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Державне підприємство «Морський торговельний 
порт «Чорноморськ»

- сучасний міжнародний високомеханізований універсальний 
транспортний вузол, що спеціалізується на перевантаженні 

генеральнихт(контейнери, металопрокат) 
та масових (наливних, насипних та 

навалювальних) вантажів з сухопутних видів транспорту 
на морські судна та у зворотному напрямку.

Площа основної виробничої території порту – 302,0 га.
Площа акваторії – 11 990,85 га,
внутрішня акваторія – 417,69 га,
глибина зовнішнього рейду – 17,0 – 23,0 м.
Порт з’єднаний з морем підхідним каналом глибиною 14,5 м.

Порт налічує 27 причалів (24 – вантажних, 3 - допоміжні, у т.ч. два 
з них спеціалізовані причали портофлоту), на яких 

забезпечується цілодобова обробка транспортних засобів.

Загальна довжина причального фронту 5253,6 м., глибини біля 
причалів від 7,5 до 13,5 метрів. Порт має розвинену 

інфраструктуру, систему енергопостачання, 
зручні морські підходи і може приймати судна 

з осадкою до 13,0 м і вантажопідйомністю понад 100 тис. тон.
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Державне Підприємство «Морський торговельний порт 
«Чорноморськ», розташовано на перетині дев’яти 

транспортних коридорів серед яких ТРАСЕКА та ГУАМ. 

Найбільший спектр послуг 
клієнтам порту надається на 
5 терміналі ДП «МТП Чорноморськ». 
Термінал оснащений унікальним 
спорудами за допомогою яких 
здійснюється накатка викатка 
залізнодорожних вагонів на пороми, 
великотоннажних автомобілів, 
контейнерів та інших вантажів. 
Термінал також є пасажирським 
пунктом пропуску, що зручно для 
подорожуючих осіб.

Розвита інфраструктура та 
висококваліфікований персонал 

порту створюють усі необхідні умови 
для якісного обслуговування 

вантажовласників. Порт здатний 
квалітативно перевантажувати 

вантажі різної складності та 
приймати судна класу сapesize.
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Інфраструктура терміналу здатна 
забезпечити прийом та обробку вантажів та товарів що 

перевозяться різноманітними видами транспорту, що робить 
термінал унікальним в басейні Чорного моря з 

потужністю 4,5 млн. тонн на рік вантажів у вагонах, 150 тис. 
великовантажних автомобілів TIR та 250 тис. одиниць 

товарної колісної техніки. Загальна площа якого складає 
36 га, та за спеціалізацією умовно поділяється 

на два взаємопов’язаних комплекси. 

Єдиний за своїми можливостями мультимодальний 
комплекс в Україні, спеціалізующийся на 

обслуговувані залізнодорожно-паромних та 
автопоромних ліній, а також суден типа «ро-ро» 

розташовано на пірсі, що включає в себе причали №26, 
27 довжиною 210 метрів та глибиною 8.9 метрів. 

Забезпечених двома Підіймальними Перехідними 
пристроями стаціонарно берегового типу системою 

залізнодорожних шляхів для подачі вагонів, пунктами 
управління процесами навантаження та розвантаження 

поромів, додатковими об’єктами для магістрального 
автотранспорта та об’єктами облаштування пункту про-

пуску через кордон України. 
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Автопаромний комплекс що обслуговує автопороми та 
судна «ро-ро» з міжнародним вантажним та легковим 

автотранспортом і експортно-імпортною колісним 
транспортом ведеться на автопоромом комплексі з 

причалом №28. Довжина якого складає 270 м. та глибиною 
9,0 м. та складом №25 площою 11.2 га та ємністю 

5500 одиниць автотехніки.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМІНАЛУ
Причал № Довжина м Глибина м
      26        210                   8,9
      27        210                   8,9
      28        270                   9,0

СКЛАДИ 
ТА 

НАКОПИЧУВАЛЬНІ
МАЙДАНЧИКИ:

Склади №  Площа га. Ємність од.      
      25         11,2              5500 легкових автомобілей
      26         1,2  60 TIR або 400 контейнів
      Майданчик 28       2,3  1100 легкових автомобілів 
     або 150 TIR.
      Допоміжна 
      територія        3,0  200 TIR

ПРИЧАЛИ:
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Запрошуємо  потенційних 
інвесторів  до співпраці! 2016


