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вступ

У лютому 2022 року розпочЕlлося повномасштабне вторгнення росiйськоi фелерачii в
УкраiЪу.

24 лютого Указом Президента Украiни введено военний стан, якиЙ подОвЖеНО i ДО
теперiшнього часу.

С першого дня вiйни МиколаiЪ майже щодня за:}навав руйнувань, внаслiдок масованих
ОбСТРiЛiв з боку росiйськоi федерацii. Портова iнфраструктура зазнала значних пошкоджень.

НеГаТивний вплив военних дii на територiТ Украiни та неможливiсть визначити
НаСЛiДКИ росiЙськоi агресii ускладнюють розроблення реалiстичного прогнозу лiяльностi
ДеРЖаВного пiдприемства кМиколаiвський морський торговельний порт> (надалi
ЩП кММТП>, пiдприемство) на 2023 piK.

Фiнансовий план державного пiдприемства кМиколаiвський морський торговельний
порт> на2O2З piK складено у вiдповiдностi:

ГОСпоДарювання державного сектору економiки затвердженого наказом MiHicTopcTBa
еКОномiчного розвитку i торгiвлi Украiни вiд 02.03.2015 М 205, зареестрованого в
MiHicTepcTBi юстицii Украiни l9.03.2015 за Ns 300/26745 (iз змiнамио внесеними згiдно з
Наказами MiHicTepcTBa економiчного розвитку i торгiвлi Украiни вiд 03.11.20l5 J\Ъ 1394,
ВiД 3l .07.2018 М 1070, Наказом MiHicTepcTBa розвитку економiки, торгiвлi та сiльського
ГОСпОДарства вiд 22.01,202t М 122), Наказом MiHicTepcTBa економiки вiд 13.07.2022
м 2076.

Виконання пiдприемствами, установ€lI\4и та органiзацiямио що належать до сфери

Управлiння MiHicTepcTBa, затвердженоi Haкtuloм MiHicTepcTBa iнфраструктури вiд
15.06.2011 М 152 (зi змiнами, внесеними наказом MiHicTepcTBa iнфраструктури УкраiЪи
вiд 11.06.2015 м 210).

бюджетноi дисциплiни, заходи щодо посилення боротьби з корупцiсю та контролю за
Виконанням державного майна i фiнансових pecypciB> (зi змiнами, вн9сеними згiдно з

Постановами КМ вiд 18.07.2007 М 950, вiд 07.09.2011 Ns 968, вiд 04.06.2015 Jt 390, вiд
l4.|2.20lб м 950, вiд2'1.03.2019 Ns 252,вiд12.05.202l м 458, вiд 30.12.202l м |4з4)
(пункт 13).

основних прогнозних показникiв економiчного i соцiа.пьного розвитку УкраiЪи на2022 -
2023 роки>.

lб липня 1999 року Ns 996-XIV (зi змiнами та доповненнями) та принципам i методам,
передбаченим Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку,

змiнами та доповненнями).

Nb 185-V (зi змiнаrvrи та доповненнями).

державного сектору економiки та дiють на момент складання проекту фiнансового плану.
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Фiнансовий план державного пiдприсмства <Миколаiвський морський торговельний
порт)) на 2023 piK сформовано вiдповiдно до Стратегiчного плану розвитку ДерЖаВнОГО
ПiДпРиемства <Миколаiвський морський торговельний порт) та Iнвестицiйного плану
державного пiдприемства кмиколаiъський морський торговельний порт> на вiдповiдний
перiод.

Загальна iнформацiя
юридична адреса державного пiдприемства <<миколаiъський морський торговельний

порт> (надалi - пiдприемство): 54020,м. МиколаiЪ, вул. Заводська, 2зll4.
Фактична адреса: 54020, м. МиколаiЪо вул. Заводська, 25А.
ЩП КММТП> е державним унiтарним пiдприемством i дiе як державне комерuiйне

ПiДПРиемсТво, засноване на лержавнiй власностiо входить до сфери управлiння MiHicTepcTBa
iнфраструктури УкраТни.

Вiдповiдно до Закону Украiни кПро MopcbKi порти Украiни> вiд 17.05.2012 Nb 4709-YI
iЗ ЗМiНами та доповненнями, розпорядження Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 04.03.2013
JФ l33-p КПро погодження пропозицiТ щодо реорганiзацii державних пiдприемств морського
ТРанспорту) та наказу MiHicTepcTBa iнфраструктури Украiни вiд 19.03.2013 Nb 163 кПро
заходи щодо реорганiзацii державних пiдприсмств морського транспорту та УТВОРенНЯ
ДеРЖаВНОГО пiдприемства кАдмiнiстрацiя морських портiв Украiни>, в 2013 роцi державне
ПiДПриемство <МиколаiЪський морський торговельний порт> реорганiзовано шляхом видiлу
СТРаТеГiчних об'ектiв портовоТiнфраструктури накористьДП <<Адмiнiстрацiя морських портiв
УкраiЪи> (далi - ЩП кАМПУ>).

СтатУг державного пiдприсмства кМиколаiвський морський торговельний порт)
ЗатВерДжено наказом MiHicTepcTBa iнфраструктури Украiни вiд 07.06.2013 J\Ъ З65,
Зареестровано виконавчим KoMiTeToM МиколаiЪськоi MicbKoi рали МиколаiЪськоТ областi
19.06.2013 за Ns 1 5221050050000277 .

На балансi ДП (ММТП) облiковуються об'екти портовоТ iнфраструктури, якi
беЗпосередньо задiянi у лiяльностi з виконання вантажно-розвантажувtIльних робiт: склади та
СКЛаДСЬКi маЙДанчики, будiвлi, портальнi крани, тепловози, навантажувачi, судна портового
фЛОтУ та iнше. Проте, бiльша частина цих об'ектiв портовоТ iнфраструктури передана в оренду
приватним компанiям.

За погодженням MiHicTepcTBa iнфраструктури Украiни у червнi 20lз року мiж
ДП кММТП> та ТОВ KMAPKOHI> укладено договори бербоут-чартеру плавзасобiв
(5 буксирiв та несамохiдноi баржi) (зi змiнами та доповненнями).

Перелiк плавзасобiв, переданих у бербор-чартер, якi облiковуються на балансi
ДП (ММТП> вiдображено в таблицi 1.

Таблиця 1

Назва, тип судна IHB. JtlЪ
Реквiзити договору

(No, дата)
Район плавання судна

1 2 J 4

Бугский,
буксир-штовхач

l948l 12-П вiд 07.06.2013
Акваторiя Миколаiвського морського
порту, €lле в межах зони наглялу капiтана
МиколаiЪського морського порту

Зюйд, буксир 19з11 13-П вiд 07.06.20|З
Акваторiя МиколаiЪського морського
порту, але в межах зони нагляду капiтана
МиколаiЪського морського порту

Урал, буксир 19040 l4-П вiд 07.06.20iз
Акваторiя Миколаiвського морського
порту, але в межах зони нагляду капiтана
Миколаiвського морського порту
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таблицi

Фiнансово-економiчнi показники
Фiнансовий план вiдображае очiкуванi результати дiяльностi ДП кММТП> у

2023 роцi, обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб дiяльностi та розвитку
Пiдприемства. Iнформацiя про фiнансовi результати,.ЩП кММТП> вiлображена в таблицi 2.

Таблиця2

п довя(ення
l 2 J 4

,Щокер, буксир 19045 15-П вiд 07.0б.2013
Акваторiя МиколаiЪського морського
порту, tIле в межах зони нагляду капiтана
Миколаiвського морського порту

Украiнець,
буксир 1 9480 16-П вiд 07.06.201з

Акваторiя МиколаiЪського морського
порту, але в межах зони нагляду капiтана
МиколаiЪського морського порту

дм-2020,
суднова баржа

1 9378 17-П вiд 07.06.2013
Акваторiя МиколаТвського морського
порту, tIле в межах зони нагляду капiтана
МиколаТвського морського порту

Найменування
показника

Код
рядка

Звiт
2021,
(тис.
грн)

План
2022,
(тис.
грн)

Прогн.
2022,
(тис.
грн)

План
202з
(тис.
грн)

План2O2З

до
звiту
2021
(%\

до
плану
2022
(%)

до
прогн.
2022
(%)

1 2 J 4 5 6
,7

8 9
Чистий дохiд вiд
реалiзацiТ продукчiТ
(ToBapiB, робiт,
послуг)

1 000 74 00,| 69 521 з9 282 5з 62,7 12
,l,| lз7

Собiвартiсть

реалiзованоi
продукцiТ (ToBapiB,

робiт, послуг)

1010 l8 944 l8 бl7 17 160 20 007 l06 l07 117

Валовий
прибуток/збиток 1 020 55 063 50 904 22 |22 зз 620 бl 66 152

Адмiнiстративнi
витрати

1 030 19 725 25 274 16 бзl l7330 88 69 104

Iншiоперацiйнi
доходи

1 070 lз 450 12 0l8 l9 555 10 546 78 88 54

Iншi операцiйнi
витрати

1 080 28,78з 15 942 ll 740 l0 66з з,7 67 91

Фiнансовий результат
вiд операцiйноТ
дiяльностi

1 100 20 005 21 706 lз з06 16 11з 81
,75

122

EBITDA lзl0 з0,7,72 з2201 29 829 з2 9|з l07 102 l l0
рентабельнiсть
EBITDA 50l0 41,58 46,32 7 5,]9 61,з7 148 1зz 8l

Iншi доходи 1 150 5 526 400 400 521 9 1з0 l30
Iншi витрати l l60 з64 0 0 0 0

Фiнансовий результат
до оподаткування

1 170 25 167 22 106 1з 706 16 694 66 76 122



ня иц
l 2 з 4 5 6 7 8 9

Витрати з податку на
прибугок l l80 6 974 5 528 4 038 5 476 19 99 l36

Чистий фiнансовий
результат

l 200 18 193 16 578 9 668 l l 218 62 68 1lб

Прибуток 1201 l8 193 16 578 9 668 11 218 62 68 l lб
Збиток 1202

Усього доходiв 12l0 92 98з 81 939 59 237 64 694
,70 ,l9

109

Усього витрат \220 14 790 65 збl 49 569 5з 476 12 82 l08

табл

.Щоходи ДП (ММТП>
Щоходи ДП (ММТП> формуються вiд оренди державного майна, використання колiй

та стрiлочних переводiв, користування cepBiTyToM, зберiгання майна, технагляд за
перевантажувальною технiкою та iншi послуги.

ВиЩевказанi послуги надаються за тарифами, затвердженими керiвником
ДП (ММТП). В основу розрахункiв тарифiв на послуги закладено принцип iх базування на
об'сктивно необхiдних витратах працi, матерiальних та паливно-енергетичних pecypciB з

урахуванням конкретних уIиов i обсягiв надання кiнцевому споживачу. Визначення склаДУ
Витрат i оцiнка ix економiчноi обrрунтованостi проводиться вiдповiдно до законодавства
УкраiЪи та нормативно-правових aKTiB, що регулюють вiдносини у сферi бухгалтерського i
податкового облiку.

Щiнова полiтика ЩП кММТП> грунтуеться вiдповiдно до вимог ст. 21 Закону УкраiЪи
кПро MopcbKi порти УкраiЪи>, Закону Украiни кПро цiни i цiноутворення)), накЕву
ДП (ММТП> вiд 06.10.2021 Jtlb 66 кПро облiкову полiтику ,Щержавного пiдприемства
кМиколаiЪський морський торговельний порт> згiдно яких, послуги надаються за вiльними
цiнами та визначаються умовами договорiв мiж ЩП кММТП> та ix замовником.

Структура доходiв пiдприемства наведена в таблицi 3.

Чистий дохц вiд реалiзацii (ToBapiB, робiт та послуг) (рядок 1000) в 2023 роцi
заплановано отримати на piBHi 53 627 тис. грн, що менш показника 2021. року
(14 007 тис. грн) на28 О/о та менш покЕ}зника запланованого на 2022 piK (69 52lt тис. грн) на
2З О/о та бiльш прогнозного показника на 2022 piK (З9 282 тис. грн) на 14 345 тис. грн або на
З'l %. Структура чистих доходiв вiд реалiзацiТ продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) ДП (ММТП)
наведена в таблицi 4.

п

Таблиця 3

Найменування
показника

Код
рядка

Звiт
202|,
(тис.
грн)

План
2022,
(тис.
грн)

Прогн.
2022,
(тис.
грн)

План
202з
(тис.
грн)

План2O2З
до

звiту
202]'
(%\

до
плану
2022
(%\

до
прогн,
2022
(%\

l 2 J 4 5 6 7 8 9

Чистий дохiд вiд
реалiзацiТ пролукuiТ
(ToBapiB, робiт,
послуг)

l 000 74 00,7 69 521 з9 282 5з 627
,72 ,7,7

1з1

Iншi операцiйнi
доходи

1 070 lз 450 l2 018 19 555 l0 546
,78

88 54

Iншiдоходи 1 150 5 526 400 400 52l 9 lз0 130

усього доходiв |2l0 92 983 81 939 59 237 64 694 70 79 109

5

2



Таблиця 4

Скорочення обсягу запланованого на 202З piK доходу вiд операцiйноi оренди пов'язано
зi змiни у законодавствi, зокрема вiдповiдно до Постанови КМУ вiд27.05.2022 Ns 634 <Про
особливостi оренди державного та комунального майна у перiод военного стану> плата за
ОРеНДУ Державного (рухомого та нерухомого маЙна), яке облiковуеться на балансi
ЩП кММТП> нараховуеться у розмiрi 50 вiдсоткiв розмiру орендноi плати, встановленоi
договором оренди (з урахуванням ii iндексацii) на перiод военного стану i протягом трьох
мiсяцiв пiсля його припинення чи скасування.

надходження вiд бербоут-чартеру плавзасобiв розрахованi виходячи з курсу гривнi до
долара США (42,2 грн/$) та ставок плати згiдно з умовами дiючих договорiв.

Iнформацiя про надходження вiд бербоут-чартеру плавзасобiв наведена в таблицi 5.

Таблиця 5

Фрахтувальник Назва плавзасобу Ставкао $/мiсяць Плата за бербоут-чартер, тис, грн/рiк

ТоВ KMAPKOHl))

Баржа ДМ- 2020 l7зз"74 878

б/к кУкраТнець> 10 690,94 5 414

б/к к.Щокер> 9 721,92 4 92з

б/к кУрал> 1 з41,,79 680

б/к <Зюйд> 5 24з,85 2 656

б/к <Бугский> 2142,97 l 085

рАзом 30 875,21 15 636

Найменування
покzвника

Код
рядка

3BiT
2021,
(тис.
грн)

План
2022,
(тис.
грн)

Прогн.
2022,
(тис.
грн)

План
202з
(тис,
грн)

План2023

до
звiту
2021
(%)

до
плану
2022
(%)

до
прогн.
2022
(%)

1 2 з 4 5 6 7 8 9
Чистий дохiд вiд
реалiзачiТ пролукцiТ
(ToBapiB, робiт,
послуг)

l 000 74 007 69 521 з9 282 5з 62,| 12 lз1

вiд операцiйнот
оренди. у т.ч.:

l 001 4з,l22 зб 469 \2 зз2 29 l0з 61 80 2зб

pyxo.|ylo2o л,tайна 1 00 ]/1 2б 151 19 9б1 б 99] I5 l9l 58 76 2\,7

нерухолlоZо tчtаЙна 1001/2 17 57] 16 50в 5 341 13 9l2 ,79
84 260

Плата за бербоут-
чартер 1 002 10 113 10 596 12 1,70 15 бзб 155 148 128

Корисryвання
cepBiTyToM

l 003 8,7,1з 10 000 l0 з97 4,7зб 54 47 46

Використання колiй
та стрiлочних
переводiв

1 004 7 878 9 000 2 045 2 300 29 26 112

Зберiгання майна,
вантажiв

1 005 l 67з 2 184 251 252 15 12 l00

Технагляд l 006 946 1 092 1 l lб 1 100 l lб 10l 99
Iншi l 007 902 180 9,71 500 55 з 5l

6
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На зменшення доходiв вплинула росiйська вiйна проти УкраiЪи, блокування роботи
МиколаiЪського морського порту.

Iншi операцiйнi доходи (рядок 1070) в2023 роцi очiкуються в cyMi 10 546 тис. грн, менш
запланованого покuвника на 2022 piK (|2 018 тис. грн) на | 472 тис. грн або на
|2Yота фактичного покЕIзника2021' року (13 450 тис. грн) на 2904 тис. грн або на 22%. CTaTTi
доходiв у складi iнших операцiйних доходiв вiдображено у таблицi 6.

Таблиця 6

Iншi доходи (рядок 1150) в2O2З роцi плануються в cyMi 521 тис. грн. у т.ч:
- 400 тис. грн вiд безоплатно одержаних активiв;
- L2l тис. грн вiд безоплатно отриманих послуг за тристороннiми договорами.

Витрати ДП (ММТП)
За довготривалий перiод росiйськоi вiйни проти УкраIни ворог постiйно атакуе

цивiльну iнфраструктуру, комунiкацii, продовольчi та енергетичнi запаси.
Значно постраждала yKpaiHcbкa промисловiсть. ,Щеякi виробництва знищенi вщент, iншi

- зtr}нt}ли суттевих пошкоджень, частина простоюе.
В таких уп(овах спрогнозувати витрати ДП кММТП> gа 2023 piK дуже складно, але

BpaxoBaHi цiни на товари та послуги, якi дiють на даний час, та прогнознi макропокtulники на
2023 piK наданi MiHicTepcTBoM фiнансiв УкраiЪи вiд 29.|0.2022 Ns 30l1-051722З1-03 <ЩОдо

надання основних прогнозних показникiв економiчного i соцiального розвитку УкраiЪи на
2022 - 2023 роки>.

Найменування
покulзника

Код
рядка

Звiт
202l,
(тис.
грн)

План
2022,
(тис.
грн)

Прогн.
z\zz,
(тис.
грн)

План
20zз
(тис.
грн)

План2O2З

до
звiту
202l
(%)

до
плану
2022
(%)

до
прогн.
2022
(%)

l 2 з 4 5 6 1 8 9

Iншi операцiйнi
доходи, усього, у
томy числi:

1070 13 450 12 018 19 555 10 54б 78 88 54

iншiоперачiйнi
доходи

l0,7з lз 450 12 0l8 l9 555 10 546
,l8

88 54

вiд реалiзацiт
оборотних активiв

l07зl1 54 0 2 501 0

вiдсотки по
зzrлишкам на
поточних рахунках

107з12 5 1з8 5 400 9 210 6 000 117 lll 65

суми штрафiв, пенiо
неустойок та iнших
санкцiй

107зlз 4 5зб 2 600 952 400 9 l5 42

вiдшкодування
плати за землю |07зl4 1 968 l 980 2 022 2 200 l12 lll 109

вiдшкодування
витрат на

утримання
техмереж

107зl5 1 635 1 800 1,77]l l 786 l09 99 101

lншl 10,7зlб l19 2з8 з 099 l60 \з4 67 5
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Зага,rьна сума запланованих витрат пiдприсмстьау 202З роцi складас 5З 476 тис. грн,
що бiльш прогнозного показника2022 року (49 569 тис, грн) на З 90] тис, грн або на 8 %.

Щодо планового показника 2022року (65 З61 тис. грн) то витрати на2O2З piK зменшенi
На 1 1 885 Тис. грн або на 18 Уо, проти витрат 2021 porcy (74 790 тис. грн) скорочення витрат
становить 2l Зl4 тис. грн або28 %. Структура витрат наведена в таблицi 7.

Собiвартiсть реалiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт та послуг) (рядок 1010)
ЗаПлаНована в обсязi 20 007 тис. грн, що бiльш очiкуваноi у 2022 роцi (17 160 тис. грн) на
2 847 тис. грн або на |7 Уо, планового показника на2022 piK (1 8 бl 7 тис. грн) на l 390 тис. грн
або на 7 О/ота фактичних витрат за2021рiк (18944 тис. грн) на 1 063 тис. грн абонабО/о.
Аналiз собiвартостi реалiзованих послуг вiдображено в таблицi 8.

Таблиця7

Найменування
показника

Код
рядка

Звiт
202l,
(тис.
грн)

План
2022,
(тис.
грн)

Прогн.
2022,
(тис.
грн)

План
202з
(тис.
грн)

План2023
до

звiту
202l
(%\

до
плану
2022
(%\

до
прогн.
2022
(%\

l 2 a
J 4 5 6 1 8 9

Собiвартiсть
реалiзованоi
продукцiТ (ToBapiB,

робiт, послуг)

10l0 18 944 18 бl7 1,7 l60 20 007 106 10,| l17

Адмiнiстративнi
витрати l 030 19 725 25 2,74 lб 63l l7 330 88 69 l04

Iншiоперачiйнi
витрати

l 080 28 78з 15 942 11,740 l0 ббз зl 61 91

Iншi витрати 1lб0 з64 0 0 0
Витрати з податку на
прибуток 1 l80 6 974 5 528 4 0з8 5 476

,l9
99 lзб

Усього витрат |220 74 790 б5 361 49 569 53 476 72 82 108

Таблиця 8

CTaTTi витрат
Код

рядка

Звiт
2021,
(тис.
грн)

План
2022,
(тис.
грн)

Прогн.
2022,
(тис.
грн)

План
202з

(тис. грн)

План2O2З

до
звiту
202|
(%)

до
плану
2022
(%)

до
прогн.
2022
(%)

l 2 J 4 5 6
,7

8 9

Собiвартiсть
реалiзованоТ
продукцii (ToBapiB,

робiт, послуг), у
томy числi:

10r0 18 944 18 б17 l7 1б0 20 007 10б l07 l17

Сировина та ocHoBHi
матерiали

10l l 18 162 4 38 211 zJ 950

Паливо 1012 55
,70

50 l00 l82 14з 200

Електроенергiя 1013 61 бз 42 88 l44 l40 210

Оплата працi 1014 6,7зб 8 080 4 546 4,7,72 71 59 l05

Вiдрахування на
соцiальнi заходи

10l5 1510 1,696 929 1 048 69 62 113



ня таблицi 8
1 2 з 4 5 6 7 8 9

Витрати, що здiйснюються
для пiдтримання об'екта в
робочому cTaHi

1016 226\ 7з1 0 2 1,7l 96 297

Амортизацiя 1017 7 718 7 305 |1 34l 11 340 |47 l55 l00
Iншi витрати, (комунальнi
послуеu, Iнmернеm, зв'язок,
сmрахування mou,lo)

1019 585 510 248 450 ]7 88 181

В ПЛаНОвому 202З роцi майже за бiльшою частиною статей заплановt}но збiльшення витрат
на:

- ПаЛИВО (РЯДОК 1012) - l00 тис. грн, для двох вантажопасажирських автотранспортних
ЗаСОбiВ необхiдно придбати 1 800 л дизельного паJIьного, очiкувана BapTicTb пального (з

урахуванням зростання цiн) на piBHi 55,5 грн/л без П!В;
- електроенергiю (рядок 1013) - 88 тис. грн, постачальник електроенергiТ через своi мережi

МФ ДП (АМПУ), тариф 5,18 грн/кВт-год;
- ОПЛаТУ ПРацi та вiдрахування на соцiальнi заходи (рядки 1014, l0l5) заплановано у cyMi

4772 ТиС. Грн та 1 048 тис. грн вiдповiдно, посадовi оклади штатних працiвникiв залишено
на piBHi 2022 року;- витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'скта в робочому cTaHi (код рядка 1016)
СКЛаДаЮТЬ 2 t7I тпс, грн з них 2 000 тис. грн на поточний ремонт залiзничних колiй.

,ЩЛЯ Розрахунку потреби необхiдних витрат на поточний ремонт залiзничних колiй та
СТРiлочних переводiв було взято середню норму витрат матерiалiв на поточне утримання
колiй та стрiлочних переводiв на piK згiдно додаткiв 9,10, l0.3 <Iнструкчii з улаштування
та утримання колii за.гtiзниць Украihи> ЦП-0269. Фахiвцями пiдприемства комiсiйно
СКЛаДаено акт фактичного технiчного стану колiЙ та стрiлочних переводiв з визначенням
Та ПРИв'язкою до кожного окремого iнвентарного номера, кiлькостi несправностей, виду
Та ТИПУ, i кiлькостi необхiдних матерiалiв i запчастин, для розрtlхунку BapTocTi послуг з
ВРаХУВанням матерiалiв та запчастин в прогрtlп{ному комплексi АВК (чи аналог) з

УРахУВанням можливих змiни в цiноутвореннi на матерiали, запчастини верхньоi булови
колii, пiдвищенням BapTocTi надання послуг пiдрядними органiзацiями.

Адмiнiстративнi витрати на 2023 piK запланованi в обсязi 17 330 тис. грн менш
ЗаПЛаноВаних на 2022 piK (25 274 тис. грн) на7 944 тис. грн або на Зt Уо, показника 2021 року
(l9 725 тис. грн) на 2 З95 тис. грн або на |2 %. Щодо очiкуваних витрат у 2022 рочi
(16 63l тис. грн) витрати збiльшено на 699 тис. грн або на 4 Yо. CTaTTi адмiнiстративних витрат
наведено у таблицi 9.

Таблиця 9

Статгi витрат Код
рядка

Звiт
202|,
(тис.
грн)

План
2022,
(тис.
грн)

Прогн
.2022,
(тис.
грн)

План
202з
(тис.
грн)

План2O2З

до
звiту
2021
(%)

до
плану
2022
(%)

до
прогн.
2022
(%)

1 2 з 4 5 6 1 8 9

Адмiнiстративнi
витратп, у тому числi: 1030 |9 725 25 274 16 631 17 330 88 69 104

використання власних
службових автомобiлiв l03 l 1 905 2 з68 991 2 188 1l5 92 219



довження иц1
1 2 J 4 5 6 7 8 9

аудиторськi послуги 1 0з5 426 450 l82 450 l06 l00 z41

службовi вiдрядження 1 0зб l53 |70 20 10l 66 59 505
зв'язок 1 0з7 з7 зб 2з 52 14]l l44 226
оплата працl 10з8 l0 бl5 l4,7,76 9 з87 8 488 80 5,7 90
вiдрахування на соцiмьнi
заходи l 039 2 l58 2 896 l 99l l 852 86 64 9з

амортизацiя основних
засобiв i нематерiальних
активiв
загальногосподарського
призначення

1 040 424 4з1 400 404 95 94 l0l

консультацiйнi та
iнформацiйнi послуги l 045 \ 1,7 l20 l5 80 68 67 533

юридичнi послуги 1 046 2 25 1 5 250 20 500
послуги з оцiнки майна 1047 0 з00 з95 0
пiдвищення квалiфiкацiТ
та перепiдготовку кадпiв

l 049 10 9 0 0

утримання основних
фондiв, iнших
необоротних активiв
загальногосподарського
використання, утому
числi:

l 050 1 291 1 194 l 068 l 220 95 102 114

вumраmu на полiпuлення
основнuх фонdiв

] 050/] 7 ]0 0 0

iншi (послуzu банку,
поdаmкu mа плапеэtсi,
Iнmернеm mощо)

l051 2 58,| 2 499 2 l52 2 490 96 l00 llб

10

табл

З витрат, що входять до склад} алмiнiстративних:
використання службових автомобiлiв (код рядка 1031) заплановано 2 188 тис. грн, у
витратах враховано прогнозниЙ piBeHb цiн на ПММ, запаснi частини тощо. Оскiльки
бiльшiсть автотранспортних засобiв мtlють l00 % зносу (piK придбання - |992,2000, 2003,
2007) задля безпеки життя та дорожнього руху потрiбно постiйно пiдтримувати Iх в
технiчно-справному cTaнi, здiйснювати технiчне обслуговування, поточнi ремонти;
службовi вiдрядження (код рядка 1036) заплановано l0l тис. грн, зростання витрат
пов'язано збiльшенням BapTocTi готельних послуг тощо;
оплату працi та вiдрахування на соцi.lльнi заходи (коди рядкiв 1038, 1039) заплановано у
cyмi 8 488 тис. грн та 1 852 тис. грн, посадовi оклади штатних працiвникiв залишено на
piBni2022 року;
консультацiйнi та iнформачiйнi послуги (код рядка 1045) заплановано в обсязi
80 тис. грн для супроводу системи IдЛСМРТ, M.E.DOC, iнформачiйно - технологiчного
супроводу системи iрLех/Профi.ХL, послуги з обробки даних, сертифiкати та ix
обслуговування тощо;
юридичнi послуги (код рядка 1046) заплановано в обсязi 5 тис. грн на нотарiальнi послуги;
витрати на утримання основних фондiв, iнших необоротних активiв
загальногосподарського використання (код рядка 1050) заплановано в обсязi
l 220 тис. грн, у т.ч: водопостачання та водовiдведення - lб тис. грн; охорону примiщень

- 800 тис. грн; електрозабезпечення -2|7 тис. грн; утримання орондованих примiщень,
майна - 155 тис. грн; оренду примiщення в MIY (70%) - 28 тис. грн; страхування
орендованого майна - 4 тис. грн.

п 9
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- iншi адмiнiстративнi витрати (кол рядка l051) - 2 490 тис. грн у т.ч.: держмито l00 тис грн для
забезпочення позовiв ДП кММТП> про стягнення дебiторськоi заборгованостi;
техобслуговування олектромереж та електрообладнання адмiнбудiвлi передбачено
18 тис. грн; ремонт i техобслуговування офiсноТ технiки 25 тис. грн передбачено на
заправку картриджiв, замiну фотоцилiндра, заlr,tiну блокiв живлення, жорстких дискiв;
IHTepHeT - 20 тис. грн; ма.поцiннi та швидкозношуванi предмети - 4 тис. грн придбання
витратних MaTepia-TliB для принтерiв, cKaHepiB або БФП (картриджi) тощо.
Iншi операцiйнi витрати на 202З piK запланованi в обсязi 10 663 тис. грн менш

Запланованих на 2022рiк(|5 942 тис. грн) на5279 тис. грн або на 3З Yотафактичних витрат
за 202| piK (28 783 тис. грн) на 18 l20 тис. грн або на бЗ Уо, очiкуваних за 2022 piK
(11 740 тис. грн) на | 077 тис. грн або на9 О/о.

Структура iнших операцiйних витрат вiдображена у таблицi 10.

Таблиця 10

Статгi витрат
Код

рядка

Звiт
2021,
(тис.
грн)

План
2022,
(тис.
грн)

Прогн,
2022,

(тис. грн)

План
202з
(тис.
грн)

План2O2З

до
звiту
2021
(%)

до
плану
2022
(%)

до
прогн.
2022
(%)

1 2 J 4 5 6 7 в 9
Iншi операцiйнi
витрати, усього, у
томy числi:

1080 28 783 15 942 ll 740 10 663 37 67 91

вiдрахування до
резерву сумнiвних
боргiв

l 084 5 629 20 0 0

iншiоперачiйнi
витрати, у тому числi

1 08б 2з l54 15 922 11 140 l0 663 46 61 9l

витрати на утримання,
експлуатацiю та
забезпечення основноi
дiяльностi об'сктiв
соцiальноТ
iнфраструктчои

1 086/1 212 605 з45 ,707 260 l17 205

перерахування
ппофкомч

108612 2 536 2,792 157
,740

29 21 98

витрати на оплату
працi

1086/3 1 з12 1 368
,791 804 59 59 102

вiдрахування на
соцiальнi заходи

l086/4 з02 300 115 1,1б 58 59 l01

податок на землю по
площах, переданих в
оренду

1086/5 19,1,| l 980 2 157 2 200 l1l 11l 102

витрати на утримання
ОЗ, якi не
використовуються та
плануються для
передачi в оренду

1086/6 2 540 2 821 4 зз5 4 
,l54 l87 l69 1l0



ня иц
1 2 aJ 4 5 6 7 8 9

витрати на

утримання
технологiчних
електричних меDеж

1 086/7 169 l08 150 210 124 194 l40

пlльговl пенсll тощо 1 086/8 6 988 з 100 655 460
,7

15
,70

споживання води
пом|якш.

1086/9 10 30 6 l0 l00 JJ |6,7

електрозабезпечення
мФ дп ,,Ампу,, l 08б/1 0 119 124 l56 1б0 lз4 129 l03

членськl внески l 086/1 1 5l 0 51 51 l00 100

соцiальнi виплати
згiдно Колдоговору l 08б/1 2 2 000 2 200 0 0

оцiнка майна до
передачi в оренду
(рухоме)

1 086/l з 1|4 100 0 121 106 12ll

оренда майна 1 086/l 4 зl 28 9 40 129 14з 444

витрати на сировину
та ocHoBHi матерiали

1 086/1 5 16 5l ,7 5l 2з1 100 529

малоцiннi та
швидкозношуванi
предмети

1 086/l 6 l 0 0 20 2 000

податок на додану
BapTicTb

l 086/1 7 40 23 12 l9 48 8з l58

утримання профкому 1 086/1 8 38 44 30 з7 91 84 12з

витрати на
вiдрядження

1 086/1 9 J 8 0 8 267 l00

передплата
перiодичних видань

l 086/20 1 0 0 0

витрати на зв'язок 1086/21 4 9 4 4 100 44 l00
ообiвартiсть

реалiзованих
виробничих запасiв

l086l22 4 0 l 730 0

медогляд 1 086/23 8 \4 0 8 l00 5,7

lншl 1086l24 4 558 231 з70 97 2 42 26

|2

табл 10

Витрати на утримання об'ектiв соцiальноi iнфраструктури (код рядка 1086/1)
запланованi в обсязi 707 тис. грн та складаються з витрат на заробiтну плату та нарахування
вiдповiдно, земельного податку, електрозабезпечення, амортизацiйних нарахувань тощо. На
балансi ДП (ММТП) облiковуються рухоме та нерухомого майна бази вiдпочинку
<Портовик>>, бази вiдпочинку KCBiTaHoK>, Кiнбурнського господарства.

Витрати на утримання ОЗ якi не використовчються та плануються для передачi в
оренду (код рядка 1086/6) запланованi в обсязi 4 754 тис. грн та враховують наступне:
амортизацiю основних засобiв, причttльний збiр, послуги з дератизацii, водолазнi роботи,
обслуговування електромереж та електрообладнання (на вимогу п.1.6, 1.10, 1.1l <Правил
технiчноi експлуатацii електроустановок споживачiв>> затверджених Наказом MiHicTepcTBa
пi}лива та енергетики УкраiЪи вiд25.0].2006р. J\Ъ 258 iз змiнами та доповненнями).

Пiльговi пенсii тошо (кол рялка 1086/8 - 460 тис. грн на виплату пiльгових пенсiй
колишнiм працiвника]r4 ДП кММТП>, якi призначаються вiдповiдно до частини 2 Прикiнцевих

п



lз

полох(ень Закону Украiни uПро загальнообов'язкове державFIе пенсiйне страхування) в
частинi пенсiЙ, призначених вiдповiдно до пунктiв (б) - (з) ст. 13 ЗУ <Про пенсiйне
забезпечення).

Iншi (код рядка 1086124) складають 97 тис. грн та включаIоть в себе З2 тис. грн на
ЗемельниЙ податок за земельн} дiлянку, яка не використовусться в господарськiЙ дiяльностi
пiдприемства, вiдображено вiдповiдно до Полоrкення (станларт) бухгалтерського облiку 16
(ВИТРати) та наказу вiд 06.10,2021 NЪ 66 <Про облiкову полiтику flерхtавного пiдприсмства
кМиколаiвський морський торговельний порт> та 65 тис, грн на виготовлення друкованоi
продукцii з логотипами порту.

Iнформацiя про фiнансовий стан ДП (ММТП> наведена в таблицi l 1.

На виконання наказу ЩП кММТП> вiд 30.09.2021 J\Ъ 61 <Про заходи щодо переоцiнки
основних засобiв державного пiдприемства кМиколаiвський морський торговельний порт>
проведено оцiнку основних засобiв, якi облiковуються на балансi ДП (ММТП> та визначено
ik справедливу BapTicTb станом Ha31l.12202l.

Показник ocHoBHi засоби (код рядка б001) не вiдображае об'екти портовоi
iнфраструктури, якi облiковуються на балансi ЩП кММТП> (нерухоме майно) та переданi в
оренду приватним компанiям. Вiдповiдно до п. б П(С) БО 32 <Iнвестицiйна HepyxoMicTb>
об'екти основних засобiв, якi утримуються з метою отримання орендноi плати та/або для
збiльшення власного капiта-пу вiдображаються як oKpeMi iHBeHTapHi об'екти, визнаються
iнвестицiйною нерухомiстю, вiдображаються в Балансi (Звiт про фiнансовий стан) рядок 1015
(вiдповiдно первiсна BapTicTb iнвестицiйноi HepyxoMocTi код рядка 10lб та знос iнвестицiйноi
HepyxoмocTi рядок 1 017).

Загальнi операчiйнi витрати в 202З рочi складають 48 000 тис. грн, менш
запланованих на 2022рiк (59 833 тис. грн) на 11 83З тис. грн або на20 9/оо менш фактичних
витрат за 2021, piK (67 448 тис. грн) на \9 448 тис. грн або на 29 Оh, щодо очiкуваних у 2022

роцi (45 531 тис. грн) операцiйнi витрати збiльшились на2 469 тис. грн або на 5 %. Структура
витрат операцiйноi дiяльностi за елементами наведена в таблицi 1 2.

Таблиця 11.

CTaTTi витрат
Код

рядка

Звiт 2021,
(тис. грн)

План
2022,
(тис.
грн)

Прогн.
2022,

(тис. грн)

План
202з

(тис. грн)

План2O2З

до
звiry
202l
(%\

до
плану
2022
(%\

до
прогн.
2022
(%\

l 2 J 4 6
,7

8 9 10
Необоротнi
активи, усього,
у томч числi:

6000 зlб 006 112 65з з02 480 зl2 980 99 218 10з

OcHoBHi
засоби 6001 263 l74 60 531 215 093 252 033 96 4lб ll7
первiсна
BapTicTb

6002 9 834 l02 987 0l2 9 72з 54l 9 7з4 з2| 99 986 l00

знос 600з 9 570 928 926 481 9 508 448 9 482288 99 l 023 l00

Таблиця |2

CTaTTi витрат
Код

рядка
Звiт 2021,
(тио. грн)

План
2022,
(тис.
грн)

Прогн.
2022,

(тис. грн)

План
202з
(тис,
грн)

План2O2З

до звiту
2021
(%)

до
плану
2022
(%\

до
прогн.
2022
(%\

l 2 J 4 5 6
,7

8 9

Матерiальнi витрати,
у тому числi:

l 400 1 205 1 448 897 2 0зl 1б9 l40 226
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Продовження таблицi 12

Витрати на охорону прачi, спецiальне навчання та цивiльний захист
Витрати на охорону прачi в проектi фiнансового плану ЩП кММТП> на 202З piK

Запланованi у розмiрi |77 тис. грн, що бiльш 0,5% вiд фонду оплати прачi за 2021 piK та
наведенi в таблицi 13.

Таблиця l3

Розподiл за статтями витрат

Запланованi на2O2З piK кошти, ДП (ММТП> плануе направити на виконання заходiв
зазначених у таблицi 14.

Таблиця 14

Jф

зlп
Найменування cTaTTi витрат

заплановано
на 2023 piK
(тис. грн)

1 Придбання спецодягу, засобiв iндивiдуального захисту 18

2 Придбання спецвзуття |4
1J Придбання мила та миючих засобiв 22

ня ицl
1 2 J 4 5 6 7 8 9

витрати на сировину та
ocHoBHi матерiали 1401 60 240 J./. 111 l85 46 з47

витрати на пzUIиво та
енергiю 1402 946 l 065 760 1,7,72 l87 166 2зз

витрати на оплатч ппацi l410 25 041 27 928 15 446 14 8з2 59 5з 96
Вiдрахування на соцiальнi
заходи 1420 5 з57 5 708 3 з1l 3 244 бl 51 98

Амортизацiя l 4з0 10 76,7 10 495 16 52з 16 740 l55 160 l0l
Iншi операцiйнi витрати 1440 25 078 |4 z54 9 354 ll l53 44 78 ll9
Усього 1450 67 448 59 833 45 531 48 000 7l 80 105

Фонд оплати працi за
202l piK

0,5%о вiд суми фонду
оплати працi за 2021 piK (тис. грн)

Запланованi витрати на охорону
прачi у 2023 роцi (тис. грн)

24 605,2 12з 1,7,7

м
зlп

Код рядка у
проектi

фiнпланч
Найменування cTaTTi витрат

Сума
(тис. грн)

заплановано на
2023 piK всього

(тис. гпн)

l 1019l,|
Витрати на охорону працi в ск-падi
собiвартостi

52

111

2.
l05112 Витрати на охорону працi в складi

адм i нiстративних витрат
5

J.
1 086/9,

1 086/1 5,
l086/2з

Витрати на охорону праui в сшадi iнших
операцiйних витрат

40

4. 4020 Витрати на охорону працi в складi
капiтальних iнвестицiй

80
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4
Проходження працiвниками пiдприсмства перiодичного
медичного огляду

8

5 Електричне устаткування (лампи електричнi) 20
6 придбання кондицiонерiв 80
7 Придбання аптечок медичних, вимiрювачiв тиску 5

8 Вода пом'якшена 10

Проектом фiнансового плану не передбачено витрати на 202З piK на навчання та
перевiрку знань посадових осiб та членiв KoMicii з питань охорони працi ДП (ММТП>
вiдповiдно до п.1.3 наказу MiHicTepcTBa iнфраструктури УкраiЪи ьiд29,|2.20lб N9 477 кПро
органiзацiю навчання i перевiрки знань з питань охорони працi>.

Проектом фiнансового плану не передбачено витрати на 2023 piK на навчання з
перевезення або приймання небезпечних вантажiво оскiльки ДП кММТП> не задiяне в процесi
перевезення вантажiв i не мае фахiвцiв та робiтникiв, якi займаються класифiкацiею,
пакуванням, маркуванням чи нанесенням знакiв небезпеки та iнформацiйних табло на

упаковки, оформленням транспортних документiв, вiдправленням, перевозенням або
прийманням небезпечних вантажiв.

Витрати на заходи цивiльного захисту запланованi у розмiрi 289 тис, грн, якi BpaxoBaHi у
рядках 1016, 1019, 1051, 1086 проекту фiнансового плану на 2023 piK. Перелiк витрат,
запланованих на заходи цивiльного захисту наведено у таблицi 15.

Чистий прибуток, який ДП (ММТП> плануе отримати в 2023 роui, складае
11 218 тис. грн.

Розподiл чистого прибутку здiйснюеться наступним чином:
- нарахування до сплати вiдрахувань частини чистого прибутку (у розмiрi 80 %) (кол

рядка 2010) в cyMi 8 975 тис. грн, визначеного у <Порядку вiдрахування до державного
бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унiтарними пiдприемствами
та ix об'еднаннями)), затвердженого постановою КМУ вiд23.02.2011 р. М 138 (Зi

змiнами та доповненнями);
- розвиток виробництва (рядок 2030), у тому числi за основними видами дiяльностi
КВЕД (рядок 2031) - проектом фiнансового плану на 202З piK не передбачасться

формування фонду розвитку виробництва при планi капiтальних iнвестицiй
10 800 тис. грн. Оскiльки, протягом ocTaHHix poKiB згiдно затверджених фiнансових
планiв пiдприемства до фонду розвитку виробництва (субрахунок 426) було злiйснено
нарахування у cyMi 48,8 млн. грн, при цьому, нарахування амортизацiйних витрат за piK

Таблиця 15

Ns
зlп Найменування витрат

заплановано
на 2023 piK
(тис. грн)

1
Ремонт та техобслуговування протипожежного обладнання,
дiагностування вогнегасникiв 10

2. Цiлодобове спостереження за протипожежним станом примiщень
25

3. Обслуговування аварiйно-рятувrrльних засобiв 25

4.
Поточний ремонт та техобслуговування електромереж та
електрообладнання, аварiйно-вiдновлювальнi роботи електромереж 229
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складе Iб 740 тис. грн, тобто сума аI\,Iортизацiйних вiдрахувань перевищуе обсяг
запланованих iнвестицiй .

Чисельнiсть працiвникiв та заробiтна плата
Середньооблiкова чисельнiсть ycix працiвникiв ,ЩП кММТП> ь 2023 роцi складе

62 особи (у тому числi працюючi за цивiльно-правовими договорами та сумiсники).
Зага-тlьна сума витрат на оплату працi плануетьсяна2O2З piK в cyMi 14 8З2 тис. грн, що

на 1 0 209 тис. грн або на 4| Yо менш звiтного покtlзника 202l року (25 041r тис. грн), планового
показника на2022рiк(27 928 тис. грн). на 13 096 тис. грн або на 47 ОА, прогнозного показника
2022року набl4 тис. грн абона4Yо.

Середньомiсячнi витрати на оплату прачi одного працiвникана2O2З piK плануються в

розмiрi 19 935 грн.
Обов'язки директора !П кММТП> виконус Медведик Олексанлр Федорович, якого

призначено на посаду згiдно з наказом MiHicTepcTBa iнфраструктури Украiни вiд26.1|.202I
Ns 89-Ос на виконання розпорядження Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 3 листопада 202| р.
JФ 1398-р як переможця конкурсного вiдбору.

Платежi до бюджету та сдиний соцiальний впесок
сплату податкiв та зборiв до бюджету та державних цiльових фондiв ,щп кммтп>

проводить вчасно та у вiдповiдностi з чинним законодавством Украiни.
У 202З роцi заплановано перерахувати податки, збори, обов'язковi платежi до

доржавного та мiсцевого бюджету на суму 42 807 тис. грн. .Щета-гlьно розрахунки з бюджетом
наведено у таблицi 16.

Таблиця lб

Податкове навантажоння у розрахунку на одного працiвника,ЩП (ММТП) в мiсяць
протягом 2023 року складе 58 тис. грн.

Iнвестицiйна дiяльнiсть
Капiта;lьнi iнвестицiiна2O2З piK заплановано у вiдповiдностi до Iнвестицiйного плану

державного пiдприемства кМиколаiЪський морський торговельний порт> до 2023 РокУ,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa iнфраструктури УкраiЪи вiд 06.10.2021 М 544.

У 202З роцi ДП кММТП> плану€ проведення капiта.пьних вкладень у розвиток
iнфраструктури пiдприемства в розмiрi 10 800 тис. грн.

Капiта.пьнi iнвестицiТ булуть виконуватись за власнi кошти.ЩП кММТП>.
Основними напрямками капiтальних вкладень в iнфраструктуру пiдприемства У

2023 рочi передбачаеться:
- придбання основних засобiв на суму 386 тис. грн;

CTaTTi витрат
Код

рядка

Звiт
2021,
(тис.
грн)

План
2022,
(тис.
грн)

Прогн.
2022,

(тис. грн)

План
202з

(тис. грн)

План2O2З

до звiту
2021
(%)

до
плану
2022
(%)

до
прогн.
2022
(%)

1 2 з 4 5 6
,7

8 9

Що держбюджету
УкраТни

2210 45 607 37 766 19 820 з2 0,17 70 85 162

!о мiсцевого
бюлжеry 2120 8 843 9 279 1 520 7 466 84 80 99

!о пенсiйного
фонду

2\з0 5 644 6 0зб з,742 з 264 58 54 8,|

усього виплат 2200 б0 094 53 081 31 082 42 807
,l1

81 l38
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- придбання iнших необоротних матерiальних активiв на суму 202тис. грн
- придбання нематерiальних активiв на суму 425 тис. грн;
- капiтальний ремонт на суму 9 787 тис. грн.

Показники та обсяги капiтальних iнвестицiй наведено у таблицi 17.

Таблиця 17

CTaTTi витрат
Код

рядка

Звiт
202]l,

(тис, грн)

План
2022,
(тис.
грн)

Прогн.
2022,
(тис.
грн)

План
202з
(тис.
грн)

План2O2З

до
звiту
2021
(%)

до
плану
2022
(%)

до
прогн.
2022
(%)

1 2 J 4 5 6
,|

8 9
капiтальlti
iнвестицii', усього, у
тому числi:

4000 3 395 13 850 626 10 800 318 78 1 125

капlт€lльне
будiвництво 401 0 0 0 0 0

придбання
(виготовлення)
основних засобiв

4020 9з9 l 195 0 386 41 з2

придбання
(виготовлення) iнших
необоротних
матерiальних активiв

4030 |94 0 4 202 104 5 050

придбання
(створення)
нематерiальних
активiв

4040 ,79
445 l9 425 538 96 2 2з7

модернlзацlя,
модифiкацiя
(лобудова,

дообладнання,
реконструкцiя)
основних засобiв

4050 0 0 603 0

капlтtlльнии ремонт 40б0 2 18з 12 2l0 0 9 78,7 448 80
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IHTpaHeT.

Капiтальний ремонт (код рядка 40б0) сума витрат складас9 787 тис. грн у т. ч.:

На балансi ДП (ММПТ> знаходиться бiльше нiж 13 км кабельних мереж, задiяних в
електропостачаннi обладнання та причалiв Миколаiвського морського порту. Бiльшiсть
КабеЛЬНих Мереж збудовано та ведено в експлуатацiю у 1948, 1949, 1950, 1953 роках, минулого
СТОРiЧчя. ТехнiчниЙ стан електричних мереж, потребуе негайного капiтального ремонту, для
ЗаПОбiгання аварiйноi ситуачii в електромережах та часткового припинення
еЛOКТРОПосТачання, що приведе до припинення обробки вантажiв та суден, простою та
матерiальних збиткiв.

Капiтальний ремонт передбачае виконання наступних робiт:- заrr,riну кабелюо що прийшов у непридатнiсть, на окремих дiлянках мереж;
- заlr,riну зношеного устаткування чи арматури;
- перебудова канЕ}лiзацii й оглядових пристроiЪ;
- поглиблення кабелю нарiчкових переходах чи у Грунтi;
- прокладку резервIrих кабелiв на переходах;
- роботи з захисту кабелiв вiд корозiТ, ударiв блискавки i т. д.]- приведення технiчних характеристик до норми;
- замiну кабелю й обладнання новими, бiльш сучасними.

На балансi ДП ММПТ> облiковуються вiдкритi складськi площi, якi розташованi в
фронтальнiй та тиловiй частинах причалiв Nч 3,4,5,6,9,10,1l,|2,|3,14, Основне використання
складських площ - складування вантажiв при виконаннi вантажно-розвантажувальних робiт.
ПОКриття складських площ виконано зi збiрних залiзобетонних плит в процесi вантажно-
розвантажувальних робiт вiдчувае на собi значнi статичнi (складування вантажу) та динамiчнi
(рух спецтехнiки) навантаження, що призводить до просiдання плит та з часом до ik
руЙнування. Незадовiльний стан складських площ негативно вiдображасться на фiнансових
покtвниках пiдприемствао оскiльки .ЩП кММТП> надас послуги зi зберiгання BaHTaжiB на
складських ппощадках. Враховуючи викладене вище виникла необхiднiсть в капiтЕrльному
peMoHTi складських площадок, що передбачае наступнi роботи:- демонтаж зруйнованих залiзобетонних плит покриття на площi 890 м2;

- вирiвнювання пiщаноi основи товщиною в середньому 100 мм;
- укладання нових залiзобетонних плит т. 180 мм (ПАГ-l8) на площi 890 м';
- бетонуваннястикiвтапримикань.

На балансi ДП (ММТП> облiковуються залiзничнi пiд'iЪнi колiТ та стрiлочнi переводи,
якi примикають через колiТ МиколаiЪськоi фiлii !П кАдмiнiстрацiя морських портiв Украiни>
до колiй загального користування станцii МиколаiЪ-Вантажний та до парку Миколаiв-Рулний
станцii МиколаiЪ-Вантажний Регiона-гrьноi фiлiТ кОдеська залiзниця) АТ кУкрза.пiзниця>.

Для безперебiйноi та стабiльноТ роботи стивiдорних компанiй, якi здiйснюють
господарську дiяльнiсть на територii МиколаiЪського морського порту укладено договори про
використання залiзничних пiд'iЪних колiй.

згiдно умов договорiв Дп (ммтп> зобов'язане утримувати у справному технiчному
cTaHi за.пiзничнi колii та стрiлочнi переводи.

На виконання умов даних договорiв та на пiдставi вимог Iнструкцii ЦП 0084 кПравил i
технологiТ виконання робiт при поточному утриманнi залiзничноi колiТ>, Iнструкцii
ЦП 0269 кIнструкцii з улаштування та утримання колii залiзниць Украihи>, <Правил
експлуатацii залiзниць Украiни> залiзнична колiя та стрiлочнi пореводи потребують
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систематичного перiодичного обслуговування, нагляду, проведення систематичних
iНСтрУментальних перевiрок, контролю за станом колiй та стрiлочних переводiв для уникнення
нештатних ситуацiй.

ЗГiДНО З актом перевiрки технiчного стану залiзничних колiй та стрiлочних переводiв
колiйного господарства.ЩП (ММТП) довжиною 8,063 км та стрiлочних переводiв в кiлькостi
28 комплектiв, встановлено несправностi верхньоТ будови колiТ, що загрожуrоть безпецi руху
та потребують заборони для маневрових робiт згiдно норм та вимог <Правил експлуаташiТ
ЗаЛiЗНИЦЬ УКРаiни> та Iнструкцii ЦП 0269 кIнструкцii з улаштування та утримання колiТ
ЗаЛiЗНИЦЬ УКРаihи> на дiлянках, якi потребують проведення капiтального ремонту.

В 202t Роцi розроблено Робочiй проект кКапiтального ремонту дiлянок колiй NЬ 95/97
(iНвентарний М 17696) та Ns 97ll51 (iнвентарний Ns l927l); залiзничних колiй Ns 27
(iнвентарний J\i: 17659), М 31 (iнвентарний Jф1767З), М 40 (iнвентарний М 17675), J\Ъ 42
iНвентарниЙ М 17674); стрiлочних переводiв Ns 97 (iнвентарний J\Ъ |9l24),Jф 95 (iнвентарний
М 19122), J\Ъ l25 (iнвентарний М 19157) за адресою: м. МиколаiЪ, Заводський р-н,
ВУЛ. Заводська,2Зll4>>, який роздiлено на 4 черги виконання в перiод з202l по2024 роки.

Запланованi на 2023 piK капiтальнi вкладення в обсязi 7 487 тис. грн стосуються
ВИКОнання 3 черги Робочого проекту капiтального ремонту залiзничних колiй Jt 27
(iнвентарний Ns 17659) та Jф 31 (iнвентарний J\Ъ 1767З). Рiшення щодо необхiдностi
ПРОВеДення капiта.тlьного ремонту вищезазначених колiЙ прийнято на початку 2021 року, про
ЩО СвiДчать складенi комiсiсю фахiвцiв пiдприемства .Щефектнi акти перевiрки та огляду
технiчного стану залiзничних колiй вiд 25.03.2021 року на колiю Ns 31 та вiд26.03.2021 року
на колiю м 27.

,Щиректор Олександр МЕДВЕДИК
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