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Галузь водного транспорту України має 
у своїй структурі дві під галузі, які влас-
ними силами представляють розвинені 
системи: морський транспортний комп-
лекс та річковий транспортний комп-
лекс.

Морський транспортний комплекс є 

багатофункціональною структурою. Ця 

структура здатна задовольнити потреби 

національної економіки у транспорт-

ному забезпеченні. Слід зазначити, що 

морський транспорт України забезпечує 

до 25% загального обсягу вантажопотоку 

територією України.

Морські порти України є складовою 

транспортної та виробничої інфраструк-

тури держави. Майже всі вони розташо-

вані на напрямках міжнародних тран-

спортних коридорів. І, своєю чергою, є 

складовою цих міжнародних транспорт-

них коридорів.

Ефективність функціонування морських 

портів України, рівень їхнього технічного 

та технологічного оснащення, відповід-

ності системи управління та розвитку 

портової інфраструктури сучасним 

міжнародними вимогами є факторами 

забезпечення конкурентоспроможності 

українського транспортного комплексу 

на міжнародному ринку транспортних 

перевезень.

До конкурентних переваг морської пор-
тової галузі України можна віднести:

• Високий експортний потенціал ван-

тажів чорних металів, залізничного 

концентрату та зернових культур.

• Наявність потужностей з обробки 

вантажів.

• Вигідне географічне розміщення 

морських портів задля забезпечення 

транзитних вантажопотоків.

• Наявність висококваліфікованих спе-

ціалістів портової галузі.

На момент здобуття Україною незалежності кожен п'ятий пасажир на Землі 

перевозився пароплавами Чорноморського морського пароплавства. На початок 

90-х років ХХ століття ця українська компанія займала 3-й рядок у міжнародних 

рейтингах морських компаній. На жаль, сьогодні ми змушені фіксувати той факт, 

що водний транспорт в Україні вимагає ухвалення рішень щодо його відродження. 

За фактом на сьогоднішній день володіючи більш ніж 2800-кілометровою 

чорноморсько-азовською береговою лінією та 23 морськими портами, 95% 

українських вантажів перевозять іноземні судна, а близько 30 тисяч українських 

моряків ходять під чужими прапорами.

ВСТУП

Галузь включає:

• 38 державних підприємств із оборотом 

близько 10 мільярдів гривень на рік;

• близько 5000 галузевих суб'єктів го-

сподарювання;

• близько 100 000 моряків – громадян 

України;

• 23 морські порти, у тому числі 10 в оку-

пованому Криму;

• 1 робоче місце у галузі стимулює ство-

рення 4-5 робочих місць у суміжних 

галузях економіки.

Річковий транспортний комплекс, сфор-
мований на 7 водних ділянках (річкових 
водних шляхів), де можна здійснювати 
судноплавство. До затвердженого КМУ 
переліку входять:

• річка Прип'ять від кордону з Білоруссю 

до гирла;

• річка Дніпро від гирла річки Прип'ять 

до Київської ГЕС;

• річка Дніпро від Київської ГЕС до міста 

Херсон;

• річка Дніпро від населеного пункту 

Нижні Жари до гирла річки Прип'ять;

• річка Десна від міста Чернігів до гирла;

• річка Південний Буг до міста Миколаїв;

• річка Дунай у районі населеного пунк-

ту Орлівка.

Річковий транспорт України пов'язаний 

системою каналів з Республікою Біло-

русь та Польщею, з басейном річки Вісла, 

Дніпро-Бузьким каналом, що дає вихід у 

Балтійське море.

До конкурентних переваг під галузі річ-
кового транспорту можна віднести:

• 5 повністю або частково судноплав-

них річок, 2 з яких входять до ТОП-5 

найбільших річок Європи;

• загальна довжина внутрішніх судноп-

лавних річкових колій складає близь-

ко 6000 кілометрів;

• 16 річкових портів та терміналів;

• Близько 60 000 000 тон пропускної 

вантаж-здатності на рік.

• Проблеми у водній галузі України.
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Відповідність рівня стану національної 
транспортної інфраструктури (інфра-
структура водного транспорту) рівню 
сучасних вимог до неї. У такому контек-
сті інфраструктура водного транспор-
ту України потребує запуску процесу її 
модернізації. Сучасний стан інфраструк-
тури водного транспорту України харак-
теризується застарілим флотом; дефі-
цитом сучасних, високотехнологічних 
суден та портових терміналів; низьким 
рівнем розвитку технологічного та ін-
формаційного забезпечення. До факто-
рів, що знижують конкурентоспромож-
ність водного транспорту України, також 
слід віднести:

• відсталість у розвитку застосовува-

них транспортних технологій у сфері 

інтермодальних перевезень;

• низький рівень контейнеризації;

• низький рівень дієздатності логістич-

них принципів керування вантажними 

потоками;

• низький рівень використання вигідно-

сті географічного положення та тран-

зитного потенціалу;

• недосконала законодавча база, у тому 

числі у сфері регулювання та стандар-

тизації діяльності водного транспорту; 

залучення інвестицій;

• недосконалість та не відповідність 

практиці ЄС процедур оформлення 

суден, вантажів, транспортних засо-

бів у портах та не ефективна система 

тарифоутворення;

• практична відсутність суден, що вико-

нують морські перевезення під укра-

їнським прапором. Наприкінці 2018 

року у світі налічувалося понад 118 000 

морських суден із сукупним тоннажем 

близько 1,3 млрд. брутто-реєстрових 

тон. При цьому вантажних суден було 

близько 60 000, загальним дедвейтом 

1,9 млрд тон. Найбільше судів у світі 

ходять під прапором Панами (близь-

ко 8 000 суден загальним тоннажем 

215 млн рег. т), далі йде Ліберія (3 500 

суден тоннажем 155 млн рег. т) і Мар-

шаллові острови (3 500 суден тонна-

жем 151 млн рег. т) ). 

Позиція України на ринку міжнародних 
морських перевезень.

Тоннаж суден під прапором України скла-

дає 219 000 регістрових тон (0,02% світо-

вого тоннажу), дедвейт – 350 000 т (0,02% 

світового дедвейту), кількість суден під 

прапором України – 408 (0,34% світово-

го флоту). Таким чином, можна сміливо 

стверджувати, що як учасник ринку мор-

ських перевезень, український флот на 

карті світу сьогодні не представлений;

ЧАСТИНА 1. 
ПРОБЛЕМИ У ВОДНІЙ ГАЛУЗІ 
УКРАЇНИ

• недостатнє використання та незадо-

вільний стан внутрішніх водних шля-

хів;

• збільшення ризиків безпеки судноп-

лавства у зв'язку з окупацією РФ пів-

острова Крим, Азовського та частини 

Чорного морів;

• порушення цілісності (єдності) комп-

лексу водного транспорту України у 

зв'язку з окупацією РФ Кримського 

півострова та блокуванням вільного 

судноплавства в Азовському та част-

ково Чорному морях;

Аналіз стану водного транспорту України 

свідчить про те, що поступове старіння 

основних фондів галузі призводить до 

невідповідності технологічного та тех-

нічного рівня вітчизняного водного тран-

спорту до сучасних вимог. Статистичні 

дані свідчать про те, що знос, наприклад, 

річкового флоту України становить по-

над 80%. Судна, рік спуску на воду яких 

досяг 5 років, практично відсутні, за 

винятком суховантажів (1,2% від загаль-

ної чисельності). Судна від 10 до 20 років 

займають досить велику частку, у тому 

числі суховантажні судна (31,6%), наливні 

судна (15,4%), пасажирські та вантажопа-

сажирські (7,6%). Слід звернути увагу на 

той факт, що частка суден вікового рівня 

понад 20 років становить 92,4%, що ілю-

струє критичність ситуації та потребу у 

модернізації.

Ситуація, що склалася, має наслідком 

недостатнє використання всього потенці-

алу водного транспорту в цілому. Наразі 

практично відсутні власні кошти на ре-

новацію транспортного флоту більшість 

українських підприємств. За даними 

української статистики, 58% підприємств 

галузі водного транспорту є збиткови-

ми, а коштів на амортизацію не вистачає. 

Придбання нових суден потребує ве-

ликих капіталовкладень. Тому техноло-

гічний процес оновлення флоту триває 

довше, ніж в інших секторах транспорту. 

Наприклад, у 2015 році в Україні було 

залучено інвестицій для транспортної га-

лузі на суму 41 495 700 доларів США. Цей 

показник є недостатнім для вирішення 

проблем амортизації та переобладнання 

підприємств.

© Landlord
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ЧАСТИНА 2. 
РОЗВИТОК ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ 
В УКРАЇНІ

Враховуючи існуючі та можливі масшта-
би взаємозв'язків суб'єктів господарю-
вання, тією чи іншою мірою пов'язаних 
(об'єднаних) функціонуванням галузі 
водного транспорту України допустимо 
(доцільніше) використовувати термін 
«агломерація». Точніше «регіональна 
агломерація» або «регіонально-галузева 
агломерація». За умови, що під терміном 
«регіонально-галузева агломерація» 
ми розуміємо «сукупність транспорт-
них, промислових, наукових, освітніх 
та інших інфраструктурних інститутів, 
завданням яких є забезпечення функ-
ціонування в Україні галузі водного 
транспорту. У цьому значенні також до-
пустимо використовувати термін «про-
сторово-галузевий кластер».

Розвиток водного транспорту України в 

концепції розвитку просторово-галузево-

го кластера можна розглядати в кількох 

аспектах з урахуванням української ситу-

ації, що склалася.

І аспект. Розвиток водного транспорту як 

фактор загального економічного розвит-

ку України.

ІІ аспект. Розвиток водного транспорту 

України як умова відновлення єдиного 

просторово-галузевого кластера. Еле-

мент відновлення територіальної цілісно-

сті України.

ІІІ аспект. Розвиток водного транспорту 

України як стимулу для підвищення рівня 

національної безпеки України.

З погляду економічної теорії "кластер" - це група сконцентрованих на певній 

території взаємопов'язаних компаній. Якщо розглядати ситуацію з водним 

транспортом України у такій площині погляду, то у морській під галузі допустимо 

визначати як мінімум 4 кластери (Азовський, Кримський, Одеський, Північно-

Чорноморський). А під галузі річкового транспорту близько 7 кластерів у рамках 

встановлених КМУ судноплавних ділянок українських річок.

Розвиток водного транспорту як фактор загального економічного 
розвитку України.

Для вирішення наявних у галузі водного 
транспорту України (і не лише цієї га-
лузі) проблем пропонується підготовка 
та проведення економіко-правового 

експерименту з розвитку галузі водного 
транспорту України та соціально-еконо-
мічного розвитку територій, пов'язаних 
із галуззю водного транспорту України.

Слід зазначити, що розвиток водного 

транспорту України, тобто збільшення 

обсягів вантажів, що перевозяться, та 

пасажирів водним транспортом відіграє 

позитивну роль у розвитку залізничного 

транспорту України. Оскільки знизить 

на певному етапі вантажне та пасажир-

ське (меншою мірою) навантаження на 

залізницю за рахунок збільшення обся-

гу перевезень водним транспортом. У 

свою чергу таке зниження навантаження 

дозволить забезпечити заміну вагонно-

го парку (тимчасове зниження потреб у 

залізничних вагонах) та провести капі-

тальну реконструкцію залізничних колій. 

Внаслідок цього підвищується ефектив-

ність функціонування як водного, так і 

залізничного транспорту України.

Ще один аргумент на користь розвитку 

водного транспорту України. На сьогод-

нішній день річкові перевезення зали-

шаються найбільш економічно вигідним 

способом транспортування вантажів. На-

приклад, якщо за одиницю виміру брати 

витрати палива на перевезення вантажів 

на відстань в 1 км в Україні отримуємо такі 

співвідношення. Ефективність транспор-

тування 50 тон вантажів автомобільним 

транспортом дорівнює ефективності 

перевезення 97 тон вантажів залізничним 

транспортом чи 127 тон вантажів річко-

вим транспортом. Європейські експерти 

стверджують, що ефективність річкових 

перевезень вантажів у Європі як мінімум 

у 2 рази перевищує ефективність переве-

зень вантажів залізницею.

У середньому ЄС річковий транспорт 

забезпечує 5-7% всього вантажопотоку. В 

Україні, яка займає одне з перших місць 

за кількістю рік на континенті, цей по-

казник коливається в межах 0,19-0,2% від 

обсягу всього вантажопотоку. 

Питання енерговитрат економіки. Україна 

один із «лідерів» за цим параметром. На 1 

мільярд обсягу ВВП Україна витрачає 1,212 

мільйона тон умовного палива. Показник 

Франції – 110 тисяч тон умовного палива. 

Тобто, розвиток водного транспорту в 

Україні веде до зниження енерговитрат-

ності національної економіки. Інакше 

кажучи, розвиток водного транспорту 

знижує обсяг споживання викопних видів 

енергії, що, своєю чергою, відповідає кур-

су міжнародного співтовариства бороть-

би з глобальним потеплінням.

Розвиток водного транспорту України 

створює позитивний резонанс із рішення-

ми Європейського Союзу з цього питання. 

Цитата з Резолюції Європейського парла-

менту від 14 вересня 2021 року (2021/2015 

INI): «…Оскільки внутрішній водний тран-
спорт є важливою опорою переходу до 
стійких мультимодальних перевезень, 
… оскільки необхідно різке збільшення 
частки внутрішнього водного транспорту 
в загальному обсязі вантажоперевезень 
для зменшення заторів безпеки, ско-
рочення викидів та забезпечення більш 
стійкої транспортної системи загалом… 
Оскільки подальший розвиток сектора 
внутрішніх водних шляхів є наріжним 
каменем для створення розумної, стійкої 
та конкурентоспроможної європейської 
транспортної мережі…».

У рамках вирішення проблеми недоско-

налої законодавчої бази, у тому числі у 

сфері регулювання та стандартизації 

діяльності водного транспорту; залучен-

ня інвестицій; недосконалості та не від-

повідності практиці ЄС процедур оформ-

лення суден, вантажів, транспортних 

засобів у портах та неефективна система 

тарифоутворення; практичної відсутності 

суден, які виконують морські перевезен-

ня під прапором України.
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Розвиток водного транспорту України як умова відновлення 
єдиного просторово-галузевого кластера. Елемент відновлення 
територіальної цілісності України.

У вересні 2021 року Міністерство інфра-

структури України опублікувало Страте-

гію розвитку внутрішніх водних шляхів 

України на період до 2031 року. Загаль-

ними недоліками тексту Стратегії можна 

назвати: відсутність конкретизації по-

ставлених завдань та відповідність цим 

завданням очікуваних результатів; орієн-

тир на ресурсне забезпечення виконання 

Стратегії за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів; висока частка дер-

жавної участі у реалізації Стратегії. За-

значені недоліки згенерують негативний 

результат реалізації означеної Стратегії.

Запропонований економіко-правовий 
експеримент із розвитку галузі водного 
транспорту України та соціально-еконо-
мічного розвитку територій, пов'язаних 
з галуззю водного транспорту України, 
може виявитися дієвим інструментом 
реалізації розробленої Стратегії. За умо-
ви, що буде дотримано низку критеріїв:

1. менше держави – більше приватної 

ініціативи;

2. створення спеціалізованого банку 

розвитку водного транспорту України 

з обмеженням присутності держави 

у статутному капіталі до 5% (або без 

такої державної присутності). Статут-

ний капітал банку формується на уча-

сті громадян України (пріоритет для 

тих, хто має постійне проживання на 

територіях, що входять до просторо-

во-галузевого кластеру водного тран-

спорту); органів місцевого самовряду-

вання, які також входять до кластеру, 

комерційних організацій; зарубіжних 

інвесторів;

3. створення спеціалізованої лізингової 

компанії;

4. створення або відкриття зарубіжної 

філії спеціалізованої страхової компа-

нії;

5. коригування чинного, розробка додат-

кового нового законодавства, яке крім 

регулюючої функції матиме функцію 

стимулювання розвитку. Зокрема, 

зміна умов реєстрації прапора для 

морських суден з метою створення 

привабливих умов реєстрації через 

внесення необхідних змін до кодек-

су торгового мореплавання України. 

Створення суднового реєстру під час 

реєстрації у якому суду молодше 15 

років звільняються від ввізних подат-

ків і мит. Встановлення нового поряд-

ку реєстрації судів, перевага для дис-

танційної реєстрації та встановлення 

граничного строку для реєстрації у 

2-3 дні. перегляд порядку діяльності 

морської адміністрації України.

В рамках технічної та технологічної мо-

дернізації українських морських та річ-

кових портових терміналів необхідно 

забезпечити можливості в кожному порту 

працювати з вантажами, що перевозяться 

у контейнерах (підвищення рівня контей-

неризації портових терміналів). Тим са-

мим буде збільшено обсяг вантажопотоку 

водним транспортом як по лінії експорту 

на територію Європейського Союзу (річ-

кою Дунай). Так і за лінією імпорту з Євро-

пейського Союзу (зворотні маршрути).

У питаннях розвитку підготовки фахівців 

та реалізації наукових проектів у сфері 

водного транспорту слід перейти у ре-

алізації програм щодо зниження рівня 

фінансування за рахунок коштів держав-

ного бюджету та збільшення фінансу-

вання підготовки кадрів та проведення 

наукових досліджень за рахунок коштів 

конкретних комерційних замовників під 

укладені довгострокові прямі договори.

Технічна та технологічна модернізація 

суднобудівних та судноремонтних під-

приємств. 1991 року Україна посідала 5-е 

місце серед 24 держав Європи, які прова-

дили судна. На сьогоднішній день Україна 

займає 16-ту позицію. Потужності з будів-

ництва та ремонту судів задіяні приблиз-

но на 10% наявних можливостей. В Украї-

ні функціонує без урахування тимчасово 

втрачених в окупованому Криму потуж-

ностей 20 великих та середніх суднобу-

дівних та судноремонтних підприємств. 

І близько кількох десятків невеликих 

підприємств малотоннажного флоту, які 

виготовляють катери, яхти завдовжки до 

24 метрів. На цих підприємствах працює 

близько 6000 осіб. Крім цього, функціо-

нує 15 проектно-конструкторських бюро 

та наукових організацій, на яких працює 

ще близько 2000 осіб.

На українських суднобудівних та судно-

ремонтних підприємствах можуть буду-

вати баржі (самохідні та не самохідні); 

бойові кораблі; судна типу «річка-море»; 

буксири; прогулянкові пасажирські суд-

на. Практично весь необхідний асорти-

мент суден, необхідний для всебічного 

розвитку водного транспорту України 

та забезпечення його функціонування в 

умовах безпеки. Питання в технічному та 

технологічному оновленні виробництв та 

створенні стимулюючих умов для ста-

більної роботи підприємств.

Так склалась українська історія, що під 
російську окупацію потрапила територія 
Кримського півострова, що є невід'єм-
ною частиною водного просторово-га-
лузевого кластера України. На період 
окупації Кримського півострова Україна 
втратила можливість використовува-
ти для розвитку водного транспорту 10 
морських портів різного призначення, 
кілька десятків виробничих, науково-ви-
робничих підприємств, спеціалізованих 
під роботу для потреб водного транспор-
ту, у тому числі оборонно-промислового 
комплексу.

Окупація Кримського півострова спричи-

нила значне погіршення умов комерцій-

ного мореплавання через Керч-Єнікаль-

ський канал.

Керч-Єнікальський канал – це судно-

плавна, спеціально прорита частина 

Керченської протоки. Канал створений 

наприкінці XIX століття з метою розвитку 

комерційного мореплавання, в 1970 році 

розширено до 120 м і поглиблено до 9-9,75 

м. Він регулярно замулюється, меліє і ви-

магає трудомістких днопоглиблювальних 

робіт, які багато років не проводилися.

У доокупаційний період Мінтранс України 

в останні роки свого кураторства Керч-Є-

нікальським каналом гарантував море-

плавцям 9,35 м глибини. Глибина моря у 

всіх портах, біля всіх причалів щорічно 

вимірюється та фіксується спеціальним 

розпорядженням капітана кожного порту 

«Про оголошення фактичних глибин та 

гранично допустимих осадів суден біля 

причалів». У 2015 році фактичне прохід-

не осідання Керч-Єнікальським каналом 

було оголошено в 8 метрів, таку ж гаран-
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конодавчих умов та застосуванням до-

даткових обмежувальних інструментів 

(санкцій) для створення активнішого 

«кислотного середовища» по всьому 

колу питань, пов'язаних із діяльністю 

портів на окупованій території Криму. З 

урахуванням вже застосовуваних інстру-

ментів обходу санкцій, що діють. А існую-

чі міжнародні норми та угоди, учасником 

яких є Україна, дають їй такі можливості. 

Наприклад. Порушники санкцій за відві-

дування окупованих кримських портів 

можуть притягатися до відповідальності 

за статтями ККУ № 276 Порушення правил 

безпеки руху чи експлуатації залізнич-

ного, водного чи повітряного транспорту 

та № 332-1 Порушення порядку в'їзду на 

тує сьогодні капітан окупованого порту 

Керч.

Крім того, щоб підійти до причалів Кер-

чі, потрібно подолати ще й Керченський 

підхідний канал, який з'єднує Керч-Єні-

кальський канал та Керченський торго-

вельний порт. Звідти можна повернути 

Керченський Рибний порт. Цей канал 

теж фатально меліє: з 8,3 м у 2004 році до 

6,0 м у 2017, а після початку будівництва 

мосту – до 4,9 м у 2019. Рибний порт, який 

п'ять років тому приймав судна з осадкою 

8 м, тепер гарантує глибину 4,9 м, до такої 

ж глибини обмілів Камиш-Бурунський ка-

нал (було 7 м). Капітани інших морських 

портів в окупованому Криму також сиг-

налізують про систематичне обмелення 

причалів.

Усі дії, які проводять окупаційна влада РФ 

у Криму, свідчать про те, що відновлення 

умов для здійснення комерційного море-

плавання в Азовському та Чорному морях 

хоча б до рівня 2013 року можливе лише 

після деокупації Кримського півострова.

Окрім окупованого півострова Крим до 

просторово-галузевого кластеру водного 

транспорту України потрапляють Доне-

цька область (порт Маріуполь, частково 

окупована РФ), Запорізька область (порт 

Бердянськ), Херсонська, Одеська, Мико-

лаївська області. Усі перелічені регіони 

по суходолу чи морю межують із окупо-

ваною територією Криму.

Така ситуація дозволяє організувати реа-

лізацію оголошеного державною владою 

України концепту створення привабливих 

соціально-економічних умов у регіонах, 

що прилягають до окупованих територій 

України. Розвиток просторово-галузевого 

кластера водного транспорту України є 

одним із інструментів реалізації зазначе-

ного концепту.

Основним стратегічним завданням 
застосування санкцій як інструменту 
ведення економічної війни проти дер-
жави-агресора є зробити територію 
Кримського півострова настільки еко-
номічно дорогим «задоволенням», що 
від окупації кримської території держа-
ві-агресорові необхідно якнайшвидше 
відмовитися. У такому контексті погляду 
постає завдання розширення та поси-
лення впливу санкцій. У тому числі й у 
питаннях подальшого функціонування 
кримських портів. «Першу скрипку», на 
переконання автора, має грати Україна.

На жаль, до цього часу Україна послі-

довно не займалася формуванням за-

Розвиток водного транспорту України як стимулу для підвищення 
рівня національної безпеки України.

тимчасово окуповану територію України 

та виїзду з неї. У той же час, у рамках чин-

них міжнародних конвенцій, які встанов-

люють обов'язковість наявності на судні 

приладу АІС не передбачають відпові-

дальності за обладнання, що не працює. 

Практика судноплавства не вимагала 

такої конкретизації до моменту окупації 

території Кримського півострова з боку 

РФ та перетворення Азовського та Чорно-

го морів на внутрішні моря РФ.

Конвенція Організації об'єднаних на-

цій з морського права, учасником якої 

є Україна, надає Україні право вести до 

національного законодавства додаткові 

норми, що забезпечують безпеку судноп-

лавства у виключній морській економіч-

ній зоні України, у територіальних водах 

України, у прибережних водах України. 

Наприклад, запровадити у національне 

законодавство, як мінімум на час окупації 

території Кримського півострова, обов'яз-

ковість знаходження у територіальних 

водах України, у винятковій морській 

економічній зоні України із включеною 

апаратурою АІС та ввести заборону на її 

відключення. Порушення – настання еко-

номічної, адміністративної, кримінальної 

тощо відповідальності. Крим – терито-

рія України. Морський простір навколо 

Кримського півострова також. Відповід-

но, введення до національного законо-

давства зазначених норм практично мі-

німізує можливість обходу санкцій через 

відключення апаратури АІС. Як під час 

стоянки, навантаження/розвантаження; 

так і під час руху через морський простір, 

що перебуває в українській юрисдикції. 

А значить, можливість і бажання відвіду-

вати кримські порти, що знаходяться під 

санкціями.

Одне з обґрунтувань з огляду на те, що 

частина суверенної території України, 

включаючи морський простір, окупова-

на внаслідок збройної агресії з боку РФ, 

виникла загроза безпеці судноплавства 

та розвитку піратства з боку створеної РФ 

чергової «сірої зони на території Криму». 

Факти захоплення заручниками україн-

ських моряків уже були.

Введення подібних та необхідних (як 

тимчасовий захід) обмежень є одним із 

інструментів забезпечення безпеки пе-

ревезень вантажів водним транспортом 

у варіанті «річка-море-річка». Ця безпека 

необхідна як для внутрішньо національ-

них перевезень вантажів, так експорт-

но-імпортних перевезень вантажів. У 

свою чергу, цей інструмент забезпечення 

безпеки вантажоперевезень буде факто-

ром впливу для розвитку водного тран-

спорту в цілому.
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