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ВИХІДНІ ДАНІ 

1. Найменування підприємства: державне підприємство «Спеціалізований 

морський порт «Октябрьск». 

2. Місцезнаходження підприємства: м. Миколаїв, Корабельний район. 

3. Основні напрями діяльності підприємства: організація і здійснення перевалки 

вантажів з одного виду транспорту на інший, обслуговування суден, пасажирів і вантажів, 

перевезення вантажів і пасажирів на суднах, що належать підприємству. 

4. Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства за 2015 

рік, яка надана на сайті МІУ: 

- відомості про баланс (форма N 1), (2015рік); 

- звіт про фінансові результати (форма N 2), (2015рік); 

- звіт про рух коштів (форма N 3), (2015рік); 

- звіт про власний капітал (форма N 4), (2015рік); 

- примітки до річної фінансової звітності (форма N 5), (2015рік); 

- фінансовий план підприємства на 2015 рік; 

- фінансовий план на 2106 рік. 

5. Стратегічний план розвитку ДП «СМП «Октябрьск», затверджений наказом МІУ 

від 20.04.2015 № 146. 

6. План розвитку СМП «Октябрьск» на коротко- (до 2018), середньо- (до 2023) та 

довгострокову перспективу (до 2038), затвердженого наказом ДП «АМПУ» от 28.01.2014 

№ 16. 

 

ДОВІДКА ПРО ПІДПРИЄМСТВО 

Спеціалізований морський порт «Октябрьск» засновано в 1965 році. Порт 

розташовано на лівому березі Дніпро-Бузького лиману. 

Єдиним портовим оператором, що веде стивідорну діяльність на території 

морського порту,  є Державне підприємство «Спеціалізований морський порт 

«Октябрьск» (Далі - ДП СМП «Октябрьск»), засноване у 1992 році. 

Територія порту зарахована до земель транспорту для обслуговування порту та 

складає 178,8 га. 

Підхід суден в порт здійснюється по Бузько-Дніпровсько-Лиманському каналу 

(БДЛК) відповідно до правил плавання по цьому каналу. Відстань від Очакова до порту – 

37,6 морських миль. Порт має два підхідні канали: 

Підхідний канал до Північного ковша шириною 100 м, завдовжки 750 м. 

Підхідний канал до Південного ковша шириною 100 м, завдовжки 1000 м. 

Акваторія порту обладнана плавучими і береговими засобами навігаційного 

устаткування. 

Підприємство, для виконання вантажно-розвантажувальних робіт і обслуговування 

морських і річкових суден, має 7 причалів, загальною довжиною 1,53 км. 

Глибини і довжина причальної лінії дозволяють приймати судна завдовжки до 230 

метрів, шириною до 32,5 м, дедвейтом до 80 тис. тон.  

Оголошена осадка в порту – 11,0 м, але прохідна глибина БДЛК в 10,3 м обмежує 

можливості порту по прийому суден. 

Перевантажувальна техніка підприємства налічує портальні крани типу 

«Альбрехт», «Альбатрос», «Сокіл», «Стерх», «Кондор» вантажністю від 10 до 40 тон, 

автонавантажувачі «Toyota», «Kalmar», «Konecranes» «Hyster», «Komatsu», «Changlin», 

«Bobcat» вантажністю від 1,0 до 25 тон, портові тягачі «Sisu», «Terberg», «Kalmar», 
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обладнанні залізничними автозчеплювальними пристроями маневрові трактори, ковшові 

фронтальні навантажувачі, парк ролтрейлерів, загальною кількістю більше 100 одиниць.  

При існуючому рівні механізації переробна спроможність ДП СМП «Октябрьск» 

складає до 5 млн. тонн генеральних вантажів на рік. 

Переробна спроможність, оснащення портальними кранами, наявність критих та 

відкритих складських площ наведена  в таблиці 1. 

 

 

 

Таблиця 1. Характеристика причалів 

 

 

Причал 
Довжина, 

м 

Кількість 

портальних 

кранів на 

причаль 

ній лінії 

Кількість 

портальних 

кранів на 

тилових 

майданчи 

ках 

Площа 

відкритих 

складських 

площадок, 

кв.м. 

Площа 

критих 

складських 

площадок, 

кв.м. 

Переробна 

спромож 

ність, тис. 

тон 

Причал №1 180,00 2 - 
90 000  

400 

Причал №2 180,00 3 - 2160 400 

Причал №3 225,60 3 2 
80 800  

1000 

Причал №4 201,75 2 2 8640 1000 

Причал №5 285,00 3 3 
73 000  

1000 

Причал №6 210,10 2 2 8640 1000 

Допоміжний 

причал 
250,13 - - 30 000 - 200 

 

 

Для зберігання вантажів ДП СМП «Октябрьск» використовує 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 вибухонебезпечних вантажів, загальною площею зберігання 105 700 

кв. м. 

 

Порт має розвинену інфраструктуру під'їзних залізничних шляхів. Залізничні колії 

підведені на усі вантажні причали і тилові майданчики Підприємства. Розвинена рампова 

залізнична інфраструктура вивантаження-навантаження значно спрощує 

перевантажувальні процеси для колісної та гусеничної техніки. 

 

Автодорожня інфраструктура порту складається з асфальтованих і бетонованих 

автомобільних доріг. 

 

Автомобільні дороги підведені до усіх складів Підприємства. Будь яких перешкод 

для проїзду негабаритних вантажів в порту немає. 
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Примикання до мережі залізниць загального користування здійснюється через 

станцію «Жовтнева» Херсонського відділення Одеської залізниці. Обслуговування 

під'їзних залізничних шляхів порту виробляється локомотивом станції «Жовтнева». 

Станція «Жовтнева» є тупиковою і нині обслуговує, окрім ДП «Октябрьск»,  ще декілька 

великих підприємств, серед яких МСП «Ніка-Тера» і Миколаївський глиноземний завод. 

Робота станції виконується цілодобово. Пропускна спроможність станції складає 892 

вагони на добу з прийому та відправлення. 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДП «СМП «ОКТЯБРЬСК» 

Таблиця 2. Вантажопереробка спеціалізованого морського порту «Октябрьск» за 

номенклатурою у 2010-2015 роках ,   тис. тон. 

  
2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік  

Чорні метали:             

Сталь листова 

непакована 199,10 5098,80 5872,10 10467,40 9862,10 18954,20 

Труби 0,00 0,00 13315,90 6474,10 5622,80 3046,80 

Катанка 581496,80 515647,90 403149,90 208157,40 61094,00 54236,30 

Сляби, заготовка, 

арматура, інший 

прокат 
1806165,50 1719254,20 1225113,30 874004,70 1284223,00 926071,29 

Сталь в рулонах, 

пачках, пакетах 

0,00 132685,80 359180,60 274389,90 194034,40 183512,00 

Насипні:             

Вугілля 0,00 0,00 42030,10 290952,20 20907,40 0,00 

Кокс 0,00 0,00 11035,80 19209,60 44000,00 0,00 

Мінерально-

будівельні 0,00 0,00 6000,00 62703,60 735475,60 911365,19 

Лісні  0,00 0,00 32218,90 62143,20 12119,00 2931,84 

Зернові 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63013,72 

Чавун 0,00 0,00 9584,00 0,00 0,00 0,00 

Спецвантажі: 46755,80 33013,00 37746,80 21004,50 7107,90 11915,55 

Інші: 
40535,70 19296,80 7933,80 13739,90 36866,90 275293,27 

Разом: 2475152,90 2424996,50 2153181,20 1843246,50 2411313,10 2450340,15 

Обсяги вантажопереробки у порту є відносно стабільними, але за останні 5 років не 

спостерігається жодного зростання обсягів  вантажообігу в той час, коли переробна 

спроможність порту складає 5 млн. т. 

Основною причиною цього  є невелика номенклатура  переробляємих вантажів, 

більшість  яких становлять чорні метали, та мінерально-будівельні матеріали. 

Нерівномірність завантаження виробничих потужностей  по групах причалів, одночасна 

переробка на одних й тих самих групах причалів вантажів різної номенклатури, 
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неможливість спеціалізувати вантажні комплексі, уповільнюють темпи завантаження 

суден, та не дають можливість використати стовідсотково переробну потужність порту. 

Диверсифікація номенклатури та спеціалізація груп причалів за видами вантажів  

спроможна значно покращити виробничі показники діяльності морського порту. 

Незважаючи на те, що ДП СМП «Октябрьск» є підприємством галузі морського 

транспорту з невисоким (до 35%) рівнем зносу гідротехнічних споруд, іншими 

сприятливими умовами ведення успішної господарчої діяльності існує низка факторів, 

стримуючих збільшення пропускної спроможності порту, а отже і кінцевих фінансових 

результатів підприємства. Серед них необхідність поповнення  парку та капітальний 

ремонт перевантажувальної техніки, портальних кранів тощо. 

 Залежність від автомобільних доріг та залізничних шляхів, що проходять через 

Корабельний район м. Миколаїв лімітує обсяги вантажів, що прибувають на адресу порту 

автотранспортом та залізницею. З цією ж проблемою спіткнулись усі сусідні підприємства 

регіону. Відсутність об’їзних автомобільної та залізничної доріг не дозволяють приймати 

та обробляти в строки зростаючи вантажопотоки. На розгляд Миколаївської обласної 

державної адміністрації представлені проекти будівництва залізничної вітки «Жовтнева – 

Котляреве», автомобільної дороги поза межами Корабельного району від улиці 

Айвазовського до автостради Е58. Залучення ресурсів приватних інвесторів у будівництві 

об’їзних доріг, в тому числі суміжних з ДП «СМП «Октябрьск» підприємств, адміністрації 

порту, державних коштів, сприятиме у розвитку потужностей портових операторів, 

збільшенню вантажопотоків, що надходитимуть, спрощенню логістики та зменшенню 

собівартості перевезень. Вирішення комплексної задачі збільшення пропускної 

спроможності автомобільної та залізничної інфраструктури можливо лише за умови 

залучення приватних інвестицій.  

Електрифікація залізничних шляхів до припортової станції «Жовтнева» також 

значно впливає на конкурентний стан портових операторів при залученні нових 

вантажопотоків. На даний момент 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 морського порту та сприятиме залученню нових транзитних 

вантажів. Реалізація інвестиційних проектів та залучення приватних інвестицій неможливі 

без реалізації відповідних програм із збільшення об’ємів залізничних перевезень вантажів 

на адресу порту та розвитку автомобільного сполучення міста Миколаєва. 

Зростаючі вимоги судновласників щодо інтенсивності обробки торгівельного 

флоту та збільшення об’ємів суднових партій вантажу, вимагають поглиблення БДЛК, 

акваторій портів, прискорення проходження суднами БДЛК. На сьогодні глибина каналу 

10,3 м не дозволяє порту приймати судна з оголошеною у порту осадкою 11,0 м. Навігація 

великотоннажних суден не є цілодобовою. Складна ситуація з навігації суден як 

великотоннажних так і малотоннажних наступає під час проведення  льодової кампанії. 

Проводка суден вимагає залучення буксирів льодового класу. Збільшення прохідної 

глибини БДЛК та ряд інших заходів з удосконалення навігації регіону дозволить залучити 

вантажопотоки, що потребують більші судові партії. Порт має резерв пропускної 

спроможності в обробленні зазначених вантажопотоків. 

Приватні портові оператори в змозі на належному рівні впливати на ситуацію з 

збільшення існуючих вантажопотоків та залучення нових.  
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КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ 

Дана пропозиція розроблена на підставі фактичних показників фінансово-

господарської діяльності, з метою впровадження подальших дій, заходів, робіт, 

необхідних для досягнення наступних цілей: 

-  збільшення обсягів вантажообігу; 

- модернізація устаткування (або заміна на більше продуктивні аналоги) для 

зниження виробничих витрат;  

- підвищення якісного рівня надання послуг;   

- розширення номенклатури  вантажів,  що  перевантажуються в порту; 

- поліпшення соціально-економічної ситуації в порту та у регіоні; 

- збільшення обсягів відрахувань до бюджетів всіх рівнів.  

 

 

 

ДЕТАЛЬНИЙ ПЕРШОЧЕРГОВИЙ ПЛАН РЕФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

ПРОТЯГОМ ОДНОГО РОКУ 

Діяльність ДП «Спеціалізований морський порт «Октябрьск» поділяється на кілька 

взаємопов’язаних напрямків, досягнення по кожному з яких є невід’ємною запорукою 

подальшого успішного розвитку та ефективної діяльності підприємства. 

Результатами поточної, повсякденної роботи працівників і керівників є досягнення 

запланованих обсягів вантажообігу, ефективності управління майном, фінансових 

результатів та соціального захисту  трудового колективу. 

 

Детальний план реформування підприємства протягом одного року  

 

1.  Вивчення, аналіз розроблених, та затверджених планів розвитку підприємства.  

2.  Аналіз заходів і технічних рішень які були вже впроваджені, оцінка їх 

ефективності. 

3.  Проведення інвентаризації активів і зобов'язань, під час якої перевірити і 

документально підтвердити їх наявність, оцінити стан. 

4.  Оцінка поточної  ринкової  ситуації та внесення пропозицій до вищого 

органу управління щодо доцільності подальшої реалізації окремих інвестиційних 

проектів. 

5. Оцінка та аналіз  існуючих договірних відносин, висвітлення та систематизація 

проблемних питань  вантажовласників, збільшення об’ємів перевалки   тих  

вантажів,    які  можливо залучити без  створення   спеціалізованих терміналів. 

6. Оцінка ефективності управління майном, здійснення державних закупівель. 

7.  Оптимізація організаційно-штатної структури. 

8. Поліпшення логістичних процесів. 

9. Формування плану залучень приватних інвестицій з метою досягнення 

вантажообігу порту 5 млн тонн  у 2018 році. 

10. Вирішення соціальних питань. 

 

ПИТАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

● Вивчення політики держави з питань державно-приватного партнерства. 
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● Вивчення та імплементація діючого законодавства з питань державно-приватного 

партнерства. 

● Розробка пропозицій з питань ДПП. 

● Визначення окремо визначених об’єктів нерухомого та рухомого майна, що може бути 

передане у користування (концесію, оренду) приватним інвесторам. 

● Сприяння у розвитку приватного бізнесу з використанням майна підприємства. 

● Формування робочих груп з розробки ТЕО таких проектів. 

 

 Однією з найпопулярніших форм державно-приватного партнерства у світовій 

портовій галузі є оперування відповідно до концесійної угоди. В основному концесійний 

механізм використовується  розвиненими державами при реалізації проектів по 

будівництву складних інфраструктурних об’єктів. Це дає можливість залучення 

інвестицій, значно прискорює створення (реконструкцію) інфраструктурних об’єктів та їх 

експлуатацію.  

У зв’язку із внесенням Кабінетом Міністрів України змін до Переліку об’єктів 

держвласності, які можуть передаватися в концесію, питання концесії об’єктів морської 

галузі стає дуже актуальним. Актуальності проблемі додає і нова встановлена норма 

відрахувань частини чистого прибутку державних підприємств у розмірі 75% (Постанова 

КМУ № 1156 «Про внесення змін до постанови КМУ від 23 лютого 2011 № 138 «Про 

затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку 

(доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями», що не дає 

державним підприємствам змоги акумулювати значні суми коштів під реалізацію дорогих 

проектів, направлених на оновлення/реконструкцію основних засобів, закупівлю 

сучасного обладнання, техніки і т. ін.  

Проте, я вважаю, що необхідно поставити наголос, що вибір найбільш оптимальної форми 

ДПП необхідно проводити враховуючи специфічну ситуацію (економічну, розвиток 

конкретного підприємства) на державному підприємстві з обов’язковою кореляцією 

планів по конкретному ДП і об’єднаної стратегії розвитку морської галузі в цілому 

(робота над цим на даний час проводить МІУ). Зважаючи на той момент, що ця складна 

робота може провадитись деякий час і розуміючи, що розмір відрахувань при концесії та 

оренді можна співставити (хоча і різні отримувачі), пропоную для розгляду наступну 

перехідну модель, яка дозволить почати отримувати доходи за допомогою орендних 

відносин з подальшою трансформацією такої моделі у концесійну*’**. 

Етапи: 

Перегляд і послідуюча актуалізацію планів з розвитку ДП. 

Інформування потенційних власників вантажопотоків про наміри з реалізації конкретних 

проектів. 

Збір пропозицій, їх аналіз та передача на погодження в Управління стратегічного 

розвитку. 

Проведення конкурсу і вибір переможця, який запропоную кращі умови (строк реалізації, 

показники вантажопереробки, ціна) за моделлю орендних відносин. 

Погодження проведення невід’ємних поліпшень, послідуюче будівництво і експлуатація. 

*У зв’язку з тим, що і держава і потенційний інвестор більше зацікавлені у концесійній 

моделі, в договорах з ФДМ вносяться пункти, про порядок переходу до концесії, або умов 

закінчення даного конкретного договору (наприклад, за умови вибору іншого переможця 

на концесійному конкурсі, за умови відсутності погодження на пролонгацію органу 

управління та за умови компенсації суми невід’ємних поліпшень орендатору). 
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**Також потрібно відзначити, що це один із багатьох можливих варіантів, які мають 

право на життя. У будь-якому випадку необхідне вжиття негайних заходів щодо 

залучення власників вантажопотоків, або ми будемо бачити ін. надалі як помилка щодо 

припущення росту вантажної бази у 2013-2015 роках призвела до стрімкого падіння 

вантажопереробки у 2106 при повній відсутності компенсуючи мір і як результат 

завищення бажаного над дійсним у 100%! 

Я вважаю, що передавати у концесію майно ДП СМПО як ЦМК не доцільно за двох 

основних умов: 

Падіння на світових ринках та криза в Україні не дасть залучити найбільш ефективних 

національних операторів-власників вантажу як мінімум по па метру вартості запозичення 

коштів . Будь-який світовий трейдер навряд чи завантажить всі причали підприємства, і 

відповідно ціна пропозиції на концесійному конкурсі буде нижча.   

ДП СМПО – єдине підприємство, що спеціалізується на обробці вантажів 

спецпризначення. Тому передача в концесію всього комплексу напряму вплине на 

діяльність концерну Укрпоборонпром і опосередковано – на обороноздатність нашої 

країни. При цьому теоретичне залишення ДП СМПО тільки під обробку вантажів буде 

збитковим. 

 

 

 

 

 

ЗАХОДИ З ІНВЕНТАРІЗАЦІЇ АКТИВІВ ТА ЗОБОВЯЗАНЬ 

● Інвентаризація рухомого та нерухомого майна. 

● Інвентаризація прибуткових та витратних договорів. 

● Початок роботи із списання майна. 

● Розробка плану профілактичних та ремонтних робіт по групам майна. 

● Аналіз існуючого технологічного транспорту, перевантажувального обладнання, 

такелажу, складського устаткування, тощо. 

● Розробка рекомендацій стосовно змін автопарку, кранового устаткування, 

спеціалізованої техніки, парку автобази, такелажу, комп’ютерної техніки, інформаційних 

пристроїв, тощо. 

● Соціальний напрямок майнової роботи – покращення умов праці. 

● Розробка рекомендацій  щодо інвестиційної діяльності у підприємстві у розрізі 

встановлення спеціалізованого обладнання для обробки окремих груп вантажів. 

● Розробка рекомендацій щодо розвитку припортової транспортної та енергетичної 

інфраструктури. 

● Робота з органами місцевої влади щодо розвитку припортової транспортної та 

енергетичної інфраструктури. 

 

ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ 

 

Першочергові заходи,  спрямовані на  підвищення ефективності  функціонування 

ДП «СМП «Октябрьск»   потребують здійснення наступних  капітальних інвестицій: 

● Капітальне будівництво згідно до інвестиційних проектів;  

● Оновлення парку автонавантажувачів та інших  машин портової механізації; 

● Впровадження заходів з енергоефективності; 
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● Модернізація портальних кранів; 

● Придбання сучасної обчислювальної техніки, електроустаткування,  програмного 

забезпечення. 

 

Також протягом першого  року планується  здійснення: 

● Капітальних ремонтів  портальних кранів, будівель та споруд,  технологічного 

транспорту і автомашин,   придбання  побутової техніки, устаткування. 

● Поліпшення витрат на  оплату праці і соціальні відрахування, соціальні заходи; 

● Оптимізація витрат на  паливо та електроенергію; 

● Оптимізація витрат на  матеріали і запчастини; 

● Оптимізація витрат  на  використання інфраструктури ДП «СМП «Октябрьск» та Філії 

«Октябрьск» ДП  «АМПУ»; 

● Оптимізація витрат на послуги автобази  та майстерень порту; 

● Оптимізація інших  умовно змінних витрат. 

 

Існуюча дорожня інфраструктура при наявному рівні вантажоперевезень та при 

збільшених обсягах майбутніх періодів вимагає проведення поточних ремонтів 

дорожнього покриття, встановлення контрольних вагових пунктів прийому 

автотранспорту, освітлення дорожньої частини та інших заходів, спрямованих на 

забезпечення якісних послуг обслуговування автомобільних перевезень із обов’язковим 

дотримуванням безпеки руху, головна відповідальність за яку згідно з Правилами надання 

послуг в морських портах покладається на адміністрацію морського порту. 

 

ДП «СМП «Октябрьск», виконуючи свої основні виробничі функції, а саме 

вантажно-розвантажувальні роботи, зберігання, тощо вимагає певних витрат електричної 

енергії, і тому є одним з найбільших споживачів цього виду енергії. Існуюча лінія подачі 

електроенергії до СМП «Октябрьск» працює на межі запроектованої потужності. З 

урахуванням зростання вантажопотоків та розробленою програмою розвитку 

спеціалізованого морського порту «Октябрьск» заплановане споживання електроенергії 

збільшиться в 2,5-4 рази. Забезпечення безперебійного постачання морського порту 

електричною енергією можливо тільки завдяки впровадженню модернізаційних заходів 

щодо існуючих електричних мереж, а також установку нових засобів 

електрозабезпечення. 

Вимоги енергозбереження, як інструмент ефективності господарчої діяльності 

підприємств усіх галузей спонукають у найближчому майбутньому реалізувати план дій з 

переоснащення діючої системи опалення будівель та підігріву води. Необхідно 

продовжити заходи з використання альтернативних джерел енергії для опалення 

адміністративних виробничих, складських будівель із встановленням електричних та 

твердопаливних котлів опалення. 

 

ЗАХОДИ З ПОЛІПШЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

 
● Вивчення існуючих процесів внутрішніх переміщень вантажів в порту; 

● Аналіз існуючої системи обліку вантажів та робіт.  

● Залучення (за необхідності) програмного забезпечення з обліку, автоматизації робіт 

● Початок роботи з звільнення складів за існуючими вантажопотоками, зменшення 

некорисних технологічних процесів 
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● Збільшення об’ємів перевалки   тих  вантажів,    які  можливо залучити без  створення   

спеціалізованих терміналів 

● Розробка рекомендацій щодо інвестиційної діяльності у підприємстві у розрізі 

покращення логістичних процесів 

 

● Вивчення впливу існуючих акордних ставок на обсяги вантажопотоків, розробка 

рекомендацій щодо змін вільних тарифів на вантажно-розвантажувальні роботи та інші 

послуги 

● Опрацювання переліку додаткових послуг, що надаються  та їх розширення в порту 

● Підготовка пропозицій щодо внесення змін стосовно вартості портових зборів, інших 

плат, які безпосередньо впливають на водні та наземні види транспорту, при їх 

обслуговування в порту 
Головний акцент у нарощуванні вантажообігу становить обробка тарно-штучних 

вантажів. ДП «СМП «Октябрьск» значно перевищує з точки зору конкуренції усі морські 

термінали регіону. Значні складські площі сприяють накопиченню різноманітних 

вантажних суднових партій. Значна кількість портальних кранів дозволяє при 

відповідному плануванні вантажних робіт досягати норму навантаження до 20 тис. тон на 

судно за добу. Професіоналізм працівників основних підрозділів дозволяє вирішувати 

складні завдання з розміщення та кріплення вантажів, досягнення договірних строків 

обробки транспортних засобів. 

Також важливим є розвиток складських потужностей для критого зберігання 

довгомірних вантажів. 

 Першочерговою потребою порту   «Октябрьск» є збільшення об’ємів перевалки   

тих  вантажів,    які  можливо залучити без  створення   спеціалізованих терміналів,  а 

саме: 

-  чорних металів; 

-  вугілля,  коксу   та  інших   навальних мінеральних вантажів; 

-  зернових та інших  харчових продуктів. 

- інших наливних вантажів.  

Збільшення вантажопотоку  упродовж першого року планується  за рахунок: 

реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення   спеціалізованих 

активів; 

залучення  вантажів, які належать іншим компаніям за рахунок оптимизації розміру 

акордної ставки; 

суттєвого підвищення   швидкості та якості обробки вантажів в порту. 

 

ЗАХОДИ З РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ШТАТНОЇ СТРУКТУРИ 

 

● Вивчення штатного розпису з посадовими окладами 

● Встановлення вимог за окремими посадами 

● Вивчення персональних надбавок працівників 

● Оптимізація структурних підрозділів за посадами, кількістю працюючих, 

підпорядкованості. 

● Створення кваліфікаційних комісій з аналізу окремих посад 

● Зміни посадових окладів у відповідності до Галузевої угоди та реального характеру 

роботи, умов праці, тощо 

● Визначення відповідальних осіб за окремими напрямками господарської діяльності 
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Розробка методики з преміювання працівників на прикладах приватних компаній 

 

Ретельний аналіз штатного розпису та штатного заміщення є однією з 

першочергових завдань, що сприятиме оптимізації адміністративно-управлінського 

персоналу, робочих посад, ієрархії від директора до безпосереднього виконавця робіт. 

На початковому етапі кожен з працівників має підтвердити кваліфікацію, обсяги 

виконуємих робіт, відповідальність за конкретні завдання. Пропонується створити 

кваліфікаційну комісію із залученням фахівців інших підприємств, організацій, що 

проводять діяльність, пов’язану із рекрутінгом. 

Зменшення кількості працівників можливо при виявленні власного бажання, при 

досягненні пенсійного віку, за станом здоров`я, та іншим причинам,  що не су перечують 

чинному законодавству, зокрема кодексу законів про працю України. 

 

 

ЗАХОДИ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ 

 

● Підтримка здорового  соціального клімату в колективі 

● Персональна робота з колективом щодо досягнення виробничих завдань, покращення 

відносин всередині колективу та з суміжними організаціями 

● Підготовка до переводу працівників до підприємств іншої форми власності 

● Підтримання існуючого рівня соціальних гарантій працівників 

● Робота з місцевими органами влади з питань соціальної державної політики 

 
 

 

 

 

SWOT - АНАЛІЗ ДП «СМП «ОКТЯБРЬСК» 

 

СИЛЬНІ СТОРОНИ МОЖЛИВОСТІ 

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. Кваліфікована робоча сила і 

управлінський персонал. 

 

1. Територіальна та технологічна 

можливість розвитку портової 

інфраструктури 

2. 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. 

СЛАБКІ СТОРОНИ ЗАГРОЗИ 
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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. 

1. Зростання конкуренції сторонніх 

організацій – перевізників. 

2. Розвиток портової інфраструктури 

країн Чорноморського басейну. 

3. Зменшення обсягів світової 

торгівлі. 

4. Форс - мажорні загрози. 

 
На даному етапі аналізу можна відзначити, що ДП «Спеціалізований морський 

порт «Октябрьск» має значну кількість сильних сторін, разом з тим, окрему увагу слід 

приділити факторам і ризикам, які стримують розвиток підприємства.  

Під факторами і ризиками, стримуючими цей розвиток, розуміються завдання, що 

не мають рішення традиційними, звичними методами. 

 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА  

На території порту «Октябрьск» здійснюють свою діяльність два суб’єкти 

господарювання: 

Державне підприємство «Спеціалізований морський порт «Октябрьск»; 

Філія «Октябрьск» державного підприємства «Адміністрація морських портів 

України» (далі - філія ДП «АМПУ»),  

кожен з яких має свій затверджений план розвитку. 

План розвитку спеціалізованого морського порту «Октябрьск», затверджений 

28.01.2014 Головою ДП «АМПУ». включає такі напрямки розвитку, як: 

♦ Днопоглиблення 

♦ Розвиток інфраструктури морських терміналів (12 заходів): 

♦ Будівництво спеціалізованого причалу комплексу з переробки зріджених газів, 

світлих нафтопродуктів та інших вантажів; 

♦ Будівництво комплексу з переробки зріджених газів, світлих нафтопродуктів та 

інших вантажів; 

♦ Будівництво причалів №7-11; 

♦ Реконструкція допоміжного причалу для суден Ro-Ro; 

♦ Реконструкція великого пірсу; 

♦ Будівництво комплексу для допоміжного причалу з обробки суден Ro-Ro; 

♦ Будівництво зернового комплексу; 

♦ Будівництво перевантажувального комплексу в тилу причалу №7; 

♦ Будівництво універсального перевантажувального комплексу в тилу причалів 

№8-11; 

♦ Будівництво перевантажувального комплексу в тилу великого пірсу; 

♦ Створення спеціалізованого комплексу для навалювальних вантажів; 

♦ Створення перевантажувальних комплексів; будівництво та реконструкція 
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причалів та інших гідротехнічних споруд. 

♦ Розвиток автомобільної інфраструктури (2 заходи) 

♦ Розвиток залізничної інфраструктури (2 заходи) 

♦ Інвестиції в інші напрямки. 

Наказом Міністерства інфраструктури України від 20.04.2015 №146 затверджено 

Стратегічний план розвитку державного підприємства «Спеціалізований морський порт 

«Октябрьск» на період до 2038 року. 

При формуванні Стратегічного плану розвитку були враховані розроблені ДП 

«ЧорноморНДІпроект» основні напрямки перспективного розвитку ДП «СМП 

«Октябрьск», які складаються з інвестиційних пропозицій, спрямованих на розширення 

порту та збільшення його пропускної спроможності. 

Стратегічний план розвитку враховує реалізацію за рахунок залучення приватних 

інвестицій у коротко- (до 2018 року), середньо- (до 2023 року) та довгостроковій (до 2038 

року) перспективі запропонованих 12 інвестиційних проектів, серед яких будівництво: 

● 3-х зернових комплексів; 

● комплексу з перевалки зріджених вуглеводневих газів, дизельного палива та 

інших вантажів; 

● комплексу для допоміжного причалу з обробки суден Ро-Ро; 

● універсальних перевантажувальних комплексів; 

● навалювальних і наливних перевантажувальних комплексів; 

● залізничної колії до допоміжного причалу. 

Такі інвестиційні проекти, як будівництво зернових комплексів, комплексу з 

перевалки зріджених газів та дизельного палива, комплексу з обробки суден Ро-Ро, 

будівництво універсальних і навалювальних перевантажувальних комплексів, 

перегукуються в обох планах розвитку та є цікавими для обох суб’єктів господарювання. 

На сьогоднішній день не було реалізовано жодного з зазначених проектів, всі вони 

знаходиться на етапі пошуку інвесторів. 

До того ж, ДП «СМП «Октябрьск» має затверджений Наказом Міністерства 

інфраструктури України від 17.09.2015 №376 (зі змінами, затвердженими Наказом 

Мінінфраструктури від 29.03.2016 №122) Інвестиційний план на 2015-2018 роки, у якому 

для виконання за рахунок власних інвестицій підприємства значиться наступні заходи: 

● Будівництво відкритої складської площадки (тил причалу №6) - 2018 рік; 

● Будівництво залізничної колії на допоміжному причалі - 2018 рік; 

● Реконструкція складів генеральних вантажів - 2016-2018 роки; 

● Реконструкція навісного складу під критий склад підлогового зберігання - 2017 

    рік. 

Дієвим засобом підвищення ефективного функціонування державної власності є 

розвиток партнерських відносин держави та бізнесу, що дозволить залучити в державний 

сектор економіки додаткові ресурси, насамперед інвестиції. У такій системі відносин 

відбувається об’єднання ресурсів і потенціалів держави і бізнесу, що спрямоване на 

підвищення ефективності використання наявних ресурсів, розподілу ризиків між 

державним і приватним сектором та їх мінімізації. 

У відповідності зі ст. 5 ЗУ «Про державно-приватне партнерство» у рамках 

здійснення державно-приватного можуть укладатися договори про концесію, спільну 

діяльність та інші договори. Вид договору, що укладається в рамках державно-приватного 

партнерства, визначається органом, який приймає рішення про здійснення державно- 

приватного партнерства. 
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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. 

До того ж, статтею 23 ЗУ «Про морські порти України» визначається, що 

стратегічні об 'єкти портової інфраструктури не підлягають передачі в оренду чи концесію 

(крім причалів, залізничних та автомобільних під 'їзних шляхів (до першого розгалуження 

за межами території порту), ліній зв 'язку, засобів тепло-, газо-, водо- та 

електропостачання, інженерних комунікацій), приватизації та/або відчуженню у будь-який 

інший спосіб. Причали можуть бути об ’єктами оренди на строк до 49 років. Причали, 

залізничні та автомобільні під 'їзні шляхи (до першого розгалуження за межами території 

порту), лінії зв 'язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерні 

комунікації можуть передаватися у концесію у складі єдиних майнових комплексів. 

Ще в минулому році Міністерство інфраструктури України визначило 

Спеціалізований морський порт «Октябрьск» в якості пілотного проекту для реалізації 

передачі портових активів у концесію. 

При Міністерстві інфраструктури України за ініціативою команди проекту Easy 

Business, учасники якого займаються реформуванням регуляторної системи України, в 

березні поточного року створено Робочу групу з обговорення проблемних питань 

впровадження державно приватного партнерства (ДПП), на засіданнях якої визначаються 

послідовні дії щодо залучення інвестицій у розвиток державних підприємств на основі 

форм ДПП. 

Концесія - надання з метою задоволення громадських потреб 

уповноваженим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування на  

підставі концесійного договору на платній та строковій основі юридичній або 

фізичній особі (суб’єкту підприємницької діяльності) права  на створення (будівництво) 

та (або) управління (експлуатацію) об'єкта концесії (строкове платне володіння), за 

умови взяття суб'єктом підприємницької діяльності (концесіонером на себе зобов'язань 

по створенню (будівництву) та (або) управлінню (експлуатації) об'єктом 

концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику. 

 

Відбулося вже два засіданні Робочої групи за участю представників ДП «СМП 

«Октябрьск» та ДП «АМПУ», на яких були прийняті рішення щодо необхідності розробки 

проекту технічного завдання на розробку техніко-економічного обґрунтування реалізації 

проекту «Концесія ДП «СМП «Октябрьск» (проект ТЗ надано до МІУ з листом від 

09.06.2016 № 01-14/1303) та створення по кожному концесійному проекту окремої 

проектної групи (5 груп), які не будуть входити до структури МІУ, однак будуть 

підпорядковуватися Міністру та фінансуватися за рахунок грантових коштів Світового 

банку та ЄБРР. В обов’язки проектних груп входитиме розробка дорожніх карт, 

супроводження та координація проектів. 

Мінінфраструктури  планує отримання допомоги від Світового банку та ЄБРР у 

вигляді експертів для розробки Техніко-економічного обґрунтування пілотних проектів, 
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що дасть змогу оцінити затрати та проаналізувати термін їх окупності. того ж, очікується 

допомога від експертів у супроводі майбутнього тендеру. 

ЄБРР на початку червня 2016 року в рамках технічної допомого оголосив тендер на 

залучення консультанта з розробки сучасної концепції ДПП шляхом удосконалення 

діючого законодавства України. Основним завданням технічного завдання є розробка 

політики та юридичних умов концесії. 

На сьогодні в України існує чотири закони про концесію, однак вони недосконалі й 

тому не використовуються на практиці. Очікується, що новий законопроект про концесію 

буде подано на розгляд до Верховної Ради до вересня поточного року. 

В разі успішної реалізації цього пілотного проекту, відпрацювавши механізмі 

передачі порту «Октябрьск» у концесію, Мінінфраструктури планує передачу в концесію 

інших державних стивідорних компаній. 

 

ПРОПОНУЮ РЕАЛІЗУВАТИ НАСТУПНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ 

 

Будівництво складу  для критого зберігання  металопродукції.

 

Планується  будівництво в тилу причалу №1 складу  для критого зберігання  

металопродукції  місткістю 50 тис. тон  одночасного розміщення. 

Основні заплановані показники проекту: 

Площа  складу - 5000 кв. м. 

Подовження залізничних колій 43, 44 на 400 м для забезпечення подачі та 

прибирання вагонів безпосередньо в склад для проведення вантажних робіт; 

Планована  пропускна спроможність – 400 тис. тон на рік; 

Номенклатура вантажів: чорні метали; 
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Напрямок переробки: експорт, імпорт, транзит; 

Термін реалізації - 24 місяці. 

Реалізація проекту дозволить залучити та обробляти  додаткові   вантажі  

металопродукції,  які   позиціонуються  на ринку як  такі,  що не  мають корозійних 

пошкоджень. 

 

Попередня оцінка інвестицій – 7,2 млн. грн.  

 

 

Будівництво зернового терміналу. 

 

 

Зерновий комплекс призначений для прийому зерна з автомобільного та 

залізничного транспорту, тимчасового зберігання в металевому зерносховище загальною 

місткістю до 100 тис. тон і перевантаження його на морські судна з попереднім 

зважуванням.Будівництво спеціалізованого комплексу для обробки зернових вантажів 

планується  в тилу  допоміжного  причалу порту   на межі  із 2-м причалом. 

Основні плановані показники проекту: 

 Запланована потужність - 2,0 млн. тон зернових вантажів; 

Ємність одноразового зберігання - до 100 тис. тонн; 

Інтенсивність обробки суден - 20 тис. тонн на добу; 
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Номенклатура вантажів: пшениця, жито, ячмінь, кукурудза; 

Доставка вантажу в порту: автотранспорт -50%, залізниця -50%; 

Напрямок переробки: експорт, транзит; 

Площа комплексу - 6-8 Га. 

Термін реалізації - 24 місяці. 

Оцінювана потреба в інвестиціях: 

Попередня вартість будівництва - 25 млн. грн.: 

створення комплексу з переробки - 23 млн. грн. 

об'єкти інфраструктури (енергетика, транспорт та ін.) - 10 млн. грн. 

 

 

 

Реконструкція контейнерного цеху у склад для прийому вантажів критого 

зберігання 

 
 

Планується  реконструкція контейнерного цеху, що розташований в тилу 

допоміжного причалу та причалу № 3  для критого зберігання  металопродукції  місткістю 

50 тис. тон  одночасного розміщення із встановленням перевантажувального обладнання 

для обробки автомобільного транспорту із вантажами критого зберігання. 
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Основні заплановані показники проекту: 

Площа  складу - 3000 кв. м. 

Планована  пропускна спроможність – 300 тис. тон на рік; 

Номенклатура вантажів: чорні метали; 

Напрямок переробки: експорт, імпорт, транзит; 

Термін реалізації - 12 місяців. 

Реалізація проекту дозволить залучити та обробляти  додаткові   вантажі  

металопродукції,  які   позиціонуються  на ринку як  такі,  що не  мають корозійних 

пошкоджень. 

Попередня оцінка інвестицій – 7,0 млн. грн 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОЧІКУВАНОЇ ДИНАМІКИ ПОЛІПШЕННЯ 

ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

         

 

За умови реалізації запропонованих проектів , прогнозні дані вантажопереробки, 

та основні показники фінансово-господарської діяльності ДП «СМП «Октябрьск» з 

урахуванням залучення нових вантажопотоків наведені у таблиці. 

 

Найменування показника  2015 рік  2016 рік  2017 рік  2018 рік  2019 рік  2020 рік 

Вантажопереробка, тис. тонн на рік 2450,1 3010 3200 3800 4000 4300 

Середньоспискова кількість працівників, 

чол.  
690 730 776 922 970 1043 

Дохід (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
 521 848,8     649 420,8       690 414,1     819 866,8     863 017,7     927 744,0    

Податок на додану вартість    86 974,8     108 236,8       115 069,0     136 644,5     143 836,3     154 624,0    

Чистий дохід (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 
 434 874,0     541 184,0       575 345,1     683 222,3     719 181,4     773 120,0    

Усього доходів  465 408,0     548 506,0       583 129,3     692 466,0     728 911,6     783 580,0    

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт та послуг)  
 199 545,0     242 187,0       257 474,6     305 751,0     321 843,2     345 981,4    

Адміністративні витрати, усього, у тому 

числі: 
   12 223,0       17 045,0         18 120,9       21 518,6       22 651,2       24 350,0    

Витрати на збут          571,0            483,0              513,5            609,8            641,9            690,0    

Інші операційні витрати, усього, у тому 

числі: 
   14 802,0       11 299,0         12 012,2       14 264,5       15 015,3       16 141,4    

Податок на прибуток від звичайної 

діяльності 
   42 682,0       52 448,0         55 758,7       66 213,4       69 698,3       74 925,7    

Усього витрати  278 008,0     323 482,0       343 901,1     408 382,6     429 876,4     462 117,1    

Валовий прибуток (збиток)  235 329,0     298 997,0       317 870,6     377 471,3     397 338,2     427 138,6    

Фінансовий результат від операційної 

діяльності        
 229 399,0     277 072,0       294 561,6     349 791,9     368 202,0     395 817,1    
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Фінансовий результат від звичайної 

діяльності до оподаткування 
 230 082,0     277 472,0       294 986,8     350 296,9     368 733,6     396 388,6    

Чистий  прибуток (збиток),   187 400,0     225 024,0       239 228,2     284 083,5     299 035,2     321 462,9    

Відрахування частини чистого прибутку 

до державного бюджету:   
   60 287,0     168 768,0       179 421,1     213 062,6     224 276,4     241 097,1    

Прибуток до вирахування амортизації, 

оподаткування,  виплати відсотків  та 

дивідендів   (EBITDA)              

 253 204,0     309 279,0       328 801,6     390 451,9     411 002,0     441 827,1    

Сплата поточних податків та 

обов’язкових платежів до державного 

бюджету, у тому числі: 

 139 435,0     286 519,0       304 604,9     361 718,3     380 756,1     409 312,9    

 

 

 

 

 

 

 

 


