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Загальна інформація
Діяльність ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» спрямована на забезпечення єдиного

технологічного процесу перевезення вантажів залізничним транспортом, звільнення

виробника від невластивих йому функцій з маневрової роботи та навантаження-

вивантаження вагонів.

Основними видами діяльності Товариства є:

 перевезення вантажів;

маневрова робота;

 виконання навантажувально-розвантажувальних робіт;

 інші послуги, пов’язані з перевезенням вантажів;

 будівельні та монтажні роботи.

Товариство займає друге місце після ПАТ «Укрзалізниця» в

сегменті ринку транспортування промислових вантажів з часткою

близько 10%.

У своїй структурі має 27 філій: Барську, Бердянську, Бродецьку,

Енергодарську, Житомирську, Зеленодольську, Ізмаїльську,

Кам’янець-Подільську, Київ-Московську, Київ-Петрівську,

Кіровоградську, Котовську, Лубенську, Костянтинівську, Миронівську,

Новокаховську, Одеську, Ольшанську, Полтавську, Прилуцьку,

Сумську, Тернопільську, Трипільську, Харківську, Херсонську,

Черкаську та Київ-Дніпровський виробничий підрозділ.

Філії Товариства розташовані і здійснюють у повному обсязі свою

діяльність у 17 областях України та місті Київ, співпрацюють із усіма

регіональними філіями ПАТ «Укрзалізниця» і мають примикання до

49 станцій залізничного транспорту загального користування.

Барська,

Бродецька,

Житомирська,

Кам’янець-Подільська,

Київ-Московська,

Київ-Петрівська,

Київ-Дніпровський в.п.

ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»

Ізмаїльська,

Кіровоградська,

Котовська,

Одеська,

Ольшанська,

Новокаховська,

Херсонська,

Черкаська

Лубенська,

Полтавська,

Прилуцька,

Сумська,

Харківська

Костянтинівська,

Миронівська

Бердянська,

Енергодарська,

Зеленодольська,

Джанкойська,

Красноперекопська,

Севастопольська

Сімферопольська

Тернопільська

РФ «Південно-Західна 

залізниця»

А
Р

 К
р

и
м

РФ «Південна залізниця»

РФ «Одеська залізниця»

РФ «Донецька залізниця»

РФ «Львівська залізниця»

РФ «Придніпровська 

залізниця»
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Аналіз ринку послуг

вугілля 
24 %

будівельні 
матеріали

34 %

зернові
18 %

нафтопродукти
3%

мінеральні 
добрива та хімія

5 %

металобрухт та 
чорні метали

3 %

інші вантажі
13 %

ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» здійснює перевезення вантажів для підприємств, організацій та установ різних форм власності та різних

напрямів виробництва, що розміщені на території всієї України.

Серед підприємств, що обслуговуються Товариством, теплові та атомні електростанції, підприємства нафтопереробної та хімічної

промисловості, цементні заводи, заводи з виготовлення залізобетонних виробів, домобудівельні комбінати, гранітні кар’єри, комбінати

хлібопродуктів, елеватори, цукрові заводи та інші. Крім того, обслуговується ряд підприємств стратегічного значення.

Основними (найбільшими) замовниками послуг

Товариства є:

 ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»,

ПАТ «Центренерго», ВП «Черкаська ТЕЦ», ТОВ «Євро-

Реконструкція» (вугілля);

 ТОВ СП «Нібулон», ТОВ «Кернел Трейд», ТОВ «Юнікорн

Мерітайм» (зернові);

 ПАТ «Азот» (мінеральні добрива);

 ПАТ «ЗЗБК ім. Св. Ковальської», ПАТ «ЮГцемент», ТОВ

«Бетон Комплекс», ПАТ «Хайдельберг Цемент Україна»

(будівельні матеріали);

 ПАТ «Тернопільський кар'єр» (вапняк);

 ДП «Миколаївський річковий порт» АСК «Укррічфлот»

(металобрухт, руда, ліс тощо).

На сьогодні ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» надає послуги

близько 750 підприємствам та організаціям.

Структура вантажоперевезень

4



Поточна ситуація станом на 05.08.2017
1. Фінансовий напрям

 податковий борг  - 7 млн грн;
 на поточному рахунку – 1,4 млн грн, заробітна плата до виплати  - 6,7 млн грн;
 Дт заборгованість – 17 млн грн, Кт заборгованість 54 млн грн;
 фінансовий план на 2017 рік - незатверджений, фінансовий план на 2018 рік - неопрацьований.

3. Матеріально-технічне забезпечення

 бюрократичний та складний бізнес-процес відбору постачальників (виконавців робіт);

 відсутність графіку та плану матеріально-технічного забезпечення (хаотичне постачання);

 відсутність електронного документообігу та довготривала система прийняття рішень (від 7 до 30 діб);

 наявність прострочених боргів за товари, роботи, послуги.

4. Технічний напрям

 відсутній контроль за фактичним часом роботи тепловозів та обсягами проведених робіт, що призвело до неконтрольованих витрат ПММ та

недоотриманих прибутків;

 наявність неробочого парку рухомого складу;

 здійснення неякісних капітальних та поточних ремонтів інфраструктури, що стало причиною додаткових витрат при повторних ремонтах.

5. Організаційні питання та юридичний супровід 

 невідповідність установчих документів вимогам чинного законодавства України

6. Безпека

 відсутність служби безпеки
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2. Економічний напрям

 відсутність налагодженої системи роботи із замовниками послуг;

 відсутність єдиного прозорого механізму ціноутворення;

 наявність тарифних ставок, нижчих собівартості послуг.



І кв. ІІ кв. ІІІ кв. (очік.)
ІV кв. 
(очік.)

І кв. ІІ кв.
ІІІ кв. 
(очік.)

ІV кв. 
(очік.)

Барська -246,2 -268,0 -290,0 -268,0 -1072,2 975 1046 1046 1046 -1203,0 -22,1 

Бердянська 837,2 3272,3 3265,0 1888,0 9262,5 -230,0 671,2 262,0 247,0 950,2 2817 2011 2011 2011 698,8 -1381,8 

Бродецька 1495,5 1932,8 2072,0 1882,0 7382,3 37,4 -2,1 125,0 55,0 215,3 4434 4542 4542 4542 -352,5 130,2

Енергодарська 7981,1 8758,1 7195,0 7409,0 31343,2 1269,4 2592,5 836,0 920,0 5617,9 22634 23420 23420 23420 2690,4 1207,7

Житомирська 1330,7 1503,1 1576,0 1545,0 5954,8 -141,1 8,7 30,0 42,0 -60,4 7859 7485 7485 7485 -996,0 -45,5 

Зеленодольська 7843,4 7338,6 9993,0 9121,0 34296,0 566,5 -2300,2 421,0 290,0 -1022,7 9476 8872 8872 8872 -2131,7 -11137,1 

Ізмаїльська 278,5 243,7 1111,0 1075,0 2708,2 -464,5 -472,9 5,0 -15,0 -947,4 3478 3491 3491 3491 -1383,8 2850,4

Кам’янець-

Подільська
1014,3 1144,8 945,0 918,0 4022,1 -135,3 -52,8 -85,0 -144,0 -417,1 9667 9532 9532 9532 -1608,6 1194,4

Київ - Дніпровський 

в.п.
3123,1 3438,8 3471,0 3471,0 13503,9 -56,2 -1944,4 151,0 101,0 -1748,6 17573 17145 17145 17145 -3891,7 -3513,6 

Київ-Московська 6424,4 8878,3 8355,0 8534,0 32191,7 872,7 2443,4 430,0 340,0 4086,1 20910 21045 21045 21045 1455,5 3743,1

Київ-Петрівська 6019,1 6773,0 8517,0 7347,0 28656,1 -274,9 175,8 406,0 298,0 604,9 12006 11881 11881 11881 -880,2 -2547,6 

Кіровоградська 8648,2 10624,8 6043,0 7445,0 32761,0 3877,6 5474,3 909,0 1320,0 11580,9 12387 11828 11828 11828 10102,4 -167,6 

Костянтинівська 746,7 762,9 1420,0 1453,0 4382,6 -708,2 -1154,2 9,0 -146,0 -1999,4 2815 2589 2589 2589 -2323,0 38,7

Котовська 1387,0 992,2 727,0 832,0 3938,2 367,2 -186,0 -141,0 -125,0 -84,8 2511 2304 2304 2304 -372,8 939,3

Лубенська 4517,1 3854,4 3202,0 3893,0 15466,5 1426,6 865,6 283,0 302,0 2877,2 5468 4883 4883 4883 2266,8 -660,5 

Миронівська 2894,6 374,3 2129,0 3106,0 8503,9 332,0 -1286,3 -247,0 143,0 -1058,3 3923 4094 4094 4094 -1570,1 96,8

Новокаховська 493,2 559,6 1622,0 1577,0 4251,8 -532,0 -617,8 -24,0 5,0 -1168,8 4955 4667 4667 4667 -1752,2 7,0

Одеська 5594,2 6617,8 6563,0 7438,0 26213,0 -926,6 986,6 266,0 226,0 552,0 14270 13493 13493 13493 -1134,6 -2704,0 

Ольшанська 11501,4 12511,0 11683,0 12059,0 47754,4 -198,6 1870,5 432,0 362,0 2465,9 15997 15955 15955 15955 471,5 2406,2

Полтавська 2136,2 1331,0 1011,0 1871,0 6349,2 312,5 -455,0 -175,0 359,0 41,5 6492 6515 6515 6515 -772,9 66,5

Прилуцька 2613,2 1907,8 2026,0 2702,0 9249,0 88,7 -638,7 -43,0 12,0 -581,0 7039 6018 6018 6018 -1333,3 5480,4

Сумська 1915,2 3041,6 2447,0 2049,0 9452,8 194,6 487,0 225,0 185,0 1091,6 26407 25910 25910 25910 -2147,2 -333,2 

Тернопільська 3680,3 4922,8 4046,0 3850,0 16499,1 793,9 638,0 720,0 636,0 2787,9 11696 6674 6674 6674 1953,7 -1417,5 

Трипільська 4300,2 3606,9 5473,0 5496,0 18876,1 -273,5 -659,6 177,0 111,0 -645,1 14072 13128 13128 13128 -2286,1 -2075,3 

Харківська 2526,2 4001,3 3354,0 3245,0 13126,5 -362,9 503,4 125,0 94,0 359,5 6916 6653 6653 6653 -472,1 -392,2 

Херсонська 2673,2 2820,5 3242,0 2181,0 10916,7 181,2 337,2 -53,0 -122,0 343,4 4470 5170 5170 5170 -302,9 1497,6

Черкаська 6918,6 6488,8 6457,0 7204,0 27068,4 173,0 419,5 66,0 120,0 778,5 10714 11450 11450 11450 -652,8 1135,5

АУП 19,3 50,8 70,1 57351 65354 52786 56769 -7026,0 -7026,0 

Всього 98892,8 107701,2 107945,0 109591,0 424130,0 5962,6 7486,5 4820,0 5348,0 23617,1 319312 317155 304587 308570 -14954,2 8070,6

Найменування філій

2017 рік

Чистий дохід від реалізації

Усього                  

за рік

EBIT

Усього                  

за рік

Вартість активів

у тому чилі: у тому чилі:

станом 

на 

31.03.17

станом на 

30.06.17

станом на 

30.09.17 
(очік.)

станом на 

31.12.17 
(очік.)

EVA

∆
 E

V
A

   
   

   
   

   
   

   

20
17

 д
о 

20
16

Упровадження управлінської звітності, 
концепція Economic Value Added в філіях 
Товариства
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Очікувані результати діяльності
7

 Збільшення прибутковості від операційної діяльності (без урахування амортизації) – EBITDA margin від запланованих
8% у 2017 році до 16% у 2018 році. Водночас здійснюється робота щодо покращення показників поточного року.

 Збільшення співвідношення капітальних інвестицій до загальних доходів на рівні не менше 20%, оскільки сьогоднішній
показник на низькому рівні.

 Основну частину капітальних інвестицій буде спрямовано на відновлення технічних характеристик рухомого складу
(тепловозів). Кількісні та якісні показники вже відображені у фінансовому плані на 2018 рік.



Стратегія Товариства з вересня 2017 року

 Корпоративна стратегія – основний 
профіль роботи: концепція на 
станційне обслуговування клієнтів;

 Основні профільні напрями: 
інфраструктура та вантажні 
перевезення;

 Вертикально-інтегрована 
корпоративна система: 
інфраструктура, рухомий склад, 
диспетчеризація;

 Ринок сьогодення: нестача рухомого 
складу;

 Бізнес-стратегія: диференційований  
продукт; максимальні інвестиції для 
підвищення кількісних та якісних 
показників рухомого складу, високий 
тариф;

 Інвестиції в інфраструктуру: тільки до 
необхідної пропускної здатності. 

Структура Стратегія
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Функціональні структури

Правління

Керівник правління Генеральний директор

Директор з вантажних 
перевезень

Директор з 
інфраструктури

IT- технології фінанси кадри закупівлі

безпекаюристи аудит PR



Директор з вантажних 
перевезень

Комерційна 
служба

Відділ 

процедур

Центр 
обслуговування 

клієнтів

Центр 
нарахувань і 

платежів

Служба 
перевезень

Диспетчерський 
центр

Центр 
планування 
перевезень

Служба 
експлуатації 

рухомого складу

Локомотивний 
відділ

Вагонний 
відділ

Технічний 
відділ

IT

Заступник
з оперативного 

контролю

Консультант зі 
стратегічного розвитку

Очікувані результати роботи щодо вантажних 
перевезень

 Цінова політика: один тариф на подачу-
прибирання, об'ємні ставки, штрафи на 
маневрові роботи та простій вагонів 
(понад 24 годин) з вини контрагента 
(ефективність активів);

 Online billing – онлайн карта контрагента: 
доступ в будь-який час, історія, онлайн 
подання, нарахування та сплата 
замовлень, контроль за виконанням 
зобов'язань та поточним грошовим 
балансом;

 Диспетчерський централізований 
контроль: встановлення чипів на 
рухомому складі, прив'язка руху до 
замовлень в online billing, вивід даних на 
централізоване табло єдиної 
диспетчерської.

Структура вантажного напрямку

Інструменти
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Очікувані результати фінансової діяльності

 Товариство не здійснювало аудит фінансової діяльності за міжнародними стандартами фінансової звітності
(International Financial Reporting Standards).

 Планується здійснити аудит фінансової діяльності за 2016 та 2017 роки за міжнародними стандартами фінансової
звітності аудиторами із ТОП – 10.

Аудит фінансової звітності за 2016 рік має бути завершеним на початку 2018 року, 2017 року – в другому кварталі 2018
року.
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Очікувані результати кадрової політики

 Оптимізація кадрового складу шляхом природнього потоку, заборона на працевлаштування нових кадрів, перепідготовка
вивільнених працівників професіям, попит на які є у Товаристві.

 Підвищення заробітної плати працівникам менеджменту та основних профільних спеціальностей (машиністів тепловоза,

складачів поїздів, диспетчерів, монтерів колії тощо).

 Впровадження бонусної системи на підставі розрахунку дельти (∆) EVA 2017 та EVA 2016 - щорічно у розмірі 30% від

суми ∆ для всіх працівників філій, пропорційно їхньому внеску в загальний розвиток Товариства та за умови наявності

позитивного показника ∆ як по кожній філії окремо, так і в цілому в Товаристві. У разі негативного показника ∆ – премія не

нараховується.
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Розширення діяльності, позиціонування

 Розширення профільної діяльності: на існуючих філіях та створення нових філій на інших станціях (виникне потреба в
підтримці ПАТ «Укрзалізниця».

 Створення нової структурної одиниці з метою впровадження проекту по доступу рухомого складу на магістральну
інфраструктуру ПАТ «Укрзалізниця».

 Концентрація на одному ремонтному депо для покращення ремонтів до рівня магістральних тепловозів.

 Сприяння в забезпеченні інвентарними вагонами ПАТ «Укрзалізниця» контрагентам з метою збільшення обсягів
перевезення вантажів на філіях Товариства.
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Висновки

1. Проблема ціноутворення: непрозора, несистематизована паперова робота
Пропозиція: впровадження Online billing з відкритим доступом до контрагента на сторінку, що дасть можливість спростити
тарифну процедуру та контролювати грошові надходження.

2. Проблема зносу основних активів: Товариство має незначний прибуток, і як наслідок, недоінвестоване утримання
основних засобів
Пропозиція: впровадження показника EVA, як методологію фінансування капітальних інвестицій та зосередити інвестицій в
прямі профілюючі активи.

3. Проблема фінансової звітності: Товариство не має підтвердженої аудиторами фінансової звітності
Пропозиція: здійснити щорічний аудит по International Financial Reporting Standards.

4. Проблема підбору персоналу: лише 25% персоналу Товариства є основними профільними працівниками; відсутня
мотиваційна система праці.
Пропозиція: оптимізувати штат працівників та впровадити бонусну системи на підставі розрахунку дельти EVA

5. Проблема обмеження ринку надання послуг: робота Товариства базується майже на одних і тих же контрагентах, не
розширюючи зони обслуговування
Пропозиція: розширити зони надання послуг по іншим станціям, відкрити нове спрямування на магістральному сполучені та
рухомому складу
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


