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).
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«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!

Президент Асоціації портів України «Укрпорт»,
Заслужений працівник транспорту України,
Народний
рр..
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Ю.Б.Крук
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Туреччина готова організувати
евакуацію з Маріуполя морем
Туреччина готова виділити судна для організації евакуації
цивільних осіб та поранених з Маріуполя морем. Про це заявив
міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар,
передає Anadolu.
За його словами, турецька сторона у цьому питанні координує
свої дії зі структурами Росії та України.
Готовність Анкари підтримати процес евакуації була доведена до
відома військового аташе РФ у Туреччині, запрошеного до нашого
оборонного відомства. Така ініціатива передана російським
інстанціям і з лінії військового аташе Туреччини у Москві. Ми
також координуємо свої зусилля з українськими інстанціями по
лінії військового аташе у цій країні”, — сказав Акар.
Він зазначив, що Туреччина продовжує постачання гуманітарної
допомоги українському народові.
Глава оборонного відомства Туреччини нагадав, що за останні
тижні неодноразово спілкувався телефоном із російським та
українським колегами, Сергієм Шойгу та Олексієм Резніковим. За
його словами, також відбулася його особиста зустріч у Стамбулі
із Рєзніковим.
Для запобігання подальшому кровопролиттю та відновленню
стабільності, важливо негайно оголосити про припинення вогню”,
— наголосив Акар.

Турецький міністр повідомив про активні контакти з РФ та
Україною та щодо безпечного виходу турецьких суден з
українських портів.
Стосовно мінної загрози в Чорному морі Акар зазначив, що на
даний момент проблем для судноплавства немає.

Британія
хоче
озброїти
Україну для захисту Одеси
Велика Британія наполягає на тому, щоб озброїти Україну
протикорабельними ракетами для захисту від російських
військових кораблів, які обстрілюють прибережні міста,
пише The Times.
За даними видання, прем’єр-міністр Борис Джонсон сказав
міністрам, що хоче поставити зброю, щоб запобігти наступу
росіян на Одесу, так само, як британські протитанкові ракети
використовувалися, щоб завадити Путіну захопити Київ.
Ми очікували, що ця масова колона танків пройде дуже плоским
ландшафтом, і що Київ буде взято через три дні. NLAW зупинили
це. Ця частина війни ще не закінчена, але їх зупинили. Зараз
вони концентруються на півдні”, — сказало високопоставлене
урядове джерело.
За даними видання, Британія планує поставити зокрема ракети з
датчиками, які можуть бути націлені на кораблі, дислоковані
біля берегів України, а також протитанкові засоби для знищення
випущених артилерійських снарядів. Крім того, розглядається
можливість забезпечення України безпілотниками одноразової дії
Switchblade.

Зазначається, що президент Володимир Зеленський попросив
західні країни поставити Україні протикорабельні ракети,
зокрема Harpoon, які використовуються британським королівським
флотом.
Минулого тижня ЗСУ вперше збили російський гелікоптер Мі-28
переносним зенітно-ракетним комплексом Starstreak, який надала
Британія. Джерело в Міністерстві оборони Британії повідомило
виданню The Times, що зенітна система використовується в
Україні майже тиждень, і вважає, що на відео з Луганської
області зображена робота системи Starstreak.
31 березня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив,
що Україні буде відправлено більше летального озброєння для
протистояння російській агресії.

Окупанти можуть спробувати
провести диверсії на об’єктах
річкового транспорту Півдня –
ЗМІ
Російські окупанти перекинули в тимчасово окуповані райони
Херсонської області бійців своїх ПВК, які отримали завдання
провести диверсії на об’єктах інфраструктури річкового
транспорту. Про це стало відомо виданню Defense Express.
“Схоже, у відчаї росіяни почали придумувати уже відверто
самовбивчі плани (…) Відомо, що окупанти вилучали навісні
двигуни потужністю понад 60 кінських сил у жителів сіл

Рибальче та Геройське Херсонської області, розташованих на
березі Дніпровського лиману”, – повідомляє видання.
Ймовірно, ворог готується до самовбивчої “банзай-атаки” на
об’єкти у Миколаєві, зазначає Defense Express. “Але така
атака, у випадку її реалізації, буде самовбивчою з наступної
причини – ще 4 березня Миколаївська ОДА видала припис, що
забороняє плавання усьому річковому транспорту по водах рік
Південний Буг та Інгул. У випадку порушення заборони – наші
військові стрілятимуть на ураження без попередження”, –
інформує видання.
Вранці 4 квітня російські війська завдали декілька ракетних
ударів по Миколаїву.

На Одеському НПЗ ворог знищив
резервуари
з
пальним
та
пошкодив комунікації
Як повідомляє офіційна сторінка Офісу Генпрокурора, за
процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної
прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом
порушення законів та звичаїв війни збройними силами РФ (ч. 1
ст. 438 КК України).
За даними слідства, вранці 3 квітня 2022 року
військовослужбовці РФ завдали ракетних ударів по території
нафтопереробного заводу та нафтосховищ в Одесі. Внаслідок
удару знищено резервуари з пальним, пошкоджено господарські
будівлі та газові комунікації. Одного громадянина
госпіталізовано до лікарні з пораненнями, інформація щодо

загиблих – відсутня. Також через ракетний обстріл зазнали
суттєвих руйнувань об’єкти цивільної інфраструктури.
Наразі на місці події проводяться необхідні слідчі дії,
працюють співробітники ДСНС.

