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1.Загальна інформація 

 

З метою проведення узгодженої інвестиційної політики, дотримання 

виконання програмних, стратегічних та фінансових документів, 

затверджених наказами Міністерства інфраструктури України та актами 

Кабінету Міністрів України, розроблено Стратегічний план розвитку 

державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» на 

середньостроковий період на 2018 - 2022 роки (далі – Стратегічний план). 

 

Таблиця 1.1 

Загальні відомості 

Повне найменування Державне підприємство «Морський 

торговельний порт «Южний»                

(ДП «МТП «Южний») 

Організаційно-правова форма Державне підприємство 

Ідентифікаційний код 04704790 

Суб’єкт управління Міністерство інфраструктури 

України 

Код ЄДРПОУ 37472062 

Місцезнаходження вул. Берегова, 13, м. Южне, Одеська 

область, Україна, 65481 

Засновник Міністерство інфраструктури 

України 

Код ЄДРПОУ засновника: 37472062 

Адреса засновника: пр. Перемоги, 14, 

м. Київ, Україна, 01135 

Розмір внеску до статутного фонду 

(грн.): 415600000,00 

Дані про розмір статутного капіталу 

(статутного або складеного капіталу) 

Розмір (грн.): 415 600 000,00 

Основні види економічної діяльності Код КВЕД 52.22 Допоміжне 

обслуговування водного транспорту 

(основний) 

Код КВЕД 52.24 Транспортне 

оброблення вантажів 

Код КВЕД 52.29 Інша допоміжна 

діяльність у сфері транспорту 

Включення до переліку об’єктів, які 

мають стратегічне значення для 

економіки та безпеки держави 

Так (Постанова Кабінету міністрів 

України від 04.03.2015 р. № 83 «Про 

затвердження переліку об'єктів 

державної власності, що мають 

стратегічне значення для економіки і 

безпеки держави») 
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Закінчення таблиці 1.1 

Належність до об’єктів, які не 

підлягають приватизації 

Так (Закон України «Про перелік 

об'єктів права державної власності, 

що не підлягають приватизації» від 

07.07.1999 р. № 847-XIV) 

Домінування на загальнодержавному 

ринку товарів (робіт, послуг) 

8,7% – частка у загальному 

вантажообігу морських портів 

України за 2017 рік 

33,3% – частка у загальному 

вантажообігу державних стивідорних 

компаній України за 2017 рік 

Належність до містоутворюючих 

підприємств 

Так (підприємство є 

містоутворюючим для м. Южне 

Одеської області) 

 

2. Аналіз поточного стану діяльності ДП «МТП «Южний» 

 

2.1.Аналіз зовнішнього середовища 

 

Політичне середовище 

В результаті анексії Росією у 2014 році Кримського півострова Україна 

втратила 5 портів. Загальний обсяг вантажопереробки в українських портах у 

2017 році впав у порівнянні з 2014 роком на 8,5% (-12,3 млн т). Не можна 

виключати загрозу поширення військового конфлікту з Росією на південні 

регіони України, що може привести до катастрофічних наслідків. 

В результаті конфлікту на Донбасі вугільна промисловість України 

значною мірою зруйнована, відновлення витратне та частково неможливе (83 

з 150 українських шахт знаходиться на тимчасово окупованій території). 

Наслідком цього стало падіння обсягів експорту українського вугілля 

практично до нуля. У порівнянні з 2014 роком експорт вугілля у 2017 році 

зменшився на 98,9% (-5,2 млн т) і склав усього 56,370 тис т. 

З іншого боку, відбулося заміщення внутрішнього видобутку вугілля за 

рахунок імпорту з Австралії, Канади, США, ПАР, в результаті чого 

імпортний вантажопотік вугілля через українські порти у 2017 році 

збільшився у порівнянні з 2014 роком на 69,9% (+2,5 млн т) і склав 6,1 млн т. 

Ще одним визначним фактором у зниженні вантажопереробки 

українських морських портів стала втрата транзитних вантажопотоків 

російської руди та вугілля. 

Внутрішньо-політична ситуація останніх років в України стимулює 

законотворчий процес, що прискорює процеси реформування та розвитку 

морської транспортної галузі країни. Але зміни в Україні повинні 

відбуватись більш швидко, щоб стати привабливими для іноземних 

інвесторів. Тому визначена та послідовна політика щодо                    

реформування та дерегуляції галузі, структурування портового господарства 
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(розділення інфраструктури та стивідорного бізнесу), зрозумілі для учасників 

ринку правила гри та можливість довгострокового планування повинні 

надати позитивні сигнали для приватних інвесторів. 

 

Економічне середовище 

За підсумками 2017 року зростання ВВП в Україні склало 2,1%. На 

2018 рік уряд заклав цифру зростання ВВП на рівні 3%. Але деякі фактори як 

на світових ринках, так і всередині України можуть негативно вплинути на 

очікування щодо зростання економіки. 

Наразі економіка України дуже залежна від кредитів МВФ. 

Невиконання взятих українською владою зобов’язань щодо умов отримання 

кредитів може призвести до припинення співпраці з МВФ, яке, можливо, не 

призведе до негайних згубних наслідків для української економіки, однак це 

буде чітким сигналом для інших іноземних кредиторів та потенційних 

інвесторів. 

Негативний вплив на стан економіки України також має девальвація. 

Внаслідок знецінення національної валюти зростатимуть ціни на імпортні 

товари. Передусім зростатиме ціна на пальне та газ, що в подальшому 

призведе до подорожчання продуктів та послуг. 

У 2017 році уряд закладав показник інфляції в бюджеті на рівні 8%. 

Утім, за даними Держстату, за підсумками 2017 року темпи споживчої 

інфляції зросли й склали 13,7% (порівняно з 12,4% в 2016 році). Експерти 

вказують на те, що збільшення рівня мінімальної заробітної плати та 

соціальних виплат у 2018 році без реальних здобутків у економіці потягне за 

собою й новий виток інфляції. 

На думку багатьох експертів, головна проблема України— це 

структура економіки, яка є сировинною. Україна виробляє сировину і 

експортує її, а імпортує готову продукцію. Українська економіка дуже 

залежить від кон’юнктури на сировинні товари насвітових ринках, а ця 

кон’юнктура зазнає регулярних криз: ціни то ростуть, то падають, і падіння 

набагато сильніше впливає на українську економіку, ніж зростання цін. 

Оскільки головний напрямок діяльності ДП «МТП «Южний» – експорт 

залізорудної сировини та вугілля, коливання цін на світових ринках напряму 

впливає на обсяги вантажопереробки підприємства. 

 

Соціальне середовище 

Через анексію Росією АР Крим та втрати Україною контролю над 

частиною території Донецької та Луганської областей в Україні відбулася 

найбільша в Європі за останні роки міграція населення. Починаючи з 2014 

року численні внутрішні переселення в Україні носять вимушений характер. 

За даними Міністерства соціальної політики України чисельність вимушених 

мігрантів становить 1,8 млн осіб. Ці процеси спричиняють підвищення рівня 

безробіття та зростання конкуренції на ринку праці. 
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Технологічне середовище 

Основний сучасний тренд морської торгівлі – зростання судових партій 

за рахунок збільшення тоннажу суден з метою економії на вартості 

перевезення. Це вимагає модернізації інфраструктури підприємства для 

обслуговування великотоннажних суден. 

Ще одним важливим глобальним трендом є наявність промислових 

кластерів у припортових зонах для створення додаткової вартості і 

збільшення «непрямого» ефекту від діяльності порту. Промислові кластери 

привабливі для компаній, оскільки дають економію витрат за рахунок 

інтеграції уздовж ланцюжка створення вартості та загальної логістики. 

Важливою тенденцією останнього часу являється впровадження 

технологій вдування пиловугільного палива в якості часткової альтернативи 

використання коксу в виробництві сталі. В Україні буде збільшуватись 

кількість  доменних печей з технологією вдування пиловугільного палива, що 

вимагає додаткових пропозицій високоякісного коксівного вугілля. Україна 

не в змозі задовольнити попит на таке вугілля, адже вугілля, що 

видобувається на вітчизняних шахтах, має високий вміст сірки. Збільшення 

імпорту буде єдиною відповіддю на додатковий попит на високоякісне 

коксівне вугілля. 

Одним з головних факторів успіху на ринку морських перевезень є 

використання сучасного високотехнологічного перевантажувального 

обладнання, яке знижує витрати часу на навантажувально-розвантажувальні 

операції. Застосування сучасних технологічних логістичних схем дозволяє 

збільшувати рівень завантаженості обладнання та підвищувати ефективність 

його використання, скорочуючи час простоїв. Використання сучасних 

енергозберігаючих технологій призводить до істотної економії коштів. 

 

Постачальники, споживачі 

Основними постачальниками залізорудної сировини на експорт в 

Україні є компанії Метінвест та Ferrexpo, які відвантажують 90% всього 

обсягу перевалки в українських портах. 

Основними споживачами імпортного вугілля в Україні є компанії 

Метінвест, ДТЕК, АрселорМіттал Кривий Ріг та ПАТ «Центренерго», на 

долю яких припадає більше 50% всього обсягу перевалки через українські 

порти. 

На рисунку 2.1 представлена структура країн-відправників та країн-

одержувачів залізорудної сировини, яка була перевантаженаДП «МТП 

«Южний» у 2017 році. 

На рисунку 2.2 представлена структура країн-відправників та країн-

одержувачів вугілля, яке було перевантажене ДП «МТП «Южний» у 2017 

році. 
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 Країни-відправники                                               Країни-одержувачі 

 

Рисунок 2.1 Структура країн-відправників та країн-одержувачів залізорудної 

сировини, перевантаженої ДП «МТП «Южний» у 2017 році 

 

Загальна структура одержувачів та вантажовідправників залізорудної 

сировини у 2017 році відповідає загальному тренду останніх років. Левова 

частка залізорудної сировини, як і раніше, експортується до Китаю. 

Зберігається тенденція падіння обсягів транзитних поставок та їх заміщення 

власним експортом. 

 
  Країни-відправники                                               Країни-одержувачі 

 

Рисунок 2.2 Структура країн-відправників та країн-одержувачів вугілля, 

перевантаженого ДП «МТП «Южний» у 2017 році 

 

Коливання загальних обсягів та структури перевалки вугілля 

пояснюється кон’юнктурними змінами на ринку. В останні роки значного 

впливу набирають геополітичні фактори. Зростання обсягів імпорту 

відбулося завдяки значним закупівлям у 2014-2017 роках енергетичного 

вугілля для вітчизняних теплоелектростанцій та коксівного вугілля для 

металургійних комбінатів. 

На обсяги перевалки вантажів підприємством суттєвий вплив 

спричиняє макроекономічна ситуація та темпи економічного зростання в 

країнах-експортерах та країнах-імпортерах. Так, наприклад, експорт 

української руди сильно залежить від темпів зростання економіки Китаю, 

частка якого складає близько 60% загальносвітового обсягу імпорту руди, 

перевезеного по морю. Уповільнення зростання китайської економіки в 2013-

2014 роках викликало зниження світових цін на руду і, відповідно, падіння 

експортних вантажопотоків української сировини.  

Уряд Індії планує збільшити виплавку сталі до 2025 року в три рази в 

порівняні з 2013 роком (до 300 млн т). Індійська залізорудна промисловість 

Україна 
97% 

Росія 
3% 

Китай 
98% 

Японія 
1% 

Інші 
1% 

США 

38% 

Канада 

24% 

ПАР 

23% 

Росія 

3% 
Україна 

4% 

Україна 
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не в змозі забезпечити задекларований зріст виробництва сталі в країні. В 

найближчий час Індія з експортера залізної руди перетвориться в імпортера, 

що являється позитивним трендом для ринку і сприятиме збільшенню 

експортного вантажопотоку української сировини. 

 

Конкурентна ситуація 

Спеціалізацією ДП «МТП «Южний» є перевантаження експортних, 

імпортних і транзитних вантажів, основну частину з яких складають руда і 

вугілля. Конкурентами ДП «МТП «Южний» з перевалки вугілля серед портів 

України є наступні порти та приватні термінали: Маріупольський, 

Миколаївський, Ізмаїльський та термінали «ТІС». Конкурентами ДП «МТП 

«Южний» з перевалки руди в Україні є Чорноморський МТП, Ізмаїльський 

МТП, Миколаївський МТП та термінали «ТІС». 

Головними недоліками перерахованих вище українських портів є мала 

глибина, обмеженість території, низька пропускна здатність залізниці і 

високий знос основних фондів. 

На цей момент державні морські торговельні порти України відчувають 

значну конкуренцію з боку приватних портів в Україні, таких як термінали 

«ТІС», «Ніка-Тера» та інші.  Крім того, більшість приватних портів та 

операторів приватних терміналів планують нарощування потужностей в 

середньостроковій перспективі. В останні роки приватна стивідорна компанія 

«ТІС» демонструє високі темпи росту вантажообігу, зокрема у 2014 році 

+27,9% до показників 2013 року, у 2015 році +2,5% до показників 2014 року. 

Лише у 2016 році вантажообіг терміналів «ТІС» знизився на 20,5%, що 

пояснюється кон’юнктурними змінами на ринку та загальним падінням 

вантажопотоків через українські порти. 

Таким чином, існують значні ризики того, що державні морські 

торговельні порти втратять значні обсяги вантажопотоку в майбутньому в 

наслідок прогресивного розвитку приватних портів в Україні і сильних 

конкурентних позицій портів Чорноморського регіону. 

На рисунках 2.3та 2.4показана порівняльна динаміка вантажопереробки 

конкурентів ДП «МТП «Южний» з перевалки залізорудної сировини та 

вугілля. 

З діаграм видно, що основним конкурентом підприємства є група 

компаній «ТІС», яка на протязі останніх років нарощує обсяги 

вантажопереробки і, відповідно, частку на ринку стивідорних послуг в 

Україні. Натомість частка ДП «МТП «Южний» поступово знижується. 

За період 2007-2017 років «ТІС» активно розвивав виробничі 

потужності та інфраструктуру, наростивши обсяги перевалки на 21,5 млн. т. 

Зусилля ДП «МТП «Южний» були направлені в основному на 

підтримку існуючих потужностей та підвищення операційної ефективності. 

Вузьке місце обох підприємств – залізничні станції, але «ТІС» у               

2015 році почав масштабне будівництво нової станції. 

З огляду на вищесказане, для створення привабливих умов для 
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вантажовласників та зміцнення конкурентних переваг ДП «МТП «Южний» 

серед портів Азово-Чорноморського басейну необхідна реалізація проектів з 

днопоглиблення морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів 

до причалів порту, будівництво нових перевантажувальних потужностей, 

заміна застарілого перевантажувального обладнання та технологій, 

реконструкція та модернізація існуючих потужностей. 

Крім того, за прогнозами аналітиків до 2020 року Україна буде 

експортувати більше 60 млн тон зернових. Тому диверсифікація послуг, 

освоєння нових перспективних вантажопотоків є одним з найважливіших 

факторів, які сприятимуть залученню нових додаткових вантажопотоків. 

 
Рисунок 2.3 Порівняльна динаміка вантажопереробки вугілля 

за 2015-2018 рр. 

 
Рисунок 2.4 Порівняльна динаміка вантажопереробки залізорудної сировини 

за 2015-2018 рр. 
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2.2. Аналіз внутрішнього середовища 

 

ДП «МТП «Южний» спеціалізується на перевалці і короткочасному 

зберіганні навалювальних і генеральних вантажів. Потужності з перевалки 

навалювальних і генеральних вантажів входять до навантажувально-

розвантажувального району підприємства. 

У 2017 році через причали ДП «МТП «Южний» було перевантажено 

11,581 млн т вантажів, основними з яких традиційно є руда та вугілля –        

10,468 млн т. Обсяг перевантаження інших вантажів склав 1,113 млн т 

(метал, чавун, глина, шрот, сода каустична, деревина). 

Обсяг перевантаження залізорудної сировини у 2017 році склав       

7,395 млн т, з них на частку експорту припадає 97,0%, на транзит – 2,6%, 

каботаж – 0,4%. Основним одержувачем залізорудної сировини виступив 

Китай, частка якого склала 99,6%.  

На рисунку 2.5 показана динаміка перевалки ДП «МТП «Южний» 

залізорудної сировини за напрямами транспортування, а на рисунку 2.4 – 

основні країни-одержувачі залізорудної сировини у 2017 році. 

 

 
Рисунок 2.5Динаміка перевалки залізорудної сировини 

ДП «МТП «Южний» у розбивці за напрямками у 2012-2017 рр. 
 

Обсяг перевантаження вугілля у 2017 році склав 3,072 млн т, з них 

імпорт вугілля склав 2,865 млн т, експорт – 0,035 млн т, транзит –                   

0,173 млн т. Постачальниками імпортного вугілля є США, Канада, ПАР та 

Австралія. У порівнянні з попередніми роками у 2017 році перевалка 

транзитного вугілля різко впала через переорієнтацію транзиту на російські 

порти Чорного моря і Балтії. В той же час, у 2014-2017 роках стрімко зросли 

обсяги імпорту.  

На рисунку 2.6 показана динаміка перевалки ДП «МТП «Южний» 

вугілля за напрямами транспортування, а на рисунку 2.6 – основні країни-

одержувачі вугілля в 2017 році. 

У 2017 році експорт українського вугілля склав лише 0,035 млн т, 

оскільки весь видобуток вітчизняних підприємств був спожитий на 

внутрішньому ринку. 
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Рисунок 2.6 Динаміка перевалки вугілля ДП «МТП «Южний» 

в розбивці за напрямками у 2012-2017 рр. 

 

Нижче на рисунку 2.7 представлена історична динаміка 

вантажопереробки ДП «МТП «Южний» у 2012-2017 роках. 

 

 

Рисунок 2.7 Динаміка перевалки руди і вугілля 

ДП «МТП «Южний» у 2012-2017 рр. 

 

У таблиці 2.1представлена динаміка основних показників наявності та 

використання економічного потенціалу ДП «МТП «Южний». 
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Таблиця 2.1 

Динаміка основних показників наявності та використання економічного потенціалу 

ДП «МТП «Южний» у 2014-2017 роках 

№ 

з/п 
Напрям діяльності Найменування показника 

Одиниця 

виміру 

Роки Відхилення 

за період, %; 

+,- 2014 (звіт) 2015 (звіт) 2016 (звіт) 2017(звіт) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Фінансова 

діяльність 

1.1. Чистий дохід від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

тис. гривень 1 297 144,0 2 172 548,0 1 751 589,0 1 522 480,0 +17,4 

1.2. Фінансовий результат 

від операційної діяльності 
тис. гривень 465 923,0 1 002 344,0 726 677,0 293 668,0 -37,0 

1.3.Чистий фінансовий 

результат: прибуток 

(збиток) 

тис. гривень 383 954,0 772 682,0 580 713,0 233 663,0 -39,1 

1.4.Рентабельність 

операційної діяльності 
відсотків 56,1 85,7 70,9 23,9 -57,4 

1.5.Рентабельність 

діяльності 
відсотків 42,0 55,2 49,6 18,1 -56,9 

2 Маркетингова 

діяльність 

2.1. Питома вага обсягу 

реалізованої продукції 

(робіт, послуг) 

підприємства на 

відповідному ринку 

відсотків 30,0 28,9 31,1 31,0 +3,3 

2.2. Питома вага 

продукції, реалізованої за 

межами держави 

(експорт) 

відсотків 33,0 36,7 37,5 37,0 +12,1 
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Продовження таблиці 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Виробнича 

діяльність 

3.1. Обсяг реалізованої 

продукції (робіт, послуг) 
тис. гривень 1 297 144,0 2 172 548,0 1 751 589,0 1 522 480,0 +17,4 

3.2. Обсяг 

вантажопереробки 
млн т 14,8 15,1 12,3 11,6 -21,6 

3.3. Виробничі 

потужності, усього, у 

тому числі за видами 

продукції  

млн т/рік 11,1 11,1 11,1 11,1 - 

3.4. Рівень використання 

виробничих потужностей 
відсотків 133,3 136,0 110,8 104,5 -21,6 

3.5. Питома вага витрат 

на енергоресурси у складі 

операційних витрат 

відсотків 2,5 1,6 2,1 2,8 +12,0 

4 Інвестиційна та 

інноваційна 

діяльність 

4.1. Капітальні інвестиції, 

усього, у тому числі за 

джерелами фінансування 

тис. гривень 313 042,8 113 168,0 192 131,0 165 576,0 -47,1 

4.1.1. Кошти державного 

бюджету 
тис. гривень - - - - - 

4.1.2. Власті кошти 

підприємства 
тис. гривень 313 042,8 113 168,0 192 131,0 165 576,0 -47,1 

4.1.3. Інші джерела 

 
тис. гривень - - - - - 

4.2. Загальна сума витрат 

та інновації 
тис. гривень 258 085,1 79 061,7 112 120,7 83 258,3 -67,7 

 

 

 

 

 



Стратегічний план розвитку на 2018 - 2022 роки 

 

 

  

 

 
14 

 

 

Закінчення таблиці 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Розвиток 

трудового 

потенціалу 

підприємства 

5.1. Середньооблікова 

чисельність штатних 

працівників 

осіб 2 751 2 712 2 725 2 701 -1,8 

5.2. Середньомісячна 

заробітна плата 

працівників 

тис. гривень 8 720,0 11 142,0 14 915,7 18 018,8 +106,6 

5.3. Продуктивність праці тис. гривень 

/ особу 
471,5 801,1 642,8 563,7 +19,6 

5.4. Питома вага 

працівників, які 

здійснюють науково-

технічну діяльність 

відсотків - - - - - 

6 Стан та 

використання 

активів 

6.1. Активи, усього 
тис. гривень 2 482 475,0 3 068 861,0 3 131 418,0 3 235 060,0 +30,3 

6.2. Оборотні активи 
тис. гривень 715 607,0 1 314 184,0 1 330 687,0 1 419 098,0 +98,3 

6.3. Основні засоби 

(первісна вартість) 
тис. гривень 3 958 880,0 4 145,203,0 4 336 427,0 4 448 676,0 +12,3 

6.4.Ступінь зносу 

основних засобів 
відсотків 59,0 59,9 60,7 62,6 +6,1 

6.5. Рентабельність 

активів 
відсотків 15,5 25,2 18,5 7,2 -53,5 
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Для досягнення повноти картини доцільним є використання найбільш 

дієвого інструменту стратегічного аналізу – складання SWOT-аналізу, який 

представлений у таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2 

SWOT-аналіз ДП «МТП «Южний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛЬНІ СТОРОНИ МОЖЛИВОСТІ 

- найвигідніше та найперспективніше географічне 

положення; 

- висока технічна озброєність, задовільний стан 

парку перевантажувального обладнання; 

- наявність великої кількості відкритих складських 

площ; 

- висока інтенсивність вантажних операцій, що 

перевищує діючі валові норми на обробку суден; 

- відсутність часу очікування суднами проводки та 

постановки до причалів; 

- висока компетентність і кваліфікація в 

оперативному і фінансовому менеджменті; 

- гнучка система розрахунків з клієнтами; 

- наявність технічно оснащеного інформаційно-

обчислювального центру; 

- наявність системи, що дозволяє здійснювати 

відстеження вантажів на території підприємства; 

- запровадження в дію систем управління якістю 

на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001-2009, ISO 

9001-2008; 

- високий рівень всіх етапів надання послуг 

клієнтам, що створює пріоритетні умови у залученні 

додаткових вантажопотоків; 

- професіоналізм ІТП; 

- проведення сприятливої соціальної політики; 

- власний учбовий комбінат; 

- проектна глибина каналів та операційних 

акваторій причалів дозволить повністю 

завантажувати судна дедвейтом понад 200 тис. т 

- зростання обсягів вантажопотоків, виникнення 

нових сегментів ринку по вантажах; 

- розширення міжнародних потоків капіталу у 

формі прямих інвестицій в порт; 

- розвиток інноваційних технологій і змішаних 

(інтермодальних) перевезень; 

- розвиток системи менеджменту, консультування 

та навчання персоналу; 

- можливість участі у проектах, що фінансує ЄС; 

- оптимальне використання наявного транзитного 

потенціалу України та його подальший розвиток; 

- збереження існуючих та залучення нових 

вантажопотоків внаслідок обмежених глибин 

акваторій портів-конкурентів; 

- отримання доданої вартості за рахунок створення 

виробничих кластерів; 

- залучення приватних інвестицій в об’єкти 

портової інфраструктури державної форми власності 

на підставі договорів концесії, договорів про спільну 

діяльність інших видів інвестиційних договорів; 

- скорочення часу та спрощення процесу обробки 

вантажів за рахунок впровадження новітніх 

інформаційних технологій; 

- розвиток ринку проектування та ринку 

підрядників у сфері портової гідротехніки; 

- можливості інформаційного обміну між 

основними портами Європи з розвитку портової 

інфраструктури 
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Закінчення таблиці 2.2 

СЛАБКІ СТОРОНИ ЗАГРОЗИ 

- обмежена власна територія для розвитку 

перевантажувальних потужностей; 

- слабо розвинені ринкові механізми у взаємодії 

різних підприємств; 

- висока частка застарілого обладнання (ступінь 

зносу основних засобів близько 60%), застарілі 

технології; 

- низький рівень логістики, недостатньо розвинута 

транспортна інфраструктура, зокрема залізнична, на 

під’їзних шляхах; 

- неможливість впровадження процесу 

повномасштабної оптимізації у зв’язку з високим 

рівнем соціальної відповідальності підприємства; 

- уразливість від конкурентного тиску з боку 

приватних терміналів; 

- дефіцит власних коштів порту для реалізації 

проектів розвитку інфраструктури; 

- висока частка витрат палива та електроенергії в 

структурі матеріальних витрат; 

- недостатній рівень захисту прав інвесторів – 

політичні ризики у зв’язку із нестабільністю 

політичної системи 

- відставання в розвитку матеріально-технічної 

бази; 

- недосконалість економічного законодавства та 

нестабільність економічної ситуації, умов 

інвестування та використання прибутку; 

- недосконалість правової бази, що регламентує 

взаємини учасників міжнародних і внутрішніх 

перевезень; 

- зміна потреб та вимог вантажовідправників 

(посилюється диференціація відправок, прагнення 

до підвищення ефективності перевезень, 

підвищення рівня безпеки і швидкості переробки 

вантажів та ін.); 

- швидкі зміни в структурі виробництва і 

економічних зв’язків, збільшення числа злиттів і 

поглинань підприємств; 

- постійне зростання конкуренції через подальше 

нарощення портових потужностей, застосування 

протекціоністських заходів, збільшення переліку 

послуг, що надаються, та проведення сприятливої 

тарифної політики країнами Чорноморсько-

Азовського та Балтійського басейну за додаткові 

транзитні потоки; 

- необхідність обліку та посилення екологічного 

аспекту розвитку портів та транспорту в цілому 

(включаючи питання відчуження території); 

- недостатній рівень зовнішніх інвестицій в 

розвиток портової інфраструктури; 

- об'єктивне відставання в темпах модернізації 

портових гідротехнічних споруд в порівнянні з 

темпами розвитку флоту і перевантажувальної 

техніки; 

- зростання розмірних характеристик суден; 

- зростання навантажень на причали від 

перевантажувального обладнання; 

- зменшення попиту на продукцію українського 

експорту на світових ринках (сталі, залізорудного 

концентрату); 

- збільшення кількості спеціальних економічних 

зон в портах інших країн Чорноморсько-Азовського 

басейну 
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3.  Стратегічні цілі 

 

Стратегічним напрямом діяльності ДП «МТП «Южний» є інтенсивний 

розвиток на власних територіях, зокрема, будівництво нових виробничих 

потужностей як за рахунок власних коштів, так і з можливістю залучення 

коштів інвесторів. 

Стратегічний напрямок розвитку ДП «МТП «Южний» транслюється в 

дві ключові стратегічні цілі: 

1. Довести обсяг вантажопереробки у 2025 році до 20,0 млн т. 

2. Забезпечити стійку конкурентну перевагу в обробці 

великотоннажних суден. 

Коротка характеристика найбільш значущих інфраструктурних 

проектів, запланованих до реалізації у 2019-2022 роках, зведена в таблицю 

3.1. 

Таблиця 3.1 

№ 

з/

п 

Назва 
Вихід на 

причал 

По-

туж-

ність, 

тис. 

тонн 

на рік 

Загальна вартість 

проекту 

у тому числі: 

Дисконто- 

ваний 

термін 

окупності, 

роки 

Період 

реаліза-

ції, 

роки 

власні 

кошти, 

тис. грн. 

кошти 

інвесто-

ра, 

тис. грн. 

тис. дол. 

США 

у 

гривне-

вому 

екв., 

тис. грн. 

1 Будівництво 

спеціалізованого 

перевантажу-

вального 

комплексу 

навалювальних 

вантажів 

№№ 

5, 6, 7, 8 

24 000/

10 000 
184 605,8* 4 834 824,7 - 4 834 824,7 9,9 - 

2 Будівництво 

комплексу 

універсальних 

складів 

підлогового 

зберігання 

- 3 000 12 714,8* 333 000,0 333 000,0 - 8,5 
2019-

2021 

3 Будівництво 

станції 

навантаження 

вагонів 

- 2 000 763,7* 20 000,0 20 000,0 - 7,7 
2020-

2022 

4 Будівництво 

спеціалізованого 

комплексу з 

прийому та 

зберігання 

тарно-штучних 

вантажів на 

причалі №38 

№38 500 210,0* 5 500,0 5 500,0 - 7,6 
2020-

2022 

5 Будівництво 

універсального 

перевантажу-

вального 

комплексу на 

причалі №5в 

№5в 1 000 515,5* 13 500,0 13 500,0 - 8,7 
2020-

2022 

* – по курсу на 01.07.2018 26,19 грн./$ 
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1. Будівництво СПК навалювальних вантажів є комплексним проектом, 

який можна розділити на дві частини: будівництво берегової та причальної 

інфраструктури буде здійснено за рахунок коштів інвестора в рамках 

державно-приватного партнерства, форму якого буде визначено в процесі 

переговорів із зацікавленими приватними інвесторами за участю фахівців 

Міністерства інфраструктури України, а реконструкція гідротехнічних 

споруд (причалів №№ 5, 6, 7, 8) – за рахунок коштів ДП «АМПУ». 

Впровадження проекту забезпечить перевантаження експортних 

навалювальних вантажів, які поступають в порт залізничним транспортом та 

відвантажуються на морські судна (причали №№ 5, 6), а також імпортних 

навалювальних вантажів, які поступають в порт морським шляхом та 

відвантажуються на залізничний транспорт (причали №№ 7, 8). 

Проект розбитий на три черги (див. Додаток). Етапи будівництва СПК 

навалювальних вантажів представлені у таблиці. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Етапи будівництва СПК навалювальних вантажів 

№ 

з/п 
Назва 

Пропускна 

спроможність, 

млн. т/рік 

Вартість, 

тис. грн. 

Джерела 

фінансування, тис. 

грн. 

Строки 

реалізації, 

міс. 

1 I черга 

Будівництво залізничного 

вантажного фронту, станції 

розвантаження вагонів, двох 

конвеєрних ліній та станції 

навантаження вагонів 

17,0 1 316 696,1 Кошти інвестора  33 

2 II черга 

Реконструкція причалів №№ 

5, 6, 7, 8. Будівництво двох 

конвеєрних  ліній та  нового 

складу навалювальних 

вантажів 

28,0 2 769 311,8 Кошти інвестора 51 

3 III черга 

Будівництво залізничного 

вантажного фронту, станції 

розвантаження вагонів, двох 

розморожувальних 

пристроїв та двох 

конвеєрних ліній 

34,0 748 816,8 Кошти інвестора 25 

На теперішній час триває пошук інвестора для реалізації проекту. 

2. Будівництво комплексу універсальних складів підлогового 

зберігання передбачає створення накопичувального складу на верхньому 

майданчику, обладнаного сучасним перевантажувальним устаткуванням, 

залізничними та автомобільними під’їзними шляхами. Комплекс 

призначений для приймання зернових вантажів з автотранспорту і 

залізничного транспорту, доведення (в разі необхідності) якісних показників 

вантажу до експортних стандартів (очищення, сушіння), зберігання в складах 

і відвантаження на автотранспорт і буде розташований на території 

ремонтно-будівельного управління (див. Додаток).Будівництво комплексу 

буде здійснено у дві черги. Перша черга передбачає зведення  станції 
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візирування і зважування автомобілів, лабораторії якості сировини, експрес-

лабораторій №1, №2, станції розвантаження залізничного транспорту, станції 

розвантаження автомобільного транспорту, складу підлогового зберігання 

сировини, блоку бункерів відвантаження сировини, системи норійного і 

конвеєрного транспорту, об’єктів виробничого і службово-допоміжного 

призначення. Друга черга передбачає будівництво блоку сушки вологого 

зерна, силосу вологого зерна, силосу сухого зерна, блоку очистки зерна, 

системи транспортних галерей. Загальна пропускна спроможність комплексу 

складає 3,0 млн. т зерна на рік, у тому числі пропускна здатність 

залізничного вантажного фронту – 1,2 млн. т на рік, автомобільного 

вантажного фронту – 1,8 млн. т на рік. 

3. Будівництво станції навантаження вагонів планується для 

збільшення обсягів та скорочення часу на обробку імпортних навалювальних 

вантажів, зокрема енергетичного та коксівного вугілля. Станція буде 

розташована на верхньому майданчику (див. Додаток). Призначення об’єкту: 

прийом, зберігання та відвантаження на залізничний транспорт імпортних 

навалювальних вантажів за допомогою вагононавантажувальної машини. 

Впровадження даної технології навантажувальних робіт дозволить збільшити 

обсяг перевалки імпортного вугілля на 2 000,0 тис. т на рік. 

4. На теперішній час внаслідок зменшення попиту на мінерально-

будівельні вантажі навалом та збільшення вартості фрахту на їх перевезення 

морем відбулася переорієнтація даного вантажопотоку на перевезення 

автомобільним транспортом та вивантаження на приватних терміналах. Тому 

комплекс з перевантаження мінерально-будівельних вантажів на причалі 

№38 тривалий час простоює без роботи. Для завантаження складських площ 

в тилу причалу №38 підприємством планується будівництво спеціалізованого 

комплексу з прийому та зберігання тарно-штучних вантажів із влаштування 

складських приміщень та відкритих складських площадок (див. Додаток). 

Після введення комплексу в експлуатацію збільшення обсягів 

вантажопереробки складе до 500,0 тис. т на рік. 

5. З метою диверсифікації послуг та розширення номенклатури 

оброблюваних вантажів, залучення нових перспективних вантажопотоків 

планується будівництво в тилу нового причалу №5в універсального 

перевантажувального комплексу (див. Додаток). Комплекс буде призначений 

для перевалки зернових та тарно-штучних вантажів. Заплановане збільшення 

вантажопереробки – до 1 000,0 тис. т на рік. 

Стратегічні цілі, завдання ДП «МТП «Южний» на період2018-2022 

років та показники їх виконання зведені в таблицю 3.3. 
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Таблиця 3.3 

Стратегічні цілі, завдання та показники їх виконання ДП «МТП «Южний» у 2018-2022 роках 

 

№ 

з/п 
Найменування завдання/показника 

результату 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Плановий період 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Стратегічний напрям 

Інтенсивний розвиток на територіях, що 

знаходяться у постійному користуванні 

підприємства, зокрема, будівництво нових 

виробничих потужностей 

Х Х - - - - - 

1 Стратегічна ціль 1 

Довести обсяг вантажопереробки у 2025 році до 

20,0 млн т 
Х Х - - - - - 

1.1 Завдання 1.1 

Будівництво спеціалізованого 

перевантажувального комплексу навалювальних 

вантажів 

Х Х - - - - - 

1.1) Ключовий показник 

Залучення приватного інвестора Х Х 
пошук 

інвестора 

пошук 

інвестора 

пошук 

інвестора 

пошук 

інвестора 

пошук 

інвестора 

1.2 Завдання 1.1 

Будівництво комплексу універсальних складів 

підлогового зберігання 
Х Х - - - - - 

1.2) Ключовий показник 

Освоєння капітальних інвестицій 
млн грн ТЕО 50,0 100,0 120,0 113,0 - 

1.3 Завдання 1.2 

Будівництво станції навантаження вагонів 
Х Х - - - - - 

1.3) Ключовий показник 

Освоєння капітальних інвестицій млн грн 
передпроектні 

розробки 
- - 2,0 10,0 8,0 
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Продовження таблиці 3.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.4 Завдання 1.3 

Будівництво спеціалізованого комплексу з 

прийому та зберігання тарно-штучних вантажів 

на причалі №38 

Х Х - - - - - 

1.4) Ключовий показник 

Освоєння капітальних інвестицій млн грн 
передпроектні 

розробки 
- - 1,0 2,0 2,0 

1.5 Завдання 1.4 

Будівництво універсального перевантажу-

вального комплексу на причалі №5в 
Х Х - - - - - 

1.5) Ключовий показник 

Освоєння капітальних інвестицій млн грн 
передпроектні 

розробки 
- - 1,0 6,0 6,0 

1.6 Завдання 1.5 

Реконструкція та модернізація вугільно-рудного 

комплексу 
Х Х - - - - - 

1.6) Ключовий показник 

Модернізація перевантажувального обладнання млн грн 
фінансовий 

план 
23,9 48,0 20,9 20,5 35,0 

2 Стратегічна ціль 2 

Забезпечити стійку конкурентну перевагу у 

обробці великотоннажних суден 
Х Х - - - - - 

2.1 Завдання 2.1 

Заміна застарілого перевантажувального 

обладнання 
Х Х - - - - - 

2.1) Ключовий показник 1 

Придбання перевантажувальної машини млн грн 
фінансовий 

план 
- 60,0 - - - 

2.2) Ключовий показник 2 

Придбання навантажувачів млн грн 
фінансовий 

план 
51,0 - - - 90,0 

2.3) Ключовий показник 3 

Придбання портальних кранів млн грн 
фінансовий 

план 
322,2 60,0 - - - 

2.4) Ключовий показник 4 

Придбання портового тягача млн грн 
фінансовий 

план 
- 8,0 - - - 
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Закінчення таблиці 3.3 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.5) Ключовий показник 5 

Заміна роторного вагоноперекидача млн грн 
фінансовий 

план 
- 37,0 - - - 

2.6) Ключовий показник 6 

Придбання вантажозахватних пристроїв млн грн 
фінансовий 

план 
10,8 29,7 14,9 13,9 15,0 

2.2 Завдання 2.2 

Покращення внутрішньої логістики 

(розвиток колійного господарства) 
Х Х - - - - - 

2.2) Ключовий показник 

Освоєння капітальних інвестицій млн грн 
фінансовий 

план 
8,2 8,5 18,0 12,0 10,0 
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4. Завдання та  заходи 

 

Запланована система заходів на кожен рік щодо виконання 

стратегічного плану розвитку ДП «МТП «Южний» на середньостроковий 

період на 2018 - 2022 роки представлена в таблиці 4.1. 
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Таблиця 4.1 

Заходи щодо виконання завдань стратегічного плану розвитку 

ДП «МТП «Южний» у 2018-2022 роках 

№ з/п Ціль / завдання / захід 
Терміни 

виконання 
Відповідальний виконавець Форма завершення заходу 

1 2 3 4 5 

1 Стратегічна ціль 1 Довести обсяг вантажопереробки у 2025 році до 20,0 млн т 

1.1 Завдання 1.1Будівництво нового спеціалізованого перевантажувального комплексу навалювальних вантажів 

1.1.1 Підготовка інвестиційної пропозиції  2018 Відділ інфраструктури та розвитку Затвердження інвестиційної пропозиції 

1.1.2 Пошук приватного інвестора 2018-2022 Відділ інфраструктури та розвитку Відбір найбільш привабливої пропозиції 

1.1.3 Укладення договору інвестування 2018-2022 Юридична служба Підписання договору 

1.2 Завдання 1.2Будівництво комплексу універсальних складів підлогового зберігання 

1.2.1 Розробка технічного завдання 2018 Служба головного інженера Затвердження технічного завдання 

1.2.2 Розробка та затвердження проекту 2018-2019 Служба головного інженера Затвердження проекту 

1.2.3 Роботи з будівництва комплексу 2019-2020 Служба головного інженера Дотримання графіку виконання робіт 

1.2.4 Монтаж обладнання 2020-2021 
Служба головного інженера 

Служба експлуатації 
Дотримання графіку виконання робіт 

1.2.5 Пусконалагоджувальні роботи 2021 
Служба головного інженера 

Служба експлуатації 
Введення комплексу в експлуатацію 

1.3 Завдання 1.3Будівництво станції навантаження вагонів 

1.3.1 Розробка технічного завдання 2020 Служба головного інженера Затвердження технічного завдання 

1.3.2 Розробка та затвердження проекту 2020 Служба головного інженера Затвердження проекту 

1.3.3 Роботи з будівництва станції 2021 Служба головного інженера Дотримання графіку виконання робіт 
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Продовження таблиці 4.1 

1 2 3 4 5 

1.3.4 Монтаж обладнання 2022 
Служба головного інженера 

Служба експлуатації 
Дотримання графіку виконання робіт 

1.3.5 Пусконалагоджувальні роботи 2022 
Служба головного інженера 

Служба експлуатації 
Введення в експлуатацію І черги СПК 

1.4 Завдання 1.4 Будівництво спеціалізованого комплексу з прийому та зберігання тарно-штучних вантажів на причалі №38 

1.4.1 Розробка технічного завдання 2020 Служба головного інженера Затвердження технічного завдання 

1.4.2 Розробка та затвердження проекту 2020 Служба головного інженера Затвердження проекту 

1.4.3 Роботи з будівництва комплексу 2020-2021 Служба головного інженера Дотримання графіку виконання робіт 

1.4.4 Монтаж обладнання 2022 
Служба головного інженера 

Служба експлуатації 
Дотримання графіку виконання робіт 

1.4.5 Пусконалагоджувальні роботи 2022 
Служба головного інженера 

Служба експлуатації 
Введення в експлуатацію І черги СПК 

1.5 Завдання 1.5 Будівництво універсального перевантажувального комплексу на причалі №5в 

1.5.1 Розробка технічного завдання 2020 Служба головного інженера Затвердження технічного завдання 

1.5.2 Розробка та затвердження проекту 2020 Служба головного інженера Затвердження проекту 

1.5.3 Роботи з будівництва комплексу 2021-2022 Служба головного інженера Дотримання графіку виконання робіт 

1.5.4 Монтаж обладнання 2022 
Служба головного інженера 

Служба експлуатації 
Дотримання графіку виконання робіт 

1.5.5 Пусконалагоджувальні роботи 2022 
Служба головного інженера 

Служба експлуатації 
Введення в експлуатацію І черги СПК 
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Закінчення таблиці 4.1 

1 2 3 4 5 

1.6 Завдання 1.6Реконструкція та модернізація  вугільно-рудного комплексу 

1.6.1 
Проведення робіт з модернізації 

перевантажувального обладнання 
2018-2022 

Служба головного інженера 

Служба експлуатації 

Збільшення продуктивності та надійності 

перевантажувального обладнання 

2 Стратегічна ціль 2Забезпечити стійку конкурентну перевагу у обробці великотоннажних суден 

2.1 Завдання 2.1 Заміна застарілого перевантажувального обладнання 

2.1.1 Придбання перевантажувальної машини 2019 
Служба головного інженера 

Служба МТЗ 
Введення техніки  в експлуатацію  

2.1.2 Придбання навантажувачів 2019, 2022 
Служба головного інженера 

Служба МТЗ 
Введення техніки  в експлуатацію  

2.1.3 Придбання портальних кранів 2018, 2019 
Служба головного інженера 

Служба МТЗ 
Введення техніки  в експлуатацію  

2.1.4 Придбання портового тягача 2019 
Служба головного інженера 

Служба МТЗ 

Введення техніки  в експлуатацію  

2.1.5 Заміна роторного вагоноперекидача 2019 
Служба головного інженера 

Служба МТЗ 

Введення техніки  в експлуатацію  

2.1.6 Придбання вантажозахватних пристроїв 2018-2022 
Служба головного інженера 

Служба МТЗ 

Введення техніки  в експлуатацію  

2.2 Завдання 2.2 Покращення внутрішньої логістики (розвиток колійного господарства) 

2.2.1 Роботи з будівництва нових залізничних колій 2018-2022 Служба головного інженера Введення об’єктів в експлуатацію 
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5. Результати 

 

За результатами впровадження відповідних заходів виконано 

розрахунок основних показників діяльності ДП «МТП «Южний» за 

напрямами діяльності на середньостроковий період на 2018 - 2022 роки, які 

представлені в таблиці 5.1. 
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Таблиця 5.1 

Динаміка основних показників наявності та використання економічного 

потенціалу ДП «МТП «Южний» у 2018-2022 роках 

№ 

з/п 

Напрям 

діяльності 
Найменування показника 

Одиниця 

виміру 

Базовий 

період 

2017 рік 

(факт) 

Плановий період (прогноз) Відхилення 

до базового 

періоду, %, 

+  - 

1-й рік 

2018 

рік 

2-й рік 

2019 

рік 

3-й рік 

2020 

рік 

4-й рік 

2021 

рік 

5-й рік 

2022 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Фінансова 

діяльність 

1.1. Чистий дохід від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

тис. грн. 1 522 480,0 1 907 990,0 1 760 170,0 1 808 275,0 1 851 025,0 1 884 845,0 +23,8 

1.2. Фінансовий 

результат від операційної 

діяльності 

тис. грн. 293 668,0 594 680,0 296 585,0 265 660,0 243 765,0 221 885,0 -24,4 

1.3. Чистий фінансовий 

результат 

(прибуток/збиток) 

тис. грн. 233 663,0 468 005,0 239 210,0 213 005,0 195 485,0 177 525,0 -24,0 

1.4. Рентабельність 

операційної діяльності 
відсотків 23,9 45,3 20,3 17,2 15,2 13,3 -44,4 

1.5. Рентабельність 

діяльності 
відсотків 18,1 32,5 15,7 13,4 11,8 10,4 -42,5 

2 Маркетингова 

діяльність 

2.1. Питома вага обсягу 

реалізованої продукції 

(робіт, послуг) 

підприємства на 

відповідному ринку 

відсотків 31,0 31,2 31,4 31,6 34,2 36,1 +16,5 

2.2. Питома вага 

продукції, що реалізована 

за межами держави 

(експорт) 

відсотків 37,0 37,2 37,5 37,8 40,1 42,4 +14,6 
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Продовження таблиці 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 Виробнича 

діяльність 

3.1. Обсяг реалізованої 

продукції (робіт, послуг) 
тис. грн. 1 522 480,0 1 907 990,0 1 760 170,0 1 808 275,0 1 851 025,0 1 884 845,0 +23,8 

3.2. Обсяг 

вантажопереробки 
млн т 11,6 13,4 11,7 12,1 12,3 14,8 + 8,6 

3.3. Виробничі 

потужності підприємства, 

усього, у тому числі за 

видами продукції 

млн т/рік 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 14,1 + 53,2 

3.4. Рівень використання 

виробничих потужностей 
відсотків 104,5 120,7 105,4 109,0 110,8 105,0 + 0,5 

3.5. Питома вага витрат 

на енергоресурси у складі 

операційних витрат 

відсотків 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 +21,4 

4 Інвестиційна 

та 

інноваційна 

діяльність 

4.1. Капітальні інвестиції, 

усього, у тому числі за 

джерелами фінансування 

тис. грн. 165 576,0 810 599,0 596 190,0 183 925,0 182 480,0 185 630,0 +12,1 

4.1.1. Кошти державного 

бюджету  
тис. грн. - - - - - - - 

4.1.2. Власні кошти 

підприємства 
тис. грн. 165 576,0 810 599,0 596 190,0 183 925,0 182 480,0 185 630,0 +12,1 

4.1.3. Інші джерела 

фінансування (залучені 

кошти) 

тис. грн. - - - - - - - 

4.2.  Загальна сума витрат 

на інновації 
тис. грн. 83 258,3 190 500,0 230 125,0 95 000,0 92 000,0 104 000,0 +24,9 
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Закінчення таблиці 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 Розвиток 

трудового 

потенціалу 

підприємства  

5.1. Середньооблікова 

чисельність штатних 

працівників 

осіб 2 701 2 721 2 663 2 583 2 505 2 430 - 10,0 

5.2. Середньомісячна 

заробітна плата 

працівників 

грн. 18 018,8 16 035,5 18 855,9 19 233,0 19 617,7 20 010,1 + 11,1 

5.3. Продуктивність праці тис. грн./ 

особу 
563,7 701,2 661,0 700,1 738,9 775,7 + 37,6 

5.4. Питома вага 

працівників, які 

здійснюють науково-

технічну діяльність  

відсотків - - - - - - - 

6 Стан та 

використання 

активів 

6.1. Вартість активів, 

усього 
тис. грн. 3 235 060,0 3 254 355,0 3 427 475,0 3 401 125,6 3 405 385,6 3 407 742,2 + 5,3 

6.2. Оборотні активи  

 
тис. грн. 1 419 098,0 668 811,0 1 039 515,0 1 018 724,7 998 350,2 978 383,2 - 31,1 

6.3. Основні засоби 

(первісна вартість) 
тис. грн. 4 448 676,0 5 352 998,0 5 236 745,0 5 420 670,0 5 603 150,0 5 788 780,0 + 30,1 

6.4. Ступінь зносу 

основних засобів  
відсотків 62,6 54,4 58,4 59,3 60,2 61,1 - 2,4 

6.5. Рентабельність 

активів  
відсотків 7,2 14,4 7,0 6,3 5,7 5,2 - 27,8 
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