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Тhe history of fleet increasing through bareboat chartering is searched.  

Проблеми оновлення та поповнення флота завжди є значними, оскільки їх 

вирішення вимагає значних фінансових ресурсів. Для мінімізації та 

ефективного використання таких коштів практикою розроблено шляхи 

фінансування та побудови суден [1]. Серед них особливу позицію має форма 

придбання суден через довгострокову оренду. Протягом періода оренди 

орендатор-покупець повертає судновласнику кредит, який надається у вигляді 

вартості судна, після чого стає його власником. Як відомо, такий вид 

фрахтування суден на час називається бербоут-чартерною орендою. 

Посилаючись на практику минулих років, практичні робітники галузі та 

науковці [2,3] пропонують використовувати такий вид оренди суден для 

відновлення українського флота.  

Як відомо, практика придбання суден через бербоут-чартерну оренду із 

різною результативністю використовувалась як у СРСР, так і в Україні. Це 

передусім відноситься до комерційних операцій придбання суден, які 

здійснювались Міністерством морського флота (ММФ) у 1973-1990 рр. та 

спроби організувати таку роботу Міністерством транспорта України у 2001 р., а 

також  до будівництва АСК «Укррічфлот» за рахунок іноземних кредитів суден 

у 2000-2008 рр., коли їх передання замовнику (АСК «Укррічкфлот»), як 

майбутньому власнику, здійснювалось через бербоут-чартерну оренду.  

Найбільш масштабним, тривалим у часі (біля 17 років) та результативним 

був проект ММФ СРСР. Його за формою організації та характером проведення 

можна розділити на дві частини: перша – з 1973 р. по 1986 р., друга – з 1987 р. 

по 1990 р. Принциповою особливістю цього комерційного проекта було те, що 

його було ініційовано ММФ, підтримано урядом та націлено на поповнення 

вітчизняного флота різними суднами без залучення для цього кошторису 



країни. Лише за перші 10 років у оренду було взято 84 судна дедвейтом 777 тис. 

т, з яких 19 одиниць (дедвейтом 320 тис. т) було прийнято на баланс різних 

пароплавств ММФ. Сума виплат за суднами без залучення держбюджетних 

коштів склала 185 млн. руб (того часу 1 дол США прирівнювався до 80-90 

копійок). На кінець 1990 р. було придбано та передано на баланс пароплавств 

більш 200 одиниць різних транспортних суден та суден допоміжного флота. 

Перша частина проекта характеризувалась тим, що він реалізовувався за 

участю та жорсткому контролі апарата ММФ: Головні госпрозрахункові 

об´єднання, Управління експлуатації флота та портів, Планово-економічне 

управління та В/О «Совфрахт» - монопольний брокер. Регламентувався 

порядок фрахтування суден, їх експлуатація, фінансування, здійснення 

розрахункових операцій та звітність виключно особливими наказами, 

розпорядженнями та інструкціями ММФ та пароплавств. У збудованій 

організаційно-комерційній вертикалі апарат ММФ – пароплавства для 

оперативної роботи було створено спеціальні підрозділи (у ГХО – відділи 

експлуатації бербоут-чартерного флота), у пароплавствах – бербоут-чартерні 

ХЕДС, центральна валютна агенція, валютний обіговий фонд комерційних 

операцій. Центральною ланкою усієї вертикалі – В/О «Совфрахт», де 

здійсненням комерційних операцій опікувалась спеціально створена та наділена 

значними повноваженнями Контора Комерційних Операцій.  

Перед укладанням бербоут-чартерної угоди пароплавства як замовники 

готували обгрунтування доцільності оренди певних суден. Економічним 

критерієм ухвалення рішення про оренду була умова про те, що запланований 

частий валютний прибуток від оперування орендованими суднами має 

повністю відшкодовувати витрати з оренди: 
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де F  - чиста валютна виручка за період оренди T ; 

     K  - повна сума витрат з оренди і кредита за період T . 



Друга частина реалізації проекта почалась 1987 р., коли набула чинності 

урядова постанова про удосконалення організації зовнішньоторговельної 

діяльності. На виконання цієї постанови вид зовнішньоторговельних операцій, 

які розглядаються, було виведено з ММФ, а для реалізації їх та здійснення 

інших подібних операцій на базі ККО було сформовано самостійне АКП 

«Совкомфлот». Воно свою діяльність з довгострокової оренди суден як із 

пароплавствами, так і з іноземними партнерами будувало на ринкових 

відносинах. У цій сфері АКП стало виступати не лише орендатором, а також і 

брокером з придбання або продажу суден, їх оператором, менеджером із 

повноваженнями з експлуатації суден, судновласником, який приймає на свій 

баланс судна і т.д. Основою партнерських відносин стали договори та 

контракти. За час своєї діяльності (до 1991 р.) «Совкомфлотом» було 

безвідкшодовно передано іншим підприємствам ММФ судна, обладнання, 

запасні частини та матеріали на суму біля 500 млн. дол. США. У 90-ті роки 

«Совкомфлот» володів тоннажем більше 3 млн. т дедвейта.  

Мінтрансом України спробу придбання суден через бербоут-чартерну 

оренду було здійснено у 2001-2001 рр. Для цього було створено спеціальну 

судноплавну компанію «Український комерційний флот». На її баланс було 

передано ряд суден із подальшими планами збільшення основних фондів за 

рахунок лізинга (бербоут-чартера) іноземних суден. Але виділені обсяги фонда 

на такі операції (36% запланованого) не дозволили навіть почати таку роботу.  

Більш результативною була практика реалізації побудови суден АСК 

«Укррічкфлот» за рахунок кредитів Європейського банку реконструкції та 

розвитку у 2000-1008 рр. У цьому проекті спущені на воду судна передавались 

АСК на умовах бербоут-чартера на переходили у її власність лише після спати 

останнього внеска за виданим ЄБРР кредитом.  

Слід зазначити, що здійснення масштабних проектів придбання суден на 

умовах бербоут-чартера вимагає ретельної підготовки до організації його 

проведення, комерційного, фінансового та правового забезпечення, а також 

контроля виконання цих операцій. Практикою доведено, що така комерційна 



робота може здійснюватися як за участю та під контролем відомчих структур, 

так і на умовах, коли взаємовідносини будуються на базі ринкових 

партнерських інтересів. При виконанні таких проектів необхідно визначити 

його учасників, виділити провідний підрозділ, а також створити певний 

стабілізаційний валютний фонд та відпрацювати технологію проведення 

фінансових розрахунків.  
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