
Порядок визначає механізм та умови компенсації інвестицій

внесених інвесторами у стратегічні об'єкти портової

інфраструктури, а також компенсації вартості підводних

гідротехнічних споруд (каналів, операційних акваторій, причалів

тощо)

• Компенсація інвестицій: погашення грошового зобов'язання,

що виникло в АМПУ перед інвестором на підставі договору

щодо фінансування інвестором робіт з будівництва об'єктів

портової інфраструктури .

• Компенсація вартості підводних гідротехнічних споруд:

погашення грошового зобов'язання, що виникло в АМПУ перед

власником підводної гідротехнічної споруди на підставі

договору щодо передачі майна у державну власність.
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Затвердження Порядку створить механізм залучення

приватних інвестицій у фінансування робіт з ремонту,

модернізації, реконструкціях або будівництва

стратегічних об'єктів портової інфраструктури, що є

державною власністю.

Джерело фінансування: компенсація інвестицій 
Порядок та умови компенсації інвестицій 

Джерелами компенсацій інвестицій мають бути портові 

збори, що справляються АМПУ та інші джерела, не 

заборонені законодавством.
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Завершення проєкту «Будівництво Контейнерного терміналу на

Карантинному молу»

Згідно з відкоригованими проектними рішеннями:

 Термін реалізації проекту складає 48 місяців.

 Загальна вартість Проєкту: всього 11 976 929,844 тис.грн з ПДВ, у тому числі:

зобов’язання ДП «АМПУ» - 6 224 813,482 тис.грн з ПДВ

зобовязання ДП «КТО» - 5 752 116,362 тис.грн з ПДВ

 Виконано за Проєктом: ДП «АМПУ» - 2 437 136 тис.грн з ПДВ

ДП «КТО» - 932 645,691 тис. грн з ПДВ

 Залишок за Проєктом:

зобов’язання ДП «АМПУ» - 3 787 677,482 тис.грн з ПДВ

зобовязання ДП «КТО» - 4 819 470,671 тис.грн з ПДВ

 Сума кредиту, яка потрібна - 135,3 млн. доларів США

Реконструкція водних підходів, маневрових зон та операційних

акваторій з урахуванням перспективного вантажообігу морського

порту «Южний» в м. Южне Одеської області

 Термін реалізації Проєкту складає 28 місяців (2,3 роки)

 Загальна вартість Проєкту складає - 3 639 111,4 тис. грн з ПДВ, у тому числі

зобов'язання ДП «АМПУ» - 3 203 277,2 тис. грн. з ПДВ

• Виконано ДП «АМПУ» за Проєктом - 1 212 млн. грн.

• Сума кредиту, яка потрібна - 70 млн. доларів США на термін 6-7 років

Джерело фінансування: залучення кредитів
Підготовлено два потенційних проєкти


