодо: 

▪ визначення видів діяльності, робіт, послуг, які будуть здійснюватися (надаватися) 
концесіонером відповідно до умов концесійного договору; 

▪ визначення видів діяльності, які відповідно до законодавства України підлягають 
ліцензуванню115. 

Концесіонер має одержати відповідну ліцензію за свій рахунок до початку виконання 
відповідних видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, за концесійним договором. 
Копії одержаних ліцензій надаються концесієдавцю116. Анулювання ліцензії, виданої 
концесіонеру для здійснення відповідного виду діяльності, є підставою для припинення дії 
концесійного договору117. 

Основні вимоги та правила щодо ліцензування встановлені Законом про ліцензування 
видів господарської діяльності. Цей Закон, зокрема: 

▪ Встановлює вичерпний перелік видів господарської діяльності, які підлягають 
ліцензуванню. Цей перелік охоплює 33 види діяльності, від сфер будівництва та 
транспорту до банківської і фінансової сфери. Ліцензування певних сфер 
діяльності здійснюється з урахуванням вимог спеціальних законів (наприклад, 
Закону про ринок електричної енергії або Закону про телебачення і 
радіомовлення)118. 

▪ Визначає органи ліцензування та їх повноваження. Основними органами 
ліцензування є центральний орган виконавчої влади (якщо діяльність 
провадиться на всій території України) та місцевий орган виконавчої влади (якщо 
діяльність провадиться на території відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці). До основних повноважень органів ліцензування належать розгляд 

                                                 

114 Частина 1 статті 10, стаття 11 Закону про концесії. 

115 Пункти 18-19 Типового концесійного договору. 

116 Пункти 19-20 Типового концесійного договору. 

117 Частина 1 статті 15 Закону про концесії. 

118 Стаття 7 Закону про ліцензування видів господарської діяльності. 
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заявок та інших документів, необхідних для отримання ліцензії, видача ліцензій 
та контроль за виконанням ліцензійних умов119. 

▪ Встановлює загальні правила ліцензування, до яких належать, зокрема:  

▪ Вимоги щодо документів, необхідних для отримання ліцензії. Основними 
документами є заява та виключний перелік підтвердних документів, який 
встановлюється відповідно до ліцензійних умов для кожного виду ліцензії. За 
загальним правилом, ліцензійні умови затверджуються КМУ і встановлюють (і) 
вимоги до заяви та підтвердних документів; (іі) вимоги, обов'язкові для виконання 
ліцензіатом (цей список також має бути вичерпним). Законом передбачена 
можливість подання документів для отримання ліцензії як в паперовій, так і в 
електронній формі120.  

▪ Порядок розгляду заяв та видачі ліцензій. Основними етапами цього процесу є: 
(i) офіційне прийняття заяви і документів органом ліцензування (протягом трьох 
робочих днів з дня одержання заяви); (ii) прийняття рішення про видачу ліцензії 
(протягом 10 робочих днів з дня одержання заяви). Набуття прав за ліцензією 
відбувається з моменту внесення рішення органу ліцензування про видачу ліцензії 
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань (Єдиний державний реєстр юридичних осіб). Ліцензія 
видається на необмежений строк. За видачу ліцензії вноситься плата у розмірі 
одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1 841 грн станом на 
1 липня 2018 року)121.  

Для реалізації Проекту потрібно взяти до уваги декілька важливих питань щодо 
ліцензування, зокрема: 

▪ Отримання ліцензії нерезидентом. Закон про ліцензування видів господарської 
діяльності формально не передбачає можливості отримання ліцензії нерезидентом. Це 
може випливати із: (і) визначення понять "здобувач ліцензії" та "ліцензіат", які означають 
відповідно суб'єктів господарювання, які подали заяву та документи для отримання ліцензії 
або суб'єктів господарювання, які мають ліцензію; (іі) визначення поняття "ліцензія" як 
запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб про рішення органу ліцензування 
щодо наявності у суб'єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду 
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (просимо дивитися також коментарі 
нижче); (ііі) положень Закону про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань, якими не передбачена можливість здійснення 
реєстрації юридичної особи-нерезидента (реєстрація представництва нерезидента 
відбувається в окремому порядку, проте з формальної точки зору представництва не є 
суб'єктами господарювання). 

Варто зауважити, що функціонування Єдиного державного реєстру юридичних осіб не 
було змінене для узгодження з положеннями Закону про ліцензування видів господарської 
діяльності щодо відображення інформації про ліцензії у цьому реєстрі. До впровадження 
таких технічних змін інформація про видачу ліцензії суб'єкту господарювання зазвичай 
відображається на офіційних веб-сайтах органів ліцензування.  

                                                 

119 Частина 4 статті 2, стаття 6 Закону про ліцензування. 

120 Абзац 4 частини 1 статті 1, статті 9-11 Закону про ліцензування. 

121 Статті 12-14 Закону про ліцензування. 
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Чинне законодавство у сфері ліцензування, а також доступна адміністративна практика не 
надають наразі чіткі роз'яснення щодо можливості видачі ліцензій юридичним особам-
нерезидентам, у тому числі через зазначені вище технічні причини, пов'язані з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб. Відомі випадки, коли юридичні особи-нерезиденти 
отримували ліцензії для своїх представництв в Україні (варто зазначити, що такі випадки 
траплялися загалом до набрання чинності Законом про ліцензування видів господарської 
діяльності). Водночас, відомі також випадки, коли представники органів ліцензування в 
процесі неофіційних роз'яснень дотримувалися підходу, відповідно до якого юридичні 
особи-нерезиденти не можуть отримувати ліцензії.  

З огляду на вищезазначене, питання щодо можливості отримання ліцензій юридичними 
особами-нерезидентами для цілей реалізації Проекту може потребувати уточнення органів 
ліцензування у кожному конкретному випадку. До отримання таких уточнень очікується, 
що невизначеність щодо отримання ліцензії може стати регуляторним бар'єром для 
залучення таких суб'єктів до концесійних проектів (див. також коментарі щодо участі 
юридичних осіб-нерезидентів у концесійних проектах, наведені в додатках до Розділу 3).  

▪ Передача (переоформлення) ліцензії. Законом про ліцензування видів 
господарської діяльності не передбачена можливість передачі ліцензіатом ліцензії третім 
особам. Такий висновок може бути зроблений з визначення понять "здобувач ліцензії", 
"ліцензіат" та "ліцензія", які встановлюють зв'язок між конкретним суб'єктом та ліцензією 
у вигляді запису про цього суб'єкта в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. 

Закон про ліцензування видів господарської діяльності встановлює особливі випадки, 
коли правонаступники можуть провадити діяльність, що підлягає ліцензуванню, після 
припинення юридичної особи-ліцензіата і до отримання нової ліцензії, зокрема: 

▪ протягом строку до трьох місяців – якщо правонаступник використовує ліцензію, 
видану ліцензіату, який припиняється в результаті злиття, приєднання чи 
перетворення; 

▪ протягом строку до шести місяців – якщо правонаступник використовує ліцензію, 
видану ліцензіату, який припиняється в результаті поділу. 

Після закінчення цих строків правонаступник зобов'язаний отримати нову ліцензію122.  

Законопроект про концесії передбачає внесення змін до вищезазначених правил щодо 
правонаступництва для застосування до випадків повної (протягом 3 місяців) або часткової 
(протягом 6 місяців) передачі активів за договорами ДПП / концесії (зберігаючи при 
цьому положення про обов'язок отримання нової ліцензії). До прийняття змін, 
передбачених Законопроектом, правила щодо правонаступництва та строків для 
здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню, до отримання нової ліцензії не матимуть 
значення для цілей реалізації Проекту. 

В будь-якому випадку, вимоги Закону про ліцензування видів господарської діяльності не 
передбачають можливість автоматичної передачі чинних ліцензій на провадження видів 
господарської діяльності від Херсонського порту відповідним інвесторам. 

▪ Анулювання ліцензій ХМТП. Анулювання ліцензій ХМТП у зв'язку з 
"передачею" цих ліцензій концесіонерам у рамках Проекту має бути належним чином 
оформлене. До прийняття вищезазначених змін щодо правил правонаступництва, такі 
процедури можуть охоплювати: 

                                                 

122 Стаття 15 Закону про ліцензування видів господарської діяльності. 
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▪ Запис про ліквідацію ХМТП в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 
(якщо Проект передбачатиме передачу всіх активів та зобов'язань ХМТП, що, відповідно, 
матиме наслідком його ліквідацію відповідно до Закону про концесії). Це має бути 
формальною підставою для анулювання органами ліцензування всіх ліцензій ХМТП 
протягом 5 робочих днів з моменту здійснення відповідного запису про ліквідацію.  

Певні ліцензії ХМТП можуть бути актуальними для майбутніх інвесторів. Нижче 
надаються коментарі щодо окремих видів ліцензій, які належать до цієї категорії. 
Коментарі щодо нових ліцензій, необхідність отримання яких може виникнути під час 
здійснення Проекту, наведені далі. 

3.4.1.2   Ліцензія на перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів 

Було отримано два види ліцензій на перевезення, які можуть бути актуальними для 
концесіонера: 

▪ ліцензія на перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів 
автомобільним транспортом, а також міжнародні перевезення пасажирів та 
вантажів автомобільним транспортом; 

▪ ліцензія на перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів 
річковим та морським транспортом. 

Органом ліцензування для обох видів ліцензій є Державна служба України з безпеки на 
транспорті123. Детальні вимоги щодо документів, які додаються до заяви на отримання 
ліцензії, а також організаційні, кадрові та технологічні вимоги до матеріально-технічної 
бази ліцензіата встановлюються відповідними ліцензійними умовами124.  

Загальна процедура ліцензування (зокрема, умови прийняття документів та видачі ліцензії) 
регулюється Законом про ліцензування видів господарської діяльності (див. опис вище). 

3.4.1.3   Документи дозвільного характеру (інші ніж ліцензії) 

Ця категорія охоплює широке коло документів дозвільного характеру (інших ніж ліцензії), 
які регулюються різними спеціальними нормативно-правовими актами. Відповідно до 
Закону про дозвільну систему в сфері господарської діяльності виключно спеціальними 
законами встановлюється, зокрема: 

▪ необхідність отримання документів дозвільного характеру та їх види; 

▪ дозвільні органи; 

▪ строки видачі документів дозвільного характеру 

▪ строк дії документів дозвільного характеру (строкові/безстрокові)125. 

Вичерпний перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності 

                                                 

123 Пункт 21 постанови КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов Кабінету Міністрів України" № 609 від 5 серпня 2015 року (Перелік органів ліцензування). 

124 Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних 
відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, 
затверджені постановою КМУ № 1001 від 2 грудня 2015 року. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності 
з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим та морським транспортом, затверджені 

постановою КМУ № 1186 від 23 грудня 2015 року.  

125 Частина 1 статті 4 Закону про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. 
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встановлюється Законом про перелік документів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності (більше 70 видів документів із посиланням на відповідний 
нормативно-правовий акт). 

Законом про дозвільну систему у сфері господарської діяльності також встановлено, що: 

▪ Порядок проведення дозвільної процедури встановлюється (і) КМУ – для 
дозвільних процедур, які здійснюються центральними органами виконавчої 
влади, їх територіальними органами, або (іі) органами місцевого самоврядування 
– для дозвільних процедур, які здійснюються ними відповідно до їх встановлених 
законодавством повноважень. 

▪ Строк видачі документів дозвільного характеру становить десять робочих днів, 
якщо інше не встановлено законом. Строк видачі документів дозвільного 
характеру органами місцевого самоврядування становить один місяць з дня 
одержання відповідної заяви126.  

▪ У визначених законом випадках правонаступник суб'єкта господарювання має 
право провадити діяльність на підставі документів дозвільного характеру, виданих 
такому суб'єкту, у межах строку їх дії до оформлення документів дозвільного 
характеру на правонаступника такого суб'єкта господарювання. Це положення є 
більш широким, ніж вищезгадані правила правонаступництва за Законом про 
ліцензування, та вимагатиме визначення правил застосування за спеціальними 
законами в кожному конкретному випадку127. 

Більш детальні вимоги мають бути встановлені спеціальними законами залежно від виду 
дозвільної діяльності.  

Закон про дозвільну систему у сфері господарювання не регулює питання щодо того, чи 
можуть юридичні особи-нерезиденти отримувати документи дозвільного характеру. 
Аналогічно до практики у сфері ліцензування, нам відомі випадки, коли (і) юридичні 
особи-нерезиденти отримували документи дозвільного характеру для своїх представництв 
в Україні; (іі) представники органів ліцензування в процесі неофіційних роз'яснень 
дотримувалися підходу, відповідно до якого юридичні особи-нерезиденти не можуть 
отримувати документи дозвільного характеру. Варто зазначити, що з огляду на те, що 
процедура отримання кожного дозволу регулюється окремим нормативно-правовим 
актом, можливість отримання відповідного документу дозвільного характеру має 
уточнюватися окремо у процесі переговорів з дозвільними органами у кожному 
конкретному випадку. 

На основі отриманої інформації та документів було визначено декілька видів дозволів, які 
можуть бути актуальними для здійснення Проекту. Нижче надано короткі коментарі щодо 
кожного виду дозволу.  

3.4.1.4   Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) об'єктів підвищеної небезпеки 

Роботодавець, який планує здійснювати роботи підвищеної небезпеки або експлуатувати 
(застосувати) машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, має отримати 
відповідний дозвіл Державної служби України з питань праці (Держпраці) або її 

                                                 

126 Частина 1 статті 4-1 Закону про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. 

127 Частина 13 статті 4-1 Закону про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. 
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територіального органу128. Загальні правила щодо цього виду дозволу встановлені 
Законом про охорону праці. Детальний порядок видачі дозволів, у тому числі перелік 
відповідних робіт та об'єктів підвищеної небезпеки, встановлений окремою постановою 
КМУ129. 

Згідно з отриманими документами дозвільного характеру, порт здійснює такі роботи та 
експлуатує такі об'єкти підвищеної небезпеки, як:  

▪ вантажопідіймальні крани і ліфти; 

▪ технологічне устаткування; 

▪ посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа; 

▪ технологічне устаткування та елементи технологічного устаткування систем 
газопостачання зрідженим газом суб'єктів господарювання; 

▪ буріння, експлуатація та капітальний ремонт свердловин під час геологічного 
вивчення і розробки родовищ корисних копалин (питної води); 

▪ зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, 
зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом; 

▪ відкриті гірничі роботи; 

▪ зварювальні роботи; 

▪ роботи із збереження зерна; 

▪ газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах; 

▪ маркшейдерські роботи; 

▪ монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, 
реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. 

Закон не передбачає можливості переоформлення цього виду дозволів. В зв'язку з цим 
зазначені вище дозволи мають бути заново отримані концесіонером разом з дозволами на 
інші роботи/об'єкти підвищеної небезпеки, які можуть знадобитися додатково (окрім 
випадків, наведених нижче). Треба відзначити, що на кожну категорію робіт або об'єктів 
підвищеної небезпеки має бути отриманий окремий дозвіл (тобто один дозвіл не може 
поширювати свою дію на декілька різних груп робіт та об'єктів підвищеної небезпеки).  

Строк видачі дозволу складає 10 робочих днів з дня отримання заяви і відповідних 
документів Держпраці або її територіальними органами. Дозвіл видається на безоплатній 
основі. Строк дії дозволу залежить від його виду: (i) п'ять років – для дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки (строк може бути продовжений на наступні п'ять років на підставі 
відповідної заяви); (ii) безстрокові – дозволи на застосування машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки130. 

                                                 

128 Частина 3 статті 21 Закону про охорону праці, пункт 48 Додатку до Закону про перелік документів дозвільного характеру 
у сфері господарської діяльності. 

129 Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою КМУ № 1105 від 26 жовтня 2011 року 

(Порядок надання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки). 

130 Стаття 21 Закону про охорону праці, пункти 10, 15 Порядку надання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки. 
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Законом встановлені процедурні правила та деякі винятки щодо отримання цього виду 
дозволу, зокрема: 

▪ Виконання окремих видів робіт підвищеної небезпеки та експлуатація окремих 
об'єктів може відбуватися на підставі декларації відповідності матеріально-
технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.  

На підставі отриманих документів було визначено один вид робіт, який підпадає під такий 
виняток, а саме зберігання та обробка зерна. Прикладами інших робіт та об'єктів можуть 
бути, зокрема, (і) експлуатація та ремонт водозабірних споруд та (іі) машини, механізми, 
устаткування для буріння, ремонту свердловин на суходолі і в акваторії моря. Декларація 
має бути подана до дозвільного органу відповідно до вимог Порядку надання дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки131.  

▪ Дозвіл не вимагається у випадках (i) експлуатації (застосування) обладнання, 
прийнятого в експлуатацію з видачею відповідного сертифіката або декларації 
про готовність до експлуатації; (ii) реєстрації машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки Держпраці або її територіальними органами132. 

На основі отриманої інформації та документів не було виявлено випадків можливого 
застосування цього виключення.  

Водночас, застосування цих правил може бути переглянуте на стадії підготовки транзакції, 
на основі остаточного списку необхідних документів дозвільного характеру та визначення 
особливостей діяльності та профілю інвесторів.  

Закон про охорону праці встановлює спеціальне правило, відповідно до якого державна 
реєстрація юридичної особи може бути скасована у разі неотримання цього виду дозволу. 
Такі заходи вживаються місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого 
самоврядування за поданням Держпраці за умови, якщо протягом місяця від часу 
виявлення вказаних недоліків (тобто неотримання дозволу) роботодавець не провів 
належних заходів щодо їх усунення133. 

Практичне застосування цього правила є доволі нечітким та не зовсім відповідає процедурі 
скасування державної реєстрації юридичних осіб, встановленої спеціальним законом. У 
публічному доступі наразі немає інформації про випадки застосування цього заходу до 
суб'єктів господарювання на практиці. 

Додатково Закон про охорону праці встановлює, що роботодавець має забезпечувати 
щорічне проходження його працівниками спеціального навчання та перевірки знань. 
Окремий перелік робіт з підвищеною небезпекою, до виконання яких застосовуються ці 
вимоги (значною мірою подібний до переліку робіт підвищеної небезпеки, встановленого 
Порядком надання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки), міститься у 
підзаконних нормативно-правових актах134.  

3.4.1.5   Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

Закон про охорону атмосферного повітря вимагає отримання дозволу на викиди 

                                                 

131 Пункт 21 Порядку надання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки. 

132 Частина 3 статті 21 Закону про охорону праці. 

133 Частина 17 статті 21 Закону про охорону праці. 

134 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Державного комітету України з нагляду за охороною 
праці № 15 від 26 січня 2005 року. 
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забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Дозвіл видається на стаціонарні джерела 
викидів забруднюючих речовин, які поділяються на три категорії відповідно до їх 
технічних характеристик. Дозвільний орган та строк дії дозволу залежить від категорії 
такого об'єкта.  

Джерела викидів в атмосферу в Херсонському порту належать до 2ої (10-річний строк дії) 
та 3ої (безстрокова дія) категорій. Дозвільним органом для обох видів дозволів є відповідна 
обласна державна адміністрація135.  

Процедурні правила не дають змогу однозначно визначити можливість зміни власника 
цього дозволу за умови виконання всіх інших вимог, пов'язаних із таким дозволом (на 
противагу отриманню нового дозволу): 

▪ З одного боку, (i) дозвіл видається суб'єкту господарювання щодо відповідної 
категорії стаціонарних джерел викидів такого суб'єкта; (ii) перелік підстав для 
внесення змін до дозволу за Законом про охорону атмосферного повітря не 
містить підстави про зміну власника дозволу. Це може потенційно означати, що 
дозвіл безпосередньо пов'язаний із суб'єктом господарювання, який 
експлуатує/утримує відповідні об'єкти, і зміна суб'єкта вимагатиме повторного 
отримання дозволу. 

▪ З іншого боку, деякі положення, імовірно, можуть бути розтлумачені у спосіб, що 
передбачає можливість заміни власника дозволу (при збереженні змісту дозволу 
та за умови дотримання технічних вимог). Це може випливати із: (i) положення 
про те, що дозвіл анулюється у разі припинення юридичної особи (власника 
дозволу), якщо інше не визначено законом136; (іі) положення, яке визначає суб'єкта 
господарювання для цілей відповідних процедур обґрунтування обсягів викидів 
як юридичну особу, яка керує або контролює устаткування, в тому числі особа, 
якій передані права володіння та користування устаткуванням відповідно до 
законодавства137. 

Зазначені вище положення, втім, є доволі загальними і можуть потребувати роз'яснень від 
уповноважених органів. Рекомендовано додатково проконсультуватися з відповідними 
дозвільними органами для уточнення можливості отримання такого дозволу 
концесіонером без необхідності проходження нової процедури отримання дозволу. У разі 
отримання концесіонером дозволу в загальному порядку, строк видачі такого дозволу 
складатиме 30 днів з моменту отримання відповідної заяви та документів138. 

3.4.1.6   Дозвіл на спеціальне водокористування 

Спеціальним водокористуванням є діяльність із забору води із застосуванням споруд або 
технічних пристроїв, у тому числі використання води та скидання забруднюючих речовин 

                                                 

135 Стаття 11 Закону про охорону атмосферного повітря. 

136 Пункт 10 Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян -підприємців, які 
отримали такі дозволи, затвердженого постановою КМУ № 302 від 13 березня 2002 року (Порядок видачі дозволу на 
викиди в атмосферне повітря).  

137 Пункт 1.8 Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для 
отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для 
підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, затвердженої наказом Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища України № 108 від 9 березня 2006 року (Інструкція про надання дозволу на 

викиди в атмосферне повітря). 

138 Пункт 8 Порядку видачі дозволу на викиди в атмосферне повітря. 
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у водні об'єкти. Спеціальне водокористування здійснюється на оплатній основі на підставі 
відповідного дозволу. Дозвільними органами для цього виду дозволу є територіальні 
органи Державного агентства водних ресурсів України139. 

Дозвіл на спеціальне водокористування в Херсонському порту виданий Херсонській філії 
АМПУ та ХМТП.  

Отримання дозволів на спеціальне водокористування може бути актуальним для 
інвесторів. Законом не передбачена можливість переоформлення такого дозволу, тому 
концесіонер має отримати його відповідно до загальної процедури140.  

Державне агентство водних ресурсів приймає рішення про видачу дозволу протягом 30 
днів з моменту отримання заяви і документів. Дозвіл може бути виданий (i) на 
короткострокове водокористування (3 роки) в спеціальних випадках, встановлених 
процедурними нормами (зокрема, введення в експлуатацію після будівництва об'єктів 
водокористування), (ii) на довгострокове водокористування (3-25 років) – в інших 
випадках, які не підпадають під короткострокове водокористування141. 

Законом встановлені два види платежів за спеціальне водокористування: (і) рентна плата за 
спеціальне використання води та (іі) екологічний податок за скиди забруднюючих 
речовин у водні об'єкти142. Спеціальні ставки та вимоги до таких платежів встановлюються 
Податковим кодексом України143.  

3.4.2 Документи дозвільного характеру та погодження, які можуть 
бути отримані приватним партнером відповідно до сфери 
інвестиційної діяльності та іншої специфічної діяльності в рамках 
Проекту  

Визначення документів дозвільного характеру в межах цієї категорії буде значною мірою 
залежати від спеціалізації майбутніх інвесторів та сфери їх діяльності. Відповідно, 
остаточний перелік спеціальних дозволів, які будуть необхідні для здійснення Проекту, 
може бути визначений лише після подачі учасниками своїх конкурсних пропозицій.  

На цьому етапі можна визначити такі орієнтовні категорії документів, які можуть бути 
актуальними для приватного партнера, окрім тих, які вже отримані для здійснення 
діяльності в Херсонському порту (див. розділ 3.6.2 вище): 

▪ дозвіл на виконання будівельних робіт; 

▪ дозвіл на днопоглиблювальні роботи; 

▪ дозвіл на концентрацію; 

▪ дозвіл на узгоджені дії; 

▪ висновок з оцінки впливу на довкілля. 

                                                 

139 Стаття 49 Водного кодексу України. 

140 Порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування, затверджений постановою КМУ № 321 від 13 березня 2002 
року (Порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування). 

141 Статті 49-50 Водного кодексу України, пункти 4, 6 Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування. 

142 Стаття 30 Водного кодексу України. 

143 Статті 255, 245 Податкового кодексу України. 
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3.4.2.1   Дозвіл на виконання будівельних робіт 

Проект може передбачати здійснення різних будівельних робіт залежно від специфіки 
структурування угоди. Концесіонер, найімовірніше, виступатиме замовником будівництва, 
для реалізації якого йому буде необхідно отримати відповідний дозвіл.  

Українським законодавством передбачений поділ всіх об'єктів будівництва за трьома 
класами наслідків (відповідальності):  

▪ I клас – об'єкти з незначними наслідками; 

▪ II клас – об'єкти з середніми наслідками; 

▪ III клас – об'єкти зі значними наслідками. 

Віднесення об'єкта до певного класу наслідків (відповідальності) здійснюється проектною 
організацією за погодженням із замовником будівництва144. 

Замовник будівництва має право здійснювати будівельні роботи на підставі: 

▪ Повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідному органу 
державного архітектурно-будівельного контролю. Це застосовується, зокрема, до 
випадків будівництва об'єктів 1го класу наслідків. 

▪ Дозволу на виконання будівельних робіт, виданого органом державного 
архітектурно-будівельного контролю. Це застосовується до будівництва (i) 
об'єктів 2го або 3го класів наслідків або (ii) об'єктів, які підлягають оцінці впливу на 
довкілля (спеціальним законом встановлений широкий перелік таких об'єктів, 
наприклад, гідротехнічні споруди морських портів або спеціалізовані морські 
термінали)145. 

Органами, уповноваженими видавати дозволи на виконання будівельних робіт, є, зокрема, 
міські ради та Державна архітектурно-будівельна інспекція України146. 

Уповноважений орган видає дозвіл на виконання будівельних робіт безоплатно протягом 
10 робочих днів з моменту реєстрації відповідної заяви. Дозвіл є чинним до завершення 
будівництва147. Процедурні правила видачі таких дозволів встановлені окремим 
нормативно-правовим актом148. 

3.4.2.2   Дозвіл на виконання днопоглиблювальних робіт  

У концесіонера, можливо, виникне потреба виконувати днопоглиблюванні роботи 
відповідно до умов Проекту. Виконання таких робіт вимагає отримання спеціального 
дозволу відповідно до визначеної законом процедури. Уповноваженими на видачу 
дозволів органами є Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди) 
або Державне агентство водних ресурсів України залежно від виду робіт149. 

Загальний строк видачі дозволу складає 30 днів. Дозвіл може надаватися на здійснення 

                                                 

144 Стаття 32 Закону про регулювання містобудівної діяльності. 

145 Стаття 34 Закону про регулювання містобудівної діяльності, стаття 3 Закону про оцінку впливу на довкілля. 

146 Стаття 6 Закону про регулювання містобудівної діяльності. 

147 Статті 34, 37 Закону про регулювання містобудівної діяльності. 

148 Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджений постановою КМУ № 466 від 13 квітня 2011 року. 

149 Пункт 3 Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, затвердженого постановою КМУ 
№ 557 від 12 липня 2005 року (Порядок видачі дозволів на проведення днопоглиблювальних робіт). 
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декількох видів робіт. Строк дії дозволу залежить від строків, необхідних для проведення 
відповідних робіт та визначених проектною документацією150.  

3.4.2.3    Дозвіл на концентрацію та дозвіл на узгоджені дії 

Порядком проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення ДПП 
та Порядком проведення концесійного конкурсу передбачено, що конкурсна документація 
має містити інформацію щодо необхідності отримання дозволу органу 
Антимонопольного комітету України (АМКУ)151. Порядком проведення концесійного 
конкурсу встановлюються більш детальні положення щодо цього питання, зокрема: 

▪ Претенденти можуть звернутися до АМКУ із заявою про отримання відповідного 
дозволу (якщо це вимагається законом) на будь-якому етапі концесійного 
конкурсу. 

▪ Концесієдавець відхиляє рішення про визначення переможця концесійного 
конкурсу у разі, коли переможець конкурсу протягом 50 календарних днів з дня 
повідомлення про визначення його переможцем не надав документ про згоду 
органу АМКУ на отримання концесії152. 

Для реалізації Проекту може виникнути потреба в отриманні дозволу на концентрацію та 
дозволу на узгоджені дії. 

Дозвіл на концентрацію 

АМКУ надає дозвіл на концентрацію у випадках, визначених законом. Відповідно до 
положень Закону про захист економічної конкуренції, передача активів у вигляді єдиного 
майнового комплексу в концесію визнається концентрацією153. Концентрація потребує 
отримання попереднього дозволу АМКУ у випадках, коли учасники концентрації 
досягають або перевищують визначені фінансові пороги.  

Зокрема, вимагається отримання попереднього дозволу АМКУ, якщо учасники 
концентрації відповідають хоча б одному з двох наведених критеріїв: 

▪ перший критерій: 

▪ сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників 
концентрації (з урахуванням відносин контролю) за останній фінансовий рік 
перевищує суму, еквівалентну 30 мільйонам євро; та 

▪ вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в 
Україні не менш як у двох учасників концентрації (з урахуванням відносин 
контролю) за останній фінансовий рік перевищує суму, еквівалентну 4 мільйонам 
євро у кожного; 

або другий критерій:  

▪ сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів в Україні суб'єкта 
господарювання, щодо якого набувається контроль (з урахуванням відносин 

                                                 

150 Пункти 6, 7, 9 Порядку видачі дозволів на проведення днопоглиблювальних робіт. 

151 Пункт 14 Порядку проведення конкурсу ДПП, пункти 18, 22 Порядку проведення концесійного конкурсу. 

152 Пункти 9, 38 Порядку проведення концесійного конкурсу. 

153 Підпункт а) пункту 2 частини 2 статті 22 Закону про захист економічної конкуренції. 
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контролю) за останній фінансовий рік перевищує суму, еквівалентну 8 мільйонам 
євро; та  

▪ обсяг реалізації товарів хоча б одного іншого учасника концентрації у світі (з 
урахуванням відносин контролю) за останній фінансовий рік перевищує суму, 
еквівалентну 150 мільйонам євро. 

У кожному випадку еквівалент євро повинен бути розрахований за офіційним валютним 
курсом, встановленим Національним банком України, який діяв в останній день 
фінансового року, що передує концентрації154.  

Закон про захист економічної конкуренції та відповідні підзаконні акти встановлюють 
досить широке визначення "учасників концентрації", яке може охоплювати всю групу 
суб'єктів господарювання покупця та продавця з урахуванням відносин контролю між ними 
(наприклад, контроль через володіння часткою у статутному капіталі або контроль 
корпоративного управління через здійснення призначень чи прийняття корпоративних 
рішень)155. 

Оцінка необхідності отримання дозволу АМКУ на концентрацію для реалізації Проекту 
стане предметом окремого аналізу на більш пізньому етапі, у тому числі після з'ясування 
того, чи потенційні інвестори та порти (як учасники концентрації) можуть досягти або 
перевищити зазначені вище фінансові пороги.  

Дозвіл на узгоджені дії 

Узгодженими діями є укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, 
прийняття об’єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена 
конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів господарювання156. 

Узгоджені дії дозволяються і не потребують дозволу органів АМКУ, якщо вони 
відповідають вимогам, зазначеним у Типових вимогах до узгоджених дій157. Якщо 
узгоджені дії призводять чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження 
конкуренції, такі узгодженні дії забороняються до отримання в установленому порядку 
дозволу органів АМКУ158.  

Якщо укладення концесійного договору чи виконання його умов кваліфікуються як 
узгоджені дії, реалізація Проекту потребуватиме отримання дозволу на узгоджені дії.  

Оцінка необхідності отримання дозволу АМКУ на узгоджені для реалізації Проекту стане 
предметом окремого аналізу на більш пізньому етапі, зокрема під час розроблення умов 
конкурсної документації та підготовки проекту концесійного договору. 

                                                 

154 Частина 1 статті 24 Закону про захист економічної конкуренції. 

155 Статті 1, 23 Закону про захист економічної конкуренції, Положення про концентрацію. 

156 Частина 1 статті 5 Закону про захист економічної конкуренції. 

157 Типові вимоги до узгоджених дій суб'єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання 
дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб'єктів господарювання, затверджені 

розпорядженням Антимонопольного комітету України № 27-p від 12 лютого 2002 року. 

158 Такий порядок визначений у Положенні про узгоджені дії. 
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3.5 Коментарі щодо умов страхування за Проектом 

3.5.1 Основні види страхування, які можуть стосуватися реалізації 
Проекту 

Українське законодавство встановлює різні види страхування, як обов'язкові, так і 
добровільні, які можуть бути потрібні для реалізації Проекту. Страхування, пов'язане з 
об'єктом концесії (щодо майна, переданого в концесію, та майна, отриманого або 
створеного за договором концесії, як зазначено нижче), може бути виокремлене як вид 
страхування, який формально застосовується та необхідний для будь-якого проекту 
концесії, незалежно від його сфери, майна, яке має бути передане в концесію, та інших 
обставин. Потреба в інших видах страхування (як обов'язкового, так і добровільного) буде 
в основному залежати від особливостей кожного проекту, від запланованої діяльності 
концесіонера до позиції відповідних зацікавлених сторін щодо управління основними 
ризиками, пов'язаними із впровадженням інвестиційного проекту. 

3.5.1.1   Страхування об'єкта концесії 

Відповідно до законодавства України страхування майна, переданого в концесію, є 
обов'язковим видом страхування159. Закон про концесії визначає страхування об'єкта 
концесії як одну з істотних умов договору концесії160. 

Українське законодавство не встановлює жодних окремих правил чи процедур 
страхування об'єктів концесії, на відміну від деяких інших видів страхування161. Деякі 
загальні правила, що стосуються страхування об'єктів концесії, містяться в Типовому 
концесійному договорі, зокрема162: 

▪ Концесіонер повинен укласти договір страхування щодо об'єкта концесії протягом 
трьох місяців після його отримання. Це правило формально уточнює строк здійснення 
обов'язкового страхування об'єкта концесії відповідно до Закону України "Про 
страхування" та Закону про концесії. Недотримання цього правила може призвести до 
розірвання договору концесії в суді163.  

                                                 

159 Стаття 7 Закону "Про страхування" (Закон про страхування). 

160 Частина 1 статті 10 Закону про концесії. 

161 Відповідно до частини 2 статті 7 Закону про страхування, КМУ, якщо інше не визначено законом, встановлює порядок 
та правила проведення обов’язкового страхування, форми типового договору, особливі умови ліцензування 
обов'язкового страхування, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних 
розрахунків. До прикладів належать, серед іншого, Порядок і правила проведення обов’язкового страхування цивільної 
відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров’ю людей, за угодою про розподіл 

продукції, якщо інше не передбачено такою угодою, затверджений постановою КМУ № 981 від 13 листопада 2013 року. 

162 Потрібно відзначити, що згідно зі статтею 179 Господарського кодексу України сторони не можуть відступати від змісту 
типового договору, але мають право конкретизувати його умови. Закон безпосередньо не визначає межі відступу від 
змісту та межі конкретизації типових договорів. Зауважимо, що прийняття нового Законопроекту про концесії, 
можливо, змінить підхід до розроблення договорів концесії (у тому числі з точки зору розробки договору концесії на 
основі типового договору), особливо якщо у зв'язку із Законопроектом про концесії будуть внесені зміни до відповідних 
підзаконних актів. У будь-якому випадку, очікується, що підготовка умов договору концесії для Проектів (у тому числі 

положень щодо страхування) буде питанням окремого юридичного аналізу в рамках етапу реалізації транзакції. 

163 На вимогу однієї із сторін концесійний договір може бути розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами 
своїх зобов'язань (стаття 15 Закону про концесії, пункт 42 Типового концесійного договору). Було знайдено судову 
справу, в якій факт неукладення концесіонером договору страхування щодо об'єкта концесії протягом 3 місяців після 
того, як об'єкт концесії був переданий концесіонеру, наводився серед підстав для припинення дії концесійного договору 
(постанова Вищого господарського суду України № 09/1616 від 10 лютого 2005 року). Зазначимо, що вимога про 
розірвання договору була задоволена судом першої інстанції та апеляційним судом. Вищий господарський суд 
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▪ Сторони можуть визначати причини настання страхового випадку за взаємною 
згодою. У разі настання страхового випадку страхові суми повністю спрямовуються на 
відновлення робочого стану об'єкта концесії164. Із цього положення випливає, що страхові 
випадки загалом охоплюють ситуації, коли об'єкт концесії повинен бути відновлений 
через погіршення або втрату його експлуатаційних характеристик. 

Законодавство не регулює безпосередньо деякі питання, пов'язані із страхуванням об'єктів 
концесії, які можуть бути важливими для належного структурування та реалізації Проекту. 
До них належать, серед іншого, тимчасове страхування об'єкта концесії до його передачі 
концесіонеру та визначення сторони-вигодонабувача (наприклад, концесієдавця) для 
здійснення страхових виплат. Залучені до Проекту сторони (зокрема, МІУ як майбутній 
концесієдавець) можуть врегулювати ці прогалини на більш пізньому етапі, після 
складання остаточного переліку майна для передання у концесію, більш детального 
визначення необхідних видів обов'язкового/добровільного страхування для концесіонера 
та підготовки конкурсної документації165, у тому числі проекту договору концесії. 

Також варто відзначити, що страхування об'єкта концесії не впливає на визначення 
потреби в інших видах страхування, які можуть бути тісно пов'язані з об'єктом концесії, 
але вимагають укладення окремих договорів страхування залежно від обставин (наприклад, 
страхування відповідальності за збитки, які можуть бути завдані об'єктами підвищеної 
небезпеки, переданими в концесію у складі об'єкта концесії). Ці види страхування коротко 
описано в цьому Розділі нижче. 

3.5.1.2   Страхування майна, отриманого або створеного за договором концесії 

Це страхування безпосередньо пов'язане зі страхуванням об'єкта концесії, але випливає з 
інших положень законодавства. Зокрема, у Законі про концесії зазначено, що майно, 
отримане концесіонером або створене відповідно до умов концесійного договору, 
страхується концесіонером на користь того учасника концесійного договору, який несе 
ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта концесії. За загальним правилом цей 
ризик несе концесієдавець, якщо у концесійному договорі не передбачено інше166.  

Типовий концесійний договір загалом містить ті ж самі правила, залишаючи свободу 
вибору щодо визначення сторони, яка несе ризик випадкової загибелі/пошкодження 
об'єкта концесії, та сторони, на користь якої має здійснюватися це страхування167. 

Законодавство не уточнює, яким чином страхування об'єктів концесії (як описано вище) 
має формально узгоджуватися із страхуванням "майна, отриманого концесіонером або 
створеного відповідно до умов концесійного договору". Зокрема, не визначено: 

▪ чи є страхування "майна, переданого в концесію" (як обов'язкове страхування 
відповідно до Закону про страхування) тим самим, що й страхування "майна, 
отриманого концесіонером [...] відповідно до умов концесійного договору" згідно 
з Законом про концесії; 

                                                 

постановив, що справа повинна повернена на новий розгляд до суду першої інстанції. Матеріалів переглянутої справи 
в загальнодоступному судовому реєстрі знайдено не було. 

164 Пункти 30-31 Типового концесійного договору. 

165 Відповідно до Процедури концесійного конкурсу, умови страхування об'єктів концесії є частиною конкурсної 
документації (зокрема, відповідного розділу інструкції для претендентів) - пункт 18 Процедури концесійного конкурсу. 

166 Стаття 22 Закону про концесії. 

167 Пункти 28-29 Типового концесійного договору. 
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▪ чи страхування "об'єктів концесії, взятих у концесію" (як одна з істотних умов 
концесійного договору) може охоплювати страхування "майна, отриманого 
концесіонером [...] відповідно до умов концесійного договору" згідно з Законом 
про концесії. 

▪ Законодавчі положення, ймовірно, допускають тлумачення, згідно з яким 
страхування майна, отриманого або створеного за концесійним договором, 
формально є окремою вимогою щодо страхування, яка не є тотожною 
страхуванню об'єктів концесії (хоча, ймовірно, з істотним взаємозв'язком), з 
огляду на таке: 

▪ Формулювання "майно, отримане концесіонером або створене відповідно до 
умов концесійного договору", якщо його розглядати в цілому, ймовірно, 
передбачає відсилання до майна, яке може виникати на постійній основі у процесі 
виконання концесійного договору шляхом придбання (можливе тлумачення 
посилання на "майно, отримане [...] відповідно до умов концесійного договору") 
або створення, на відміну від майна, переданого у складі об'єкта концесії в межах 
однієї дії при укладенні концесійного договору. 

▪ Закон про концесії та Типовий концесійний договір встановлюють різні 
положення щодо страхування "об'єктів концесії, взятих у концесію" та 
страхування "майна, отриманого концесіонером або створеного відповідно до 
умов концесійного договору".  

З огляду на вищезазначене, що концесіонер зобов'язаний застрахувати все майно, які має 
бути передане у концесію (протягом трьох місяців з моменту його передачі концесіонеру), 
а також усе майно, отримане або створене концесіонером надалі відповідно до 
концесійного договору. Ці питання можуть бути більш детально врегульовані у 
концесійному договорі. 

3.5.1.3   Інші види страхування, які можуть бути актуальними для Проекту 

Реалізація Проекту може потребувати оформлення інших видів страхування (як 
обов'язкових, так і добровільних). Потреба у цих видах страхування буде залежати від 
особливостей Проекту: профілю приватного партнера/партнерів, які беруть участь у 
Проекті (наприклад, оператори портів та/або учасники ринку), види очікуваної 
інвестиційної діяльності, позиція залучених до Проекту державних органів щодо оцінки та 
управління основними ризиками, визначеними на етапі техніко-економічного 
обґрунтування, та ін.  

Підготовка переліку видів страхування, необхідних для реалізації Проекту, має також 
враховувати наявні види страхування в Херсонському порту, які, можливо, будуть 
актуальними для регулювання відносин за проектами ДПП/концесій. На основі отриманої 
на цьому етапі інформації, можна виокремити такі види страхування, які можуть бути 
актуальними для Проекту, як: 

▪ обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників наземних 
транспортних засобів; 

▪ обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті; 

▪ обов'язкове страхування відповідальності перевізників небезпечних вантажів; 

▪ обов'язкове особисте страхування членів добровільних пожежних дружин 
(команд). 
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Інші види страхування за законодавством, які можуть бути актуальними для впровадження 
Проекту, наведено в таблиці нижче. Більш чіткий перелік необхідних видів страхування 
буде визначений на етапі підготовки транзакції, в тому числі після обговорення переліку 
додаткових видів страхування із залученими до Проекту сторонами. 

 

Інші види страхування, які можуть бути потрібні або доцільні для Проекту 

Обов'язкове страхування Добровільне страхування 

▪ Страхування відповідальності морських 
перевізників та виконавців робіт, 
пов'язаних з морським транспортом, 
щодо відшкодування збитків, завданих 
пасажирам, багажу, пошті, вантажу, 
іншим користувачам морського 
транспорту та третім особам 

▪ Страхування об'єкта концесії від 
втрати/ пошкодження до його 
передачі концесіонеру 

▪ Страхування водного транспорту ▪ Страхування від нещасних випадків 
(крім тих, що охоплюються обов'язковим 
страхуванням) 

▪ Страхування цивільної 
відповідальності суб'єктів господарювання 
щодо відшкодування збитків, спричинених 
пожежами та аваріями на об'єктах 
підвищеної небезпеки 

▪ Страхування водних транспортних 
засобів (внутрішніх морських 
транспортних засобів та інших видів 
водних транспортних засобів), крім тих, 
що охоплюються обов'язковим 
страхуванням 

▪ Страхування відповідальності 
власників морських суден 

▪ Страхування вантажу і багажу 

▪ Страхування ліній електропередачі 
та перетворюючого обладнання 
передавачів електроенергії від 
пошкодження внаслідок впливу стихійних 
лих або техногенних катастроф та від 
протиправних дій третіх осіб 

▪ Страхування від пожеж та 
стихійних лих (крім тих, що 
охоплюються обов'язковим 
страхуванням) 

▪ Страхування відповідальності 
власників водного транспорту (крім 
тих, що охоплюються обов'язковим 
страхуванням) 

▪ Страхування позик 

▪ Страхування фінансових ризиків 

▪ Страхування інвестицій 

▪ Страхування некомерційних (у тому 
числі регуляторних та політичних) 
ризиків 

▪ Страхування відповідальності 
керівників та посадових осіб 
концесіонерів на користь держави 
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3.5.1.4   Огляд ключових питань щодо страхування, які можуть підлягати 
розгляду залученими до Проекту сторонами 

Очікується, що залучені до Проекту сторони (передусім МІУ як майбутній концесієдавець) 
зможуть вирішити основні питання щодо страхування, які безпосередньо не врегульовані 
українським законодавством, на етапі підготовки угоди, зокрема під час розроблення умов 
концесійного конкурсу та концесійних договорів. Ці питання можуть охоплювати: 

▪ визначення ризиків (юридичних, фінансових, екологічних, соціальних тощо), які 
повинні бути застраховані для цілей реалізації Проекту; 

▪ підготовка остаточного переліку видів діяльності, які підлягають страхуванню (як 
обов'язкові, так і добровільні) та необхідні для реалізації проектів ДПП/концесії, 
з урахуванням ризиків, пов'язаних з Проектом, майна, переданого у складі об'єктів 
ДПП/концесії, профілю приватних партнерів, рішень державних/місцевих 
органів влади щодо стратегічних питань та інших обставин; 

▪ структурування договорів страхування з точки зору основних умов страхування, 
таких як потенційні вигодонабувачі за договорами страхування, страхові випадки, 
порядок розрахунків та інші умови, які мають регулюватися відповідними 
договорами страхування; 

▪ обрання підходу щодо узгодження необхідних домовленостей щодо страхування 
та інших пов'язаних домовленостей, які можуть бути необхідні для реалізації 
Проекту (наприклад, державні/місцеві гарантії для приватних партнерів). 

Наведений вище перелік питань на цьому етапі не є вичерпним і може бути доповнений 
після завершення етапу техніко-економічного обґрунтування або початку етапу підготовки 
до транзакції. 
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Розділ 4. Огляд існуючого майна порту та 
технічні аспекти Проекту 

4.1 Огляд існуючих активів порту та їх стану 

Порт розташований на правому березі Дніпра, в 15 км. від його гирла, в межах міста Херсон. 

Площа основних земельних ділянок порту, що передаються в концесію складає близько 
12,7 га, з яких: 

▪ Приблизно 11,22 га – площа режимної території порту - основної території 
(ділянка №1), що складається з 29 ділянок з окремими кадастровими номерами, 
загальною площею 13,6397 га за винятком: 

– близько 1,85 га території операцій СП “Дніпро-Карго”, що не передається в 
концесію, (необхідно точно визначити межі та площу земельної ділянки, що 
буде відокремлена); 

– близько 0,57 га під об’єктами АМПУ (необхідно точно визначити межі та 
площу земельної ділянки, що буде відокремлена); 

▪ 0,7623 га займають дві ділянки з окремими кадастровими номерами, що включені 
в режимну територію додатково до ділянок основної території, на них 
розташовані старі склади та бокси для обслуговування автотехніки; 

▪ 0,6899 га займають дві ділянки з окремими кадастровими номерами під 
адміністративними (клуб моряків, в якому розташований керівний персонал ДП 
«ХМТП») та іншими об`єктами (котельня, їдальня, пожежне депо) поза 
режимною територією порту. 

Крім того, для передачі в концесію плануються три земельні ділянки загальною площею 
близько 135 га з виробничими потужностями під видобуток піску вниз за течією Дніпра 
(територія Рибальчанської сільради Голопристанського району Херсонської обл.).  

13 ділянок загальною площею 30,96 га під відкритими складські майданчиками, спорудами для ремонту 
портофлоту у затонах №1 та №2 на лівому березі Дніпра, не передається в концесію, а планується до 
передачі до Херсонської Філії АМПУ. Плавучі крани та портовий флот, що знаходяться на балансі ДП 
«ХМТП» пришвартовані у затонах для відстою та ремонту або в зимовий період. 
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Рис 4.1-1 – Розташування порту та основних земельних ділянок 

 

 

 

Режимна територія порту (~ 12 
га без АМПУ та Дніпро-Карго) 

Територія під об’єктами 
АМПУ (~0,6 га) 

Територія Дніпро-
Карго (~ 1,85 га) 

Нережимна територія під адмін та 
домоміжними будівлями (~ 0,69 га) 

2 

3 

4 

5 

Залізнична гілка №19 

(залишається в АМПУ) 

Залізнична гілка №20 (УЗ) 
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ДП ХМТП спеціалізується на переробці лише сухих вантажів різних типів. Проектна 
потужність порту складає 4 млн т. вантажів на рік. 

Більшість основних активів порту морально та фізично застарілі та вимагають оновлення. 

Рис 4.1-2 – Схема території порту 

 

 

Майно належить до державної власності. Деякі основні активи знаходяться на балансі ДП АМПУ 
(Херсонська філія), а деякі - на балансі ДП «ХМТП», з яких до передачі в концесію планується 
відповідно 414 та 1 565 активів (відповідно до бухгалтерського обліку АМПУ та ХМТП станом на 
31.03.2018 р.). Всі об’єкти порту паспортизовані. 

Найцінніші активи були розподілені за такими функціональними групами: 

▪ Гідротехнічні споруди (в тому числі причали) 

▪ Дороги та складські площадки 

▪ Залізничні та підкранові колії 

▪ Будівлі 

▪ Портова механізація (крани) 

▪ Розбірні стінки 

▪ Перевантажувальне обладнання 

▪ Водопостачання та водовідведення 

▪ Зовнішнє освітлення та освітлювальні прилади 

▪ Мережі електропостачання 

▪ Мережі теплопостачання 

▪ Портовий флот 

▪ Засоби пожежної охорони 
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▪ Резервуари 

▪ Системи контролю та автоматизації (низьковольтні  

▪ Інші споруди 

▪ Інші машини та обладнання 

▪ Транспорт 

▪ ІТ 

▪ Інше. 

Активи, що передаються з АМПУ включають: 

▪ Всі причали АМПУ, що використовуються ХМТП (виключаючи причали у 
затонах та причал № 6, який використовує СП “Дніпро-Карго”) 

▪ Всі об'єкти АМПУ, пов'язані з інженерними комунікаціями на операційній 
території порту: електропостачання, водопостачання, каналізація, 
теплопостачання, лініями зв'язку т. ін. 

▪ Автомобільні шляхи та залізнична інфраструктура в межах порту (за винятком 
залізничної колії № 19 до СП «Дніпро-Карго») 

З ХМТП передаються наступні активи: 

▪ всі активи на балансі ХМТП, за винятком: (i) земельних ділянок у затонах, та 
об`єктів нерухомості, що розташовані на них; (ii) земельної ділянки у Кізомисі 
(під піонерським табором та іншими активами АМПУ); (ііі) причалів у річковому 
порту; (iv) двох житлових будинків; (v) активів, які, як очікується, мають бути 
списані; (i)-(iiі) - для передачі до АМПУ, (iv) для передачі в комунальну власність 
(якщо час не дозволить зробити це до підписання концесійної угоди, то, 
тимчасово, до АМПУ). 

▪ Всі землі ХМТП на території порту, крім земельних ділянок, необхідних для 
об'єктів СП «Дніпро-Карго» (для передачі до АМПУ). 

Таблиця 4.1-1 - Огляд активів – об’єктів концесії – за балансоутримувачем 

Активи (основні засоби) Кількість Остаточна 

вартість за 

обліком, грн  

Остаточна вартість 

за обліком, дол. 

США 

Активи ДП «ХМТП» 1 565  148 282 985   5 636 636  

Активи ДП АМПУ Херсонська Філія (в процесі передачі на 

баланс ДП «ХМТП») 

7   -   -  

Активи ДП АМПУ Херсонська Філія (мають бути передані на 

баланс ДП «ХМТП») 

393  49 296 521   1 873 894  

Активи ДП АМПУ Херсонська Філія (мають бути передані 

додатково на баланс ДП «ХМТП») 

14  2 153 294   81 853  

Всього для передачі в концесію 1 979  199 732 801   7 592 382  
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Таблиця 4.1-2 - Огляд активів – об’єктів концесії – за групами активів 

Активи (основні засоби) Кількість Остаточна 

вартість за 

обліком, грн  

Остаточна вартість 

за обліком, дол. 

США 

Причали 4  34 406 019   1 307 866  

Будівлі, споруди, мережі, інфраструктурні об’єкти 173  79 893 462   3 036 966  

Рухоме майно 1 802  85 433 320   3 247 551  

Всього для передачі в концесію 1 979 199 732 801  7 592 382  

 

4.1.1.1   Об’єкти, що знаходяться на балансі та у господарському віданні ДП 
«ХМТП» 

У складі майна на балансі ДП «ХМТП», що планується до передачі в концесію, налічується 
1 565 активів, з яких найбільш значимими є: 

▪ 54 будівель та споруд, включаючи 6 складів генеральних вантажів і зерновий 
перевантажувальний комплекс (ЗПК); 

▪ 11 відкритих складських майданчиків; 

▪ 13 портальних та 6 плавучих кранів; 

▪ Більше 90 одиниць перевантажувальної техніки 

▪ 27 одиниць портофлоту, включаючи 5 буксирів, 12 ліхтерів, самохідні та 
несамохідні баржі  

Будівлі та споруди виробничого та сервісного призначення включають в себе 
адміністративні будівлі, склади, розвантажувальні естакади, гаражі та навіси для техніки, 
майстерні для ремонту та технічного обслуговування обладнання.  

Шість складів для обробки багатоцільових (генеральних) вантажів, загальною площею 
близько 12 тис. м2, є фізично та морально застарілими, та не обладнані засобами механізації 
(склади №4-6 були побудовані в період 1960-1963 рр., склад №3 в 1996 р.).  

Колишній холодильний склад (з залізничною рампою) («рефсклад») був побудований у 
1979 р., він призначався для перевалки консервованої продукції. На даний час холодильне 
обладнання демонтовано та списане. На теперішній час склад використовується для 
обробки насипних вантажів, зокрема, фасування мінеральних добрив у біг-беги. 

Криті склади постійно вимагають коштів на їх ремонт для надійного забезпечення 
збереження вантажів. 

У 2012 році в тилу причалу №3 було введено в експлуатацію зерновий перевантажувальний 
комплекс із сховищем силосного загальним об'ємом 18 000 м3 (11 200 тонн зерна 
одночасного зберігання). Згідно з наявною проектною документацією, побудований 
термінал є першою чергою більшого зернового терміналу. Друга черга передбачає 
додатково 12 800 тонн силосного зберігання. Відповідно до пояснювальної записки, 
загальна пропускна спроможність терміналу після реалізації проекту повинна досягти 1 млн. 
тонн зерна на рік. Але за оцінками, заплановані параметри можуть забезпечити 
перевантаження лише 500 тис. тонн на рік, також за інформацією, отриманою від ХМТП, 
перша черга була побудована з відхиленнями від проекту, головним чином, стосовно 
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перевантажувального обладнання, тож реальна поточна потужність існуючого терміналу 
має бути перевірена додатково. 

Активи функціональної групи «будівлі та споруди» мають залишкову вартість 58 014 960,23 
грн (або 2 205 305,06 дол. США) станом на 02.04.2018. 

На балансі ДП «ХМТП» перебувають 11 відкритих складських майданчиків на режимній 
території порту. Майданчики різного розміру, розташовані на всіх вантажних причалах, на 
фронті та в тилу. Відповідно до паспортів технічного стану, матеріал покриття – 
залізобетонні плити та,або асфальтобетон. Загальна площа відкритого зберігання 
становить близько 20 тис м2.  

Згідно матеріалами технічного дослідження, виконаного у 2016 р., стан майданчиків 
оцінюється як 2-й (задовільний)168, хоча більшість поверхні має дефекти та вимагає 
реконструкції. 

Залишкова вартість складських майданчиків та під’їзних доріг на балансі ДП «ХМТП» на 
02.04.2018 складає 4 226 874,08 грн (або 160 675 дол. США). 

Основне навантажувальне обладнання Порту для різних типів вантажу включає: 

▪ 13 портальних крана вантажопідйомністю від 5 до 20 тонн; 

▪ 6 плавучих кранів; 

Таблиця 4.1-3 Кранове господарство ДП «ХМТП» 

№ 

крана 

Тип крана Інв № Розташування Вантажо-

підйом-

ність, т 

Рік 

побудо-

ви 

Введення 

в 

експлуат

ацію 

Рік 

останнього 

капремонту 

Залишкова 

вартість на 

02.04.2018, 

грн 

17 Портальний 
кран “Ганц” 

1301045 Фронт причалів 
№2-3 

5 1965  2008 246 830,56  

25 Портальний 
кран “Ганц” 

1301056 Фронт причалів 
№2-3 

5 1969  2008 237 786,79  

30 Портальний 
кран “Ганц” 

1301058 Фронт причалів 
№2-3 

5/6 1976   234 004,89  

18 Портальний 
кран 
“Альбрехт” 

1301052 Підкрановий 
шлях №7 тил 
причалу №5 

10 1966 1967 2011 852 955,70  

23 Портальний 
кран 
“Альбрехт” 

1301054 Підкрановий 
шлях №7 тил 
причалу №5 

10 1969  2009 440 483,82  

1 Портальний 
кран 
“Альбатрос” 

1200111 Підкрановий 
шлях №8 тил 
причалу №4 

10/20 1988  2009 1 213 912,47  

3 Портальний 
кран 
“Альбатрос” 

1010583 Фронт причалів 
№4-5 

10/20 1981  2008 1 210 332,39  

                                                 

168 Технічний стан конструкції задовільний – категорія "2": за експлуатаційними якостями конструкція 
відповідає категорії технічного стану "1", але мають місце часткові відхилення від вимог проекту, дефекти або 
пошкодження, які можуть знизити довговічність конструкції або частково порушити вимоги другої групи 
граничних станів, що в конкретних умовах експлуатації конструкції не обмежує використання об’єкта за 
призначенням. Потрібні заходи щодо захисту конструкції та дотримання встановлених вимог щодо її 
використання. 
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№ 

крана 

Тип крана Інв № Розташування Вантажо-

підйом-

ність, т 

Рік 

побудо-

ви 

Введення 

в 

експлуат

ацію 

Рік 

останнього 

капремонту 

Залишкова 

вартість на 

02.04.2018, 

грн 

7 Портальний 
кран 
“Альбатрос” 

1437621 Підкрановий 
шлях №8 тил 
причалу №4 

10/20 1988  2008 1 011 238,59  

9 Портальний 
кран 
“Альбатрос” 

1302463 Фронт причалів 
№3 

10/20 1990  2008 959 659,02  

10 Портальний 
кран 
“Альбатрос” 

1306725 Фронт причалів 
№4-5 

10/20  1990 1990 2008 1 609 878,53  

11 Портальний 
кран 
“Альбатрос” 

1306726 Фронт причалів 
№4-5 

10/20 1990 1990 2007 976 632,92  

19 Портальний 
кран 
“Альбатрос” 

1301061 Фронт причалів 
№4-5 

10/20 1977  2011 1 003 374,30  

27 Портальний 
кран 
“Альбатрос” 

1302020 Фронт причалів 
№4-5 

10/20 1975 1975 2007 557 943,16  

14 Несамохідний 
плавучий кран 
(НПК) “Ганц” 

1306440  16  1989 2010 4 676 587,44  

15 Самохідний 
плавучий кран  
(СПК) 

1302050  16  1976 2011 4 280 959,39  

28 НПК “Ганц”  1306261  16  1993 2012 6 201 622,16  

21 НПК 
“Блєйхерт”  

1302040  15  1982 2012 2 783 457,58  

70 Несамохідний 
плавучий кран 
“Ганц”-70 

1302022  100/25  1976 2009 3 380 010,84  

20 Несамохідний 
морський 
плавкран 
“Бригадир 
Ковиза”  

1437622  150/32  1995 2011 6 646 074,15  

Вік портальних кранів становить від 28 до 53 років, вік плавкранів – 23-42 роки. Крани 
підтримуються в робочому стані, але більшість з них вимагає значних щорічних витрат на 
обслуговування та підтримання у відповідності до вимог щодо безпечної експлуатації, або заміни.  

▪ вилочні навантажувачі (KALMAR, CATERPILLAR, TOYOTA, MITSUBISHI, 
HELI CPCD) – 44 одиниць  з них: 

– вантажопідіймальністю 16т. – 3 од.; 

– вантажопідіймальністю 10т. – 5 од.; 

– вантажопідіймальністю 5т. – 5 од.; 

– вантажопідіймальністю 3,5-4т. – 14 од.; 

– вантажопідіймальністю 1,5-2т. – 17 од.; 

▪ ковшові навантажувачі – 19 одиниць (BOBCAT, THOMAS, DOOSAN, NEW 
HOLLAND, KOMATSU, HYUNDAI), з них; 

– об’ємом ковша 0,3 – 0,6м³  – 16 од.; 

– об’ємом ковша 2,8 – 5,0м³  – 3 од.; 
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▪ електронавантажувачі SHINCO вантажопідіймальністю 1,25т – 2 одиниці; 

▪ портові тягачі – 3 одиниці; 

▪ бульдозери – 9 одиниць; 

▪ трактори – 3 одиниці; 

▪ ролл трейлери та ін. 

Загальна залишкова вартість кранового та іншого перевантажувального обладнання станом на 
02.04.2018 складає 54 475 824,29 грн (або 2 070 773 дол. США).  

В даний час на балансі ДП «ХМТП» перебувають наступні одиниці портофлоту: 

▪ п'ять буксирів різної потужності,  яких є достатньо для обслуговування поточних 
портових операцій: 

Таблиця 4.1-4 Буксири на балансі ДП «ХМТП» 

№  Назва судна Інв № Потужність, 

кВт 

Рік 

побудови 

Дата 

останнього 

ремонту 

Залишкова 

вартість на 

31.03.2018, грн 

1 Буксир "Днепр" 1530030 1200 1970 2010 2 334 947,97 

2 Буксир "Салют" 1535111 225 1988  1 215 612,70 

3 Буксир-кантовщик 
"Комков" 

1532113 1200 1974 2009 3 016 151,07 

4 Рейдовий буксир "РБТ-
116" 

1530017 300 1962 2009 1 705 492,89 

5 Катер МБ-Восток 
(буксир) 

1530032 225 1973 потребує 
ремонту 

45 919,00 

 

▪ 12 ліхтерів вантажопідйомністю 500 тонн (роки побудови 1978-1981); 

▪ суховантажне несамохідне судно типу «Волго-Балт 218» вантажопідйомністю 
2 500 тонн (1979); 

▪ суховантажний теплохід «Кілія» вантажопідйомністю 2 000 тонн (1966); 

▪ пасажирські теплоходи «Тімофей Копєйкін» (1971) та «Кафа» (1990) 

▪ допоміжні судна. 

Пасажирські теплоходи потребують значних коштів на ремонти для відповідності вимогам 
реєстру судноплавства.  

Загальна залишкова вартість активів портофлоту станом на 02.04.2018 складає 26 219 931,05 
грн (або 996 690 дол. США). 

Опалення (і гаряче водопостачання) будівель порту диверсифіковане та частково 
виконується індивідуальними електричними бойлерами, частково локальною портовою 
тепловою мережею від газової котельні (цехи та майстерні на кордоні операційної території) 
та від центральної мережї теплопостачання м. Херсона (до морського вокзалу та прилеглої 
адміністративної будівлі на операційній території порту). Котельня перебуває на балансі 
АМПУ. 

Електропостачання, водопостачачння та каналізація забезпечується активами, що 
знаходяться на балансі АМПУ. 
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4.1.1.2   Активи, що знаходяться на балансі та у господарському віданні ДП 
«АМПУ» Херсонська філія 

У складі майна на балансі ДП «АМПУ» Херсонська філія, що планується до передачі в 
концесію, налічується 414 активів, у тому числі найбільш значимими є: 

▪ 4 причали; 

▪ Внутрішньопортові залізничні шляхи; 

▪ Внутрішньопортові автомобільні шляхи; 

▪ Об’єкти енерго-, водо, теплопостачання та каналізації 

На балансі АМПУ перебувають п’ять причалів, чотири з яких використовуються ДП ХМТП 
(№2-5, передаються в концесію). Причал №6 використовується для операцій СП «Дніпро-Карго» 
та не передається в концесію. 

Довжина причальної лінії, що використовується ДП ХМТП, становить 600,9 м, проектні глибини 
на фронтах - від 6,90 до 8,20 м.  

Більшість гідротехнічних споруд було введено в експлуатацію у 1960-х рр. і згідно з наявними 
технічними звітами вони мають прийнятний технічний стан з певними вимогами щодо ремонту. 

Згідно паспортам причалів, існуючі споруди введені в експлуатацію в період 1963-1965 рр. З того 
часу причали проходили регулярне обстеження та, за потреби, виконувалися капітальні ремонти. 
Проте, згідно з отриманою інформацією, протягом 2017-2018 рр. кошти для проведення 
ремонтів причалів не були передбачені у фінансовому плані АМПУ. Крім того, згідно з Актами 
оглядів, проведених в 2017 році, причал № 5 має обмеження щодо дозволених навантажень, які 
є нижчими за запроектовані. З огляду на це, вважається за доцільне необхідність додаткових 
заходів для визначення об`ємів робіт з реконструкції причалів та визначення відповідних 
капітальних витрат. 

Залишкова вартість причалів, що передаються у концесію станом на 31.03.2018 складає 
34 406 018,54 грн (або 1 307 865 дол.. США).  

На території порту розташовано 8 залізничних гілок, включаючи: 1 транзитну колію (№20) до 
«Херсонського комбінату хлібопродуктів») належить «Укрзалізниці» та 7 колій (№№ 15, 16, 17, 18, 
19, 21 та 23) - на балансі АМПУ. Шість колій загальною довжиною 2 472 м, за винятком колії 
№19, яка частково обслуговує операції СП «Дніпро-Карго», передаються в концесію.  

Порт має залізничний доступ до всіх відкритих майданчиків, складів № 3, 5 та «рефскладу» і 
причалів № 4-5. Кількість вагонів, що затягуються до порту за один раз, обмежується довжинами 
розвантажувальних рамп і коливається від 8 до 20. Залізничні гілки організовані за тупиковою 
схемою, операції на причалах 1-2 блокуються операціями на причалі №3 і навпаки. 
Запроектована пропускна спроможність порту становить біля 170 вагонів на добу. 

Протягом останніх 3 років було відремонтовано (замінено) 40% залізничних колій у тилу 
причалів та 100% залізничних колій на фронтах причалів (з 1992 до 2014 року капітальний 
ремонт не проводився).  

У 2014 році компанією ТОВ «Експрес-Проект» були виконані роботи з обстеження технічного 
стану залізничної мережі порту та складання технічних паспортів. В результаті виконання робіт 
суттєвих відхилень від норм зафіксовано не було, стан колійного господарства було визнано 
задовільним.  

Разом з тим, відомо про поточні проблеми з технічним станом колії №23 (не усунуті станом на 
11.04.2018), а саме: пошкодження твердого покриття колії, що призводить до накопичення води 
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поверхневого стоку від естакадної плити до стінки по всій довжині рампи рефрижераторного 
складу у тилу причалу №4, ризику намокання вантажу та загрози щодо забезпечення 
безперебійної обробки вагонів.  

На всіх причалах і на відкритих майданчиках в тилу причалів №№4,5 прокладені підкранові колії. 

Підкранові колії №№7,8 були введені в експлуатацію в 1986 р. В 2004 виконувалась реконструкція 
колії №8. Згідно з висновками контрольно-інспекторського обстеження підкранових колій 
№№7,8, виконаного ТОВ «Анкор» в 2017 р., фізичний знос колій складає 17-18%, технічний стан 
– задовільний, який вимагає ремонтних робіт. 

Залишкова вартість залізничних колій та підкранових шляхів станом на 02.04.2018 складала 
4 075 521,49 грн (або 154 921,56 дол. США).  

Проїзні дороги (інв.№1050413) являються комплексною інженерною спорудою на балансі 
Херсонської філії ДП «АМПУ».  

Загальна площа доріг становить 10 140 м2. Покриття проїзних шляхів виконане із збірних 
залізобетонних плит, бетону та асфальтобетону. Автомобільні дороги перетинаються із 
залізничними коліями в одному рівні, вздовж проїзних шляхів та на території розміщено 
дорожні знаки. 

За результатами проведення технічного обстеження будівельних конструкцій проїзних 
доріг, виконаного в 2017 р ТОВ «Златограф Проект», був зроблений висновок, що хоча 
деякі ділянки потребують капітального ремонту (зафіксовані чисельні вибоїни та тріщини 
в конструкції дорожнього одягу), в цілому дорожнє покриття знаходиться в “2-му” – 
задовільному технічному стані. 

Залишкова вартість під’їзних доріг на балансі ДП «ХМТП» на 02.04.2018 складає 2 178 778 
грн (або 82 821,22 дол. США). 

З будівель та споруд на балансі АМПУ, що передаються в концесію, основними є: 

▪ огорожа порту, 

▪ прохідні 

▪ майстерні 

▪ прожекторні щогли 

▪ будівлі об’єктів енерго-, водо, теплопостачання та каналізації  

▪ інші допоміжні будівлі та споруди.  

На балансі АМПУ знаходяться 4 трансформаторних підстанції (6/0,4 кВ) загальною потужністю 
3 950 кВА, три з яких (ТП 90, ТП 202, ТП 332) розташовані на операційній території, ТП 458 – 
на території котельні. 

Основними споживачами електроенергії є: 

▪ Портальні крани 

▪ Освітлення території порту 

▪ Електричне обладнання майстерень, освітлення та електричне обладнання 
будівель та споруд 

Трансформаторні підстанції були побудовані в період:  

▪ 1950 р. (ТП-202, реконструйована у 1986 р.),  
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▪ 1963 р. (ТП-332, реконструйована у 2001 р.),  

▪ 1977 р. (ТП-458),  

▪ 1979 р. (ТП-90).  

За результатами технічного обстеження будівель ТП, проведеного в 2017 р. ТОВ «Златограф 
Проект», зроблено висновок, що будівлі знаходяться в “2-му” – задовільному технічному стані 
(відповідно до нормативних документів з питань обстеження та паспортизації споруд) фізичний 
знос складає 30%. 

Устаткування ТП підтримується в робочому стані, однак, при імплементації проектів модернізації 
активів порту, об’єкти енергопостачання / розподільчі пристрої також буде доцільним 
модернізувати, а модернізація ТП 202 для збільшення надійності системи електрозабезпечення 
електроспоживачів від ТП є одною із нагальних потреб. 

Зовнішнє освітлення території порту здійснюється за допомогою прожекторів, встановлених на 
щоглах. З балансу АМУ в концесію передаються 6 прожекторних щогл, побудованих у період 
1960-1967 рр. За результатами технічних досліджень, виконаних ТОВ «Анкор» в 2014 р. (щогли 
№№2,3,4,6,7) та ТОВ «Златограф-Проект» в 2017 р., фізичний знос щогл оцінюється в 17-37%, 
конструктивні елементи знаходяться у задовільному технічному стані, але потребують 
проведення поточного ремонту без підсилення конструкцій. Також доцільним є заміна 
прожекторів на більш економічні на LED технології. 

На балансі АМПУ заходяться мережі водопостачання та каналізації порту та пов’язані об’єкти.  

Питна вода до порту подається з міської мережі (Міське комунальне підприємство «Виробниче 
управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Херсона», МКП «ВУВКГ м. Херсона») 
через чотири входи (кожний діаметром 100 мм), комерційні вузли обліку розташовані на границі 
території порту. 

Водопостачання забезпечується по всій територію порту, окрім причалів № 1 та № 2. Згідно з 
реєстром активів, водопровідна мережа була введена в експлуатацію в 1971 році і була частково 
відремонтована в 2014-2017 роках (на причалах № 4,5,6). Решта трубопроводів знаходиться в 
аварійному стані і потребує ремонту. 

Бункеровка кораблів водою на операційній території порту не здійснюється. 

Система пожежогасіння організована на базі закільцьованої системи міського водопостачання 
(без пожежних резервуарів та насосної станції). Задоволення технічних вимог до системи 
пожежогасіння також потребує реконструкції мережі водопроводу порту. 

Пожежне депо розташоване безпосередньо за межами операційної території порту, біля головної 
прохідної. 

Побутова каналізація порту скидається у міську каналізаційну мережу через два паралельних 
виводи від напірної каналізаційної станції та одну самопливну каналізацію (від клубу моряків) 
безпосередньо до міських каналізаційних мереж. 

Відпрацьована вода з автомийки обробляється на станції очищення, розташованої на території, 
перед попаданням в насосну станцію. 

Крім того, побутова каналізація з трьох житлових будинків та однієї комерційної будівлі за межами 
території порту йде до напірної каналізаційної станції порту. 

Побутові каналізаційні мережі порту що перебувають на балансі АМПУ були введені в 
експлуатацію в 1961 році та потребують реконструкції. Відповідно до результатів технічного 
дослідження, проведеного ТОВ «Анкор» в 2014 р., будівля каналізаційної насосної станції 
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знаходиться в непридатному до нормальної експлуатації технічному стані та потребує 
капітального ремонту. 

Дощова вода з території порту збирається за допомогою ряду колекторів і скидається до Дніпра 
через 4 виводи у причалах № 3,5,6, а також, частково, з'єднана з міським каналізаційним 
трубопроводом зі скиданням у Дніпро за межами операційної території порту. Крім того, дощова 
вода з міста проходить через територію порту. 

Не передбачене очищення дощових стоків від нафтопродуктів на території порту. Система 
дощової каналізації порту була побудована в період 1932-1971 рр. і вимагає термінових детальних 
досліджень, очищення та ремонту. Під час сильних опадів мережа дощової каналізації не 
справляється, і частина операційної території порту затоплюється (останній випадок 
зареєстрований 20.05.2018 р.). 

Залишкова вартість об’єктів інженерного забезпечення порту станом на 02.04.2018 складала 
2 688 287,20 грн (або 102 189дол. США).  

Необхідні капіталовкладення в реконструкцію (часткову заміну) існуючих інженерних мереж для 
підвищення надійності та відповідності експлуатації, в т. ч. запровадження енергоефективного 
освітлення, оцінюються, приблизно в 410 тис дол. США (без ПДВ).  

4.1.1.3   Інженерне забезпечення порту  

Джерелами електропостачання порту є трансформаторні підстанції «Дніпровська» та «Кошова» 
(обидві 35/6 кВ). Чотири високовольтні кабелі 6 кВ проведені до підстанцій порту. Додатково дві 
лінії 0,4 кВ від ТП-317 (6/0,4 кВ) забезпечують резервне живлення каналізаційної насосної станції 
та морського вокзалу. Всі зовнішні ТП управляються енергопостачальною компанією ПАТ "ЕК 
Херсонобленерго". 

Допустиме контрактне споживання енергії (по 6 кВ) складає 3 072 кВт, у тому числі: 

 2 747 кВт для споживачів порту; 

 325 кВт для третіх сторін (СП «Дніпро-Карго», з ТП-202, яка планується для 
передачі Концесіонеру). 

У період з 2014 до 2017 рр. максимальне споживання електроенергії становило 1 300 кВт, 
тому поточний резерв потужності складає 1 770 кВт. 

Допустиме контрактне навантаження від ТП-317 по лінії 0,4 кВ становить 160 кВт, у тому 
числі: 

 120 кВт для морського вокзалу; 

 40 кВт для каналізаційної насосної станції.  
Газ подається до котельні порту через газопровід середнього тиску відповідно до договору з ПАТ 
«Херсонгаз». Комерційний лічильник газу встановлений в котельні. На додаток до двох газових 
котлів, встановлено резервний котел на рідкому паливі. На операційній території порту немає 
внутрішньомайданчикових газопроводів. 

Допустимий договірний (МКП «ВУВКГ м. Херсона») ліміт дозволеного контрактного 
споживання води становить 60 000 м3 на рік. Протягом 2014-2017 рр. середнє споживання 
становило 24 300 м3 на рік. 

Ліміт викидів господарсько-побутових стічних вод в 2018 році становить 36 756 м3. 

4.1.1.4   Зовнішня транспортна інфраструктура 

Порт обслуговується вантажною залізничною станцією «Херсон Порт». Згідно розрахункових 
даних залізниці пропускна спроможність станції Херсон-Порт складає 5 пар поїздів на добу, а 
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переробна спроможність (формування + розформування) – 9 поїздів (513 вагонів) на добу 
(пропускна спроможність викладена детальніше в ЄТП). 

Обмеження по станції Херсон-Порт, а також на під’їзній колії ХФ ДП «АМПУ»  щодо 
перевезення небезпечних вантажів відсутні. 

Окрім ХМТП станція обслуговує ще чотири користувача, поточний об‘єм операцій станції 
«Херсон Порт» – 160 вагонів на добу. На найближчу перспективу відсутні будь-які плани розвитку 
залізничних шляхів, так як з наявними обсягами перевезень це не є доцільним. 

Колійний розвиток станції та технічні засоби дозволяють приймати та відправляти маршрутні 
поїзди. Кількість пар вантажних поїздів на маршруті має відповідати пропускній та переробній 
спроможності. 

Максимальна довжина та вага поїздів: 

 в порт – 4500 т (57 умовних одиниць); 

 з порту – 3200т (57 умовних одиниць). 

Вантажний автомобільний транспорт потрапляє на територію морського порту транзитом через 
м.Херсон, в основному по вул. Потьомкінської та по просп. Ушакова.  

Востаннє вишукування щодо пропускної спроможності магістральної вуличної мережі, обсягів 
трафіку, проблемних ділянок з точки зору аварійності та перевантаження проводилось 
сертифікованою проектною компанією «Євроінждорпроект» у 2015 році в процесі розроблення 
Схеми Руху вантажного транспорту в м. Херсон. На момент обстеження інтенсивність руху 
транспорту в годину «пік» вул. Потьомкінською в створі вул. Богородицької становила 730 
приведених одиниць в годину, просп. Ушакова в створі вул. Портової становила 940-1250 
приведених одиниць в годину. 

На даний час мережа вулиць міста в основному потребує капітального ремонту. За висновками 
вишукувачів, розміщення на території міста Херсон великих перевантажувальних підприємств, в 
тому числі ДП «ХМТП» негативно впливає на стан дорожнього покриття. Майданчики 
накопичення автотранспорту розташовані за межами міста, але існує проблема накопичування на 
вулицях міста, в тому числі, з порушенням вимог ПДД, вантажних автомобілів в черзі на 
розвантаження. Не функціонує епізодично створюваний для запобігання цьому загальний 
диспетчерський орган п’яти основних вантажопереробних підприємств.  

Потенціальному концесіонеру буде необхідно створювати комунікації із суміжними 
підприємствами в напрямку загальної диспетчеризації, та з міською радою в напрямку можливого 
співфінансування дорожньо-транспортних проектів. 

З нових об’єктів транспортної інфраструктури, які заплановано на найближчий час, можна назвати 
будівництво магістрального шляхопроводу через Бериславське шосе в створі віл. Залаегерсег. 

Обсяги необхідного фінансування капітальних ремонтів доріг і вулиць міста значно перевищують 
можливості міського бюджету. Державна підтримка в напрямку капітального ремонту доріг в 2016-
2017 роках не надавалась. 

4.1.1.5   Водний підхід і акваторія 

Підхід до порту здійснюється по фарватеру, який проходить по річці Рвач, рукаву Вільховий 
Дніпро і власне по Дніпру. 
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З Чорним морем порт зв’язку підхідний канал загальною довжиною 68 км. Порт відкритий для 
заходу судів цілий рік, в зимовий час проведення суден здійснюється за допомогою криголамів. 
Порт має можливість приймати судна довжиною до 200,0 м з осадкою до 7,6 м у прісній воді. 

Рейд порту Херсон являє собою частину річки Дніпро між верхнім рейдом для річкових суден, 
який розташований на 1 км вище за течією від елеватора, і меридіаном східного краю острова 
Малий Потьомкін. 

Для забезпечення безпечного підходу та маневрування суден біля причалів акваторія порту 
оснащена навігаційними знаками - прибережними  та плаваючими. 

4.2 Вимоги щодо інвестицій 

4.2.1.1   Запропоновані напрямки інвестування 

Порт має щільно забудовану територію, тому будівництво нових потужностей можливо, 
головним чином, за рахунок відкритих майданчиків. Підвищення пропускної спроможності 
порту можливе, головним чином за рахунок впровадження механізації та автоматизації процесів. 

Дослідження ринку показало, що, разом з утриманням та поступовим нарощуванням об’ємів 
інших традиційних вантажів (металобрухт, будматеріали, тощо) порт має хороші перспективи 
щодо значного підвищення обсягів перевалки зерна та хлібопродуктів (висівки, шрот, т.ін.). 

У 2016-2017 частка зерна у загальному об’ємі перевалки складала 32-34%. Через ЗПК було 
перевалено 30-40 тис. тонн, що складає менше 20% пропускної спроможності. Тому будівництво 
2-ї черги ЗПК наразі не є нагальною потребою. 

Основна перевалка зерна та продуктів переробки зерна здійснюється через напольні склади та 
прямим методом (з вагонів та автотранспорту), перевалка прямим методом складає 56% від 
загальних об’ємів.  

Для гарантування об’ємів перевалки за прямим методом доцільним буде інвестування в 
перевантажувальну техніку, а саме в кранове обладнання, оскільки воно морально та фізично 
застаріле (див. попередній розділ).  

Поточні операції з хлібопродуктами виконуються у складах №5,6 з порушенням санітарних та 
пожежних норм: 

▪ Відстань до найближчих житлових будівель складає близько 70 м при стандартній 
санітарній зоні для складів й дільниць перевантажування шроту, жмиху, копри та 
іншої рослинної продукції, яка пилить - 300м (ДсанПіН 7.7.4.-046-99). Однак, 
шляхом впровадження компенсуючих заходів, таких, як, наприклад, встановлення 
систем аспірації, тощо, санітарну зону можна зменшити (подібним чином було 
зроблено у проекті зернового перевантажувального комплексу). 

▪ Шрот, жмих та інша рослинна продукція, яка пилить, є вибухонебезпечною. 
Склади для зберігання такої продукції відносяться до категорії «Б» за пожежо та 
вибухонебезпекою (ВБН-АПК-03.07). Будівля складу має відповідати класу 
вогнестійкості ІІІа (СніП 2.11.01-85), що наразі не має місця. Тому, для 
продовження операцій з хлібопродуктами, необхідно привести будівлі складів у 
відповідність до вимог пожежних норм. 

▪ Не витримані пожежні розриви та безпечні відстані між, наприклад будівлею 
складу №5 та будівлями БАВТ та цеху ремонту електродвигунів, складом №6 та 
газгольдерною та будівлею для докерів, т. ін. Для приведення ситуації у 
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відповідність до вимог пожежних норм будуть необхідні демонтаж та перенесення 
деяких будівель в інше місце. 

З огляду на вищесказане були проаналізовані наступні можливі напрямки першочергових 
інвестицій в рамках концесійного проекту: 

▪ Першочергові інвестиції в існуючу інфраструктуру порту - реконструкцію 
(часткову заміну) існуючих внутрішньомайданчикових інженерних мереж 

▪ Модернізація складу №6 з метою підвищення його продуктивності та приведення 
у відповідність до вимог законодавства 

▪ Модернізація складу №5 з метою підвищення його продуктивності та приведення 
у відповідність до вимог законодавства 

▪ Оновлення (часткове) кранового обладнання. 

 

Модернізація складу №6. 

У 2010 р. склад №6 був реконструйований, а саме, був укріплений фундамент та побудовані 
монолітні бетонні стіни висотою 2,45 м, на які спираються металоконструкції , що тримають 
верхні стіни та дах з металопрофілю. Пропонується, після дослідження несучої здатності 
існуючих металоконструкцій, обладнати склад системою навантаження з застосуванням 
верхнього скребкового конвеєра, що надасть можливість збільшити висоту насипу зерна до 6-8 
метрів. При цьому місткість складу збільшиться з існуючих 3 500 т. до 5 600 т. Вивантаження 
шроту зі складу виконувати ковшовим навантажувачами. 

На склад середньої складності з верхнім скребковими конвейєром, передбачається встановлення 
обладнання, приблизний перелік якого наведений в таблиці нижче. 

Таблиця 4.1-5 Технічні характеристики основного технічного обладнання зернового 
складу напольного зберігання 

№ Компонент Параметр 

1 Норія 300 т/год 

2 Стрічкові конвейери 300 т/год 

3 Пересувний навантажувальний стртічковий конвейєр, 2 напрями вівантаження, 

включаючи систему переміщення  

300 т/год 

4 Стаціонарні стрічкові конвейєри різної придуктивності 150 – 300 т/год 

5 Прийомний бункер для ковшових навантажувачів  ~ 4,0 х 3,5 х 3 м 

6 Аспіраційна система с з фільтрами 1 комплект 

7 Норія 150 т/год. 

8 Система подачі стислого повітря, компресори, трубопроводи, т.ін. 1 комплект 

9 Станція розвантаження атомобілів з системою аспірації 1 станція на 1 вантажівку 

10 Станція розвантаження вагонів з системою аспірації 4 вагони одночасно на 1 

гілці 

 

Газгольдерна та будівля для докерів мають бути перенесені в інше місце. 
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Нижній ярус стін складу №5 набраний з бетонних блоків, тому реконструкцію складу №5 
пропонується виконати шляхом повного демонтажу та будівництва нового в існуючих межах 
складу на плані (з огляду на обмеженість місця між залізничними коліями №20 та №21). 

Склад №5 має параметри, близькі до параметрів складу №6, тому технічні характеристики 
основного технічного обладнання – такі ж самі. На даному етапі не передбачено будівництво 
додаткового вузла приймання з автомобільного транспорту та розширення існуючого вузлу 
прийомки з вагонів на складі №5. Планується технологічно об’єднати конвеєрні системи складів 
№5 та 6. 

Будівлі БАВТ та цех ремонту електродвигунів необхідно буде перенести в інше місце. 

Крім приведення до відповідності вимогам законодавства, реалізація заходів з модернізації складу 
№5 дозволить збільшити потужності зі зберігання шроту з 3 тис. тонн, до, мінімум, 5 600 тонн. 

Виконання робіт з реконструкції складів №6 та 5 можливе з мінімальним впливом на поточні 
операції порту. 

4.2.1.2   Оцінка необхідних інвестицій  

Індикативна оцінка інвестицій щодо запропонованого сценарію наведена в таблиці нижче. 

Основні припущення розрахунку: 

▪ Індикативна вартість інвестицій оцінюється в доларах США, без урахування  
ПДВ, з точністю -20% / +30%. 

▪ Для оцінки застосовувались дані проектів в морських портах України протягом 
останніх 5 років, з використанням припущень виконавців з урахуванням 
специфіки проектів. 

▪ Для постачання обладнання та шеф-монтажу розглядаються переважно 
міжнародні (європейські та північно-американські) постачальники з частковим 
обґрунтованим використанням обладнання, що виробляється на місцевому ринку 
(знову ж за даними проектів в морських портах України протягом останніх 5 років 
з використанням припущень виконавців з урахуванням специфіки проектів). 

▪ Для проектних, будівельних, демонтажних та монтажних робіт передбачається 
залучення місцевих підрядників. 

▪ Передбачено застосування 3-х стадійної розробки проектної та отримання 
дозвільної документації (ТЕО / Проект / Робоча документація). 

▪ Для виконання Проекту необхідні та включені до інвестиційних витрат часткове 
знесення існуючих споруд та мереж. 

▪ До розрахунку включені інженерні та екологічні дослідження, в т. ч. геологічні, 
топографічні дослідження, ОВНС, дослідження технічного стану гідротехнічних 
споруд. 

▪ Управління проектом (включаючи технічний та авторський нагляд), страхування, 
правова підтримка включені у розмірі 3% від інвестиційних витрат (від отримання 
вихідних даних на проектування до введення в експлуатацію). 

▪ Внесок у розвиток муніципальної інфраструктури передбачається на рівні, що 
становить 5% від загального бюджету проекту/ кошторисної вартості проекту 
(підлягає подальшим переговорам з муніципальними органами влади після 
розробки проекту та оцінки вартості на етапі проектування стадії «Проект»). 
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Враховуючи той факт, що Проект буде впливати на громаду м. Херсон, особливо 
шляхом додаткового навантаження на транспортну інфраструктуру міста, 
зазначені кошти могли б бути використані для покращання автомобільної 
інфраструктури. 

 

Таблиця 4.1-6 - Очікувана величина інвестицій в нові активи  

№ Статті витрат Витрати, дол. США без ПДВ  

1. Технічні умови, технічні та екологічні дослідження, проектування та дозволи                  225 000   

2. Роботи з демонтажу та переносу будівель                  417 000   

3. Склад №6                  916 000   

3.1. Обладнання                 916 000   

4. Склад №5               1 734 400   

4.1. БМР                 818 400   

4.2. Обладнання                 916 000   

5. Станція розвантаження авто з лабораторією                  583 000   

5.1. БМР                 250 000   

5.2. Обладнання                 333 000   

6. Станція розвантаження вагонів з лабораторією                  667 000   

6.1. БМР                 292 000   

6.2. Обладнання                 375 000   

7. Транспортна інфраструктура                  292 000   

7.1. БМР                 292 000   

8. Всього до витрат з управління проектом (включаючи технічний та 
авторський нагляд), страхування, правової підтримки, в т. ч. : 

              4 609 400   

8.1. Всього, БМР              2 069 400   

8.2. Всього, обладнання              2 540 000   

9. Управління проектом (включаючи технічний та авторський нагляд), 
страхування, правова підтримка (5%) 

                 230 470   

10. Всього з урахуванням витрат з управління проектом (включаючи 
технічний та авторський нагляд), страхування, правової підтримки 

              5 064 870   

11. Внесок у розвиток муніципальної інфраструктури (5%)                  253 243   

 

Також був проведений детальний розрахунок першочергових необхідних капіталовкладень 
в реконструкцію (часткову заміну) існуючих інженерних мереж для підвищення надійності 
та відповідності експлуатації, в т. ч. запровадження енергоефективного освітлення. 
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Таблиця 4.1-7 – Оцінка першочергових капіталовкладень в реконструкцію (часткову 
заміну) існуючих внутрішньомайданчикових інженерних мереж 

Активи- об’єкти капітальних 

інвестицій 

Одини

ця 

виміру 

Кіль-

кість 

Вартість/ 

од., дол. 

США  без 

ПДВ 

Вартість, дол. 

США  без 

ПДВ 

Коментарі 

Мережі електропостачання    194 875  

Реконструкція ТП-202 к-т 1 128 208 128 208 Для збільшення 

надійності системи 

електрозабеспечення 

електроспоживачів від 

ТП 

Резервний дизель-генератор  1 66 667 66 667  

Мережі зовнішнього 

електроосвітлення 

  
 

22 320  

Мачти прожекторні од. 6 3 720 22 320 Заміна прожекторів на 

LED прожектори з 

метою 

енергозбереження та 

для збільшення 

надійності системи 

освітлення  

Мережі водопостачання   
 

20 583  

Реконструкція аварійних участків м 380 54 20 583  

Мережі хоз-фекальної каналізації   
 

6 000  

Реконструкція аварійних участків м 90 67 6 000  

Мережі зливної каналізації   
 

165 833  

Реконструкція аварійних участків м 100 333 33 333  

Обстеження та очистка трубопроводів м 1 300 25 32 500  

Очисні споруди  1 100 000 100 000  

Всього    409 612  

 
Для подібних оцінок для причалів, необхідно проведення комплексного обстеження технічного 
стану та визначення обсягів реконструкції/ ремонту гідротехнічних споруд.  

Першочергові капітальні інвестиції у невідкладну реконструкцію (часткову заміну) існуючих 
внутрішньомайданчикових інженерних мереж, інфраструктури, реконструкцію складів №5 
та 6, облаштування місця для стоянки вантажного автотранспорту, а також інженерні та 
екологічні дослідження разом складають приблизно 215 734 тис. грн без ПДВ в поточних 
цінах  (8 198 тис. дол. США без ПДВ) та розподіляються наступним чином (згідно графіку 
реалізації проекту): 2019 – 3,5%, 2020 – 39,6%, 2021 – 34,8%, 2022 – 22,2%. 
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4.2.1.3   Індикативний план інвестиційних проектів  

Індикативний план реалізації інвестиційних проектів наведений в таблиці нижче. 

Загальний термін реалізації проектів реконструкції складів №6 та №5 після отримання прав 
за умовами концесійного договору оцінюється у три з половиною роки або 42 місяці 
(індикативно: з 3 кв. 2019 р. по 4 кв. 2022 р.).   

Основні припущення: 

▪ Передбачено застосування 3-х стадійного процесу розробки проектної та 
отримання дозвільної документації (ТЕО / Проект / Робоча документація). 

▪ Концесіонер отримає прозору процедуру та необхідні погодження щодо 
демонтажу існуючих активів без затримки. 

▪ Паралельне здійснення розробки робочої документації та виконання будівельно-
монтажних робіт (БМР) та постачання обладнання. 

Таблиця 4.1-8 - Індикативний план реалізації проектів реконструкції складів №6 та №5  

Опис / Календарні роки та квартали (індикативно) 2019 2020 2021 2022 

Q
2 

Q
3 

Q
4 

Q
1 

Q
2 

Q
3 

Q
4 

Q
1 

Q
2 

Q
3 

Q
4 

Q
1 

Q
2 

Q
3 

Q
4 

Концесійний договір що містить права та умови розвитку Проекту                

Технічне завдання на проектування                

Тендер з вибору генерального проектувальника                

Дозвільна документація за Проектом                

Інженерні та екологічні вишукування, в т.ч. обстеження щодо стану 
гідротехнічних споруд 

               

Стадія проектування "ТЕО"                 

Експертиза стадії проектування "ТЕО"                

Стадія проектування "Проект"                

Експертиза стадії проектування "Проект"                

Стадія проектування "Робоча документація"                

Тендерна документація для вибору генерального підрядника та 
постачальників обладнання 

               

Тендер з вибору генерального підрядника та постачальників 
обладнання 

               

Мобілізація, підготовчі роботи, демонтаж споруд та мереж                

Реконструкція складу №6 , СРВ, СРА                 

Будівельно-монтажні роботи, постачання та встановлення 
обладнання 

               

Підключення до інженерних мереж Порту                

Пуско-налагодження                 

Введення в експлуатацію                

Реконструкція складу №5                

Будівельно-монтажні роботи, постачання та встановлення 
обладнання 

               

Підключення до інженерних мереж Порту                

Пуско-налагодження                 

Введення в експлуатацію                

4.2.1.4   Аналіз технічної життєздатності  

Інвестиційні проекти, описані в попередніх розділах представляється технічно 
життєздатним, оскільки передбачає оптимальне інвестування з боку приватного інвестора 
та використання існуючих можливостей Порту та не вимагає інвестування в зовнішню 
інфраструктуру. 
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▪ Існуючого резерву потужності електроенергії 1,77 МВт достатньо для живлення 
новостворюваних систем механізації складів №6 та 5 

▪ Нові крани планується встановити взамін старих, менш енерго ефективних 

▪ Додатковий резерв потужності можна отримати після заміни системи освітлення  

▪ Не виникає потреби в додаткових об’ємах водопостачання 

▪ Немає потреби в будівництві нового причалу 

▪ Наявні пропускні можливості позамайданчикової залізничної інфраструктури 
технічно задовольняють вимогам проекту розвитку 

▪ Прогнозована тривалість будівництва – 3,5 роки. 

Головним вузьким місцем, пов’язаним з зовнішньою інфраструктурою, залишається 
доставка вантажів автошляхами, яка передбачає збільшення трафіку на дорогах міста 
Херсона. Для цілей вирішення цієї проблеми концесіонер буде зобов'язаний створити 
майданчик для стоянки вантажного автотранспорту, що прибуває в порт, за межами міста з 
метою зменшення завантаженності доріг в місті та  мінімізації екологічного впливу. 
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Розділ 5. Фінансовий аналіз  

5.1 Фінансова звітність 

 

Фінансова звітність ХМТП наведена нижче. 

Баланс 

Валюта: UAH 000 12/2015 12/2016 12/2017 03/2018 

I. Необоротні активи 
    

Нематеріальні активи 1,669  1,406  1,281  1,206  

 первісна вартість 2,851  2,849  3,001  3,001  

 накопичена амортизація 1,182  1,443  1,720  1,795  

Незавершені капітальні інвестиції 1,174  2,082  766  1,279  

Основні засоби 182,633  186,596  181,701  178,624  

 первісна вартість 1,922,085  1,937,351  1,945,276  1,945,343  

 знос 1,739,452  1,750,755  1,763,575  1,766,719  

інші фінансові інвестиції 30  30  30  30  

Довгострокова дебіторська 
заборгованість 

3,444  11,444  13,943  13,943  

Відстрочені податкові активи 568   -    -    -   

Усього за розділом I 189,518  201,558  197,721  195,082  

II. Оборотні активи 
    

Запаси 14,897  12,922  16,191  16,063  

Виробничі запаси 12,994  11,176  11,063  10,540  

Незавершене виробництво 671   -    -   434  

Готова продукція 1,232  1,746  5,128  5,089  

Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, послуги 

2,837  14,543  6,635  5,284  

Дебіторська заборгованість по 
розрахункам: 

    

за виданими авансами 568  1,657  2,517  2,228  

з бюджетом 380  6,312  11,529  10,810  

у тому числі з податку на прибуток  -   3,336  3,325  3,025  

з нарахованих доходів  -   49   -    -   

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

4,889  2,756  1,800  1,782  

Гроші та їх еквіваленти 69,646  34,051  21,501  16,155  

Витрати майбутніх періодів 81  95  319  286  

Інші оборотні активи 1,251  497  551  964  

Усього за розділом II 94,549  72,882  61,043  53,572  

Баланс 284,067  274,440  258,764  248,654  

І.  Власний капітал 
    

Зареєстрований капітал 38,149  38,149  38,149  38,149  

Капітал у дооцінках 108,339  102,832  97,016  95,715  

Додатковий капітал 38,662  38,608  38,800  38,789  

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

66,581  72,536  65,593  49,652  

Усього за розділом I 251,731  252,125  239,558  222,305  

ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
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Довгострокові забезпечення 3,156  3,968  3,683  4,049  

Довгострокові забезпечення витрат 
персоналу 

3,156  3,968  3,683  4,049  

Усього за розділом II 3,156  3,968  3,683  4,049  

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
   

Поточна кредиторська заборгованість за: 
   

товари, роботи, послуги 4,850  8,432  5,869  13,025  

розрахунками з бюджетом 12,131  2,202  1,826  1,338  

у тому числі з податку на прибуток 9,865   -    -    -   

розрахунками зі страхування 978  928  884  791  

розрахунками з оплати праці 2,838  4,020  3,898  3,591  

за одержаними авансами 6,582  2,086  2,110  2,623  

Інші поточні зобов'язання 1,801  679  936  932  

Усього за розділом III 29,180  18,347  15,523  22,300  

Баланс 284,067  274,440  258,764  248,654  
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Рух коштів 

Валюта: UAH 000 12/2015 12/2016 12/2017 03/2018 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
    

Надходження грошових коштів від операційної 
діяльності 

274,840  247,555  215,180  31,437  

Виручка від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг) 124,147  90,271  93,323  15,356  

Повернення податків і зборів, у тому числі: 4   -   400   -   

Цільове фінансування ( розшифрувати) 971  1,482  2,039  385  

Надходження авансів від покупців і замовників 142,142  145,707  113,994  14,537  

Інші надходження (розшифрувати) 7,576  10,095  5,424  1,160  

відсотки, одержані від банківських установ 589  2,033  653  186  

від операційної оренди 108  64  57  15  

поворотна безвідсоткова фінансова допомога 3,041   -    -    -   

одержані штрафи, пені, неустойки  -    -   196   -   

інші надходження 3,838  7,998  4,518  960  

Видатки грошових коштів від операційної діяльності (217,244) (257,932) (222,042) (35,206) 

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) (40,916) (34,570) (39,594) (2,781) 

Розрахунки з оплати праці  (50,461) (77,221) (77,526) (16,940) 

Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів, у тому числі: 

(54,694) (107,689) (75,586) (12,608) 

податок на прибуток підприємств (3,147) (17,014) (841)  -   

податок на додану вартість (30,353) (24,863) (24,451) (2,095) 

рентна плата (414) (538) (97) (632) 

податок на доходи фізичних осіб (9,248) (17,764) (17,761) (3,886) 

інші обов’язкові платежі, у тому числі: (11,533) (20,438) (4,675)  -   

відрахування частини чистого прибутку державними 
підприємствами 

(11,533) (20,438) (4,675)  -   

Інші платежі (розшифрувати) (29,864) (27,074) (27,761) (5,995) 

збір за користування радіочастотним ресурсом України (1,164) (522) (642) (108) 

екологічний податок (4) (3) (3) (3) 

рентна плата за спеціальне використання води  -   (453) (733) (75) 

земельний податок  -   (2,898) (3,078) (750) 

єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування 

(25,578) (21,722) (21,425) (4,675) 

військовий збір (956) (1,476) (1,881) (322) 

податок на дохід від реалізації залежалих вантажів  -    -    -   (62) 

Інші витрати (розшифрувати) (41,309) (38,452) (29,336) (2,877) 

перерахування профспілкам  -    -   (4,213) (959) 

розрахунки по авансах (30,088) (20,708) (22,585) (1,492) 

комісія банка (321) (680) (143) (9) 

інші витрати  -   (17,064) (2,395) (417) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 57,596  (10,377) (6,862) (3,769)      

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
    

Надходження грошових коштів від інвестиційної 
діяльності 

 -    -   598   -   

Інші надходження (розшифрувати)  -    -   598   -   

Надходження відсотків від банківських установ  -   
 

598  
 

Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності (26,108) (21,754) (3,687) (868) 

Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) (12,417) (6,544) (3,687) (868) 

Капітальне будівництво (розшифрувати)  -   (738)  -    -   

Інші витрати (розшифрувати) (13,691) (14,472)  -    -   
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модернізація (11,779) (13,899)  -    -   

капітальний ремонт (1,912) (573)  -    -   

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (26,108) (21,754) (3,089) (868)      

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
    

Видатки грошових коштів від фінансової діяльності  -   (8,000) (2,500)  -   

Інші витрати (розшифрувати)  -   (8,000) (2,500)  -   

поворотна безвідсоткова фінансова допомога ДА СМТП  -   (8,000) (2,500)  -   

Чистий рух коштів від фінансової діяльності  -   (8,000) (2,500)  -   
     

Чистий грошовий потік 31,488  (40,131) (12,451) (4,637) 

Залишок коштів на початок періоду 26,814  69,646  34,051  21,501  

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  11,344  4,536  (99) (709) 

Залишок коштів на кінець періоду 69,646  34,051  21,501  16,155  
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Звіт про прибутки та збитки 

Валюта: UAH 000 12/2015 12/2016 12/2017 03/2018 

Виручка (Комплексний тариф) 217,503  203,147  170,324  23,073  

Виручка - Херсон - Комплексний тариф - Зернові - Всього 31,893  29,129  80,467  n/a  

Виручка - Херсон - Комплексний тариф - Метали - Всього 30,254  27,620  9,660  n/a  

Виручка - Херсон - Комплексний тариф - Добрива - Всього 23,325  21,235  4,337  n/a  

Виручка - Херсон - Комплексний тариф - Будівельні 
матеріали (пісок) - Всього 

19,398  17,707  20,748  n/a  

Виручка - Херсон - Комплексний тариф - Інші вантажі - 
Всього 

94,470  86,351  19,236  n/a  

Виручка - Херсон - Комплексний тариф - Всього 199,342  182,042  134,449  n/a  
     

  217,503  203,147  170,324  23,073  

Навантажувально-розвантажувальні роботи 182,585  157,130  122,035  17,716  

Зберігання вантажів 9,955  13,155  12,231  910  

Інші операції з вантажами  -    -    -    -   
     

Доходи - ХМТП - Інші джерела ніж перевалка 91,169  56,466  48,374  228  

Доходи - ХМТП - Інші джерела ніж перевалка (за 
виключенням доходів від курсових різниць) 

32,747  40,988  43,608  228  

Операції портового флоту 22,319  31,147  34,362  4,070  

Частка операцій портового флоту у сукупних доходах 0  0  0   -   

Частка операцій портового флоту у доходах від перевалки 0  0  0   -   

Послуги допоміжних підрозділів 1,319  596  714  83  

Інші ( портові збори та інші збори) 1,326  1,120  982  294  

Інші операційні доходи 65,997  22,714  10,758  (4,293) 

Інші доходи 208  890  1,558  74  

Інші опереційні доходи (за вирахуванням доходів від курсових 
різниць) 

7,575  7,235  5,991  (4,293) 

     

Собівартість (135,049) (159,437) (146,319) (34,915) 

витрати на сировину та основні матеріали (6,921) (7,096) (4,743) (1,585) 

витрати на паливо  (16,394) (10,081) (10,694) (2,555) 

витрати на електроенергію (5,357) (6,624) (6,472) (2,481) 

витрати на оплату праці (53,492) (79,205) (74,471) (17,454) 

відрахування на соціальні заходи (19,521) (17,636) (16,404) (3,827) 

витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в 
робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, 
нагляду, обслуговування тощо) 

(7,673) (11,416) (3,178) (1,154) 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів (8,085) (11,209) (13,082) (3,087) 

інші витрати (17,605) (16,170) (17,275) (2,772) 

сплата спецпослуги (забезпечення доступу портового 
оператора до причалу) 

(3,715) (4,039) (3,344) (582) 

інші витрати (за вирахуванням причальних зборів) (13,890) (12,131) (13,931) (2,191) 

витрати на польове забезпечення (690) (861) (687) (146) 

компенсування харчування (67) (40) (35) (2) 

послуги залізниці (1,406) (1,483) (678) (49) 

послуги з утилізації  (101) (125) (92) (29) 
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комунальні послуги (897) (756) (952) (190) 

послуги сторонніх організацій (235) (168) (142) (65) 

наладка, техогляди,обслуговування техніки (1,184) (2,357) (515) (235) 

обов’язкові платежі та збори (142) (54) (41) (18) 

відрядження (118) (33) (33) (5) 

поштові послуги (2) (17) (16) (0) 

 страхування (32) (29) (51) (2) 

послуги з оформлення документів   -    -    -    -   

аварійно-рятувальні, пошукові роботи та послуги   -    -   (272)  -   

податки (1,075) (564) (2,801) (496) 

загальнопортові витрати ( в т.ч. загальнопортові)  -    -    -    -   

сюрвейєрські послуги (359) (319) (47)  -   

 пожежна безпека (130) (108) (79) (40) 

оцінка основних засобів, паспортизація будівель, споруд  -   (202) (4)  -   

технічне обслуговування пожежної сигналізації  -   (64)  -    -   

послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження, тощо  -    -    -    -   

підготовка кадрів (100) (25) (39) (3) 

охорона праці та система якості промислової безпеки (7) (225) (84) (57) 

охорона навколишнього середовища, та цивільний захист (160) (58) (44)  -   

послуги зв’зку, інтернет, періодичні видання, поштові послуги 
тощо 

(23) (38) (25) (6) 

експертна оцінка (1)  -    -    -   

оренда та (або) залучення плавзасобів, буксирів, кранів, 
земснарядів, тощо 

(2,305) (1,424) (1,025)  -   

сплата спецпослуги (забезпечення доступу портового 
оператора до причалу) 

(3,715) (4,039) (3,344) (582) 

використання техніки, інфраструктури та інших послуг 
сторонніх організацій  

(3,943) (2,301) (4,271) (769) 

послуги з оренди нерухомого майна ХФ АМПУ  (115) (176) (209) (22) 

інші (800) (707) (1,788) (60) 

Валовий прибуток 82,454  43,710  24,005  (11,842)      

Інші операційні доходи 65,997  22,714  10,758  2,406  

курсові різниці 58,422  15,479  4,767  994  

дохід від реалізації інших оборотних активів 228  933  1,494  29  

дохід від операційної оренди 3,497  42  36  9  

дохід від реалізації іноземної валюти 76  138  39  3  

дохід від послуг залізниці 487  1,627  991   -   

дохід від реалізації послуг соціальної сфери 1,500  143  209  59  

відсотки на залишок коштів у банківських установах  111  2,090  1,252  186  

одержані штрафи, пені, списання кредиторської 
заборгованості 

589  896  197  751  

інші доходи операційної діяльності 1,088  1,366  1,773  377       

Адміністративні витрати (14,271) (20,151) (20,602) (4,293) 

витрати, пов'язані з використанням власних службових 
автомобілів 

(234) (341) (389) (107) 

витрати на оренду службових автомобілів  -    -    -    -   

витрати на консалтингові послуги  -    -    -    -   
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витрати на страхові послуги  -    -    -    -   

витрати на аудиторські послуги  -    -   (750)  -   

витрати на службові відрядження (71) (200) (396) (56) 

витрати на зв’язок (62) (60) (158) (35) 

витрати на оплату праці (5,902) (9,984) (10,798) (2,549) 

відрахування на соціальні заходи (2,056) (2,105) (2,288) (541) 

відрахування на соціальні заходи - відсоток від заробітної 
плати 

0  0  0   -   

амортизація основних засобів і нематеріальних активів 
загальногосподарського призначення 

(344) (333) (476) (93) 

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що 
мають загальногосподарське призначення 

(409) (404) (683) (5) 

витрати на страхування майна загальногосподарського 
призначення 

(4) (4) (12)  -   

витрати на страхування загальногосподарського персоналу  -    -    -    -   

організаційно-технічні послуги   -    -    -    -   

консультаційні та інформаційні послуги (287) (271) (422) (23) 

юридичні послуги (89) (262) (792) (42) 

послуги з оцінки майна  -    -   (195)  -   

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу  -    -    -    -   

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів  (4)  -    -    -   

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних 
активів загальногосподарського використання,  у тому числі: 

 -    -    -    -   

витрати на поліпшення основних фондів  -    -    -    -   

інші адміністративні витрати (4,809) (6,188) (3,243) (841) 

поточний ремонт (137) (104)  -   (80) 

електроенергія (159) (287) (271) (161) 

комунальні послуги  -   (13) (100)  -   

постачання (248) (237) (273) (37) 

послуги банківських установ (321) (558) (143) (9) 

податки та платежі (2,489) (3,461) (1,561) (384) 

інші (1,455) (1,529) (895) (170) 

Інші адміністративні витрати (окрім витрат на електроенергію 
та податку на землю) 

(2,161) (2,440) (1,411)  -   

     

Витрати на збут (6,126) (5,921)  -    -   

транспортні витрати  -    -    -    -   

витрати на зберігання та упаковку  -    -    -    -   

витрати на оплату праці  -    -    -    -   

амортизація основних засобів і нематеріальних активів  -    -    -    -   

витрати на рекламу  -    -    -    -   

інші витрати на збут (6,126) (5,921)  -    -        

Інші операційні витрати (71,025) (19,769) (21,221) (3,512) 

витрати на благодійну допомогу  -    -    -   (1,732) 

відрахування до резерву сумнівних боргів (16,803)  -    -    -   

відрахування до недержавних пенсійних фондів  -    -    -    -   

курсові різниці (45,329) (10,761) (4,910)  -   

інші операційні витрати (8,893) (9,008) (16,311) (1,780) 
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собівартість реалізованої іноземної валюти (497) (250) (140) (26) 

собівартість реалізації виробничих запасів (3,897) (762) (1,314) (14) 

витрати на утримання об’єктів соціальної сфери (741) (270) (327) (80) 

визначені штрафи, пені, неустойки  (97) (28) (192)  -   

нарахування профкому (1,889) (3,289) (3,353) (709) 

інші (1,772) (4,410) (10,986) (951) 
     

Операційний прибуток/збиток 57,029  20,583  (7,060) (17,241) 

прибуток на капітал  -    -    -    -   

Інші доходи  -    -    -    -   

збиток на капітал  -    -    -    -   

Фінансові витрати  -    -    -    -   

Короткострокові зобов'язання  -    -    -    -   
     

Інші доходи 208  890  1,558  74  

курсові різниці  -    -    -    -   

дохід від безоплатно одержаних активів 86  54  51  11  

інші доходи звичайної діяльності 122  837  1,507  64  
     

Інші витрати (520) (706) (373) (21) 

курсові різниці  -    -    -    -   

списання необоротних активів (0) (122) (18) (21) 

уцінка необоротних активів  -    -    -    -   

інші витрати звичайної діяльності (455) (493) (273)  -   

нарахування профкому  -    -    -    -   

витрати згідно з колдоговором (65) (92) (82)  -   

інші витрати  -    -    -    -   
     

Фінансовий результат до оподаткування 56,717  20,767  (5,875) (17,188) 

Податок на прибуток (12,545) (4,448) (497)  -   

Чистий прибуток  -    -    -    -        

Фінансовий результат 44,172  16,319  (6,372) (17,188) 

прибуток 44,172  16,319  8,626   -   

збиток  -    -   (14,998) (17,188) 

неконтрольована частка  -    -    -   25,553  

  44,172  16,319  (6,372) (17,188) 

перевірка  -    -    -   0       

     

Операційний прибуток (1100) 57,029  20,583  (7,060) (17,241) 

Амортизація (1530) 8,963  12,366  13,935  3,326  

Курсові різниці (1031) (58,422) (15,479) (4,767) (994) 

Курсові різниці (1084) 45,329  10,761  4,910  1,732  

  52,899  28,231  7,018  (13,177)      

Елементи операційних витрат 
    

Матеріальні затрати 29,128  24,958  23,631  7,174  

     Витрати на сировину - загальні операційні витрати 8,236  8,125  5,993  1,840  

     Витрати на паливо та електроенергію - загальні операційні 
витрати 

20,892  16,833  17,638  5,334  
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Витрати на оплату праці 64,079  98,970  96,262  21,070  

Відрахування на соціальні заходи 23,510  21,857  21,239  4,626  

Амортизація 8,963  12,366  13,935  3,326  

Інші операційні витрати 95,970  46,753  36,132  6,926  

Разом 221,650  204,904  191,199  43,122  
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Розділ 6. Попередня оцінка екологічного 
впливу 

6.1 Висновок з оцінки впливу на довкілля 

Здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про 
провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою та третьою статті 3 
Закону про оцінку впливу на довкілля. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на 
довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності відповідним 
суб'єктом169. 

Планована діяльність визначена як господарська діяльність, що охоплює будівництво, 
реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію 
(демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище. Планована діяльність не 
охоплює реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, розширення, 
перепрофілювання об’єктів, інші втручання в природне середовище, які не справляють 
значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів 
України170. 

Суб’єктами оцінки впливу на довкілля є, зокрема, суб’єкти господарювання, органи 
державної влади, органи місцевого самоврядування, які є замовниками планованої діяльності 
і для цілей Закону про оцінку впливу на довкілля прирівнюються до суб’єктів 
господарювання.  

Закон встановлює дві категорії (перша та друга) видів планованої діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля. До цих 
категорій належать види діяльності, які можуть потенційно здійснюватися концесіонером в 
межах Проекту, зокрема171: 

▪ зберігання хімічних продуктів (базисні і витратні склади, сховища, бази); 

▪ будівництво гідротехнічних споруд морських портів, глибоководних суднових 
ходів, спеціальних каналів на суходолі та у мілководних морських акваторіях; 

▪ інфраструктурні проекти у вигляді спеціалізованих морських терміналів; 

▪ проведення прибережних робіт з метою усунення ерозії та будівельних робіт на 
морі, які призводять до зміни морського узбережжя, зокрема будівництво 
основних гідротехнічних споруд, підводні звалища ґрунтів, а також інші роботи 
на морі, крім експлуатаційних днопоглиблювальних робіт; 

▪ видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших 
комунікацій на землях водного фонду. 

Процедура оцінки впливу на довкілля, залежно від встановлених законом випадків, 
здійснюється  

                                                 

169 Частина 1 статті 3 Закону про оцінку впливу на довкілля. 

170 Пункт 3 частини 1 статті 1 Закону про оцінку впливу на довкілля, постанова КМУ "Про затвердження критеріїв 
визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін 

діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля" № 1010 від 13 грудня 2017 року. 

171 Частини 2, 3 статті 3 Закону про оцінку впливу на довкілля. 
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▪ центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
охорони навколишнього природного середовища (Мінприроди); 

▪ уповноваженим територіальним органом виконавчої влади (департамент екології 
та природних ресурсів обласних державних адміністрацій)172. 

Висновок з оцінки впливу на довкілля, разом з іншими документами, подається суб’єктом 
господарювання для отримання рішення органу державної влади або органу місцевого 
самоврядування про провадження планової діяльності, яке є підставою для початку 
провадження цієї діяльності, встановлює (затверджує) параметри та умови провадження 
планованої діяльності і приймається у формі документа дозвільного характеру або іншого 
акта органу державної влади чи органу місцевого самоврядування у порядку, встановленому 
законодавством для відповідних рішень173. Це означає, що в окремих випадках у 
концесіонера може виникнути необхідність отримання як висновку з оцінки впливу на 
довкілля, так і відповідного дозвільного документа для здійснення планованої діяльності 
(наприклад, щодо будівництва).  

З огляду на вищезазначене, у разі здійснення планованої діяльності концесіонер повинен 
буде отримати висновок з оцінки впливу на довкілля до початку здійснення такої діяльності 
у встановленому законодавством порядку. Більш конкретний перелік видів діяльності 
концесіонера та формування технічних рішень, які, в тому числі, можуть потребувати 
отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, будуть визначені на етапі підготовки до 
концесійного конкурсу та укладення концесійного договору. На етапі прийняття рішення 
про доцільність концесії отримання висновку з оцінки впливу на довкілля не є необхідним, 
оскільки наразі (і) не визначений суб'єкт господарювання (концесіонер), який може 
здійснювати плановану діяльність та (іі) не розроблені технічні рішення стосовно 
здійснення планованої діяльності. 

6.2 Попередня екологічна та соціальна оцінка174 Концесійного 
проекту 

Було визначено та охарактеризовано екологічні ризики, які можуть бути пов'язані з 

попередньою та поточною діяльністю оператора порту - ДП «Херсонський морський 

торговельний порт» (ХМТП, підприємство) і компанії, що керує портовими засобами (ХФ 

ДП «АМПУ»), а також ті, які пов’язані з подальшим розвитком за визначеними сценаріями. 

При цьому, попередня екологічна та соціальна оцінка виконана з урахуванням вимог 

українського законодавства та вимог політик міжнародних фінансових організацій  та  

відповідних міжнародних конвенцій (див. огляд вимог у Додатку 5). 

За результатами попередньої екологічної оцінки ідентифіковані та оцінені ризики поточної 
та майбутньої діяльності з урахуванням їх вірогідності та впливу та запропоновані 
пом’якшуючі дії з боку державних та приватних задіяних сторін. 

Нижче наведено ключові висновки проведеного аналізу.  

6.3 Сценарії розвитку  

У дослідженні ринку розглянуто три сценарії майбутнього розвитку: 

                                                 

172 Пункти 4, 5 частини 1 статті 1, частина 1 статті 9 Закону про оцінку впливу на довкілля. 

173 Частина 1 статті 11 Закону про оцінку впливу на довкілля. 

174  За винятком питань у сфері праці та зайнятості, яким присвячено інший розділ ТЕО 
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▪ Сценарій звичайного перебігу діяльності «Державний оператор»: збільшення 
обсягу перевалки вантажів приблизно на 40% до 2030 року. 

▪ Сценарії концесії «Приватний оператор у Херсонського порту»: збільшення 
сукупного обсягу перевалки вантажів приблизно на 150% до 2022 року та на 
225% до 2030 року. 

Для цілей оцінки екологічних ризиків різниця між сценаріями концесії не є суттєвою. 

Сценарій звичайного бізнесу порівнюється з концесійними сценаріями інтегровано. 

Основні припущення розвитку подій представлені в наступній Таблиці 7.3-1. 

Таблиця 7.3-1 - Основні припущення щодо сценаріїв розвитку 

Припущення Поточні операції Сценарій звичайного перебігу 

діяльності 

Концесійні сценарії 

 (2017) (2030) (2022/ 2030) 

Вантажні 

перевезення 

1 000 тис. т +40% +150%/ +225% 

Засіб перевезення Імпорт: в основному 

автомобільний і залізничний 

транспорт; незначні обсяги 

перевезень водним транспортом 

Експорт: лише водним 

транспортом 

Без змін Без змін 

Основні вантажі Основний вантаж зернові 

продукти, метал, будівельні 

матеріали; добрива 

Зерно, будівельні матеріали, 

добрива: від стійкого обсягу до 

незначного збільшення 

 Метали: збільшення 

Зерно, метали: збільшення 

Будівельні матеріали, добрива: 

стійкі потоки з невеликим 

збільшенням 

Землекористування Головним чином, 

правобережний майданчик 

Додаткові перевезення на базі 

існуючої на правому березі 

інфраструктури 

Додаткові перевезення на базі 

наявної на правому березі 

інфраструктури 

 

6.3.1 Екологічні та соціальними аспекти 

6.3.1.1   Поточна екологічна / соціальна ситуація 

Було встановлено базові екологічні та соціальні умови відповідно до переліку аспектів 
визначеному у технічному завданні з підготовки ТЕО Концесійного проекту. Основні 
спостереження та висновки наступні:  

▪ Забруднення земель.  

Візуальний огляд не виявив суттєвого забруднення земель. Історичне забруднення 
ґрунту / ґрунтових вод  є вірогідним. Відбір та аналіз проб якості ґрунту не 
здійснювався. Масштаб історичного забруднення може бути визначений в ході 
другої фази Екологічного дослідження майданчика, фаза 2 (ESA Phase 2). Попередні 
пропозиції щодо організації дослідження викладені в Додатку 5. 

 

▪ Охоронювані та спеціально відведені території.  
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Територія порту на лівому березі Дніпра (затони) з тильної сторони межує з 
господарською зоною НПП «Нижньодніпровський», що був створений в 2015 р. з 
метою збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів 
та об'єктів дельти річки Дніпро. Адміністрація НПП заявила про неприпустимість 
огородження території затонів, оскільки це перешкоджатиме доступу тварин до 
води. Виявлена протидія груп громадськості потенційному розвиткові діяльності в 
затонах. 

Річкова частина підхідного каналу ХМТП, що проходить руслом річки Рвач, також 
межує з територією НПП.  

Керівництво НПП відмовляється погоджувати надання ХФ АМПУ дозволу на 
проведення робіт на землях водного фонду, для операційного днопоглиблення 
підхідного каналу, через недостатню вивченість потенційного впливу робіт на 
екосистеми парку.    

Піщаний кар’єр в с. Рибальче межує з охоронною зоною Чорноморського 
Біосферного заповідника.  

▪ Біологічне різноманіття.  

Дельта Дніпра є водно-болотним угіддям міжнародного значення, однак режимна 
територія підприємства знаходиться в центральній частині м. Херсон та не має 
цінності в контексті біорізноманіття. Впливи на біологічне різноманіття обмежені 
впливами від судноплавства та днопоглиблювальних робіт в акваторії порту (та, 
опосередкована, в підхідному каналі).  

▪ Переробка відходів.  

Переробка (спалювання) відходів з суден здійснюється ХФ АМПУ на території 
затону за допомогою спеціальної печі. Відходи Підприємства передаються 
ліцензованим підрядним організаціям на основі укладених договорів. 

▪ Якість води.  

Скид стічних вод до р. Дніпро здійснюється ХФ АМПУ на підставі дозволу на 
спеціальне водокористування, що виданий ХФ АМПУ Державним агентством 
водних ресурсів України. Строк дії з 23.02.2018 до 23.02.2021. Якість стічних вод, що 
скидаються до водних об’єктів контролюється замірами. Однак стічні води, що 
утворилися внаслідок випадання атмосферних опадів відводяться з причалів без 
очистки. Фонові концентрації забруднюючих речовин в р. Дніпро в районі порту 
надані Херсонським обласним центром Метеорології. Відповідно до ПКМУ від 29 
лютого 1996 р. N 269  морські   порти,   в   яких   проводиться перевантаження 
вантажів, що містять хімічні та сипкі речовини, зобов'язані збирати, очищувати, 
знешкоджувати стічні води175 територій портів, причалів та інших споруд. 

▪ Гідродинаміка.  

Гідрологічні умови повинні бути вивчені в рамках розробки ОВНС для проекту 
експлуатаційного днопоглиблення операційних акваторій причалів та підходів, 
однак дані матеріали не було надано.   

▪ Шумовий та вібраційний вплив.  

                                                 
175 Відповідно до статті 1 Водного кодексу України, до стічних вод належить вода відведена з забудованої території, на 

якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів 
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Шумовий та вібраційний вплив на працівників підприємства вивчався в рамках 
процесу атестації робочих місць. Превентивні та компенсаційні заходи вживалися за 
потреби. Вплив на зовнішніх реципієнтів не вивчався.  

▪ Якість повітря.  

Заміри якості повітря на робочих місцях вивчалася в рамках процесу атестації 
робочих місць. 

Заміри концентрацій забруднюючих речовин від джерел викидів підприємства на 
межі СЗЗ проводилися в 2015 році. Перевищень ГДК не зафіксовано. 

Викиди забруднюючих речовин здійснюються підприємством на підставі дозволів: 
для джерел викидів режимної території (термін дії з 22.01.2016 по 22.01.2026); для 
джерел викидів піщаного кар’єру (термін дії необмежений).   

▪ Соціально-економічні фактори. 

Підприємство є крупним роботодавцем м. Херсон, що діє у відповідності до чинного 
законодавства та умов Колективного договору, укладеного між профспілковим 
комітетом від імені трудового колективу i адміністрацією підприємства. 

Несприятливі впливи на соціально-економічні фактори пов’язані із 
транспортуванням вантажів автодорогами міста. 

▪ Економічне та/або фізичне переміщення.  

Наразі не виявлено.  

▪ Вразливі групи населення; питання статі.  

Вплив підприємства на вразливі групи населення незначний опосередкований або 
відсутній. Питання статі регулюються в межах національного законодавства. Фактів 
дискримінації не зафіксовано. 

▪ Трудові питання та стандарти. 

На підприємстві діє сертифікована система охорони праці (OHSAS 18001:2007), 
наявний штат кваліфікованих працівників. 

▪ Охорона суспільного здоров’я, суспільна безпека та забезпечення 
правопорядку.  

Нормативні розміри санітарно захисної зони (СЗЗ) від джерел шкідливих викидів на 
території підприємства до меж житлової забудови не витримані. Проект скорочення 
СЗЗ не розроблявся.  Можливий вплив на здоров’я мешканців прилеглої житлової 
забудови. 

Також існує опосередкований вплив підприємства на суспільне здоров’я пов'язаний 
з погіршенням якості повітря в місті Херсон, спричинене викидами  від  вантажного 
автотранспорту, що перевозить вантажі з/до порту.   

▪ Ландшафт та візуальні ефекти.  

Можливий незначний вплив на мешканців прилеглих житлових будинків та 
відвідувачів парку на набережній. Однак, будинки побудовані значно пізніше за 
об’єкти підприємства.  

 

▪ Транспортування.  
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Транспортування вантажів автотранспортом через місто обмежує види та обсяги 
вантажів. Також використовується залізнична гілка. 

▪ Культурно-історична спадщина.  

На території підприємства можлива присутність об’єктів історичної спадщини. У 
разі виконання ґрунтових робіт мають бути вжиті належні заходи з перевірки на 
наявність історичних артефактів. 

▪ Землекористування. 

Режимна територія підприємства розміщується на двох земельних ділянках площею 
13,64 та 1,28 га, що знаходиться у державній власності. Кадастровий номер 
6510136900:25:002:0006, 6510136900:25:002:0072. Цільове призначення: землі 
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

6.3.1.2   Вимоги до планованої діяльності 

Оцінка впливу на довкілля реалізації Концесійного Проекту  

ОВД 

Правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля (ОВД) встановлює ЗУ «Про 
оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017, що був прийнятий в рамках 
зобов’язань України по наближенню національного законодавства до вимог ЄС. Здійснення 
ОВД є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, 
яка може мати значний вплив на довкілля. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу 
на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Перелік видів 
діяльності, що можуть мати значний вплив на довкілля поділяється на дві категорії та містить 
види діяльності, що потенційно здійснюватимуться в рамках концесії, зокрема: 

І категорія 

▪ Будівництво гідротехнічних споруд морських та річкових портів, які можуть 
приймати судна тоннажністю понад 1350 т; 

▪ Будівництво глибоководних суднових ходів, у тому числі у природних руслах 
річок, спеціальних каналів на суходолі та у мілководних морських акваторіях, 
придатних для проходження суден тоннажністю понад 1350 т; 

▪ Кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом, їх 
перероблення чи збагачення на місці на площі понад 25 гектарів; 

▪ Розширення та зміни, включаючи реконструкцію, технічне переоснащення, 
капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених 
вище176. 

 

ІІ категорія 

▪ Намив територій на землях водного фонду; 

                                                 

176 крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля, відповідно до критеріїв, затверджених ПКМУ від 13 грудня 

2017 р. № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, 

та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» 
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▪ Будівництво перевантажувальних терміналів та обладнання для перевантаження 
різних видів транспорту, а також терміналів для різних видів транспорту; 

▪ Проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, 
берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок; 

▪ Будівництво гідротехнічних споруд морських і річкових портів; 

▪ Спеціалізовані морські або річкові термінали; 

▪ Проведення прибережних робіт з метою усунення ерозії та будівельних робіт на 
морі, які призводять до зміни морського узбережжя, зокрема будівництво 
основних гідротехнічних споруд, підводні звалища ґрунтів, а також інші роботи 
на морі, крім експлуатаційних днопоглиблювальних робіт; 

▪ Господарську діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у 
водні об’єкти 

▪ Розширення та зміни, включаючи реконструкцію, технічне переоснащення, 
капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених вище 
2. 

Планована діяльність, що належить до першої категорії, підлягає обов’язковому розгляду 
щодо наявності підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля згідно з 
міжнародними зобов’язаннями України 

У процесі ОВД забезпечується своєчасне, адекватне та ефективне інформування 
громадськості.  Основні етапи проведення ОВД представлені на Малюнку 7.3-1. 
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Малюнок 7.3-1 - Схема здійснення оцінки впливу на довкілля177
 

 

Ключовим документом в процесі ОВД є Звіт з ОВД, підготовку якого забезпечує суб’єкт 
господарювання (Концесіонер). Звіт з ОВД має включати: 

1) Опис планованої діяльності, зокрема оцінку за видами та кількістю очікуваних відходів, 
викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, 
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світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення, які виникають у 
результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої 
діяльності. 

2) Опис виправданих альтернатив планованої діяльності, основних причин обрання 
запропонованого варіанта з урахуванням екологічних наслідків. 

3) Опис поточного стану довкілля (базовий сценарій) та опис його ймовірної зміни без 
здійснення планованої діяльності в межах того, наскільки природні зміни від базового 
сценарію можуть бути оцінені на основі доступної екологічної інформації та наукових 
знань. 

4) Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності та її 
альтернативних варіантів, у тому числі здоров’я населення, стан фауни, флори, 
біорізноманіття, землі, ґрунтів, води, повітря, кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату 
та викиди парникових газів), матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та 
культурну спадщину, ландшафт, соціально-економічні умови та взаємозв’язки між цими 
факторами. 

5) Опис і оцінку можливого впливу на довкілля планованої діяльності, зокрема величини та 
масштабів такого впливу, характеру, інтенсивності і складності, ймовірності, очікуваного 
початку, тривалості, частоти і невідворотності впливу. 

6) Опис методів прогнозування, що використовувалися для оцінки впливів на довкілля, та 
припущень, покладених в основу такого прогнозування, а також використовувані дані про 
стан довкілля. 

7) Опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, 
зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому числі (за можливості) 
компенсаційних заходів. 

8) Опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на довкілля, зумовленого 
вразливістю проекту до ризиків надзвичайних ситуацій, заходів запобігання чи 
пом’якшення впливу надзвичайних ситуацій на довкілля та заходів реагування на 
надзвичайні ситуації. 

9) Визначення усіх труднощів (технічних недоліків, відсутності достатніх технічних засобів 
або знань), виявлених у процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля. 

10) Усі зауваження і пропозиції, що надійшли до уповноваженого територіального/ 
центрального органу після оприлюднення ними повідомлення про плановану діяльність, а 
також таблицю із зазначенням інформації про повне врахування, часткове врахування або 
обґрунтування відхилення отриманих під час громадського обговорення зауважень та 
пропозицій. 

11) Стислий зміст програм моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час 
провадження планованої діяльності, а також (за потреби) планів після проектного 
моніторингу. 

12) Резюме нетехнічного характеру інформації, зазначеної у пунктах 1-11 цієї частини, 
розраховане на широку аудиторію. 

                                                 
177 За матеріалами проекту технічної допомоги «Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері 

навколишнього середовища», http://env-approx.org 

http://env-approx.org/
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13) Список посилань із зазначенням джерел, що використовуються для описів та оцінок, 
що містяться у звіті з оцінки впливу на довкілля. 

ОВНС 

Паралельно із вимогами ЗУ «Про ОВД», продовжує діяти вимога щодо проведення оцінки 
впливів планованої діяльності на стан навколишнього середовища (ОВНС) в рамках 
процесу проектування об’єктів, зокрема будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, 
та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.  

Відповідно до ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», проектування та будівництво 
об’єктів потребує розроблення проектної документації. Проектна документація на 
будівництво об’єктів розробляється з дотриманням вимог законодавства та державних 
будівельних норм (ДБН). 

Відповідно до ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», 
матеріали ОВНС, оформлені у вигляді розділу документації, є обов'язковою складовою 
ТЕО, що розробляється для об'єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури, які потребують детального обґрунтування 
відповідних рішень та визначення варіантів і доцільності будівництва об'єкта. 

Зміст ОВНС визначається ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на 
навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і 
споруд». Для видів діяльності й об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, 
матеріали ОВНС має містити такі підрозділи: 

1. Підстави для проведення ОВНС. 

2. Фізико-географічні особливості району і майданчика будівництва об'єкта 
проектування. 

3. Загальна характеристика об'єкта проектування. 

4. Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє природне середовище. 

5. Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє соціальне середовище. 

6. Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє техногенне середовище. 

7. Комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього 
середовища і його безпеки. 

8. Оцінка впливів на навколишнє середовище під час будівництва. 

9. Заява про екологічні наслідки діяльності. 

В ДБН А.2.2-1-2003 види діяльності й об'єктів, що становлять підвищену екологічну 
небезпеку наведені у Додатку Е. Слід зазначити, що перелік з Додатку Е посилається на 
ПКМУ від 27 липня 1995 р. № 554 «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять 
підвищену екологічну небезпеку». Дана постанова втратила чинність в зв’язку з прийняттям 
ПКМУ від 28 серпня 2013 р. № 808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, 
що становлять підвищену екологічну небезпеку». У даній постанові зазначені види 
діяльності, що можуть потенційно здійснюватися в рамках концесії, зокрема: 

▪ Устаткування для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою 
потужністю 200 кВт і більше з використанням органічного палива; 
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▪ Видобування корисних копалин, за винятком корисних копалин місцевого 
значення, які видобуваються землевласниками і землекористувачами в межах 
наданих їм земельних ділянок для господарських і побутових потреб; 

▪ Поводження з побутовими відходами (оброблення, перероблення, утилізація, 
знешкодження); 

▪ Нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт морських 
портів, пристаней для завантаження і розвантаження; спеціалізованих 
транспортних терміналів; глибоководних суднових ходів, у тому числі по 
природних руслах річок та у мілководних морських акваторіях; 

▪ Нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт очисних 
споруд, систем скидання очищених стічних вод у водні об’єкти; 

▪ Проведення будівельних робіт, що передбачають видобування піску і гравію, 
прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного 
фонду; 

▪ Автозаправні станції та комплекси; 

▪ Нове будівництво, реконструкція основних гідротехнічних споруд усіх видів; 

▪ Нове будівництво об’єктів, господарська діяльність на територіях, прилеглих до 
водоохоронних зон, прибережних захисних смуг водних об’єктів, зон санітарної 
охорони. 

Для інших видів діяльності та об'єктів, матеріали ОВНС розробляються у скороченому 
обсязі, який визначається замовником і генеральним проектувальником у кожному 
конкретному випадку.   

Санітарно-захисна зона 

Загальні вимоги до встановлення СЗЗ 

Відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» 

(затверджені наказом МОЗ України від 19.06.1996 № 173), об'єкти,  що є джерелами    

забруднення   навколишнього   середовища   хімічними, фізичними та біологічними 

факторами,  при  неможливості  створення безвідходних  технологій  повинні  

відокремлюватись  від  житлової забудови санітарно-захисними зонами (СЗЗ).  

СЗЗ слід   встановлювати   від   джерел шкідливості  до  межі  житлової  забудови,   ділянок   

громадських установ, будинків і споруд,  а також територій парків, садів, скверів,  ділянок   

оздоровчих   та   фізкультурно-спортивних установ, місць  відпочинку,  та  інших, 

прирівняних до них об'єктів. 

На зовнішній   межі  санітарно-захисної  зони,  зверненої  до житлової забудови,  

концентрації та рівні  шкідливих  факторів  не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи 

(ГДК,  ГДР),  на межі курортно-рекреаційної зони - 0,8 від значення нормативу. 

Територія    санітарно-захисної    зони    має     бути розпланованою   та упорядкованою.  

Мінімальна  площа  озеленення санітарно-захисної зони  в  залежності  від  ширини  зони  

повинна складати:  до 300 м - 60%, від 300 до 1000 м - 50%, понад 1000 м - 40%. З боку 

селищної території необхідно передбачати смугу дерево-чагарникових насаджень 

шириною не менше 50 м,  а при ширині зони до 100 м - не менше 20 м. 
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Проект   організації   санітарно-захисної   зони   слід розробляти  в  комплексі  з  проектом  

будівництва (реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією заходів,  

передбачених  у зоні. 

Розміри СЗЗ 

Розміри   санітарно-захисних   зон    для    промислових підприємств   та   інших   об'єктів,  

що  є  джерелами  виробничих шкідливостей,  слід встановлювати відповідно до діючих  

санітарних норм їх розміщення при підтвердженні достатності розмірів цих  зон за  

«Методикой  расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 

предприятий» ОНД-86, розрахунками рівнів  шуму  та  електромагнітних  випромінювань   з  

урахуванням реальної  санітарної  ситуації (фонового забруднення, особливостей рельєфу,  

метеоумов,   рози  вітрів  та   ін.),   а   також  даних лабораторних досліджень щодо  

аналогічних  діючих  підприємств  та об'єктів. 

Основою  для  встановлення  СЗЗ   є санітарна  класифікація  підприємств,  виробництв та 

об'єктів,  що наведена у додатку до Правил.  

Таблиця. Санітарна класифікація підприємств, виробництв та об'єктів для визначення 
СЗЗ 

Об’єкт Розміри СЗЗ, м 

Морські  порти   

від границь районів перевантаження та зберігання 

вантажів, що пилять178 

100 

300 

склади зберігання мінеральних  добрив179   

I типу (зокрема, сульфат амонію) 

II типу (зокрема, аміачна селітра) 

IV типу (карбамід) 

 

300 - 1000 (при зберіганні <50 та >500 т, відповідно) 

400-1000 (при зберіганні <200 та >800 т, відповідно) 

200-1000(при зберіганні <500 та >10000 т, відповідно) 

Залізничні лінії  (від  осі крайньої  колії), 

При розташуванні   залізниці   у  виїмці  та  при  здійсненні 

спеціальних шумозахисних заходів 

100 

50 

Автозаправні  станції  з   підземними резервуарами  для 

зберігання рідкого палива 

50 

У тих  випадках,  коли розрахунками не підтверджується розмір нормативної санітарно-

захисної зони або неможлива її організація в конкретних умовах, необхідно приймати 

рішення про зміну технології виробництва,  що передбачає зниження викидів шкідливих  

речовин  в атмосферу, його перепрофілювання або закриття. 

Зміна розмірів  санітарно-захисних  зон   

                                                 
178 Вказані відстані розглядаються як мінімальні і повинні бути підтверджені розрахунками з урахуванням розмірів 

вантажообороту, пожежовибухонебезпечності  вантажів,  що перевозяться, а   також допустимих рівнів шуму та 
вібрації. 

179 Розміри санітарно-захисних зон від складів зберігання мінеральних добрив до житлової забудови та водоймищ. 
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Розміри санітарно-захисної зони можуть бути зменшені,  коли в результаті розрахунків та 

лабораторних досліджень, буде встановлено,  що на межі житлової забудови та прирівняних  

до неї   об'єктів   концентрації  шкідливих  речовин  у  атмосферному повітрі,  рівні шуму,  

вібрації,  ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, статичної електрики 

не перевищуватимуть гігієнічні нормативи. 

Зміна розмірів  санітарно-захисних  зон  для підприємств і виробництв I-III класів 

небезпеки  затверджуються  Головним  державним  санітарним лікарем України  на підставі 

висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи   проектних   матеріалів   на   

будівництво  зазначених об'єктів. 

Спеціальні вимоги до встановлення СЗЗ для морських та річкових портів 

Більш детально вимоги до встановлення СЗЗ визначені в Державних санітарних правилах і 

нормах для морських та річкових портів ДСАНПІН 7.7.4.-046-99, що поширюються на морські 

порти, що проектуються, будуються, реконструюються і експлуатуються в Україні.  

Порти й окремі портові об'єкти залежно від ступеня шкідливості, якими вони впливають на 

оточуюче середовище з урахуванням санітарної характеристики вантажів, що там 

переробляються, їх обсягу, технології перевантажування й заходів попередження шкідливих 

викидів в атмосферу, поділяються на 5 класів, із відповідним розміром СЗЗ для кожного з 

них. 

Таблиця. СЗЗ для об’єктів та видів діяльності, що потенційно здійснюватимуться в рамках 
Концесії 

Клас Об’єкти та види діяльності, що потенційно здійснюватимуться в рамках концесії Розмір 

СЗЗ, м 

1 Причали і місця виробництва фумігації вантажів і суден, газової дезінфекції  1000 

2 Відкриті склади і місця перевантажування мінеральних добрив азбесту, вапна, руд (крім 

радіоактивних) та інших мінералів (сірки, сірчаного колчедану, гіпсу і т. ін.) 

500 

3 Відкриті наземні склади і місця розвантажування сухого піску, гравію, каміння та ін. 

мінерально-будівельних матеріалів. 

Склади й дільниці перевантажування шроту, жмиху, копри та іншої рослинної продукції, яка 

пилить, відкритим способом 

300 

4 Склади і відкриті місця розвантажування зерна 100 

При реконструкції портів і портових об'єктів, які розташовані у межах населених місць, 

розміри СЗЗ слід встановлювати за рішенням МОЗ України. 
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Розділ 7. Соціальні наслідки Проекту  

Впровадження ДПП часто передбачає суттєві зміни, пов'язані з персоналом, які варто 
враховувати через їх важливість з соціально-економічної та етичної точки зору. 

Розуміння поточного стану системи управління персоналом, а також потенційного впливу 
організаційної трансформації на працівників та суспільство є важливим для планування 
процесу та управління змінами. 

Для цілей аналізу використовувалися принципи Екологічної та соціальної політики і 
стандарти діяльності МФК та ЄБРР, а також Посібник з реформування підприємств 
портової сфери Світового банку. 

Також було проаналізовано застосовне національне законодавство та внутрішні документи, 
що регламентують управління персоналом на підприємстві.  

7.1 Огляд ринку праці в м. Херсон та Херсонській області 

Херсонська область – переважно сільськогосподарський регіон з можливостями для 
розвитку промисловості, логістики та суднобудування. 

Великими роботодавцями регіону здебільшого є сільськогосподарські компанії. Водночас, 
враховуючи значний потенціал для розвитку промисловості, у регіоні є багато промислових 
компаній (переважно, з машинобудівної галузі), в яких працюють кваліфіковані працівники 
робітничих спеціальностей (наприклад, електрики, механіки з обслуговування, тощо). Крім 
того, за даними Загальногалузевого огляду заробітних плат і компенсацій – 2017 рік (EY), 
ця категорія персоналу сьогодні є найбільш дефіцитною на ринку праці. 

Регіональний ринок праці у меншій мірі відчуває міграційний відтік кадрів за кордон 
порівняно з іншими регіонами України. 

За даними Державної служби статистики України та Головного управління статистики у 
Херсонській області, попит на робочу силу в Херсонській області майже в 8 разів нижчий 
за пропозицію (співвідношення між зареєстрованим безробітним населенням та кількістю 
відкритих вакансій) – цей показник вищий, ніж в середньому по країні (в Україні попит на 
робочу силу майже в 4 рази нижчий за пропозицію – 1:4). Рівень безробіття в Херсонській 
області також вищий, ніж у середньому по країні (11,1% у Херсонській області порівняно з 
9,5% в Україні за даними Державної служби статистики України - середньорічне значення 
за 2017 рік). Крім того, результати аналізу свідчать про те, що у Херсонській області 
недостатня кількість високооплачуваних вакансій.  

У регіоні є багато місцевих університетів та професійно-технічних навчальних закладів, у 
тому числі тих, що готують фахівців для портової сфери. Ці установи можуть бути залучені 
до підготовки/перепідготовки фахівців за відповідними програмами. Крім того, існує 
можливість укладати договори про співпрацю з навчальними закладами, що готують 
відповідних фахівців, та організовувати виробничу практику для студентів на території 
морського порту. 

7.2 Аналіз робочої сили 

Кількість працівників, структура персоналу за віком та статтю 

За даними підрозділу з управління персоналом ХМТП, загальна чисельність підприємства 
складає 644 працівника (станом на 31 березня 2018 року). З них 45% - представники 
підтримуючих бізнес-функцій, а 55% - співробітники основних функцій (портові професії 



 
 

 

 
   
 145 

- наприклад, докер-механік, стивідор, тальман). Всього 5 осіб зайняті на умовах цивільно-
правових угод.  

Найбільш представлена вікова група - працівники віком від 46 до 60 років, вони складають 
понад половину всієї чисельності. Середній вік персоналу становить 47 років (для 
порівняння, за даними Загальногалузевого огляду заробітних плат і компенсацій - 2017 та 
Огляду серед компаній промислової галузі, проведених EY, середній вік персоналу для 
українських компаній значно нижчий і складає 38 років). Таким чином, старіння персоналу 
є важливим викликом для ХМТП, що вимагає негайних дій. Детальний розподіл за віковими 
групами представлений на малюнку 8.2-1 нижче. 

Малюнок 8.2-1 - Вікова структура персоналу ХМТП*,% від загальної кількості 
працівників 

 

Джерела: Інформація про соціальну структуру працівників ХМТП, дані станом на 1 травня 2018 року; 
інформація про працівників пенсійного віку в ХМТП, дані станом на 1 березня 2018 року 

* На підприємстві працюють 114 працівника пенсійного віку (17.7% від загальної чисельності). 

 
Приблизно третина працівників підприємства (32%) має вищу освіту. Ще 28% мають базову 
освіту, інші співробітники – неповну вищу освіту (21%), або професійно-технічну (19%). 

Що стосується стажу роботи, працівники підприємства є досить досвідчені: понад 60% 
загальної чисельності мають понад 10 років стажу. Лише 20% персоналу складають 
працівники зі стажем менше 5 років. Детальна розбивка за стажем роботи представлена на 
малюнку 8.2-2 нижче: 

Малюнок 8.2-2 - Стаж роботи (кількість років) працівників ХМТП, % від загальної 
чисельності 

 

Джерело: Інформація про соціальну структуру працівників ХМТП, дані станом на 1 травня 2018 року 
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Захищені категорії 

Наведені нижче категорії працівників є такими, що підлягають спеціальному захисту, і не 
можуть бути звільнені через зміни у виробництві та/ або в організації праці: 

▪ вагітні жінки - 1 офіційно підтверджена особа (0.15% від загальної чисельності) 

▪ жінки з дітьми віком до трьох років - 9 осіб (1.3% від загальної чисельності) 

▪ одинокі матері з дітьми віком до 14 років або дітьми-інвалідами до 18 років - 10 + 
один батько-одинак (1.5% від загальної чисельності) 

▪ члени/колишні члени профспілки протягом року після закінчення терміну, на який 
вони були обрані - 14 (2.1% від загальної чисельності) 

Соціальний статус 

Особи з обмеженими можливостями 

Чисельність людей з обмеженими можливостями, які зараз працюють у ХМТП (27 осіб 
станом на квітень 2018 року), відповідає вимогам Закону про основи соціальної захищеності 
осіб з інвалідністю в Україні - не менш, ніж 4% від середньорічної чисельності. 

Працівники пенсійного віку 

Загальна кількість працюючих пенсіонерів станом на 31 березня 2018 року становить 114 
осіб (17,7% від загальної чисельності). 

Жоден працівник ХМТП не має відміток щодо роботи на посаді з особливо шкідливими та 
особливо важкими умовами праці (Список №1). 

За даними ХМТП, 6 працівників мають відмітки щодо роботи на посадах із шкідливими та 
важкими  умовами праці (Список №2), ще 175 працівників мають право на пенсію за 
вислугою років. 

7.3 Висновки 

Порівняльний аналіз з вибраними українськими та міжнародними портами показав, що при 
загальному вантажопотоці в 1,04 млн. тон, ХМТП є досить низькоефективним за 
показником чисельності персоналу. 

Однак, оскільки значна частина персоналу ХМТП знаходиться у пенсійному або 
передпенсійному віці, то за рахунок природного відтоку кадрів та стимулювання виходу на 
пенсію, через декілька років після початку концесії Підприємство потенційно зможе вийти 
на чисельність персоналу, що буде ближче до ринкового рівня в Україні.  

У ході обговорень очікуваного плану дій у відношенні до персоналу, Профспілкою було 
озвучено декілька вимог: 

• Відсутність примусових скорочень протягом 5 років; 

• Збереження індексації та відсутність зниження рівня заробітних плат протягом 3 
років; 

• Відсутність змін до Колективного договору, які скорочують права працівників, 
протягом 5 років. 

У інвестора буде залишатись можливість запропонувати компенсаційні пакети на 
добровільне звільнення за власним бажанням, які повинні бути не гіршими за компенсаційні 
виплати, які пропонуються ХМТП в даний час. 
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Разом з тим, з метою подальшого підвищення організаційної ефективності та покращення 
умов праці для працівників, необхідно здійснити перегляд системи управління персоналом, 
включно перегляд основних процесів. 

 


