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ВСТУП 

 

«Стратегічний план розвитку державного підприємства «Спеціалізований 

морський порт «Октябрьск» на 2015-2038 роки» (далі – Стратегічний план), 

розроблений фахівцями ДП «Спеціалізований морський порт «Октябрьск» (далі 

– ДП «СМП «Октябрьск»), передбачає виконання вимог державної політики 

Уряду України в галузі морського та річкового транспорту, основна мета якої: 

- збільшення пропускної спроможності; 

- реконструкція та нарощування виробничих потужностей, шляхом 

залучення інвесторів; 

- диверсифікація спектру послуг (вихід на нові внутрішні та зовнішні 

ринки); 

- підвищення доходів і прибутку від виробничої діяльності; 

- забезпечення росту робочих місць; 

- надання соціально-економічних гарантій працівникам. 

Стратегічний план розроблено відповідно до статті 7 Закону України 

«Про морські порти України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 

11.07.2013 № 548-р «Про затвердження Стратегії розвитку морських портів 

України на період до 2038 року» (далі – Стратегія розвитку). При його 

формування було враховано передовий європейський досвід господарювання в 

морських портах із можливістю залучення інвесторів та застосування механізму 

державно-приватного партнерства. 

ДП «ЧорноморНДІпроект» від 19.12.2014  розроблені Основні напрямки 

перспективного розвитку ДП «СМП «Октябрьск», де запропоновані 

інвестиційні проекти, спрямовані на розширення порту та збільшення його 

пропускної спроможності. 

Стратегічний план на 2015-2038 роки розроблено на виконання наказу 

Міністерства інфраструктури України від 20.01.2014 № 29 «Про проведення 

узгодженої інвестиційної політики в установах, організаціях та на 

підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури 

України» (зі змінами та доповненнями) та згідно з Методичними 

рекомендаціями з питань методологічного забезпечення складання середньо- та 

довгострокових стратегічних планів розвитку державних підприємств, 

державних акціонерних товариств та господарських структур, затвердженими 

наказом Мінекономрозвитку України від 14.08.2013 № 971. 
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1. СУЧАСНИЙ СТАН 
 

1.1. Загальна інформація 

ДП «СМП «Октябрьск» – сучасний  міжнародний високомеханізований 

універсальний вузол, що спеціалізується на перевантаженні тарно-штучних, в 

тому числі потребуючих спеціальних умов перевантаження і зберігання 

вантажів, з сухопутних видів транспорту на морські і річкові судна та у 

зворотному напрямку. 

ДП «СМП «Октябрьск» належить до групи портів Північно-Західного 

Причорномор’я, яка складається з 8 портів: Білгород-Дністровський, Іллічівськ, 

Одеса, Южний, Октябрьск, Миколаїв, Херсон, Скадовськ. 

Порт «Октябрьск» засновано в 1965 році на лівому березі Дніпро-

Бузького лиману. 

Єдиним портовим оператором, що веде стивідорну діяльність на території 

морського порту є ДП «СМП «Октябрьск» (далі по тексту – Портовий 

оператор), засноване у 1992 році. 

Територія Портового оператора зарахована до земель транспорту для 

обслуговування порту та складає 178,8 га. 

Підхід суден до порту здійснюється по Бузько-Дніпровсько-Лиманському 

каналу (далі – БДЛК) відповідно до правил плавання по цьому каналу. Відстань 

від Очакова до ДП «СМП «Октябрьск» – 37,6 морських миль.  

Акваторія обладнана плавучими і береговими засобами навігаційного 

устаткування. 

 

Характеристика причалів та перевантажувального обладнання 

Портовий оператор, для виконання вантажно-розвантажувальних робіт і 

обслуговування морських і річкових суден, використовує 7 причалів, загальною 

довжиною 1,53 км. 

Глибини і довжина причальної лінії дозволяють приймати судна 

завдовжки до 230 м, шириною до 32,5 м, дедвейтом до 80 тис. тонн (відповідно 

до правил плавання по каналу). Глибини біля причалів становлять від 9,75 м до 

11,5 м, але прохідна глибина БДЛК в 10,3 м обмежує можливості Портового 

оператора щодо прийому суден. 

На фронтальній лінії причалів Портового оператора експлуатуються 15 

портальних кранів «Альбрехт», «Альбатрос», «Сокіл», «Кондор», «Стерх» 

вантажністю від 10 до 40 тонн, 9 портальних кранів вантажністю 10-16 тонн 

знаходяться на тилових майданчиках. Гараж внутрішньопортової механізації 

налічує 147 одиниць перевантажувальної техніки: автонавантажувачі «Toyota», 

«Kalmar», «Konecranes» «Hyster», «Komatsu» вантажністю від 1,5 до 25 тонн, 

портові тягачі «Sisu», «Terberg», «Kalmar», обладнанні залізничними 

автозчеплювальними пристроями маневрові трактори, ковшові фронтальні 

навантажувачі, парк ролтрейлерів. 

При існуючому рівні механізації розрахункова переробна спроможність 

ДП «СМП «Октябрьск» складає до 2,57 млн. тонн сухих вантажів на рік. 
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Переробна спроможність, оснащення портальними кранами, наявність 

критих та відкритих складських площ наведені в таблиці 1. 

Для зберігання вантажів Портовий оператор має відкриті складські 

майданчики площею 277 200 кв.м. Загальна площа критих складських 

майданчиків складає 41 135 кв.м. Крім того, в складську інфраструктуру 

входить спецкомплекс для прийому і зберігання вантажів спецпризначення, 

загальною площею зберігання 105 700 кв.м. 

 

Транспортна інфраструктура 

Портовий оператор має розвинену інфраструктуру під'їзних залізничних 

шляхів. Їх загальна протяжність складає 16,5 км, включаючи 33 стрілочні 

переклади. 

Залізничні колії підведені на усі вантажні причали і тилові майданчики 

Портового оператора. Розвинена рампова залізнична інфраструктура 

вивантаження-навантаження значно спрощує перевантажувальні процеси для 

колісної та гусеничної техніки. 

Примикання до мережі залізниць загального користування здійснюється 

через станцію «Жовтнева» Херсонського відділення Одеської залізниці. 

Обслуговування під'їзних залізничних шляхів порту здійснюється локомотивом 

станції «Жовтнева». Станція «Жовтнева» є тупиковою, вона обслуговує крім 

ДП «СМП «Октябрьск» ще декілька великих підприємств, серед яких ТОВ 

«МСП «Ніка-Тера» і ТОВ «Миколаївський глиноземний завод». Робота станції 

виконується цілодобово. Встановлена пропускна спроможність станції складає 

828 вагонів на добу. 

Автодорожня інфраструктура складається з асфальтованих і бетонованих 

автомобільних доріг загальною протяжністю 8,4 км. Автомобільні дороги 

підведені до усіх складів. Будь яких перешкод для проїзду негабаритних 

вантажів немає. 
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Таблиця 1. Виробничі характеристики 

 

Найменування 

причалу 

Довжина, 

м 

Глибина 

(проектна), 

м 

Кількість 

портальних 

кранів на 

причальній 

лінії 

Кількість 

портальних 

кранів на 

тилових 

майданчиках, 

од. 

Спеціалізація 

(номенклатура 

оброблюваних 

вантажів) 

Площа 

відкритих 

складських 

площадок, 

кв.м 

Площа 

критих 

складських 

площадок, 

кв.м 

Пускова 

максимальна 

переробна 

спроможність, 

тис. тонн 

Причал №1 180,00 10,50 2 - генеральні 

90 000 

 
250 

Причал №2 180,00 10,50 3 - 

генеральні, 

зернові й 

продукти 

перемолу1 

2160 250 

Причал №3 225,60 11,50 3 2 генеральні 

80 800 
 

460 

Причал №4 201,75 11,50 2 2 
генеральні, 

навалювальні  
8640 460 

Причал №5 285,00 11,50 2 2 
генеральні, 

навалювальні 
73 000 

 
500 

Причал №6 210,10 11,50 3 3 
генеральні, 

навалювальні 
8640 500 

Допоміжний 

причал 
250,13 9,75 - - 

ро-ро (накатні 

вантажі) 
30 000 - 150 

РАЗОМ 1532,58  15 9  273800 19440 2570 

 

 

                                                 
1 Із використанням додаткових технічних засобів. 
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1.2. Операційна діяльність 

ДП «СМП «Октябрьск» на ринку обробки вантажів морськими 

торговельними портами займає долю ~ 3,5 % по переробці генеральних 

вантажів, з них чорних металів – близько 8%. 

У загальному вантажообігу українських портів доля портів басейну 

Дніпро-Бузького лиману складає ~ 40%. Загальний обсяг переробки вантажів 

портами миколаївського регіону Дніпро-Бузького басейну як державних, так і 

приватних з кожним роком зростає й станом на 2014 рік становить близько            

28 млн. тонн. Доля вантажопереробки ДП «СМП «Октябрьск» в загальній 

вантажопереробці портів Дніпро-Бузького басейну складає ~ 8,5%. 

 

Таблиця 2. Вантажопереробка Портового оператора за номенклатурою у 

2010-2015 роках, тонн 

 

№ Номенклатура 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

Експорт: 2409152,6 2393189,5 2112473,0 1753995,3 2358333,3 

1. Чорні метали:      

1.1. Сталь листова 

непакована 

199,1 5098,8 5872,1 10398,0 9862,1 

1.2. Труби   13315,9 6474,1 5622,8 

1.3. Катанка 581496,8 515647,9 403149,9 207790,6 61094,0 

1.4. Сляби, заготовка, 

арматура, інший 

прокат 

1806165,5 1719254,2 1225113,3 874004,7 1284223,0 

1.5. Сталь в рулонах, 

пачках, пакетах 

 132685,8 358116,2 273174,4 194034,4 

1.6. Чавун      

2. Насипні:      

2.1. Вугілля   42030,1 290952,2 20907,4 

2.2. Кокс   11035,8 19209,6 44000,0 

2.3. Мінерально-будівельні     686423,0 

2.4. Лісні    32218,9 62143,2 12119,0 

2.5. Чавун   9584,0   

3. Спецвантажі: 13329,0 8552,0 8429,8 7318,2 3251,6 

4. Інші2: 7962,2 11950,8 3607,0 2530,3 36796,1 

Імпорт: 31967,2 7082,1 11172,8 42017,3 46591,5 

1. Чорні метали:      

1.1. Сталь листова 

непакована 

     

1.2. Труби      

1.3. Катанка      

1.4. Сляби, заготовка, 

арматура, інший 

прокат. 

     

1.5. Сталь в рулонах, 

пачках, пакетах 

  1064,4 1215,5  

1.6. Чавун      

2. Насипні:      

2.1. Вугілля      

2.2. Кокс      

2.3. Мінерально-будівельні   6000,0 35731,6 46292,6 

2.4. Лісні      

                                                 
2 - включаючи зернові й продукти перемолу з червня 2014 року 
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2.5. Зернові      

3. Спецвантажі: 199,7 3,3 55,8 15,9 298,9 

4. Інші: 31767,5 7078,8 4052,6 5054,2  

Транзит: 34033,1 24724,9 29535,4 47234,0 6388,2 

1. Чорні метали:      

1.1. Сталь листова 

непакована 

   69,4  

1.2. Труби      

1.3. Катанка    366,8  

1.4. Сляби, заготовка, 

арматура, інший 

прокат. 

     

1.5. Сталь в рулонах, 

пачках, пакетах 

     

1.6. Чавун      

2. Насипні:      

2.1. Вугілля      

2.2. Кокс      

2.3. Мінерально-будівельні    26972,0 2760,0 

2.4. Тріска      

2.5. Зернові      

3. Спецвантажі: 33227,1 24457,7 29261,2 13670,4 3557,4 

4. Інші: 806,0 267,2 274,2 6155,4 70,8 

ВСЬОГО: 2475152,9 2424996,5 2153181,2 1843246,6 2411313,0 

 

 

 
 

Діаграма 1. Динаміка вантажопереробки, тис. тонн 
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Діаграма 2. Основна номенклатура вантажів у 2013-2014 роках, тис. тонн 

 

Обсяги вантажопереробки Портового оператора є стабільними, незначне 

зменшення вантажообігу з 2010 року аргументоване економічним становищем 

на міжнародних ринках. До 2013 року основну номенклатуру переробки 

вантажів Портового оператора складали чорні метали, рівень виробництва яких 

підприємствами України постійно коливається й залежить від світового ринку. 

Вже у 2014 році Портовий оператор шляхом диверсифікації перевищив 

показники 2013 року на 23,6% (діаграма 3). 

Щодо впливу сезонності на переробку вантажів, основний обсяг вантажів 

переробляється Портовим оператором у зимовий період. Це пов'язано зі 

спрямуванням вантажопотоків з портів Азовського моря у зв'язку із 

суворішими погодними умовами – замерзанням моря. 

З 2014 року ведеться постійне залучення нової номенклатури вантажів: 

зернові та навалювальні (мінерально-будівельні, паливно-енергетичні). 

Диверсифікація номенклатури вантажів має стратегічно закріпити положення 

Портового оператора на внутрішньому ринку портових послуг України. 
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Діаграма 3. Результати диверсифікації навалювальних вантажів у 2014 

році в порівнянні з 2013 роком, тис. тонн 
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1.3. Фінансова діяльність 

Таблиця 3. Динаміка основних показників наявності та використання економічного потенціалу у 2010-2014 роках 

№ 

п.п. 
Напрям діяльності Найменування показника 

Одиниця 

виміру 

Роки Темп 

росту 

2014 р. 

до 2013 

р., % 

2010 2011 2012 2013 2014 

1. 

Фінансова діяльність 

 

 

1.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
тис. гривень 238585 225305 203615 153863 249779,4 162,3 

1.2. Фінансовий результат від операційної діяльності тис. гривень 62528 63010 35051 -13603 61510 - 

1.3. Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) тис. гривень 45365 46398 23699 -28568 48190 - 

1.4. Рентабельність операційної діяльності % 26,2 27,97 17,21 -8,84 30,8 - 

1.5. Рентабельність діяльності % 19 20,6 11,63 -18,57 19,3 - 

2. Маркетингова діяльність 

2.1. Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, 

послуг) підприємства на відповідному ринку 
% 2,29 2,13 1,96 1,25 1,55 - 

2.2. Питома вага продукції, що реалізована за межами 

держави (експорт) 
% 3,90 3,98 3,25 1,75 2,13 - 

3. Виробнича діяльність 

3.1. Обсяг вантажопереробки тис. тонн 2475,1 2424,9 2153,3 1843,2 2411,3 130,8 

3.2. Виробничі потужності підприємства тис. тонн 2570 2570 2570 2570 2570 100,0 

3.3. Рівень використання виробничих потужностей % 96,3 94,3 83,8 71,7 93,8 - 

3.4. Питома вага витрат на енергоресурси у складі 

операційних витрат 
% 5,6 8,3 9,6 7,7 6,2 - 

4. 
Інвестиційна та інноваційна 

діяльність 

4.1. Капітальні інвестиції, усього, у тому числі за 

джерелами фінансування 
тис. гривень 31370 31030 27337 13796 18571 134,6 

4.1.1. Власні кошти підприємства тис. гривень 31370 31030 27337 13796 18571 134,6 

5. 
Розвиток трудового 

потенціалу підприємства 

5.1. Середньооблікова чисельність штатних працівників осіб 855 850 887 785 667 85,0 

5.2. Середньомісячна заробітна плата працівників гривень 9464,7 8034,2 7470,9 7 151,4 10050,1 140,5 

5.3. Продуктивність праці 
тис. гривень / 

особу 
279,05 265,06 229,55 265,06 374,48 141,3 

6. 
Стан та використання 

активів 

6.1. Вартість активів, усього тис. гривень 175908 205366 222255 325179 375660 115,5 

6.2. Оборотні активи тис. гривень 58555 65362 63993 48695 100370 206,1 

6.3. Основні засоби (первісна вартість) тис. гривень 188635 224171 236405 718294 730046 101,6 

6.4. Ступінь зносу основних засобів % 42,7 39,3 40,9 62,2 63,7 - 

6.5. Рентабельність активів % 27,06 24,34 11,08 - 10,44 6,8 - 
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 2. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

 

До пріоритетних напрямків Стратегічного плану значною мірою належать 

інвестиції в нове будівництво або реконструкцію об'єктів порту та інших 

організацій, що взаємодіють з Портовим оператором. 

Нове будівництво або реконструкція портових потужностей, що 

планується, пов'язані із зміною структури і номенклатури вантажообігу, 

обробкою сучасних великотоннажних суден, а також необхідністю розширення 

і покращення ряду послуг, які надаватимуться Портовим оператором з метою 

підвищення його конкурентоспроможності й привабливості для перевізника. Це 

спричинить: 

- поліпшення технології і експлуатації основних фондів; 

- вдосконалення структури управління на об'єктах, що плануються до 

реалізації; 

- підвищення продуктивності праці; 

- вдосконалення організації виробничих процесів; 

- розвиток і вдосконалення інформаційно-аналітичної мережі; 

- оптимізацію чисельності працівників і підвищення рівня їх кваліфікації і 

відповідальності; 

- енергозбереження і ресурсозбереження. 

Порт розташовано поза міською межею (на відміну від Одеського, 

Миколаївського та Херсонського портів). Це дозволяє обробляти велику 

номенклатуру вантажів (включаючи небезпечні вантажі, які вимагають 

особливих заходів безпеки при переробці). Порт не обмежений об'єктами 

міської забудови і має можливість розвивати свої потужності за рахунок 

наявності: 

- земель перспективного розвитку (34,3 га, з урахуванням можливості 

намиву території приблизно 100 га); 

- земель запасного фонду області (64,0 га); 

- земель лісового фонду (44,4 га). 

У порівнянні з Миколаївським морським торговельним портом, порт 

«Октябрьск» розташований нижче по БДЛК. Така позиція дозволяє знижувати 

тарифи на лоцманську проводку, за рахунок проходу судами меншої кількості 

колін каналу. 
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2.1. Стратегічні напрями і цілі 

 

Таблиця 4. Показники результатів їх виконання ДП «СМП «Октябрьск» у 2015-2018 роках 

 

№ 

п.п. 

Найменування завдання/ показника 

результату 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Базовий період Плановий період (прогноз) 

2013 2014 
2015 

(оперативно) 
2016 2017 2018 

1 
Задоволення потреб економіки держави, 

зовнішньої торгівлі та населення 
Х Х 

 
 

    

1.1 Збільшення портових потужностей Х Х 
 

 
    

1.1.1 Реалізація нових інвестиційних проектів Х Х 
 

 
    

1.1.2 Залучення приватних інвестицій Х Х 
 

 
    

1.1.1 Ключові показники 
   

 
    

 
Пропускна спроможність порту3 тис. тонн 

Технічна документація, 

прогнозні показники 
2570 2570 2570 2570 6570 11820 

 Розмір інвестицій (всього) 4 тис. грн.  13796 18571 38436 663860 2558176,5 1854560 

1.2 
Підвищення ефективності використання 

державного майна    
 

    

1.2.1 Розвиток технології виробництва Х Х 
 

 
    

1.2.2 Покращення фондовіддачі Х Х 
 

 
    

1.2.1 Ключові показники 
   

 
    

 
Фондовіддача % 

Управлінський облік, 

прогнозні показники 
23,91 35,2 56,0 65,0 70,0 80,0 

1.3 Соціальний розвиток 
   

 
    

1.3.1 Створення нових робочих місць Х Х 
 

 
    

1.3.2 
Підвищення матеріальної  зацікавленості 

працівників 
Х Х 

 
 

    

1.3.3 
Зведення до мінімум впливу екології та 

виробничих процесів на здоров`я працівників 
Х Х 

 
 

    

1.3.1 Ключові показники 
   

 
    

 
Кількість працівників осіб 

Управлінський облік, 

прогнозні показники 
785 667 674 730 921 1171 

2 
Підвищення статусу підприємства у 

Миколаївському регіоні 
Х Х 

 
 

    

                                                 
3 - прогнозні показники збільшення пропускної спроможності ґрунтуються на Основних напрямках перспективного розвитку ДП «СМП «Октябрьск», розроблених ДП 

«ЧорноморНДІпроект». 

4 - до 2016 р. передбачено інвестиції тільки коштами Портового оператора. Розмір інвестиційних вкладень подано відповідно до експертної оцінки ДП «ЧорноморНДІпроект» у гривневому 

еквіваленті. 
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2.1 
Збільшення відрахувань у державний та 

місцевий бюджети 
Х Х 

 
 

    

2.1.1 Підвищення доходів Х Х 
 

 
    

2.1.2 
Збільшення середньої заробітної плати 

працівників 
Х Х 

 
 

    

2.1.1 Ключові показники 
   

 
    

 
Валовий дохід тис.  грн. 

Управлінський облік, 

прогнозні показники 
153863 249779 434447 534085 600000 900000 

 
Середня заробітна плата тис. грн. 

Управлінський облік, 

прогнозні показники 
7,15 10,05 11,04 11,2 11,8 12,2 

2.2 Збільшення вантажопереробки Х Х       

2.2.1 Залучення нових вантажопотоків Х Х       

2.2.2 Маркетингові заходи Х Х       

2.2.1 Ключові показники         

 Вантажопереробка тис. тонн 
Управлінський облік, 

прогнозні показники 
1843 2411 2450,3 3010 6500 11000 

3 
Комплексний розвиток та підвищення 

конкурентоспроможності  
Х Х 

 
 

    

3.1 Підвищення якості надання послуг Х Х 
 

 
    

3.1.1 
Скорочення часу та спрощення процедури 

оформлення вантажів 
Х Х 

 
 

    

3.1.2 
Скорочення часу обробки транспортних 

засобів 
Х Х 

 
 

    

3.1.1 Ключові показники 
   

 
    

 
Інтенсивність обробки суден 

тис. 

тонн/добу 

Управлінський облік, 

прогнозні показники 
5,04 6,61 6,71 8,25 17,8 30,1 

3.2 Зниження собівартості послуг Х Х 
 

 
    

3.2.1 Оптимізація логістичних процесів Х Х 
 

 
    

3.2.2 Підвищення ефективності закупівель Х Х 
 

 
    

3.2.1 Ключові показники 
   

 
    

 
Собівартість ВРР грн./тонна 

Управлінський облік, 

прогнозні показники 
82,2 74,3 81,1 79,5 64,0 60,0 
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2.2. Завдання 

Таблиця 5. Заходи щодо виконання завдань Стратегічного плану розвитку ДП «СМП «Октябрьск» у 2015-2018 роках 

№ 

п.п. 
Захід Строк виконання 

Відповідальний 

виконавець 
Форма завершення заходу 

 1 Збільшення портових потужностей 

 1.1 Реалізація нових інвестиційних проектів5 

  Будівництво зернового комплексу 2015-2016 Інвестор Акт введення в експлуатацію 

 Будівництво «Комплексу з перевалки зріджених вуглеводневих 

газів, дизельного палива та інших вантажів» 
2015-2017 Інвестор Акт введення в експлуатацію 

  Будівництво зернового комплексу із подовженням причальної лінії 2015-2018 Інвестор Акт введення в експлуатацію 

 Будівництво комплексу для допоміжного причалу з обробки суден 

Ро-Ро 
2015-2018 Інвестор Акт введення в експлуатацію 

 Будівництво зернового комплексу з береговими об’єктами  за 

територією Портового оператора 
2015-2018 Інвестор Акт введення в експлуатацію 

 1.2 Залучення приватних інвестицій 

 2 Підвищення ефективності використання державного майна 

 2.1 Розвиток технології виробництва 

  Розробка та вдосконалення технології вантажно-розвантажувальних 

робіт 
2015-2018 

Керівництво 

підприємства, інвестор  

 2.2 Покращення фондовіддачі 

  Досягнення запланованих показників фондовіддачі 2015-2018 Керівництво 

підприємства, інвестор  

  

 3 Соціальний розвиток 

 3.1 Створення нових робочих місць 

  Залучення додаткових вантажопотоків 
2015-2018 

Керівництво 

підприємства, інвестор  

 3.2 Підвищення матеріальної зацікавленості працівників 

  Підвищення заробітної плати 
2015-2018 

Керівництво 

підприємства  

  Підвищення матеріальної допомоги 
2015-2018 

Керівництво 

підприємства  

 3.3 Зведення до мінімуму впливу екології та виробничих процесів на здоров'я працівників 

  Організація роботи з охорони праці, контроль за виконанням вимог 

нормативних документів з техніки безпеки, відповідне фінансування  
2015-2018 

Керівництво 

підприємства  

                                                 
5 - інвестиційні проекти представлені згідно Основних напрямків перспективного розвитку ДП «СМП «Октябрьск», розроблених ДП «ЧорноморНДІпроект». 
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  Отримання дозвільних документів контролюючих органів 
2015-2018 

Керівництво 

підприємства  

 4 Збільшення відрахувань у державний та місцевий бюджети 

 4.1 Підвищення доходів 

  Залучення додаткових вантажопотоків 
2015-2018 

Керівництво 

підприємства, інвестор  

 4.2 Збільшення середньої заробітної плати працівників 

  Планове підвищення заробітної плати при фінансовій можливості  Згідно з 

фінансовими 

планами 

Керівництво 

підприємства, інвестор  

  

 5 Збільшення вантажопереробки 

 5.1 Залучення нових вантажопотоків 

  Диверсифікація номенклатури вантажів 
2015-2018 

Керівництво 

підприємства, інвестор  

 5.2 Маркетингові заходи 

  Виставкова діяльність 
2015-2018 

Керівництво 

підприємства, інвестор  

  Аналіз ринку стивідорних  послуг, пошук вантажовласників 
2015-2018 

Керівництво 

підприємства, інвестор  

 6 Підвищення якості надання послуг 

 6.1 Скорочення часу та спрощення процедури оформлення вантажів 

  Розробка та введення інформаційних систем обліку та оформлення 

вантажів 
2015-2016 

Керівництво 

підприємства, інвестор 

Договір користування інформаційної 

системи портового товариства 

 Залучення сторонніх організацій та контролюючих органів портового 

товариства до інформаційних систем підприємства 
2015-2016 

Керівництво 

підприємства, інвестор 

Договір користування інформаційної 

системи портового товариства 

 6.2 Скорочення часу обробки транспортних засобів 

  Комплекс технологічних заходів 
2015-2018 

Керівництво 

підприємства, інвестор  

 7 Зниження собівартості послуг 

 7.1 Оптимізація логістичних процесів 

  Комплекс технологічних, складських та експлуатаційних заходів 
2015-2018 

Керівництво 

підприємства, інвестор  

 7.2 Підвищення ефективності закупівель 

  Вдосконалення тендерних процедур 
2015-2018 

Керівництво 

підприємства, інвестор  
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2.3. Перспективні вантажопотоки 

 

Чорні метали 

Виробництво і споживання металів у світі постійно зростає. За останні 20 

років щорічне світове споживання металів та світовий металофонд подвоїлися і 

складають, відповідно, близько 800 млн. тонн і близько 8 млрд. тонн. 

Виготовлена з використанням чорних і кольорових металів частка продукції в 

цей час складає (72-74)% валового національного продукту держав. Метали в 

XXI столітті залишаються основними конструкційними матеріалами, так як за 

своїми властивостями, економічного виробництва та споживання не мають собі 

рівних у більшості сфер застосування. Тому, незважаючи на нестабільність 

світового ринку, попит на якісну українську продукцію залишається високим. 

Перспектива залучення додаткових об'ємів залежить від об’ємів виплавки 

металопродукції та логістичних напрямків її реалізації. 

В цей час основна маса металів виробляється і споживається такими 

країнами як США, Японія, Китай, Росія, Німеччина, Україна, Франція, Італія, 

Великобританія та інші. 

Головні імпортери – Японія, Німеччина, США. Саме в цих країнах, а 

також у Бразилії та Китаї знаходяться найбільші плавильні комбінати. 

Найбільшими експортерами сталі є Японія, Німеччина, Франція, Італія, 

Великобританія і Південна Корея. 

 

Таблиця 6. Топ-10 країн-виробників сталі за 2013 рік (по інформації 

WorldSteel), млн. тонн 

 
№ 

п.п. 
Країна Об’єм виготовленої продукції % до 2012 р. 

1. Китай 779,0 7,5 

2. Японія 110,6 3,1 

3. США 87,0 -2,0 

4. Індія 81,2 5,1 

5. Росія 69,4 -1,5 

6. Південна Корея 66,0 -4,4 

7. Німеччина 42,6 0,0 

8. Туреччина 34,7 -3,4 

9. Бразилія 34,2 -1,0 

10. Україна 32,8 -0,5 

 

У 2013 р. Україна виплавила близько 32,8 млн. тонн сталі, що на 0,6% 

менше, ніж за 2012 рік. У 2014 році відбувся спад виробництва на 17% до 27,2 

млн. тонн. За 2014 рік виробництво металопрокату в порівнянні з 2013 роком 

скоротилося на 18% (до 23,8 млн. тонн), чавуну – на 15% (до 24,8 млн. тонн).  

Обсяги експорту української металопродукції в 2013 році порівняно з 

2012 роком зросли на 3,5% до 23,3 млн. тонн. Основний товарною позицією в 

експорті металопродукції з України є напівфабрикати (2013 р. – 47% загального 

обсягу експорту). За 10 місяців 2014 року експорт склав 17,0 млн. тонн. 
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На сьогодні Україна експортує метали в 97 країн світу. Основними 

партнерами є: Китай, Туреччина, Росія, США. 

У 2013 році в морських портах України було перевантажено 20,9 млн. 

тонн чорних металів, що на 4,3% менше ніж у попередньому році. Основну 

частину вантажопотоку становили експортні потоки – 89% (18,6 млн. тонн), 

частка транзитних вантажів склала 8,4% (1,7 млн. тонн). Обсяг імпорту та 

каботаж був незначний – 230 тис. тонн і 349 тис. тонн відповідно. 

Обсяг експорту склав 18,6 млн. тонн, що на 0,5% більше ніж у 2012 році 

Обсяг транзиту склав 1,7 млн. тонн, що менше ніж у 2012 році на 41,4%. 

За 11 місяців 2014 року відбувся ріст обсягів перевалки металів на 8,4% 

(17,4 млн. тонн). При цьому, експорт збільшився на 10% (до 15,6 млн. тонн), а 

транзит – на 8,2% (до 1,7 млн. тонн). Імпортні та транзитні перевезення були 

незначні. 

Динаміка розвитку металургії України в найближчі 5-7 років в значній 

мірі буде залежати від успішного закріплення українських виробників на 

світових ринках і якомога більшої географічної диверсифікації напрямків 

поставок. 

У перспективі Україна має можливість збільшити свої ринки збуту, 

головним чином у країнах Південно-Східної Азії, Китаї, США, Туреччини, 

Італії. Темпи приросту становитимуть 2-3% на рік. 

Вигідне географічне розташування ДП «СМП «Октябрьск» по 

відношенню до вітчизняних виробників, значні складські площі дозволяють 

забезпечити переробку обсягів металів та збільшити перевалку до 25-30% від 

існуючого рівня. 

Разом зі стабільністю обсягів експорту металів через морські порти 

прогнозується збільшення імпорту готової сталевої продукції, металів з 

покриттям, до України. Це пов’язано насамперед з якістю вітчизняних товарів 

та закордонних. Отже ці вантажопотоки вимагають від портів створення 

терміналів, комплексів з обробки зазначеного вантажопотоку. 

 

2. Мінерально-будівельні вантажі навалом 

Вантажопотік глини в останні роки мав стабільні тенденції зростання, а 

ринок перевезень цього вантажу має стійкий попит. В цілому, ринок експорту 

глин з України становив близько 4,5 млн. тонн і в перспективі на найближчі 5 

років може вирости до 5,0 млн. тонн. Запаси глин високої якості обмежені, 

подальший її видобуток із розробкою родовищ може мати високу собівартість і 

бути неефективним. Зупинка цього вантажопотоку і його зниження може 

початися вже через найближчі 15 років. Але до 2018 року вантажопотік глин 

становитиме щорічно 3,0-4,0 млн. тонн. 

Перевезення мінерально-будівельних вантажів пов'язані насамперед з 

пожвавленням будівельної промисловості. В цілому, вантажопотоки 

навалювальних вантажів стабільні і мають тенденцію до зростання у напрямках 

країн: Індія, Іспанія, Італія, Туреччина, ОАЕ. 

Незважаючи на те, що Україна має значну кількість морських 

торговельних портів із загальним обсягом перевалочних потужностей на рівні 
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150 мільйонів тонн, для задоволення потреб, у тому числі, вітчизняного 

гірничо-металургійного комплексу цього явно недостатньо, тому питання 

збільшення пропускної спроможності Портового оператора з перевантаження 

навалювальних вантажів є актуальними. 

 

3. Залізорудна сировина (ЗРС) 

Щорічно в світі виробляється близько 1 млрд. тонн залізної руди. Вона 

добувається в 50 країнах. Однак основний її обсяг (понад 70%) припадає на 

Бразилію, Австралію, КНР, Росію та Індію. 

Гірничорудна промисловість України посідає одне з провідних місць у 

світі за балансовими запасами, видобутком і переробкою залізорудної 

сировини. Підприємства галузі випускають весь спектр залізорудної сировини: 

залізну руду кускову і дрібну, залізорудний концентрат, окатиші та агломерат. 

Виробничі потужності підприємств галузі дозволяють не тільки 

забезпечити сировиною вітчизняні металургійні заводи, а й експортувати 

значну частину продукції. 

Основними країнами експорту для української сировини є: Китай 

(близько 40-45%), Чехія (на рівні 10-12%), Польща (до 10%). 

Імпорт ЗРС в Україну в 2014 році склав 2,7 млн. тонн, що на 6,9% менше 

обсягів 2013 року. Імпорт ЗРС здійснювався в основному з Росії (майже 99% 

поставок). 

У 2014 році в портах України було перевантажено 41,2 млн. тонн рудних 

вантажів, що на 9% більше ніж у 2013 році. 

На думку фахівців в середньостроковій перспективі щорічний приріст 

вантажопотоку рудних вантажів складе 1,5-2% і до 2020 року обсяг експорту 

може досягти 45 млн. тонн. 

Збільшення участі морських портів України в транспортуванні і 

перевантаженні залізорудної сировини вимагає інвестування не тільки в 

будівництво спеціалізованих перевантажувальних комплексів з будівництвом 

причалів, проведенням днопоглиблювальних робіт, а й у модернізацію та 

збільшення чисельності перевантажувальної техніки, здатної значно скоротити 

час обробки суден. 

По відношенню до ДП «СМП «Октябрьск» питання роботи із ЗРС є 

актуальним, адже ще на етапі проектування порту була передбачена робота з 

рудними навалювальними вантажами на причалі №6. 

 

4. Зернові вантажі 

Основними видами зернових культур на світовому ринку є пшениця, 

ячмінь, овес, кукурудза, рис, гречка і горох. В цей час світовий ринок зерна 

контролюють п'ять основних експортерів: США, Канада, Австралія, Аргентина, 

ЄС. Сумарні експортні пропозиції зерна з боку основної п'ятірки експортерів 

складають понад 84% усього обсягу світової торгівлі. 

 Провідне положення на ринку зерна відводиться США, на частку яких 

припадає 28% обсягу торгівлі, далі йдуть Канада – 17%, Австралія та ЄС – по 

15% і Аргентина – 11%. 
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Основні споживачі зерна: 

Регіон Північної Африки та Близького Сходу: Єгипет (найбільший 

імпортер м'якої пшениці – 7,3-8,2 млн. тонн; частка кукурудзи в структурі 

імпорту - в середньому 4,1-5,3 млн. тонн), Туніс (імпорт пшениці становить 1,1-

1,4 млн. тонн, ячменю – 0,5-0,9 млн. тонн), Саудівська Аравія (найбільший 

імпортер ячменю у світі – близько 7,3 млн. тонн) та ін. 

Країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону: Китай (імпортується до 6,7 

млн. тонн пшениці), Японія (щорічний обсяг імпорту зернових культур складає 

приблизно 25 млн. тонн, у тому числі на кукурудзу припадає 66%, пшеницю – 

21%, ячмінь – 6%, рис (неочищений) – 3%, жито – 1%, овес – 0,5 %) та ін. 

Виробництво зерна в Україні. 

Виробництво зерна в Україні динамічно зростає за рахунок: 

- підвищення врожайності; 

- зміни структури посівних площ. 

Середній обсяг виробництва зерна в 2004-2007 рр. склав 35,5 млн. тонн, в 

2008-2012 рр. – 48,3 млн. тонн. Середній обсяг експортних відвантажень в 

сезонах 2004-2007 рр. склав 9,4 млн. тонн, в сезонах 2008-2012 рр. – 20,7 млн. 

тонн. 

За попередніми даними Мінагропрому, за 2014 рік врожай зерна і 

зернобобових культур склав 64,1 млн. тонн, що перевищило показники 2013 

року на 1,6%. 

Україна увійшла до числа топ-експортерів зерна у світі, прогнозується 

подальше зміцнення її позицій на ринку. 

У 2013/14 маркетинговому році (МР) експорт зерна з України склав 32,4 

млн. тонн, що на 29,5% більше, ніж у 2012/2013 МР. У тому числі було 

вивезено пшениці 9,36 млн. тонн, кукурудзи  – 20,1 млн. тонн, ячменю – 2,52 

млн. тонн, інших зернових культур – 0,4 млн. тонн. 

У 2014/15 МР, на думку фахівців, експорт буде в межах 32-33 млн. тонн. 

Очікується, що експорт пшениці складе 10,3 млн. тонн (+16,4% до показника 

попереднього сезону), ячменю – 3,34 млн. тонн (+37,6%) і кукурудзи – 18 млн. 

тонн (-8,8%). 

В акваторіях Азовського і Чорного морів, річок Дунай, Південний Буг і 

Дніпро для перевалки зернових вантажів функціонують портові елеватори із 

сумарною проектною потужністю близько 35-40 млн. тонн/рік, при загальній 

місткості складів близько 2,3 млн. тонн. 

Найбільш економічно обґрунтовані схеми експорту зернових привели до 

збільшення вантажопереробки в портах Одеського та Миколаївського регіонів. 

При зростанні врожайності зернових культур в Україні до рівня країн 

Західної Європи, обсяг виробництва вже в найближчій перспективі, за оцінкою 

Мінагрополітики України, може скласти 70-80 млн. тонн на рік. Це означає, що 

при внутрішньому річному споживанні до 30 млн. тонн, обсяг експорту в 

найближчі роки може збільшитися до 40-50 млн. тонн. Збільшення поставок 

зерна за кордон відбудеться за рахунок приросту обсягів експорту пшениці – на 

40%, і кукурудзи – на 35%. 
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За оцінками провідних експертів, поточні ринки збуту українських 

експортерів є практично повністю насиченими і мають низький потенціал 

зростання, а от країни Азії, особливо Південно-Східної Азії, є дуже цікавими 

для наших експортерів в середній і довгостроковій перспективі. 

Відповідно до Стратегії розвитку, порти миколаївського регіону для 

ефективного розвитку можуть зосередити свої потужності на переробці 

зернових вантажів (як на одному з найбільш перспективних для даної області). 

Збільшити потужності зі зберігання зернових можливо в тих портах, 

територія яких не обмежена міською забудовою. Одним з таких портів є ДП 

«СМП «Октябрьск», територія та інфраструктура якого дозволяє створити 

зерновий термінал потужністю 2 млн. тонн, для прийому зерна з 

автомобільного та залізничного транспорту, з тимчасовим зберіганням в 

металевому зерносховищі загальною місткістю від 50 до 100 тис. тонн і 

перевантаженням його в морські судна з попереднім зважуванням. Окрім того, 

при наявності сталого вантажопотоку (із залученням зернотрейдерів), можливе 

будівництво універсального комплексу зі складами напільного та силосного 

зберігання та з достатнім рівнем механізації для швидкого завантаження 

великотонажних суден балкерного типу. 

 

5. Вугілля 

Вугільна промисловість у сучасному світі, як і раніше, продовжує 

зберігати роль найважливішої базової галузі економіки. Це обумовлено як 

значною ресурсною базою, так і низьким рівнем монополізації на ринку (у 

порівнянні з іншими енергоносіями). Нарощування вантажопотоку обумовлено 

наявністю складських площ та можливістю відвантаження великотонажних 

суднових партій, що в подальшому зменшує транспортні витрати при 

перевезенні морем. Прогнозні ресурси вугілля на Землі в цей час складають 

більше 15 трильйонів тонн, а світові промислові запаси вугілля – понад 1 трлн. 

тонн, що значно перевершує запаси і ресурси всіх інших енергоносіїв. Світовий 

ринок вугілля більш конкурентний, ніж нафтовий і газовий, оскільки його 

родовища є на всіх континентах, майже в усіх країнах (при цьому 70 країн 

мають видобувні запаси вугілля), а видобуток ведеться практично у всіх 

регіонах світу. 

Близько трьох четвертих світових запасів вугілля припадають на країни 

колишнього СРСР (Росія, Україна, Казахстан), США і Китай. Найбільшими 

запасами високоякісного коксівного вугілля, а також запасами енергетичного 

вугілля, при досить сприятливих гірничо-геологічних умовах, має Австралія. 

У світовому експорті вугілля і формуванні світових цін на вугілля 

провідну роль відіграє п'ятірка країн, на частку яких припадає 70-80% всіх 

експортних поставок – це Австралія, Індонезія, Росія, Китай та ПАР. Попит же 

на вугілля диктують країни, що розвиваються, в першу чергу, Китай та Індія, 

економіка яких активно зростає. Основні споживачі вугільної продукції – 

Японія, Китай (включаючи Тайвань) і Південна Корея. Найбільшими 

імпортерами вугілля на азіатському ринку є Японія, Південна Корея, Індія і 

Тайвань, а на європейському ринку Німеччина і Великобританія. Разом з тим, 
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провідні виробники вугілля – США і КНР є як експортерами, так і імпортерами 

вугілля. Китай став нетто-імпортером вугілля з 2006 р. Японія є чистим і 

найбільшим імпортером вугілля. 

У 2014 році  порівняно з 2013 роком обсяг перевалки вугілля збільшився 

на 0,3 млн. тонн (на 10,2%) і склав 11,6 млн. тонн. При цьому експорт 

зменшився на 0,5 млн. тонн (на 9,1%), а імпорт збільшився на 0,5 млн. тонн (на 

18,3%). Також збільшився транзитний потік на 1,2 млн. тонн (на 8,4%). 

Внутрішні перевезення (каботаж) зросли більш ніж в 5,4 раза до 150 тис. тонн. 

 

6. Наливні вантажі 

Залучення наливних вантажів (олія, меляса, нафтопродукти, газ, хімічні 

речовини) у більшості залежить від інвестиційної політики (капіталовкладень) 

і, як наслідок, забудови зон перспективного розвитку підприємства 

спеціалізованими наливними терміналами. На сьогодні ДП «СМП «Октябрьск» 

має можливість працювати з цією номенклатурою вантажів по прямому 

варіанту із використанням мобільних перевантажувальних пристроїв та 

устаткувань. 

У світовій практиці ринок зрідженого вуглецевого газу (ЗВГ) досить 

розвинений, хоча за своїми обсягами уступає зрідженому природному газу. 

Згідно з даними компанії Purvin&Gert (США) обсяги виробництва в цей час 

складають 240-260 млн. тонн. У найближчі роки виробництво ЗВГ в світі буде 

зростати в середньому на 3,5% на рік. 

Основними виробниками ЗВГ є країни Північної Америки (22%), 

Близького Сходу (22%),  Азії (21%), Європи (17%), Латинської Америки (10%) і 

Африки (9%). 

Сьогодні на світових ринках існує попит на скраплений газ пропан-бутан. 

Одна тільки Туреччина імпортує до 4 млн. тонн цього газу. 

Потужності спеціалізованих комплексів у морських портах України на 

сьогодні становлять близько 600 тис. тонн на рік, у тому числі Іллічівськ – 150-

250 тис. тонн, Одеса – 180-200 тис. тонн, Рені – до 160 тис. тонн.   

За попередніми даними, обсяг перевалки ЗВГ у 2014 році  порівняно з 

2013 роком збільшився на 62 тис. тонн (на 7,9%) і склав 549 тис. тонн. 

Цей напрямок розвитку вантажопереробки вимагає будівництво нових 

сучасних комплексів, які потребують значної території для розташування та 

експлуатації, близького розташування до причалів, що зможе забезпечити 

швидкісним та безпечним обслуговуванням танкерного флоту. Реалізація цих 

проектів значно впливатиме на збереження статусу України як транзитної 

країни. 
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2.4. Прогноз обсягу та структура вантажообігу 

 

Таблиця 7. Прогнози вантажообігу із залученням інвестиційних коштів та 

силами Портового оператора 

 

Найменування 

вантажу 

Вантажопереробка, тис. тонн 

Оптимістичний прогноз Песимістичний прогноз 

2015 2018 2023 2038 2015 2018 2023 2038 

Чорні метали 1500 2000 2500 3500 1500 1500 1500 1500 

Мінерально-

будівельні 

матеріали 

760 800 900 2000 760 800 800 800 

Зернові 200 6500 7600 7600 200 230 250 250 

Автотехніка  500 600 500     

Зріджений 

вуглецевий газ 
 900 1500 2000     

Коксо-вугільні  300 500 1000  60 50 50 

Залізорудна 

сировина 
   1000     

Хімічні    1000    50 

ВСЬОГО: 2460 11000 13600 18600 2460 2590 2600 2650 

 

 
Діаграма 4. Прогнози вантажопереробки по основній номенклатурі 

вантажів 

 

 

2.5. Проблемні питання 

Незважаючи на те, що ДП «СМП «Октябрьск» є висококонкурентним 

підприємством галузі морського транспорту з високим рівнем продуктивності, 

висококваліфікованими фахівцями, не високим (до 35%) рівнем зносу 
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гідротехнічних споруд, наявністю необхідного парку перевантажувальної 

техніки, портальних кранів, з іншими сприятливими умовами ведення успішної 

господарчої діяльності існує низка факторів, що стримують збільшення 

пропускної спроможності, а отже, і кінцевих фінансових результатів Портового 

оператора: 

1. Інфраструктура наземних видів транспорту: 

Залежність від автомобільних доріг та залізничних шляхів, що проходять 

через Корабельний район міста Миколаєва, лімітує обсяги вантажів, що 

прибувають на адресу Портового оператора автотранспортом та залізницею. З 

цією ж проблемою стикнулися всі сусідні підприємства регіону. Відсутність 

об’їзних автомобільної та залізничної доріг не дозволяють приймати та 

обробляти  в установлені строки зростаючі вантажопотоки. На розгляд 

Миколаївської обласної державної адміністрації були представлені проекти 

будівництва залізничної вітки «Жовтнева – Котляреве», автомобільної дороги 

поза межами Корабельного району від вулиці Айвазовського до автостради 

Е58. 

Електрифікація залізничних шляхів до припортової станції «Жовтнева» 

також значно впливає на конкурентний стан портових операторів при залученні 

нових вантажопотоків. На цей час залізничне перевезення здійснюється 

дизельними локомотивами, експлуатація яких набагато дорожча у порівнянні з 

електровозами, та які завдають значну шкоду навколишньому середовищу, в 

тому числі і у житловій зоні Корабельного району міста. Зазначена 

електрифікація залізниці значно покращить конкурентоспроможність 

Портового оператора та сприятиме залученню нових вантажів. 

2. Інфраструктура водних видів транспорту: 

Збільшення обсягів морських перевезень, нові вимоги судновласників 

щодо інтенсивності обробки торговельного флоту, збереження вантажопотоків 

для портів Миколаївського регіону та інші фактори вимагають поглиблення 

БДЛК, акваторій портів, прискорення проходження суднами каналу. Вже на 

сьогодні глибина каналу 10,3 м не дозволяє Портовому оператору приймати 

судна типу «хендімакс». Навігація великотоннажних суден не є цілодобовою. 

Складна ситуація з навігацією суден, як великотоннажних так і малотоннажних, 

наступає при льодовій обстановці. Проводка суден вимагає залучення буксирів 

льодового класу. Збільшення прохідної глибини каналу та ряд інших заходів з 

удосконалення навігації регіону дозволить залучити вантажопотоки, що 

потребують більші судові партії. 

3. Комунікаційні питання: 

Джерелами електропостачання порту на сьогодні служить ВАТ 

«Миколаївобленерго», від якого прокладені два високовольтних кабелі по 6 кВ 

до центрального розподільного пункту. На території порту розташовані 14 

трансформаторних підстанцій загальною потужністю близько 10 тис. кВт. 

Враховуючи сьогоднішній стан кабельних ліній електропередач, допустима 

потужність складає близько 5 тис. кВт, з яких майже вся потужність відведена 

Портовому оператору. Тому при розгляді питань щодо будівництва нових 

виробничих комплексів, постає питання дефіциту потужності. 
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2.6. SWOT - аналіз ДП «СМП «Октябрьск» 

 

 
СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ 

В
н

у
т
р

іш
н

є 
се

р
ед

о
в

и
щ

е
 

1. Привабливе географічне 

розташування. 

2. Порт з достатніми потужностями і 

високим рівнем покриття системами 

забезпечення безпеки мореплавства. 

3. Цілорічна навігація. 

4. Можливість взаємодії з усіма видами 

транспорту (ж/д, авто, внутрішній 

водний). 

5. Розвинена залізнична інфраструктура 

під’їзних шляхів. 

6. Кваліфікована робоча сила і 

управлінський персонал. 

7. Багаторічний досвід. 

8. Використання механізмів державно-

приватного партнерства. 

1.   Низький відсоток використання 

транзитного потенціалу.  

2. Необхідність постійного 

проведення днопоглиблювальних 

робіт у порту. 

3. Складна процедура митного 

оформлення вантажів. 

4. Недостатні інвестиції в оновлення 

портової інфраструктури. 

5. Низький рівень інновацій, нових 

портових технологій. 

6. Залежність від залізничної станції 

(недостатня потужність, 

відсутність електрифікованих 

шляхів). 

7. Недостатня потужність зовнішніх 

кабельних ліній електропередач 

від Миколаївобленерго. 

 
МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ 

З
о

в
н

іш
н

є 
се

р
ед

о
в

и
щ
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1. Територіальна та технологічна 

можливість розвитку портової 

інфраструктури. 

2. Перспективне зростання 

вантажообігу. 

3. Створення сучасних логістичних 

комплексів поблизу портів, 

транспортних вузлів і портів – хабів. 

4. Створення вільних портових 

економічних зон. 

5. Конкурентоспроможні тарифи. 

6. Розвиток транспортних коридорів. 

7. Реалізація інвестиційних проектів на 

необлаштованих територіях. 

1.   Негнучкість тарифної політики.  

2. Зростання конкуренції сторонніх 

організацій – перевізників. 

3. Розвиток портової інфраструктури 

країн Чорноморського басейну. 

4. Зменшення обсягів світової 

торгівлі. 

5. Форс - мажорні загрози. 

 

На цьому етапі аналізу можна відзначити, що ДП «СМП «Октябрьск» має 

значну кількість сильних сторін, що дозволяють досягти основної мети: 

повного задоволення потреб економіки, зовнішньої торгівлі та населення в 

перевалці вантажів. 

Разом з цим, окрему увагу слід приділити факторам і ризикам, які 

стримують розвиток Портового оператора. Під такими факторами і ризиками 

розуміються завдання, що не мають рішення традиційними і звичними 

методами. 
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3. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ 

 

Раціональність розвитку, а також порядок реалізації запланованих 

інвестиційних проектів на коротко- (до 2018 р.), середньо- (до 2023 р.) та 

довгострокову (до 2038 р.) перспективу ґрунтуються на Основних напрямках 

перспективного розвитку ДП «СМП «Октябрьск», розроблених ДП 

«ЧорноморНДІпроект». 

На Рисунку 1. графічно зображено забудову перспективних зон розвитку 

Портового оператора. 

 

 
 

Рисунок 1. Забудова перспективних зон розвитку 

 

Фінансування будівництва нових та реконструкцію існуючих об’єктів 

порту передбачається здійснювати за рахунок державних коштів і коштів 

інвестора. При цьому, будівництво та реконструкція причального фронту та 

днопоглиблювальні роботи виконуватимуться за рахунок коштів АМПУ. 

Заплановані до реалізації інвестиційні проекти та експертна оцінка їх 

вартості не враховує наступних факторів: 

- питання зовнішнього розвитку залізничних та автомобільних під’їзних 

шляхів в частині відповідності їх пропускної спроможності до проектованої 

потужності перевантажувальних комплексів; 

- збільшення енергозабезпечення Портового оператора (зовнішнє 

електропостачання та реконструкція існуючого, також водопостачання та 

водовідведення, системи зв’язку, сигналізації, теплопостачання). 

Питання розвитку зовнішньої інфраструктури покладаються на 

потенційних інвесторів та повинні детально розглядатися на наступній стадії 
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проектування (при підготовці та розробці техніко-економічного обґрунтування 

будівництва нових перевантажувальних потужностей та ефективності освоєння 

капітальних вкладень). 

Експертна оцінка вартості реалізації інвестиційних проектів враховує 

вартість необхідних коштів на землечерпальні та днопоглиблювальні роботи, 

додаткові кошти на непередбачені витрати, вкладення коштів в об’єкти 

загальнопортового призначення (без технологічного обладнання). 

Днопоглиблювальні роботи на проектну глибину 13,0 м планується 

виконати на водному підході від Сіверсового коліна БДЛК, на розворотному 

місці, на операційній акваторії причалу №0. Обсяг днопоглиблення складе 

близько 1,5 млн. куб. м. 

 

3.1. Короткострокова перспектива (до 2018 р.) 

Для збільшення потужностей порту з перевантаження зернових 

планується будівництво трьох зернових перевантажувальних комплексів (ЗПК); 

для прийому та відправки автотранспорту своїм ходом – будівництво 

комплексу з обробки суден  Ро-Ро; для прийому зріджених вуглеводневих газів, 

дизельного палива, нафтопродуктів, інших наливних вантажів та їх 

короткострокового зберігання – будівництво комплексу з перевалки зріджених 

вуглеводневих газів та нафтопродуктів. 

На період до 2018 року передбачено будівництво наступних 

перевантажувальних потужностей (Таблиця 8.): 
 

1) Зерновий комплекс із подовженням причальної лінії – розташований в 

тилу існуючих причалів №1, №2, передбачає подовження причальної лінії 

шляхом будівництва причалу №0 (довжина причалу – 270 м). 

Інвестиційна пропозиція спрямована на зернотрейдерів із власними 

логістичними підрозділами з планування вантажопотоків. Зерновий термінал 

планується виконати з елеваторними потужностями у вигляді як складів 

силосного типу, так і універсальних складів підлогового зберігання. Таке 

рішення дозволить переробляти не тільки зернові вантажі навалом, а й 

генеральні вантажі закритого зберігання у випадках низької врожайності 

зернових або по завершенню зернового сезону. Проектна потужність комплексу 

– 3,2 млн. тонн зернових вантажів на рік. Прийом зерна передбачається як від 

запланованої до будівництва станції обробки залізничних вагонів, так і з 

автомобільного транспорту (співвідношення 60/40). Після тимчасового 

зберігання зернових, передбачено їх відвантаження на морські судна з 

попереднім зважуванням. 
 

 2) Зерновий комплекс – розташований в тилу існуючого допоміжного 

причалу. Проект передбачає вивід транспортної галереї на причал та 

будівництво залізничної колії на причалі. 

Інвестиційна пропозиція спрямована на зернотрейдерів та логістичні 

компанії, що працюють із зерновими вантажами. Будівництво передбачає 

створення виробничого комплексу в районі допоміжного причалу Портового 

оператора – зерновий термінал з елеваторними перевантажувальними 
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потужностями до 2,2 млн. тонн. Основне призначення комплексу – прийом 

зернових із залізничного та автомобільного транспорту у співвідношенні 60/40, 

тимчасове зберігання їх в зерносховищах силосного типу загальною місткістю 

до 100 тис. тонн і відвантаження на морські судна з попереднім зважуванням. 

Передбачено зведення універсальної перевантажувальної галереї із мобільним 

перевантажувальним обладнанням. 
 

3) Зерновий комплекс з береговими об’єктами  за територією Портового 

оператора – передбачає вивід галереї на допоміжний причал. 

Інвестиційна пропозиція передбачає створення виробничого комплексу за 

територією Портового оператора з виводом перевантажувальної галереї до 

допоміжного причалу. Зерновий термінал з елеваторними 

перевантажувальними потужностями до 2,2 млн. тонн (з них 1,5 млн. тонн 

продуктів перемолу). Основне призначення комплексу – прийом зернових та 

продуктів перемолу із залізничного та автомобільного транспорту у 

співвідношенні 60/40, тимчасове зберігання їх в зерносховищах силосного типу 

загальною місткістю близько 100-150 тис. тонн і відвантаження на морські 

судна з попереднім зважуванням. Окрім того, передбачається будівництво 

станції накопичення та розвантаження залізничних вагонів. 
 

4) Будівництво залізничної колії до допоміжного причалу. 

Цільовим призначенням колії є модернізація допоміжного причалу для 

нарощування виробничих потужностей, збільшення пропускної здатності та 

використання складських площадок для перевалки генеральних вантажів по 

закінченню зернового сезону. 
 

5) «Комплекс з перевалки зріджених вуглеводневих газів, дизельного 

палива та інших вантажів» – планується будівництво першої черги з 

тимчасовим виводом на причал №6. 

Транспортно-енергетичний комплекс запланований до розміщення на 

прилеглій до території порту території загальною площею 49 га. Комплекс 

спрямований на обробку вантажів, що поступають як наземним, так і морським 

транспортом у режимах імпорт/експорт/транзит. У перший етап будівництва 

планується тимчасовий вивід трубопровідних шляхів на причал №6 із 

розрахунку річної потужності комплексу – 0,9 млн. тонн. В подальшому 

заплановано будівництво окремого причалу для обробки наливних вантажів та 

вивід комплексу на запроектовану потужність до 2,0 млн. тонн вантажів на рік. 
 

6) Комплекс для допоміжного причалу з обробки суден Ро-Ро – 

призначений для прийому і відправки автомобільної техніки своїм ходом. 

Комплекс передбачає будівництво спеціалізованої площадки для 

приймання та зберігання накатних вантажів із суден типу Ро-Ро та у 

зворотному напрямку. Проектна потужність складає 0,9 млн. тонн вантажів на 

рік. При подальшому нарощуванні вантажопотоків через допоміжний причал 

передбачено переніс Ро-Ро терміналу в тил великого пірсу. 
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Таблиця 8. Передбачені проекти з вартісною оцінкою6 у короткостроковій перспективі (до 2018 р.) 

 

№ 

п.п. 
Назва 

Вихід на 

причал 

Потужність, 

млн. тонн на 

рік 

Загальна вартість 

проекту 

у тому числі: 

Термін 

окупності, 

роки 

Період 

реалізації, 

роки 

Державні 

кошти, 

 тис. грн. 

Кошти 

інвестора, 

тис. грн. 

тис. дол. 

США 

у гривневому 

еквіваленті, 

тис. грн. 

1. 
Будівництво зернового комплексу із 

подовженням причальної лінії 
Причал №0 3,2 92580 2008986 833280 1175706 8,5 2015-2018 

2. Будівництво зернового комплексу 
Допоміжний 

причал 
2,2 49450 1073065 4340 1068725 4,0 2015-2016 

3. 

Будівництво зернового комплексу з 

береговими об’єктами  за територією 

Портового оператора 

Допоміжний 

причал 
2,2 49450 1073065 4340 1068725 4,0 2015-2018 

4. 
Будівництво залізничної колії до 

допоміжного причалу 

Допоміжний 

причал 
- 240 5208 - 5208 1,5 2015-2017 

5. 

Будівництво «Комплексу з перевалки 

зріджених вуглеводневих газів, дизельного 

палива та інших вантажів» (перша черга) 

Причал №6 0,9 22940 497798 130200 367598 10,4 2015-2017 

6. 
Будівництво комплексу для допоміжного 

причалу з обробки суден Ро-Ро 

Допоміжний 

причал 
0,5 985 21374,5 - 21374,5 2,5 2015-2018 

 ВСЬОГО за період:  9,0 215645 4679496,5 972160 3707336,5   

                                                 
6 - курс 21,7 грн./дол. США 
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3.2. Узагальнена інформація щодо приватних інвестицій 

3.2.1. Форми приватних інвестицій 

 З метою подальшого розвитку порту, згідно  ст. 26 Закону України «Про 

морські порти України» залучення приватних інвестицій в об’єкти портової 

інфраструктури державної форми власності на території морського порту 

здійснюється на підставі: 

- договорів концесії,  

- договорів про спільну діяльність,  

- договорів оренди, 

- інших видів інвестиційних договорів, що укладаються на основі 

спеціальних процедур, визначених законами України. 

 

3.2.2. Форми реалізації інвестиційних проектів у короткостроковій 

перспективі (до 2018 року) 

 Реалізацію інвестиційних проектів у короткостроковій перспективі (до 

2018 року), які включені до Стратегічного плану розвитку ДП «СМП 

«Октябрьск» на 2015-2038 роки, планується здійснювати на основі наступних 

правовідносин: 

 

п.п. 
Назва 

Вихід на 

причал 

Найменування 

правовідносин 

1. 
Будівництво зернового комплексу із подовженням 

причальної лінії 
Причал №0 Концесія 

2. Будівництво зернового комплексу 
Допоміжний 

причал 
Концесія, оренда 

3. 
Будівництво зернового комплексу з береговими 

об’єктами  за територією Портового оператора 

Допоміжний 

причал або 

причал №2 

Інші види інвестиційних 

договорів 

4. Будівництво залізничної колії до допоміжного причалу 
Допоміжний 

причал 

Концесія, інші види 

інвестиційних договорів 

5. 

Будівництво «Комплексу з перевалки зріджених 

вуглеводневих газів, дизельного палива та інших 

вантажів» за територією Портового оператора  

(перша черга) 

Причал №6 
Інші види інвестиційних 

договорів 

6. 
Будівництво комплексу для допоміжного причалу з 

обробки суден Ро-Ро 

Допоміжний 

причал 
Концесія, оренда 
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3.2.3. Залучення приватних інвестицій (на умовах концесії) щодо 

придбання техніки та модернізації складських приміщень з 

метою підвищення обсягів вантажопереробки на існуючих 

потужностях підприємства  

 

№ 

з/п 

Назва заходу Місце 

 

Додатково 

отримана 

потужність, 

тис. тонн  на 

рік 

Сума 

інвестицій, 

млн. дол. 

США 

Примітка 

 

1 Будівництво критого складу 

підлогового зберігання. 

Придбання техніки: 

-  машина для навантаження на 

судно вантажів типу «Telestack»; 

- ковшовий навантажувач типу 

«Воbcat» 130 – 2 од.; 

- автонавантажувач типу 

«Сhanglin» в/п 5т – 2 од. 

Тил причалу 

№ 1 

720 3,4 

в т.ч.: 1,7 

 

1,5 

0,04 х 2 = 0,08 

 

0,04 х 2 =0,08 

Зернові  

вантажі 

2 Придбання мобільної 

навантажувальної машини  

Причал № 2 600 1,5 Зернові  

вантажі 

3 Придбання мобільної 

навантажувальної машини  

Допоміжний 

причал 

600 1,5 Зернові  

вантажі 

4 Придбання мобільного колісного 

крану типу «Liebherr» LHM 550-

600 в/п 144-208  

Допоміжний 

причал 

100 5,5 Генеральні 

та 

навалювальні 

вантажі 

5 Реконструкція навісного складу 

під критий склад підлогового 

зберігання («Морський старт») 

Тил 

допоміжного 

причалу 

150 0,4 Зернові 

вантажі 

6 Модернізація критого складу № 4.  

Придбання техніки: 

- навантажувальна машина типу 

«Telestack»; 

- ковшовий навантажувач типу 

«Воbcat» 130 – 2 од.; 

- автонавантажувач типу 

«Сhanglin» в/п 5т – 2 од. 

Причал № 4 550 4,7 

в т.ч.: 3,0 

1,5 

 

0,04 х 2 = 0,08 

0,04 х 2 = 0,08 

Зернові  

вантажі 
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№ 

з/п 

Назва заходу Місце 

 

Додатково 

отримана 

потужність, 

тис. тонн  на 

рік 

Сума 

інвестицій, 

млн. дол. 

США 

Примітка 

 

7 Модернізація критого складу № 6.  

Придбання техніки: 

- навантажувальна машина типу 

«Telestack»; 

- ковшовий навантажувач типу 

«Воbcat» 130 – 2 од.; 

- автонавантажувач типу 

«Сhanglin» в/п 5т – 2 од. 

Причал № 6 550 4,7 

в т.ч.: 3,0 

1,5 

 

0,04 х 2 = 0,08 

0,04 х 2 = 0,08 

Зернові  

вантажі 

8 Придбання техніки:  

 

- маніпулятор типу "Atlas-Terex " 

– 2 од.,  

- ковшовий навантажувач типу 

«Воbcat» 130 – 2 од.; 

- автонавантажувач типу 

«Сhanglin» в/п 5т – 2 од. 

Тил причалу 

№ 5 

320 1,6 

в т.ч.: 

0,7 х 2=1,4 

 

0,04 х 2 = 0,08 

 

0,04 х 2 = 0,08 

Глина 

9 Будівництво відкритої складської 

площадки. 

Придбання навантажувальної 

машини для складування типу 

«Terex Fuchs». 

Реконструкція залізничних колій. 

Тил причалу 

№ 6 

480 1,0 

в т.ч.: 0,05 

0,7 

 

0,25 

Генеральні 

та 

навалювальні 

вантажі 

 Всього  4070 24,3  
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3.3. Середньострокова перспектива (до 2023 р.) 

На період до 2023 року передбачено будівництво наступних 

перевантажувальних потужностей (Таблиця 9.): 

1) Реконструкція великого пірсу та будівництво універсальних 

перевантажувальних комплексів в тилу великого пірсу – у запланований період 

планується будівництво першої черги  з формуванням причалу №7, №9 

(довжина кожного причалу – 270 м). 

2) «Комплекс з перевалки зріджених вуглеводневих газів, дизельного 

палива та інших вантажів» – у запланований період планується будівництво 

другої черги з формуванням причалу №15 (довжина причалу – 200 м). 

 

3.4. Довгострокова перспектива (до 2038 р.) 

На період до 2038 року передбачено будівництво наступних 

перевантажувальних потужностей (Таблиця 10.): 

1) Реконструкція великого пірсу та будівництво універсальних 

перевантажувальних комплексів в тилу великого пірсу – у запланований період 

планується будівництво другої черги з формуванням причалу №8, №10 

(довжина кожного причалу – 270 м). 

2) Навалювальні перевантажувальні комплекси – передбачено 

будівництво причалів №12, №13, №14 (довжина кожного причалу – 270 м). 

3) Наливні перевантажувальні комплекси – передбачено перенесення 

схеми відвантаження з причалу №6 на причал №16. 

4) Будівництво комплексу з обробки суден Ро-Ро –  з причини великої 

завантаженості допоміжного причалу, планується перенесення комплексу в тил 

великого пірсу з формуванням причалу №11 (довжина причалу – 340 м). 

Днопоглиблювальні роботи та намивання території для берегової бази 

нафтопродуктів площею близько 300 тис. кв. м (обсяг – 1,0 млн. куб. м). 

 

У разі залучення приватних інвестицій в об’єкти портової 

інфраструктури у формі, що відповідає ст. 26 Закону України «Про морські 

порти України»,  так як розвиток портової інфраструктури в основному тягне за 

собою збільшення об’ємів перевезень вантажів (в т.ч. і залізничним 

транспортом), дані інвестиційні проекти необхідно обов’язково погоджувати з 

Одеською залізницею, відповідно до вимог Статуту залізниць України 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 №457. З 

метою забезпечення пропускної та переробної спроможності залізниці, 

замовник повинен отримати Технічні умови щодо відповідного розвитку 

інфраструктури залізниці.  
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Таблиця 9. Передбачені проекти з вартісною оцінкою7 у середньостроковій перспективі (до 2023 р.) 

№ 

п.п. 
Назва 

Вихід на 

причал 

Потужність, 

млн. тонн на 

рік 

Загальна вартість 

проекту 

у тому числі: 

Термін 

окупності, 

роки 

Період 

реалізації, 

роки 

Державні 

кошти, 

тис. грн. 

Кошти 

інвестора, 

тис. грн. 
тис. дол. 

США 

у гривневому 

еквіваленті, 

тис. грн. 

1. 

Реконструкція великого пірсу та будівництво 

універсальних перевантажувальних комплексів 

в тилу великого пірсу (перша черга) 

Причал №7 1,9 77250 1676325 687890 988435 8,2 2018-2023 

Причал №9 2,4 80350 1743595 687890 1055705 9,1 2018-2023 

2. 

Будівництво «Комплексу з перевалки зріджених 

вуглеводневих газів, дизельного палива та 

інших вантажів» (друга черга) 

Причал №15 1,0 54380 1180046 342860 837186 7,8 2018-2023 

 ВСЬОГО за період:  5,3 211980 4599966 1718640 2881326   

Таблиця 10. Передбачені проекти з вартісною оцінкою у довгостроковий період (до 2038 р.) 

№ 

п.п. 
Назва 

Вихід на 

причал 

Потужність, 

млн. тонн на 

рік 

Загальна вартість 

проекту 

у тому числі: 

Термін 

окупність, 

роки 

Період 

реалізації,  

роки 
Державні 

кошти, 

тис. грн.  

Кошти 

інвестора, 

тис. грн.  
тис. дол. 

США 

у гривневому 

еквіваленті, 

тис. грн. 

1. 

Реконструкція великого пірсу та будівництво 

універсальних перевантажувальних комплексів 

в тилу великого пірсу (третя черга) 

Причал №8 
3,2 125700 2727690 1069810 1657880 6,9 2023-2038 

Причал №10 

2. 
Будівництво навалювальних 

перевантажувальних комплексів 

Причал №12 

7,2 215400 4674180 1853180 2821000 9,0 2023-2038 Причал №13 

Причал №14 

3. 
Будівництво наливних перевантажувальних 

комплексів 
Причал №16 1,3 34490 748433 488250 260183 4,5 2023-2038 

4. Будівництво комплексу з обробки суден Ро-Ро Причал №11 0,5 46920 1018164 651000 367164 8,7 2023-2038 

 ВСЬОГО за період:  12,2 422510 9168467 4062240 5106227   

                                                 
7 - курс 21,7 грн./дол. США 
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4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ 
 

Таблиця 11. Стратегічні напрями, цілі, завдання та показники результатів їх виконання ДП «СМП «Октябрьск» 

протягом 2015-2018 років 

№ 

п.п. 

Найменування стратегічного напряму, цілей та завдань 

/ ключовий показник результату 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Базовий період 
Плановий період 

(прогноз) 

Початок 

2013р. 

Кінець 

2015р. 

(оператив.) 

Початок 

2016р. 

Кінець 

2018р. 

1 
Задоволення потреб економіки держави, зовнішньої торгівлі 

та населення 
Х Х     

1.1 Збільшення портових потужностей Х Х     

1.1.1 Реалізація нових інвестиційних проектів Х Х     

1.1.2 Залучення приватних інвестицій Х Х     

1.1.1) Ключові показники       

 Пропускна спроможність порту тис. тонн 
Технічна документація, 

прогнозні показники 
2570 2570 2570 11820 

 Розмір інвестицій (всього) тис. грн.  13796 38436 663860 1854560 

1.2 Підвищення ефективності використання державного майна       

1.2.1 Розвиток технології виробництва Х Х     

1.2.2 Покращення фондовіддачі Х Х     

1.2.1) Ключові показники       

 Фондовіддача % 
Управлінський облік, 

прогнозні показники 
23,91 56,0 65,0 80,0 

1.3 Соціальний розвиток       

1.3.1 Створення нових робочих місць Х Х     

1.3.2 Підвищення матеріальної  зацікавленості працівників Х Х     

1.3.3 
Зведення до мінімум впливу екології та виробничих процесів 

на здоров`я працівників 
Х Х     

1.3.1) Ключові показники       

 Кількість працівників осіб 
Управлінський облік, 

прогнозні показники 
785 674 730 1171 

2 Підвищення статусу підприємства у Миколаївському регіоні Х Х     

2.1 Збільшення відрахувань у державний та місцевий бюджети Х Х     

2.1.1 Підвищення доходів Х Х     

2.1.2 Збільшення середньої заробітної плати працівників Х Х     

2.1.1) Ключові показники       
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 Валовий дохід тис.  грн. 
Управлінський облік, 

прогнозні показники 
153863 434447 534085 900000 

 Середня заробітна плата тис. грн. 
Управлінський облік, 

прогнозні показники 
7,15 11,04 11,2 12,2 

2.2 Збільшення вантажопереробки Х Х     

2.2.1 Залучення нових вантажопотоків Х Х     

2.2.2 Маркетингові заходи Х Х     

2.2.1) Ключові показники      
 

 Вантажопереробка тис. тонн 
Управлінський облік, 

прогнозні показники 
1843 2450,3 3010 11 000 

3 
Комплексний розвиток та підвищення 

конкурентоспроможності  
Х Х    

 

3.1 Підвищення якості надання послуг Х Х    
 

3.1.1 
Скорочення часу та спрощення процедури оформлення 

вантажів 
Х Х    

 

3.1.2 Скорочення часу обробки транспортних засобів Х Х    
 

3.1.1) Ключові показники      
 

 Інтенсивність обробки суден 
тис. 

тонн/добу 

Управлінський облік, 

прогнозні показники 
5,04 6,71 8,25 30,1 

3.2 Зниження собівартості послуг Х Х    
 

3.2.1 Оптимізація логістичних процесів Х Х    
 

3.2.2 Підвищення ефективності закупівель Х Х    
 

3.2.1) Ключові показники      
 

 Собівартість ВРР грн./тонну 
Управлінський облік, 

прогнозні показники 
82,2 81,1 79,5 60,0 

Таблиця 12. Динаміка основних показників наявності та використання економічного потенціалу ДП «СМП 

«Октябрьск» у 2013-2018 роках 

№ 

п.п. 
Напрям діяльності Найменування показника 

Одиниця 

виміру 

Базовий період Плановий період (прогноз) 

2013 2014 
2015 

(оператив.) 
2016 2017 2018 

1 Фінансова діяльність 1.1. Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

тис. гривень 153863 249779 434447 534085 600000 900000 

1.2. Фінансовий результат від операційної 

діяльності 

-||- -13603 61510 226570 277048 300 000 600000 

1.3. Чистий фінансовий результат 

(прибуток/збиток) 

-||- -28568 48191 183690 225000 250000 550000 

1.4. Рентабельність операційної діяльності % -8,84 30,8 52,2 51,9 50,0 66,7 

1.5. Рентабельність діяльності % -18,57 19,3 42,3 42,1 41,7 61,1 
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2 Маркетингова діяльність 2.1. Питома вага обсягу реалізованої продукції 

(робіт, послуг) підприємства на відповідному 

ринку 

% 1,25   1,55  1,62  2,05  2,79  3,99 

2.2. Питома вага продукції, що реалізована за 

межами держави (експорт) 

% 1,75   2,13  2,26  2,6  3,15  4,55 

3 Виробнича діяльність 3.2. Обсяг продукції, виробленої на 

підприємстві (робіт, послуг) 

тис. тонн 1843 2411 2450,3 3010 6500 11000 

3.3. Виробничі потужності підприємства тис. тонн  2570  2570 2570  2570 6570 11820 

3.4. Рівень використання виробничих 

потужностей 

% 71,7   93,8  95,3 117,1  98,9  93,0  

3.5. Питома вага витрат на енергоресурси у 

складі операційних витрат 

% 7,7  6,2 10,1  11,5 11,0  10,4 

4 Інвестиційна та 

інноваційна діяльність 

4.1. Капітальні інвестиції, всього, у тому числі 

за джерелами фінансування 

тис. гривень 13796 18571 38436 663860 2558176,5 1854560 

4.1.1. Власні кошти підприємства -||- 13796 18571 38436 127360 132640 137100 

4.1.2. Державні кошти -||- ---  --- --- --- 486000 486160 

4.1.3. Приватні інвестиції тис. гривень ---  --- --- 536500 1939536,5 1231300 

5 Розвиток трудового 

потенціалу підприємства 

5.1. Середньооблікова чисельність штатних 

працівників 

осіб 785  667 674 730  921 1171 

5.2. Середньомісячна заробітна плата 

працівників 

гривень 7151  10050,1 11036,1 11165 11800 12200 

5.3. Продуктивність праці тис. гривень 

/ особу 

196,00   374,48 644,58  731,62 651,46  768,57 

6 Стан та використання 

активів 

6.1. Вартість активів, усього тис. гривень 325179  375660 502669 657522 731000 941790 

6.2. Оборотні активи -||-  48695 100370 202085 297269 343920 384820 

6.3. Основні засоби (первісна вартість) -||-  718294 730046 777103 818882 873240 930240 

6.4. Ступінь зносу основних засобів % 62,2  63,7 65,0 62,5 61,3 60,4 

6.5. Рентабельність активів % -10,44  6,8 21,5 34,2  34,2  58,4  
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Таблиця 13. Взаємозв'язок стратегічних цілей ДП «СМП «Октябрьск» та 

стратегічних цілей і пріоритетів розвитку країни (галузі, суб'єкта управління, 

регіону) у 2015-2018 роках 
 

№ 

п.п. 

Стратегічні цілі суб'єкта 

господарювання 

Стратегічні цілі та пріоритети 

розвитку країни (галузі, суб'єкта 

управління, регіону), на реалізацію 

яких спрямована діяльність суб'єкта 

господарювання 

Назва нормативно-

правового акта, 

стратегічного, програмного 

документа 

1 
Збільшення портових 

потужностей 

Залучення приватних інвестицій для 

розвитку об’єктів портової 

інфраструктури 

Стратегія розвитку морських 

портів України до 2038 року 

2 

Підвищення ефективності 

використання державного 

майна 

Забезпечення належного утримання, 

ефективного управління та використання 

стратегічних об’єктів портової 

інфраструктури 

Стратегія розвитку морських 

портів України до 2038 року 

3 Соціальний розвиток 

Забезпечення матеріально-технічного і 

технологічного розвитку портової галузі 

та підготовки кадрів 

Стратегія розвитку морських 

портів України до 2038 року 

4 

Збільшення відрахувань у 

державний та місцевий 

бюджети 

Запровадження  стимулів  до  економічно  

відповідальної  поведінки  одержувачів    

соціальної підтримки 

Стратегія розвитку морських 

портів України до 2038 року 

5 
Збільшення 

вантажопереробки 

Підвищення рейтингу логістичної 

ефективності України, впровадження 

сучасних технологій виконання 

навантажувально-розвантажувальних 

робіт 

Стратегія розвитку морських 

портів України до 2038 року 

6 
Підвищення якості надання 

послуг 

Підвищення ефективності, якості і 

швидкості обробки вантажів, 

удосконалення системи документообігу, 

спрощення дозвільних процедур, 

зменшення часу обробки вантажів 

Стратегія розвитку морських 

портів України до 2038 року 

7 
Зниження собівартості 

послуг 

Підвищення  фінансування  програм  

модернізації  та  будівництва об'єктів 

транспортної інфраструктури, 

зменшення рівня зносу основних фондів 

залізничного транспорту 

Стратегія розвитку морських 

портів України до 2038 року 
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Таблиця 14. Характеристика цільових значень ключових показників за 

основними напрямами діяльності  ДП «СМП «Октябрьск» протягом 2014-2018 

років 
 

№ 

п.п. 

Основні 

напрями 

діяльності 

Основні цілі 
Ключовий показник, 

одиниця виміру 

Цільові значення 

за роками 

2014 2015 2018 

1 
Фінансова 

діяльність 

Збільшення доходів, 

зниження собівартості  

Чистий дохід від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, 

послуг), тис. грн.  

249779 434447 900 000 

2 
Маркетингова 

діяльність 

 Залучення додаткових 

вантажопотоків, 

диверсифікація 

номенклатури вантажів  Вантажопереробка,  

тис. тонн 
2411 2450,3 11000 

3 

Виробнича 

(операційна) 

діяльність 

 Збільшення 

вантажопереробки, 

оптимізація логістичних 

операцій 

4 

Інвестиційна та 

інноваційна 

діяльність 

 Реалізація нових 

інвестиційних проектів 

 Залученні інвестиції,  

тис. грн. 
18571 38436 1854560 

5 

Розвиток 

трудового 

потенціалу 

 Створення нових робочих 

місць, підвищення 

ефективності праці 

Середньооблікова 

чисельність штатних 

працівників, осіб  

667 674 1171 
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