
І ЧЕРГА ПРІОРИТЕТНОСТІ 

ГАЛУЗЬ МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ 

1 Реконструкція 

гідротехнічної частини 

причалів №№ 7, 8 

Іллічівської філії ДП 

«Адміністрація морських 

портів України 

Одеська область 

Причали №№7,8 були побудовані у 1960 році. 

Конструкція причалів - заанкерований больверк із 

суцільною шпунтовою стінкою з металевих труб. 

Глибина біля кордону причалу - 9,75 м. Існуюча 

конструкція причалу була розрахована на 

навантаження згідно з І категорією норм 

технологічного проектування морських портів. За 

період експлуатації (55 років, граничній -50 років) 

причал фізично і морально застарів. Інтенсивна 

експлуатація призвела до втрати загальної стійкості 

ґрунтового масиву причалу №8.  Проведення 

реконструкції причалу дозволить порту приймати і 

обробляти великовантажні судна  з  навалочними 

вантажами (максимальне розрахункове судно СН - 

100). Реалізація проекту реконструкції ДП 

«Адміністрація морських портів України» дозволить 

вирішити наступні питання: 

- забезпечення перспективного розвитку 

Іллічівського морського порту; 

- створення технологічних умов для забезпечення 

постановки до причалів та подальшої обробки в 

оптимальному режимі сучасних суден-балкерів і 

контейнеровозів дедвейтом 100,0тис. т 

водотоннажністю до 127 тис. тон. 

- створення оптимальних для вантажовласників 

умов для освоєння існуючих та перспективних 

вантажопотоків; 

- збільшення об'ємів вантажопереробки в порту за 

рахунок повної завантаженості судна біля причалів; 

- збільшення прибутку порту; 

- збільшення перерахувань до бюджетів усіх 

рівнів. 

Запланована реконструкція причалів передбачає 

винесення лінії кордону причалів загальною 

довжиною на 3,2м у бік акваторії (для створення 

єдиної, без уступів, лінії причального фронту з 

причалами №5,6) та доведенням глибини біля 

причалів до 15,0м Загальний об’єм днопоглиблення 

складе 157,33 тис.м3. Загальна довжина причалів 

складе - 398,65 м. 

місце призначення інвестицій: м. Чорноморськ, 

Одеська обл. землевідведення: потребується 

оформлення права постійного користування 

земельними ділянками під причалами №7,8 

Орієнтовна вартість – 22 млн євро. 

Орієнтовний термін реалізації – 2018-2021 роки. 

Можливі джерела фінансування – кошти ДП 

«АМПУ» або кредитні кошти. 

2 Реконструкція причалів 

№№ 9, 10 Іллічівської філії 

заходи з реконструкції гідротехнічної частини 

причалів №9,10 передбачені Планом розвитку 



ДП «Адміністрація 

морських портів України 

Одеська область 

морського порту Іллічівськ на короткострокову 

перспективу и сприятимуть розвитку  

спеціалізованого комплексу з перевантаження 

навалювальних вантажів в режимі експорт/імпорт в 

зоні причалу №10 та причалу №9.  

Причал №9 виведений з експлуатації з 2012 року, 

існує постійна загроза  руйнування. Технічне 

обстеження виявило: зсув лінії кордону секцій 2 та 3 

причалу до 50 см. у бік акваторії, осадку секції 2 до 26 

см.; руйнування захисного слою бетону на глибину до 

5 см. у деяких паль (18,5% від загальної кількості); 

руйнування бортових балок та їх зсув у бік акваторії 

та інші пошкодження.  Технічний стан причалу №10 

постійно погіршується. Реконструкція гідротехнічної 

частини причалів №9,10 призведе до збільшення 

потужностей з перевантаження навалювальних 

вантажів в режимі експорт/імпорт на 1,4 млн. тонн на 

рік. Приріст доходів ІФ ДП «АМПУ» та окупність 

проекту будуть забезпечені збільшенням суднозаходів 

великовантажних суден. Запланована реконструкція 

гідротехнічної частини причалів №9,10 з винесенням 

лінії кордону причалів у бік акваторії для створення 

єдиної, без уступів, лінії причального фронту з 

причалами №№5-8; доведення глибини біля причалів 

до 16,0м (існуюча глибина - 11,5м).  

Місце призначення інвестицій: м. Чорноморськ, 

Одеська обл. 

землевідведення: потребується оформлення права 

постійного користування земельними ділянками під 

причалами №9,10 

Орієнтовна вартість – на даний момент не 

розроблено проект. 

Орієнтовний термін реалізації – 2019-2025 роки. 

Можливі джерела фінансування – кошти ДП 

«АМПУ» або кредитні кошти. 

3 Реконструкція комплексу 

причалів №№ 5, 6, 7, 8 

морського порту «Южний» 

Одеська область 

Причини для реалізації проекту, очікувані 

результати (3-5 рядка) Зусилля в елементах причалів 

перевищують допустимі значення, причали 

знаходяться в граничному стані. Після проведення 

реконструкції та поглиблення акваторії до проектних 

робіт очікуються збільшення вантажообігу та, як 

наслідок, збільшення відрахувань у біджеті всіх рівнів. 

Конкретна протяжність/територія здійснення 

інтервенцій Загальна довжина причалів становить 1 

197,0 м / загальна площа — 54 765,0 м. кв. 

Орієнтовна вартість – 85 млн євро. 

Можливі джерела фінансування – кошти ДП 

«АМПУ» або кредитні кошти. 

4 Концесія МТП стивідорної 

компанії «Ольвія» 

Передача в концесію території площею 70 га біля 

причалів 1 та 2. Планується будівництво причалу та 

зернового терміналу потужністю 3,2 млн. тон. 

Орієнтовна вартість – 250 млн дол 



Орієнтовний термін реалізації – 2018-2019 роки. 

Можливі джерела фінансування – Підготовка 

проекту: ЄБРР,  МФК, GIF , ДП "АМПУ" (очікується, 

що буде компенсовано переможцем конкурсу).  

Фінансування етапу реалізації проекту - предмет для 

дослідження в ТЕО. 

5 Концесія морського 

торговельного порту 

«Херсон» 

Поліпшення існуючої інфраструктури порту, 

поліпшення існуючих та будівництво нових складів та 

силосів, поступова заміна обладнання на сучасну 

високопродуктивну перевантажувальну техніку, 

залучення приватних інвестицій для реалізації заходів, 

спрямованих на проведення капітального ремонту та 

реконструкцію основних засобів, а також будівництва 

нових виробничих потужностей. 

Орієнтовна вартість – бюджет реалізації (буде 

уточнено на етапі ТЕО) 45 млн.дол.США. 

Орієнтовний термін реалізації – 2018-2019 роки. 

Можливі джерела фінансування – витрати на 

розробку Проекту фінансуються за рахунок МФО та 

ДП «АМПУ». Очікується, що витрати, понесені у 

зв’язку з розробкою ТЕО та тендерної документації, 

будуть компенсовані переможцем концесійного 

конкурсу. Витрати на оцінку майна та проведення 

екологічного аудиту потребують фінансування за 

кошти бюджету або за кошти ДП "ХМТП" 

6 Концесія МТП 

«Чорноморськ» 

Реалізація системи вагового контролю, 

транспортного планування, моніторингу доріг, 

фінансового моделювання, управління безпекою та 

створення центрів контролю руху. 

Орієнтовна вартість – 5 млн дол. США. 

Орієнтовний термін реалізації – 2018-2019 роки. 

Можливі джерела фінансування – підготовка 

проекту: ДП "АМПУ" (ведуться переговори з МФО).  

Фінансування етапу реалізації проекту - предмет для 

дослідження в ТЕО   

7 Концесія ДП "Морський 

торговельний порт 

"Южний" 

Реалізація системи вагового контролю, 

транспортного планування, моніторингу доріг, 

фінансовго моделювання, управління безпекою та 

створення центрів контролю руху. 

Орієнтовна вартість – буде визначено під час 

проведення ТЕО. 

Орієнтовний термін реалізації – 2017-2021 роки. 

Можливі джерела фінансування – EIB, держ 

бюджет, концесіонер. 

ІІ ЧЕРГА ПРІОРИТЕТНОСТІ 

ГАЛУЗЬ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 

8 Реконструкція причалу на 

о.Зміїний як допоміжний 

інструмент розвитку 

української частини Дельти 

Дунаю 

Реконструкція допоміжного причалу на о. Зміїний 

допоможе завершити проект «Комбінована система 

енергозабезпечення острова Зміїний Кілійського 

району Одеської області потужністю 1,7 МВт».  

Довжина причальної лінії – 27,47 м. 



Одеська область Статус відпрацювання – для виробничих потреб на 

острові Зміїний використовується технологічний 

причал, а допоміжний причал, який було зведено для 

будівництва технологічного причалу, зазнав 

пошкоджень в період зимових штормів у січні-

лютому 2012 року та виведений з експлуатації у 2012 

року. На робочій нараді, яка відбулась 30.11.2017 в 

Одеській обласній державній адміністрації під 

головуванням першого заступника голови Одеської 

облдержадміністрації, розглядалось питання 

реконструкції допоміжного причалу виключно для 

доставки матеріалів, обладнання та завершення 

реалізації проекта комбінованої системи 

енергозабезпечення острова, а для створення 

допоміжного інструменту розвитку української 

частини Дельти Дунаю, як зазначено у листі. За 

результатами проведення наради, ПрАТ 

«Укргідроенерго» у термін до 29.02.2018 доручено 

провести заходи з коригування проекту комбінованої 

системи енергозабезпечення острова Зміїний з 

урахуванням 

альтернативних шляхів транспортування 

техніки та обладнання на острів, а у разі відсутності 

інших шляхів – надати технічне завдання, яке могло б 

стати основою для проектування відновлення 

причалу.  

Орієнтовна вартість – 50,0 млн грн. 

Орієнтовний термін реалізації – 2018-2020 роки. 

Можливі джерела фінансування – Інвестиційні 

кошти, кредитні кошти. 

 


