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Морські порти України 

Морські торговельні порти України: Рені, Ізмаїл, Кілія, Вилкове, Усть-Дунайськ, Бугаз, 
Бєлгород-Дністровський, Іллічівськ, Одеса, Южний, Очаків, Миколаїв, Октябрськ, 
Дніпробузький, Херсон, Скадовськ, Чорноморськ, Донузлав, Євпаторія, Севастополь, Ялта, 
Массандра, Феодосія, Арминцево, Керч, Генічеськ, Бердянськ, Маріуполь, Азовсталь. 

Найбільші морські порти України: коротка характеристика  

Одеса. Заснований у 1791 році, має 37 вантажних причалів довжиною 6815 м. Площа критих 
складів 65000 м2, відкритих – 139,4 тис. м2. Приймає судна з осадкою 12,5 м, довжиною до 250 м. 
Може обробляти будь-які вантажі. Загальна пропускна здатність – 20 млн. т на рік. Транзит 
складає 74% вантажообігу, експортно-імпортні вантажі – 26%. Вартість основних фондів – 5 
млрд. грн. 

Іллічівськ. Заснований у 1957 році. Довжина вантажних причалів – 5,2 км. Може приймати судна 
дедвейтом 80 тис. т при максимальній осадці 13,5 м. Площа критих складів – 70,6 тис. м2, 
відкритих – 752,3 тис. м2. Пропускна здатність – 11,3 млн. т на рік. Частка експортно-імпортних 
вантажів – 97%. Вартість основних фондів – 5193,14 млн. грн. 

Южний. Заснований у 1978 році, має 8 причалів довжиною 2433 м. Площа критих складів – 13,9 
тис. м2, відкритих – 94,7 м2. Глибина – 12-14 м. Може приймати судна дед-вейтом 50 тис т. 
Пропускна здатність – 12 млн. т на рік. У вантажообігу 77% складають експортні транзитні 
хімічні і мінеральні вантажі, 10% – експортні металовантажі, 3% – вугілля. Частка експорту – 
67%, транзиту – 30%, каботажу – 3%. Вартість основних фондів – 5,916 млрд. грн. 

Рені. Має 29 причалів довжиною 3495 м. Може приймати судна дедвейтом до 10 тис. т. Площа 
критих складів – 25,2 тис. м2, відкритих – 190 тис. м2. Пропускна здатність – 10 млн. т, транзит 
складає близько 80%. Вартість основних фондів – 4,5 млрд. грн. 

Ізмаїл. Має 22 причали довжиною 2411 м. Площа критих складів – 22,6 тис. м2, відкритих – 154,1 
тис. м2. Пропускна здатність 10 млн. т. Експортно-імпортні вантажі складають 80%, транзитні – 
16%, вартість основних фондів – 1,8 млрд. грн. 

Маріуполь. Має 16 причалів довжиною 3200 м. Площа критих складів – 11,5 тис. м2, відкритих – 
196,7 тис. м2. В порту працюють 4 універсальні перевантажувальні комплекси і 1 спеціалізований 
з переробки вугільно-рудних вантажів. Пропускна здатність – 7,8 млн. т на рік. Вартість основних 
фондів – 2922 млн. грн. 

Миколаївський морський. Заснований у 1798 році. Має 8 причалів. Площа критих складів – 22,9 
тис. м2, відкритих – 197,3 тис. м2. Складається з 3 промислових перевантажних комплексів (2 в 
Миколаєві, 1 об’єднує портопункти Оржанськ і Очаків). Пропускна здатність – 9,7 млн. т на рік. 
Експортно-імпортні вантажі складають 54%, транзитні – 29%. Вартість основних фондів – 1,7 
млрд. грн. 

Херсонський морський. Має 9 причалів довжиною 1,5 км. Площа критих складів – 15 тис. м2, 
відкритих – 42 тис. м2. Пропускна здатність – 4,1 млн. т на рік. Вартість основних фондів – 1,8 
млрд. грн. [22]. 
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•         Всього в світі майже 3000 морських портів. На басейн Атлантичного океану припадає 
75% загальної кількості портів і 65% їх вантажообігу. В країнах Європи розміщено 46% 
усіх портів, 12% – у Північній Америці, 16% – у Латинськй Америці, 13% – в Азії, 8% – 
в Африці. Найбільші порти світу: Сингапур, Роттердам, Лондон, Нью-Йорк, 
Філадельфія, Марсель, Антверпен, Гавр, Хьюстон, Одеса, Кобе, Іллічівськ, Кавасакі, 
Нагойя, Шанхай [25]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


