
21 липня 2022 року відбулося чергове засідання Правління 

Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) та Антикризової 

ради громадських організацій, в якому взяла участь директор Науково-

дослідного центру індустріальних проблем розвиту НАН України д.е.н., 

проф. Вікторія Хаустова. 

Розпочалося засідання з виступу президента УСПП – Анатолія Кінаха. 

В його зверненні було окреслено виклики економіці України внаслідок 

військової агресії російської федерації та зазначено, що найважливішим 

питанням на внутрішньому фронті є збереження людського та трудового 

потенціалів, оскільки близько 7 млн громадян мають статус внутрішньо 

переміщених осіб, за кордоном перебуває близько 8 млн українців, ворог 

окупував близько 20% територій і війна поступово приймає затяжний 

характер з виснаженням ресурсів. Анатолій Кінах відзначив, що перемога 

України багато в чому залежить від того, як буде працювати економіка, 

вітчизняні підприємства. Окремо президент УСПП торкнувся питань змін в 

законодавстві, що мали місце в останні часи, та їх можливий вплив на 

економічні процеси, проблем релокації підприємств та відзначив важливість 

питань налагодження транспортної логістики. 

На засіданні було розглянуто цілий ряд питань щодо координації дій 

бізнесу та влади з покращання транспортної логістики в умовах обмежених 

можливостей експорту під час воєнного стану: 

1. Нарощування обсягів перевезення вантажів через залізничні 

пункти пропуску з країнами ЄС. 

2. Збільшення пропускної здатності міжнародних автомобільних 

пунктів пропуску через державний кордон з країнами ЄС. 

3. Підвищення ефективності діяльності портів Придунав’я через 

спрощення адміністративних процедур оформлення вантажів з метою 

збільшення можливості експорту товарів на річкових шляхах, перспективи 

відновлення діяльності  морських портів. 



4. Інші, пов’язані з зазначеними питання, – розміщення та 

підтримки внутрішньо переміщених осіб, удосконалення та організації нових 

пунктів пропуску для автомобільного сполучення, зміни тарифів на 

залізничні перевезення та проблем, що такі зміни можуть викликати, ризики 

для українських підприємств та ін. 

В обговоренні взяли участь багато фахівців, серед яких: заступник 

Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергій Тихонов,  

заступник директора філії «Центр транспортної логістики «АТ Укрзалізниця» 

з комерційних питань Тимофій Мураховський, голова Федерації 

роботодавців транспорту України Орест Клімпуш. керівник ГМК «Центр» 

Станіслав Зінченко та ін. 

За результатами засідання визначено питання, що потребують уваги та 

подальшого опрацювання задля формування шляхів вирішення існуючих 

проблем та розробки пропозицій органам державної влади щодо їх 

врегулювання, напрями співпраці учасників засідання за ключовими 

проблемними питаннями. 

 

 


