Зверення Асоціації портів
України «Укрпорт» до Прем’єрМіністра України Д.А. Шмигаля
таМіністра
інфраструктури
України О.М.Кубракова та
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до Прем’єрМіністра України Д.А.Шмигаля
та Міністра інфраструктури
України О.М.Кубракова з вдячністю за велику виконану роботу,
в умовах повномасштабної військової агресії Росії проти
України, величезних руйнувань інфраструктури нашої країни
загарбниками, з прийняття Урядом за пропозицію міністерства
рішення щодо зниження нормативу відрахувань дивідендів до
державного бюджету для підприємств транспортної галузі у тому
числі для восьми державних морських портів та ДП
«Адміністрація морських портів України» з 80% до 30% за
результатами діяльності у першому півріччі 2022 р. ( Постанова
Кабінету Міністрів України від 23.03.2022 р. (№ 387).
№

22

від

04.04.2022

р.

«Щодо прийняття Постанови КМУ
від 23.03.2022 року № 387 по дивідендах»
Міністру інфраструктури України
Кубракову О.М.
Шановний пане Міністре!

Асоціація портів України «Укрпорт» висловлює від імені
підприємств-членів Асоціації, всіх портовиків та фахівців
галузі морського та річкового транспорту України щиру подяку
Вам, шановний Олександре Миколайовичу, Вашому заступнику
Ю.Ю.Васькову, всьому апарату Міністерства інфраструктури за
велику зроблену роботу, щодо прийняття Урядом за пропозицією
міністерства рішення із зниження нормативу відрахувань
дивідендів до державного бюджету для підприємств транспортної
галузі (за списком), в тому числі для восьми державних
морських портів та ДП «Адміністрація морських портів України»
з 80% до 30% за результатами діяльності у першому півріччі
2022 року (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2022
р. № 387).
Це рішення Уряду, яке на протязі багатьох років пропонувалось
та аргументувалось Асоціацією «Укрпорт» від імені портовиків,
професійної морської спільноти України у спілкуванні із всіма
рівнями влади Держави – від міністрів, Верховної Ради України
і до Президентів – стало реальним завдяки наполегливим та
високо фаховим діям сьогоднішнього складу Вашої професійної
команди фахівців, керівництва міністерства та Вашій спільній
продуктивній роботі, як члена Уряду, з його апаратом та
Прем’єр-Міністром України.
Виражаючи вдячність за цей довгоочікуваний фахівцями галузі
результат спільних зусиль, вважаємо, що прийняття цього
рішення Урядом в умовах повномасштабної воєнної агресії Росії
проти України, величезних руйнувань інфраструктури нашої
країни загарбниками (зокрема Маріупольський, Бердянський,
Херсонський, Миколаївський порти та порт «Ольвія»), мінування
Чорного моря, що практично блокує зараз діяльність флоту,
портів та інших підприємств морського транспорту України – це
реальне підтвердження далекоглядної волі влади України на
скоріше відновлення та розвиток наших морських портів, як
важливіших центрів комунікацій України з усім світом в мирний
час, та запорука безперебійного інтенсивного постачання всіх
необхідних вантажів допомоги світу Україні, можливості

відновлення експортного та імпортного потенціалу української
економіки після завершення війни.
Асоціація «Укрпорт» раніш неодноразово підкреслювала та
особливо зараз переконана, що встановлення дивідендів згідно з
пропозиціями морських портів на рівні 30% дасть змогу не
тільки значно збільшити можливості збереження та відновлення
стратегічних виробничих потужностей українських морських
підприємств у воєнний час, а за умови продовження дії цього
порядку у період мирної праці стане потужним важелем розвитку
для всієї економіки Держави, виходячи із синергетичного
значення ефективного функціонування морських портів для
України.

Шановний Олександре Миколайовичу!
Шановний Юрію Юрійовичу!
Шановні колеги!
Приміть ще раз від портовиків та морської громадськості
України вдячність за вашу стійкість, ефективну працю в цей
скрутний час для нашої держави та побажання успіхів у всіх
справах на благо нашої галузі та України!
Разом ми переможемо! Все буде Україна!
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