
Третій Український портовий форум 

 

В рамках Транспортного тижня в Україні 27-28 травня 2021 року в Одесі 

відбудеться третій Український портовий форум в оновленому форматі. Захід 

спрямований на розвиток портової інфраструктури, фінансування проектів в портовому 

секторі, збільшення вантажної бази та залучення вантажопотоків, діджіталізацію портів 

та впровадження інноваційних технологій, дозволить знайти партнерів, з метою 

забезпечення сталого розвитку морської галузі, промисловості та економіки держави в 

цілому. 

Третій щорічний Український портовий форум – ключова подія морської галузі 

України, форум традиційно збирає широку аудиторію спікерів та учасників – 

високопоставлених офіційних осіб, в тому числі Кабінету Міністрів України, 

представників морських міжнародних організацій, таких як Європейська організація 

морських портів, Міжнародна асоціація портів і гаваней, Міжнародна морська 

організація і міжнародних фінансових інститутів, в тому числі Світового банку, IFC, 

EBRD, EIB, представників провідних світових портів та українського портового 

співтовариства, приватних інвесторів і представників бізнесу – топ-менеджерів 

компаній ArcelorMittal, Cosco Shipping, Bunge, HHLA, Cofco Agri, Nibulon, Kernel, Louis 

Dreyfus, Posco International – і багатьох інших. 

В рамках панельних сесій і робочих дискусій будуть обговорені наступні питання: 

корпоратизація ДП «АМПУ» та його роль в реалізації стратегії розвитку морських 

портів до 2038 року; 

законодавчі і регуляторні зміни, спрямовані на залучення інвестицій в портову 

галузь України; 

пріоритетні напрями інвестування та фінансування проектів в портовому секторі; 

інвестиційна програма АМПУ; 

нові проекти приватизації та державно-приватного партнерства в морських портах 

України; 

експорт навалювальних вантажів та перспективи нарощування зернових вантажів 

в 2021-2022 маркетинговому році; 

інтеграція портових потужностей та in-land логістики в контейнерних 

перевезеннях; 

діджіталізація морських портів та впровадження інноваційних технологій, 

безпеки та кібербезпеки. 

Крім цього, на полях Українського портового форуму 2021 планується підписання 

низки партнерських угод і меморандумів. 

Український портовий форум 2021 стане ефективним майданчиком для 

презентації ключових трендів, обговорення досягнень і бачення подальшого розвитку 

інфраструктури країни, в тому числі щодо інвестиційного потенціалу портової галузі 

України. Планів з реалізації проектів державно-приватного партнерства, діджіталізації 

процесів в портовій галузі та інше. 

Пропонуємо приєднатися до Ukrainian Ports Forum 2021 та скористатися 

маркетинговими та рекламними інструментами Форуму. 

З питань участі у форумі звертайтесь за телефоном: +38 (067) 44 88 225. 

Детальну інформацію можна отримати на сайті заходу: www.upf.com.ua 


