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Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

Основні переваги підприємства
▶ Модель управління, яка добре зарекомендувала себе в розвинутих портах
світу

▶ Достойна заробітна плата, яка дозволяє залучати найкращих фахівців
(Кількість персоналу: більш ніж 8 000
осіб)

▶ Високий потенціал інфраструктури

▶ Чистий фінансовий результат за
І півріччя 2016 року - 1 976 569 000 грн.

▶ Визначені законодавством України
функції та основні принципи роботи

▶ Основні клієнти: Стивідорні компанії,
морські агенти, транспортно-експедиторські компанії

▶ Централізація управління
У чорноморському і азовському басейнах, а також дельті Дунаю працюють 13
морських портів, сукупна потужність вантажообробки яких, на сьогоднішній день,
складає: 230 млн. тон на рік. П'ять з них
за своїм економіко-географічному положенню мають важливе загальнодержавне значення і є морськими транспортними воротами для існуючих та перспективних вантажопотоків.
Мережа залізнично-поромних переправ,
РО-РО поромних переправ і морських

Миколаїв
Южний
Одеса
Іллічівськ
БілгородДністровський
Ізмаїл
Рені

контейнерних ліній з'єднують Україну з
Грузією, Туреччиною і Болгарією.
За І півріччя 2016 року оброблено 63 млн
тон вантажів.
Морські порти України займають вигідне
географічне розташування з точки зору
організації транзитних вантажопотоків.
Територією України проходить 5 з 9-ти
міжнародних транспортних коридорів, в
тому числі коридори «ТРАСЕКА» та
ОСЖД.

▶ Мінімізація комерційних функцій
держави
▶ Розвинена мережа філій
▶ Законодавчо визначені стратегія та
плани розвитку портів

Ст руктура доходів ДП «АМПУ»
у І півріччі 2016 року

Маріуполь
Бердянськ

Октябрьск
Херсон

Скадовськ

Усть-Дунайськ

Євпаторія

▶ Розвиток морських портів здійснюється відповідно планів розвитку морських
портів України до 2038 року, затверджених Міністерством інфраструктури
України

67%

Доходи від портових зборів

10%

Лоцманські послуги

3%

Послуги регулювання руху суден

0%

Забеспечення проведення криголамних робіт

11%

Послуга із забезпеченням доступу
портового оператора до причалу

1%

Доходи від використання причалів
для переробки вантажів

1%

Послуги портофлоту

7%

Послуги підрозділів

Керч
Феодосія

Севастополь

Ялта

Контакти
4
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Ст руктура доходів підприємства
2%
2%
1%

7%

88%

0,63% 4,34%
3,67%
5,28%
0,10%

85,98%

І півріччя
2016р.

2015 р.

▶ Основними видами діяльності Компанії є перевантаження наступних видів
вантажів:
Запоріжжя

ДП
«Бердянський
морський
торговельний
порт»

▶ ДП «Бердянський морський торговельний порт» (Компанія) – це державна
стивідорна компанія, що працює у Бердянському морському порту
▶ Бердянський порт є одним з двох
українських портів (разом з Маріупольським) на узбережжі Азовського моря
▶ Площа основної виробничої території
Компанії – 30,9 га., здійснює діяльність
на 7 причалах загальною довжиною
1229,15 м.п

◆ навалювальні і насипні вантажі (руда,
вугілля, мінерально-будівельні вантажі,
кокс, зернові, продовольчі)
◆ наливні вантажі (світлі нафтопродукти)
▶ Компанія може обслуговувати судна з
осадкою до 7,9 м і довжиною до 205 м
▶ Для накопичення і зберігання вантажів Компанія має 97,7 тис.м² складської
площі відкритих складів, закритих
складів – 13,1 тис.м²
▶ Чисельність персоналу – 1135 чол.

Перспективи
розвитку

Основні
клієнти

▶ Будівництво перевантажувального
комплексу для прийому та накопичення
експортних зернових та продовольчих
вантажів насипом в тиловій зоні Компанії

▶ ТОВ «Метінвест-Шиппінг»

▶ Будівництво комплексу для перевантаження експортних продовольчих
вантажів (олії) наливом в тиловій зоні
Компанії
6

◆ генеральні вантажі (металопродукція,
тарно-штучні, обладнання)

Чистий дохід від реалізації послуг

Інші операційні доходи

Курсова різниця

Фінансові доходи

Відсотки банка за вільний
залишок коштів

Інші доходи

Ключові фінансові показники, млн.грн.
2015

2016 (І півріччя)

Чистий дохід від реалізації послуг

550,1

245,9

Курсова різниця

40,3

12,4

Відсотки банка за вільний залишок коштів

14,9

1,8

Інші операційні доходи

11,1

10,5

Фінансові доходи

8,4

15,1

Інші доходи

0,2

0,3

EBIDTA

268,5

110,6

Чистий прибуток

217,7

95,4

▶ ТОВ «Гірничо-видобувна компанія
«Мінерал»
▶ ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ
▶ ПАТ «ВЕСКО»
▶ ТОВ «Портінвест-Лоджистик»

Контакти

Україна. 71112, м.Бердянськ, Запорізька обл.,
вул. М.Горького, 13/7
post@bmtport.com.ua
тел. +38 (06153) 7-22-10, факс +38 (06153) 3-65-93
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Державне
Підприємство
«БілгородДністровський
морс ький
торговельний порт»
Одеса

ДП «БДМТП» здійснює діяльність на території Білгород-Дністровського порту,
який розташований на березі Дністровського лиману на північний захід від
Дністровсько-Царгородського гирла
(південний ківш Дністровського лиману).
Підприємство спеціалізується на вантажопереробці зовнішньоторговельних і
каботажних вантажів (зернові, лісові, мінерально-будівельні матеріали, генеральні вантажі). Загальний обсяг вантажопотоків підприємства припадає на експорт до Туреччини і країни Середземномор'я. ДП «БДМТП» в змозі переробляти близько 1 млн. т вантажів.
На сьогоднішній час вантажопереробка
силами та засобами підприємства майже не здійснюється. У зв’язку із реалізацією перспективного інвестеційного
проекту у 2015 році основні виробничі
потужнотсі з переробки вантажів були
передані в аренду ТОВ «КД-Транс» та ПП
«Рівер-Транс». Переробка вантажів силами та засобами підприємства склала
180,1 тис. тонн, з них зовнішньоторговельні – 179,3 тис. тонн.
На території підприємства наявна їдальня, що забезпечує потреби в їжі не тількі
працівникам підприємства, а і робітниками ДП «АМПУ» та приватних стивідорних компаніяй.
Також у ДП «БДМТП» є база відпочинку
на 110 місць розташована на узбережжі
Чорного моря та діє у літній період.
Приймає робітників порту на умовах, що
зафіксовані у колективному договорі –
50 % діючих місць, путівки на другу половину реалізуються у вільному продажу.

БілгородДністровський

Портовим флотом ДП «БДМТП» надаються послуги буксира, несамохідних барж
типу ДМ, плавзбирача. Також надаються
послуги з використання вантажозахоплювальних пристроїв, технологічної оснастки, іншого такелажу та послуги з роботи кранів.
У підприємства наявний автопарк в
кількості 66 одиниць різнотипного
транспорту (вантажівкі, лігкові автомобілі, тощо).
На підприємстві наявні криті склади, і
відкриті вантажні майданчики прикордонні та в тилу причалів. Що дозволяє
підприємству надавати послуги зі зберігання. ДП «БДМТП» має розвинену інфраструктуру, систему енергопостачання, зручні морські підходи.

Ст руктура доходів підприємства
Чистий дохід від реалізації послуг у
звітному періоді складає 14817 тис. грн.
при плані 21506 тис. грн., що менше
плану на 6689 тис. грн., виконання плану
68,9 %. По відношенню до минулого
року зменшення на 32090 тис. грн., або
на 68,4 %. Зменшення обсягів доходів є
наслідком передавання функцій виконавця вантажних робіт орендарям-приватним операторам.

Також на підприємстві інсує Навчально-курсовий пункт, за допомогою якого
здійснюється навчання працівників підприємства.
Кількість персоналу на ДП «БДМТП» станом на 23.09.2016 складає 252 працівника
разом з працівниками за сумісництвом.

У структурі доходів реалізація послуг за
1 півріччя 2016 року займає 62,6 % , у
минулому році 83,0 % за рахунок зміни
питомої ваги НРР.
68,9%

Чистий дохід від реалізації
робіт (послуг)

121,4%

Інші операційні доходи

0%

Інші фінансові доходи

86,7%

Інші доходи

У загальних доходах за звітний період
питома вага доходів від оренди нерухомого та іншого майна складає 31,2 %, за
минулий рік 6,5 %, плата за послуги
судновласникам відповідно 13,2 % та
10,7%.
EBITDA: – 17765 тис. грн. за перше
півріччя 2016 року
Чистий фін.результат: - 6214 тис. грн. за
перше півріччя 2016 року
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Організаційна структура ДП «БілгородДністровський морський торговельний порт»

Основні
клієнти

Перспективи
розвитку

▶ Чорноморське головне морське
агентство «ІНФЛОТ»

▶ У ДП «БДМТП» у 2015 році стартував
перспективний інвестиційний проект.
До 2017 року на підприємстві планується
збільшення майже в два рази обсягів
вантажоперевалки, ремонт і модернізація техніки. У ході реалізації інвестиційного проект планується: ремонт, оновлення та модернізація майна, що використовується інвесторами, при цьому
майно залишається у власності держави

Служба
охорони
праці

Головний
інженер

Головний
бухгалтер

Служба
юридичної
та договірної
роботи

Перший
заступник
директора

Заступник
директора
із загальних
питань

▶ Реалізовувати проекти будуть місцеві
компанії з міста Білгород-Дністровський
- ТОВ «КД ТРАНС» і ПП «РІВЕР-ТРАНС».
Компанії пройшли необхідну процедуру,
встановлену Законом України «Про
оренду державного та комунального
майна»

Інженер з
охорони
навколишнього
середовища

Виробничо–
технічний
відділ

Бухгалтерія

Служба
морської
безпеки

Відділ
кадрів

Їдальня

Навчальнокурсовий
пункт

Служба
головного
енергетика

Плановоекономічний
відділ

Канцелярія

б/в «Прибій»

Інструктор
з протипожежної
профілактики

Інженер з
технічного
нагляду

Відділ
організації
праці та
зарплати

Відділ
АСУ

Господарський
відділ

Залізнична
група

Фахівець
оперативно
рятувальної
служби
цивільного
захисту

Відділ
матеріально
технічного
постачання

Пральня

Служба
вантажної
та комерційної
роботи

Спорткомплекс

▶ Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЖНАРОДНА АГЕНТСЬКА КОМПАНІЯ»
▶ Приватне підприємство
«ВЕГА-БЕЛТРАНС»
▶ Товариство з обмеженою відповідальністю «КД ТРАНС»
▶ Приватне підприємство
«РІВЕР-ТРАНС»
▶ Приватне підприємство
«СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ СЕНАТ»
▶ Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕННИЙ СЕНАТ»
▶ Державна установа
«ДЕРЖГІДРОГРАФІЯ»
▶ Філія «Дельта-Лоцман» Державного
підприємства «Адміністрація морських
портів України»
▶ Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕК-ТРАНС ГРУП «ФОРВАРД»
▶ Білгород-Дністровська філія ДП
«АПМУ»

▶ Керівництво ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" в
ході проекту особливу увагу приділяє
питанням збереження соціальних гарантій співробітникам підприємства. Так,
з 1 лютого 2015 року на підприємстві
збільшено заробітну плату на 10%. Співробітники зберігають за собою всі доплати і надбавки, професійний стаж,
вислугу років та весь пакет соціальних
гарантій, передбачений колективним
договором
▶ Інвестори беруть на роботу 450 працівників, дотримання трудових прав
яких продовжує контролювати первинна профспілкова організація БілгородДністровського морського порту (входить в Профспілку працівників морського і річкового транспорту України)

Директор

Виробничий
комплекс
механізації

Комплекс
технологічного
забезпечення

Контакти
10

67700, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський,
вул. Шабська, 81

Портовий
флот

Пункт
охорони
здоров’я
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Державне
Підприємство
«Між народний
Аеропорт
«Бориспіль»

Київ
Міжнародний
аеропорт
«Бориспіль»

Ключова інформація
2015

2016

% росту

Кількість пасажирів, млн. пас., в т.ч:

7,28

8,30

14

трансферні пасажири, млн. пас.

1,55

2,38

54

Основні переваги
підприємства

Основні
клієнти

▶ Найбільший аеропорт країни

▶ Авіакомпанії «МАУ»

▶ 33 авіакомпанії на 76 регулярних
маршрутах

▶ «Turkish Airlines»

▶ 2 ЗПС та найбільший в Україні пасажирський термінал
▶ Обслуговування пасажирів внутрішніх та міжнародних рейсів «під одним
дахом»

Стру ктура доходів
підприємства

▶ «Lufthansa»
▶ «Азур Эйр»

39%

Пасажирський збір

▶ «KLM»

18%

Збір за посадку-взліт та стоянку ПС

▶ «Роза Вітрів»

12%

Збір за забеспечення авіабезпеки

16%

Доходи від оренди та використання
інфраструктури

15%

Додаткові послуги та інші доходи

▶ В трійці кращих аеропортів Східної
Європи
▶ Вигідне розміщення: аеропорт знаходиться на перетині багатьох повітряних
трас, що проходять з Азії до Європи та
Америки

Перспективи
розвитку

▶ Кількість персоналу – 3 990 чол.

▶ Інтеграція в систему провідних європейських трансферних аеропортів

▶ Фінансові результати (2015):
EBITDA: 1 947252 000 грн.
Чистий прибуток: 696460 000 грн.
12

Контакти

м. Бориспіль, Київська обл.,
Україна, 08307
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Державна
Установа
«Держгідрогра фія»

ДУ «Держгідрографія» виконує міжнародні зобов’язання України з таких питань:
▶ надання гідрографічних і навігаційних
послуг для забезпечення безпеки судноплавства у морському регіоні та на внутрішніх водних шляхах України
▶ встановлення засобів навігаційного
обладнання (ЗНО), яких потребує інтенсивність руху суден і ступінь небезпеки
▶ забезпечення інформацією про роботу
і стан ЗНО, виявлені небезпеки; збір і накопичення гідрографічних даних, публікації

Ключові фінансові показники, тис.грн.

▶ розповсюдження і підтримка на сучасному рівні усієї навігаційно-гідрографічної інформації для безпечного
судноплавства.
ДУ «Держгідрографія» належить до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
ДУ «Держгідрографія» представляє інтереси нашої країни у міжнародних організаціях з питань навігації, гідрографії,
морської картографії, співпрацює з
гідрографічними службами інших країн.

Фінансово-економічні
показники діяльності

Структура
чистого доходу

Основним джерелом доходів установи є
надходження маякового збору, фіксована ставка якого встановлена наказом
Міністерства інфраструктури України від
27.05.2013р. № 316 «Про портові збори».

Маяковий збір

Крім того, доходи Держгідрографія
отримує на підставі укладених договорів
на виконання навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки мореплавства, виконання промірних гідрографічних робіт, реалізації морських навігаційних карт (електронних і паперових) та
карт річок Дніпро і Дунай, керівництв,
посібників для плавання, Повідомлень
мореплавцям, навігаційних річкових
карт, атласів і схем обладнання морського узбережжя України.

92,2%
Доходи від надання послуг з
навігаційно-гідрографічного
забезпечення мореплавства
7,4%
Доходи від поліграфічної
діяльності

2015

2016 (І півріччя)

Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

406 529

204 185

Чистий прибуток

146 110

63 052

EBITDA

178 559

86 517

Виплати на користь держави

138 370

108 060

Капітальні інвестиції

66 312

25 283

Перспективи розвитку
▶ Оснащення берегових і плавучих ЗНО
приладами автоматичної ідентифікаційної системи засобів навігаційного обладнання (АІС-ЗНО) для передавання на
судна навігаційної інформації каналами
АІС з метою забезпечення безпеки і
надійності мореплавства
▶ Використання віртуальних засобів
навігаційного обладнання (ЗНО) для
підвищення інформативності про навігаційні небезпеки у місцях, де встановлення звичайних ЗНО (які фізично існують)
неможлива або недоцільна, що дозволяє
реагувати на подію за короткий
проміжок часу
▶ На основі створеної Держгідрографієюавтоматизованої системи спостереження за навігаційною обстановкою у водах Україниз використанням
берегових станцій автоматичної ідентифікаційної системи (АІС) та спеціального програмного забезпечення IWRAP
Mk2, рекомендованогоМАМСдля аналізу ймовірностей колізій (зіткнення,
посадка на мілину) на морських шляхах,
Держгідрографія удосконалює аналіз
ризиків колізій на морських шляхах у
зоні відповідальності України

▶ Розробка електронних морських і
річкових навігаційних карт у форматі 3-D.
Карти будуть розроблятися за результатами фактичних гідрографічних робіт у
морських водах України. Розроблені
провідними компаніями світу унікальні
картографічні продукти з можливістю
відображення комплексних даних у
режимах 3D та 4D, є продуктом найновішої технології розробки електронних
карт
▶ Проектування, будівництво та модернізація ЗНО, їх розвиток і реконструкція
▶ Оновлення наявних (переобладнання
та модернізація) і введення в дію нових
суден гідрографічного флоту
▶ Удосконалення технічних та технологічних засобів картографічного виробництва
▶ Впровадження передових засобів
гідрографічних та океанографічних
досліджень

0,3%
Доходи від знімальних геодезичних та гідрографічних робіт

Контакти

пр-т Гагаріна, 23, м. Київ, 02094, Україна
тел: (044) 296-60-40, тел/факс: (044) 292-12-17
office@hydro.gov.ua, hydro.gov.ua, charts.gov.ua

0,1%
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Державне
Підприємство
«Державто трансндіпроект»

Діяльність ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ“ cпрямована на розвиток та
вдосконалення наукової, технологічної
та правової бази транспортного сектору
економіки країни, із зосередженням на
таких аспектах, як безпека, екологія,
якість надання послуг, економічна ефективність та конкурентоспроможність

Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

Ст руктура доходів
підприємства

80,9% Дослідження та експериментальні
розробки в галузі інших природничих
і технічних наук

транспорту, енергозбереження і впровадження альтернативних моторних
палив тощо. Інститут працює над створенням ефективної системи правового
та технічного регулювання транспорту в
умовах ринкових відносин, глобалізації
ринків, інтеграції транспортної системи
України та ЄС.

18%

Технічні випробовування та
дослідження

1%

Інші види освіти, н.в.і.у.

0,1%

Видання журналів і періодичних
видань

Чистий фінансовий результат
підприємства, тис . грн.

Київ

Основні переваги підприємства
▶ Інститут є державне комерційне
підприємство. У складі підприємства
працює орган з сертифікації, інспекційний орган з акредитованими лабораторіями та сучасною випробувальною
базою для випробування транспортних
засобів.
▶ Інститут є головною організацією
України зі стандартизації.
▶ Інститут є нотифікованим Адміністративним органом, а випробувальний
центр інституту, у складі якого діють

16

лабораторії активної, пасивної та екологічної безпеки, виконує функції Технічної
служби України за Женевською угодою
1958 року.

2014

2015

Чистий прибуток

5 600

7 698

EBITDA

3 933

6 506

Перспектива розвитку

Основні клієнти

▶ Запровадження нових напрямків
діяльності, спрямованих на вдосконалення безпеки, охорони довкілля, економіки на автомобільному транспорті та
транспортної галузі в цілому

▶ фізичні та юридичні особи,
резиденти України

▶ Створення на базі інституту центру
дослідження катастроф на транспорті

▶ За впроваджені науково-дослідні та
технологічні розробки колектив отримав
понад 130 авторських свідоцтв та
патентів.

▶ Опрацювання питань з покращення
доступності транспортних послуг

▶ Інститут є одним із засновників та
колективний член Транспортної академії
України.

▶ Підвищення ефективності роботи
транспорту

▶ Застосування альтернативних видів
палива

▶ Євроінтеграція галузі
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Організаційна стру к т у р а Д П « Д е ржавний
Автотранспортний Науково-Дослідний і
Проектний Інститут » на 2016 рік

Науково-технічна Рада

Директор
ДП "Державтотрансндіпроект"

Координаційна Рада з якості

Перший заступник
директора з наукової
роботи

Заступник директора
з наукової роботи

Заступник директора з
наукової роботи

Заступник директора з
наукової роботи

Головний інженер

Заступник директора з
фінансової роботи

Лабораторія випробувань та
діагностики дорожніх
транспортних засобів

Відділ сертифікації
продукції іноземних
виробництв

Відділ вантажних перевезень

Відділ конструкторських
розробок та науковотехнічних експертиз

Експлуатаційно-технічний
відділ

Головний економіст

Лабораторія дослідження
використання палив
та екології

Відділ сертифікації
продукції вітчизняних
виробництв та країн СНД

Відділ пасажирських
перевезень

Відділ безпеки на транспорті

Транспортний відділ

Планово-економічний відділ

Випробувальна лабораторія
"Технічна служба з
випробувань ДТЗ"

Відділ реєстрації,
інформаційного забеспечення
та контролю

Відділ економіки
автомобільного транспорту

Проектний відділ

Головний бухгалтер

Відділ дослідження та
нормативно-правового
забеспечення у сфері
технічної експлуатації ДТЗ

Відділ управління якістю
та сертифікації систем
управління

Редакційно-видавничий
відділ

Група оформлення та
випуску технічної
документації

Бухгалтерія

Відділ комп'ютерних
систем та інформаційної
безпеки

Відділ сертифікації складових
частин та приладдя

Науково-технічна бібліотека

Відділ сертифікації послуг

Відділ науково-методичного
забезпечення підготовки
та підвищення кваліфікації
персоналу автомобільного
транспорту

Відділ кадрів

Канцелярія

Посадові особи, які входять до апарату управління:

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Заступник директора з
сертифікації

Відділ технічного нагляду
за продукцією

Кількість персоналу - 253 особи
18

Відділ матеріальнотехнічного постачання та
комплектації

Відділ стандартизації
та метрології

Контакти

Помічник директора
Радник
Адміністративний помічник
Провідний юрисконсульт
Юрисконсульт 1ї категорії
Юрисконсульт
Начальник служби охорони праці
Фахівець з питань цивільного захисту

03113, м. Київ, пр. Перемоги, 57
тел.: (+380 44) 456-3030, (+380 44) 201-0810
info@insat.org.ua
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Державне
Підприємство
«Дніпропетров ський
Орган з Сертифікації
Залізничного
Транспорт у »

Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

Чистий фінансовий результат
підприємства, тис . грн.
2015

2016 (І півріччя)

Чистий прибуток

1074, 4

523, 3

EBITDA

787

544

Ст руктура доходів, 2015 рік

Дніпро

▶ Сертифікація продукції процесів та
послуг,сертифікація систем управління
якістю, атестація виробництв, оцінка
відповідності вимогам технічних регламентів, перевірка знань працівників
суб’єктів перевезення небезпечних вантажів залізничним, морським та річковим транспортом, організація та проведення обстеження котлів цистерн та робіт, пов’язаних з ними, проведення енергетичного обстеження (енергоаудит)
▶ ДП “ДОСЗТ” є єдиним органом сертифікації в Україні, що акредитований на
проведення робіт з оцінки відповідності
вимогам технічних регламентів надання
послуг з перевезення пасажирів та
вантажів залізничним транспортом,
безпеки інфраструктури залізничного
транспорту

Основні
клієнти
ПАТ «Укрзалізниця», Чавунноливарний
завод Бидгощ ТОВ (Республіка Польща),
«Хута Банкова» (Республіка Польща),
BETAMONT-ES s.r.o.(Словацька республіка), ПАТ «Дніпровагонмаш», ПАТ
«Дніпропетровський стрілочний завод»,
ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», Державне
підприємство «Іллічівський морський
торговельний порт», Державне
підприємство «Маріупольський морський торговельний порт», ПАТ «Укрспецтрансгаз», СП ВАТ «Гомельский
электротехнічний завод» (Республіка
Білорусь), ТОВ «Проммашкомплект»
(Республіка Казахстан)

40%

Дохід від атестації
виробництва

32%

Дохід від технагляду за
сертифікованою продукцією

18%

Дохід від перевірки знань

6%

Дохід від сертифікації СУЯ

4%

Дохід від атестації
виробництва

0%

Дохід від виконання науково
дослідних робіт

Ст руктура доходів, І півріччя 2016 рік
39%

Дохід від атестації
виробництва

33%

Дохід від технагляду за
сертифікованою продукцією

10%

Дохід від перевірки знань

10%

Дохід від атестації
виробництва

7%

Дохід від сертифікації СУЯ

1%

Дохід від виконання науково
дослідних робіт

▶ На підприємстві працюють 34 фахівця
20
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Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

Перспективи розвитку
Базою для розвитку підприємства є
компетентність персоналу, дозвільні
документи та технічна база:
▶ вивчення аспектів оцінки відповідності в ЄС та розгляд можливості впровадження методів роботи в Україні
▶ проведення робіт з сертифікації тари
та пакування
▶ роботи із стандартами ISO 50000

▶ розпочато процес акредитації в НААУ
випробувального центру, планується
розширення сфери акредитації з внесенням в її можливості напрямків випробування програмного забезпечення для
промислової автоматизації
▶ випробування сировини та матеріалів
електротехнічної і гумотехнічної
продукції

Державне
Підприємство
«Міжнародний
Аеропорт «Львів»
Імені Данила
Галицького»

▶ випробування механічних і електротехнічних властивостей сортаменту
кольорових металів що застосовуються
для промислового виробництва
продукції

▶ роботи пов’язані з перевіркою
цистерн, що перевозять небезпечні
вантажі
▶ енергетична сертифікація будівель

Львів

Організаційна структура підприємства

Рада ОС

Директор

Відділ управління
справами

Представництво
в Києві

Бухгалтерія

Заступник директора
Відділ сертифікації
та атестації

Відділ сертифікації
персоналу

Підприємство сьогодні
▶ Західні повітряні ворота України
▶ загальна площа Терміналу - 47,233 м²
▶ перевезено/здійснено:

Відділ розвитку

Випробувальний
центр

Експертно-технічний
центр

◆ 2015 рік – 570 544 пасажирів / 7190
рейсів
◆ ½ 2016 – 282 396 пасажирів / 3760
рейсів (приріст на 20,2% / 19,3% ).
▶ Структура/вигідне розміщення:

Контакти
22

вул.Рибінська, 102, м. Дніпро, Україна

◆ відстань до кордону з ЄС – 70 км.

◆ зона охоплення у межах 2,5 год. – 9
млн. пасажирів
◆ сегменти ринку – туристи Львівського,
Івано-Франківського, Ужгородського,
Чернівецького, Тернопільського, Хмельницького, Рівненського та Луцького
регіонів.
▶ Кількість персоналу:
◆ 2015 рік – 890 чол.
◆ 1/2 2016 року – 937 чол.
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Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

Основні переваги
підприємства

Основні
клієнти

▶ Сучасний пасажирський термінал з
резервними потужностями

ПАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії
України», Авіакомпанія «ЛОТ Польські
Авіалінії», PEGASUS HAVA TASIMACILIGI
A.S.(Pegasus Airlines), ТОВ «Авіакомпанія
«Азур Ейр Україна», ТОВ «Атласджет
Україна», Дойче Люфтганза АГ АК, ,
Представництво «Тюрк Хава Йоллари
А.О.», ЗАТ «Азербайджан Хава Йоллари»,
ТОВ «АК «Роза Вітрів», ПАТ «Укртатнафта», ПАТ «АК «Дніпроавіа», ПП «ПАВО
ГРУП», ПП «Донецька асоціація незалежних підприємців «Авіакомпанія АНП»,
ТОВ «Флемінго Дьюті Фрі Україна» та
інші

▶ можливість приймати на злітно-посадковій смузі широкофюзеляжні літаки
(CAT - D)
▶ туристична привабливість Львова як
осередка культурно-історичної
спадщини
▶ потужний рекреаційний потенціал
прилеглих територій

Стру ктура доходів, І півріччя 2016 рік

Чистий фінансовий результат
підприємства, тис . грн.

Аеропортові збори

33%

Доходи від неавіаційної
діяльності

18%

Наземне обслуговування
повітряних суден та
додаткові послуги

4%

Інші доходи від авіаційної
діяльності

Перспективи розвитку

2015

2016 (І півріччя)

Чистий прибуток

59407

42 728

EBITDA

73970

54 399

Стру ктура доходів, 2015 рік

▶ «Відкрите небо» з США і очікуване
цілковите «відкриття неба» з ЄС на
додаток до поточної односторонньої
лібералізації авіаційного простору

▶ понад два мільйони жителів Західної
України працюють в ЄС: грошова допомога родичам в Україні і попит на авіаперевезення

▶ інвестиції у розвитку авіаційної і
неавіаційної діяльності та інфраструктури

▶ подальше вдосконалення сфери
туристичних послуг в регіоні

▶ українська діаспора в Європі , Канаді
та США підтримує попит на подорожі,з
метою відвідин друзів і родичів

46%

Аеропортові збори

38%

Доходи від неавіаційної
діяльності

13%

Наземне обслуговування
повітряних суден та
додаткові послуги

3%

Інші доходи від авіаційної
діяльності

Контакти
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45%

вулиця Любінська, 168, Львів, Львівська область, 79000
тел: +38 (032) 229 81 12
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Державне
Підприємство
«Морський
Торговельний
Порт Чорноморськ»

Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

Основні переваги
підприємства

Основні
клієнти

В ДП «МТП «Чорноморськ» діють п'ять
перевантажувальних терміналів:

▶ 1 термінал

▶ ТОВ «ТРЕЙС»

▶ Контейнерний термінал
▶ 2 термінал
▶ 4 термінал
ДП «Морський торговельний порт
Чорноморськ» - сучасний міжнародний
високомеханізований універсальний
транспортний вузол, що спеціалізується
на перевантаженні генеральних (контейнери, металопрокат) та масових
(наливних, насипних та навалювальних) вантажів з сухопутних видів
транспорту на морські судна та у
зворотному напрямку. Морський торговельний порт «Чорноморськ», один з
найбільших портів України.
Достатні глибини на водних підходах і в
акваторії, відсутність складних підхідних
каналів, вузькостей, проток сприяють
навігації великотоннажного флоту.

Розвинена інфраструктура зв'язків із
суміжними видами транспорту, у першу
чергу, залізничним і автомобільним,
дозволяє ефективно доставляти вантажі.
Порт надає повний комплекс стивідорних послуг на протязі всього року 24
години на добу.
ДП «МТП «Чорноморськ» має розвинену інфраструктуру, систему енергопостачання, зручні морські підходи і
може приймати судна з осадкою до 13,5
м і вантажопідйомністю понад 100 тис.
тонн.

▶ 5 термінал
Три спеціалізованих комплекси:
▶ Спеціалізований комплекс перевантаження руди (СКПР)

▶ ТОВ «ВОРЛД ОУШЕН СКАЙ»
▶ ТОВ «ТРАНСБАЛКТЕРМИНАЛ»
▶ ТОВ «ТРАНСГРЕЙНТЕРМИНАЛ»
▶ ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ШІППІНГ»
▶ ТОВ «МТА СЕРВІС ЛТД»
▶ ПАТ «ПЛАСКЕ»
▶ ТОВ «ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТІК»
▶ ТОВ «СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ»

▶ Спеціалізований комплекс перевантаження наливних вантажів (СКПНВ)

▶ ПрАТ СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ
«УКРФЕРРІ»

▶ Спеціалізований комплекс перевантаження сірки (СКПС)

Загальна річна потужність порту становить – 30,3 млн. / рік., (найбільш досягнутий вантажообіг 19,9 млн. тон у 1985 році)
у т.ч.:

▶ ТОВ «ФРАМ ШИППІНГ ЕДЖЕНСІ»

▶ 1150,0 тис.TEU (контейнерів)

▶ ПАТ «ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ»

▶ ТОВ «ГАММА ТРАНСБАН»
▶ ТОВ «МТЦ»
▶ ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС»

▶ 254300 од. автотехніки
▶ кількість персоналу на 01.10.2016 року
склала 4 252 чол.
Порт
Чорноморськ

Основні характеристики порт у
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▶ Загальна річна потужність, у т.ч.:
Контейнерів, TEU
Автотехніка

30,3 млн.т.
1 150 тис.
254 300 од.

▶ Площа основної виробничої території

302 га

▶ Площа акваторії

11 952,69 га

▶ Внутрішня акваторія

417,69 га

▶ Зовнішній рейд

11 535 га

▶ Глибина зовнішнього рейду

17-23 м
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▶ Глибина підхідного каналу

14,50 м

▶ Загальна кількість причалів
Вантажних
Допоміжних

27
24
3

▶ Загальна довжина причального фронту

5 251,40 м

▶ Глибини біля причалів

7,5-13,5 м

Стру ктура доходів підприємства, 2015 рік
35 450

5 645

187 360

Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

Чистий фінансовий результат
підприємства, тис . грн.
2015

2016 (І півріччя)

Чистий прибуток

525 977

107 611

EBITDA

688 633

160 263

Всього

1 869 799

684 456

Перспективи розвитку
До пріоритетних напрямків Плану
належать:

1 641 344

▶ збільшення вантажообігу
Чистий дохід
Операційні доходи

тис.
грн

Фінансові доходи
Інші доходи

Стру ктура доходів, І півріччя 2016 рік
25 247 1 318

▶ передача об’єктів інфраструктури
порту в управління приватним стивідорним компаніям, на умовах механізму
державно-приватного партнерства
▶ збільшення та стабільність фінансового результату діяльності підприємства
З метою подальшого розвитку порту,
згідно ст. 26 Закону України «Про морські
порти України» залучення приватних
інвестицій в об’єкти портової інфраструктури державної форми власності на
території порту є одним з пріоритетних
напрямків розвитку ДП «МТП «Чорноморськ» та може здійснюватися на
підставі:
▶ договорів концесії

60 163

▶ договорів про спільну діяльність
597 728
Чистий дохід
тис.
грн

Операційні доходи
Фінансові доходи

▶ договорів оренди
▶ інших видів інвестиційних договорів,
що укладаються на основі спеціальних
процедур, визначених законами України

Інші доходи

Контакти
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Украина, Черноморск, Одесская область
www.ilport.com.ua
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Інформація про
Інспекцію з питань
підготовки та
дипломування
моряків

Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

Основними
завданнями ІПДМ є :
▶ аналіз міжнародного та національного досвіду у сфері підготовки, оцінки
компетентності та дипломування членів
екіпажів морських торговельних суден
▶ підтвердження кваліфікації моряків у
постійно діючих державних кваліфікаційних комісіях (ДКК), а також
підтвердження документів моряків, що
засвідчують їх кваліфікацію

За минулі, з дня її утворення, роки
Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків (ІПДМ) виконала
велику роботу з удосконалення національної системи професійної підготовки
та дипломування моряків, створенню
відповідної міжнародним вимогам
нормативної бази. Досягнуті результати
дозволяють українським морякам працювати на суднах під прапорами майже
всіх країн світу, у всіх басейнах Світового
океану, сприяють підтримці високого
авторитету наших морських кадрів,
підвищенню позитивного іміджу України. Створено єдиний Державний реєстр
документів моряків, який забезпечує
надійний контроль за документами, що

видаються в нашій країні морякам на
підтвердження їх професійної компетентності. За участю ІПДМ, Морською
адміністрацією підписано угоди про
визнання дипломів наших моряків з 53
країнами. Співробітники ІПДМ розробляють і видають численні інформаційні,
навчально-методичні, довідкові матеріали з питань підготовки, оцінки компетентності та дипломування моряків,
готують звіти в ІМО і багато іншого.
Велика і багатогранна діяльність ІПДМ
приносить свої плоди: в останні роки
значно підвищився рівень професіоналізму українських моряків, зросла їх
затребуваність на світовому ринку
морської праці.

ІПДМ є державною організацією і належить до
сфери управління Міністерства інфраструктури
України (Мінінфраструктури)
Відповідно до основних завдань ІПДМ
бере участь у забезпеченні формування
кадрового ресурсу спеціалістів морського транспорту відповідно до вимог
Конвенції ПДНВ, ратифікованої Україною, та національних нормативних актів
у сфері підготовки та дипломування
моряків.

▶ представлення та захист за дорученням Мінінфраструктури в ІМО інтересів
України з питань підготовки, оцінки
компетентності та дипломування моряків

ІПДМ відповідно до
покладених на неї завдань :
▶ створює постійно діючі ДКК для
підтвердження кваліфікації моряків
▶ веде реєстр усіх виданих на території
України документів, термін чинності яких
минув або був продовжений, або дія
яких була призупинена, або які були
анульовані чи заявлені як загублені або
знищені, а також веде реєстр виданих
пільгових дозволів
▶ підтверджує дійсність документів
▶ за дорученням Мінінфраструктури
розглядає проекти нормативних актів,
стандартів та інших документів з питань
підготовки, оцінки компетентності та
дипломування моряків, надає свої зауваження та пропозиції до них
▶ готує та видає аналітичні, довідкові,
інформаційні, навчальні, методичні,
науково-популярні та інші матеріали з
питань підготовки, оцінки компетентності та дипломування моряків

▶ здійснює за дорученням Мінінфраструктури представництво та захист в
ІМО інтересів України з питань підготовки, оцінки компетентності та дипломування моряків, аналізує та узгоджує
пропозиції міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо
розгляду цих питань в ІМО та подає
узагальнені пропозиції до Мінінфраструктури, готує звіти та іншу інформацію в ІМО
▶ здійснює інші функції на виконання
покладених на ІПДМ завдань відповідно
до чинного законодавства України
▶ Видача нагрудних знаків «Капітан
далекого планування» та «Судновий
механік 1-го розряду»
▶ Забезпечення виготовлення та видачі
Послужної книжки моряків»

▶ за дорученням Мінінфраструктури
організовує проведення науково-дослідних та науково-методичних робіт стосовно вдосконалення національної системи
підготовки, оцінки компетентності та
дипломування моряків; бере участь у їх
виконанні
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Організаційна стру к т у р а Д О
«Інспекція з питань підготовки та
дипломування моряків»

млн.
грн.

Начальник

Перший
заступник
начальника

Перший
заступник
начальника
з економічних
питань

Заступник
начальника
з питань
дипломування

Одеська

Миколаївська

Херсонська
млн.
грн.

Кількість працівників - 129 осіб

Київ
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4,2

Послуги Державного реєстру
документів моряків України
з реєстрації підтвердження
документів моряків

4,0

Забезпечення виготовлення
та видачі Послужної книжки
моряків

0,65

Видача нагрудних знаків
«Капітан далекого плавання» та
«Судновий механік 1-го розряду»

4,3

2014 рік (факт)

15,0

2015 рік (факт)

8,0

2016 рік (І півріччя)

Основні суб’єкти взаємодії

Миколаїв

Ізмаїл

Підтвердження кваліфікації
моряків

Чистий фінансовий результат, 2 0 1 4 -2016 роки

Ізмаїльська

Од е с а

25,9

Головний
бухгалтер

Регіональні
філії

Маріупольська

Ст руктура доходів, 2016 рік

Маріуполь

Працівники морської галузі

Морські торговельні порти

Навчально-тренажерні центри

Херсон
Морські навчальні заклади

Крюінгові компанії
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Державні кваліфікаційні комісії

Інспекція з питань підготовки та
дипломування моряків

Капітан
морського порту

Державна кваліфікаційна
комісія

Навчальний заклад

Міжнародна діяльність

Протокол підтвердження
кваліфікації

Свідоцтво про навчання

Перелік держав-членів Міжнародної морської організації,
з якими підписано Меморандуми про визнання дипломів моряків України

Робочий диплом

Державний реєстр документів моряків України

▶
▶
▶
▶
▶

Навчальний
заклад

Перелік
виданих
свідоцтв

Реєстр

Перелік
виданих
дипломів,
підтверджень,
свідоцтв

Капітан
морського
порту

▶

Підтвердження
дійсності
документів
моряків

Морські
адміністрації

Крюїнгові
компанії
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Сент-Вінсент
і Гренадіни
Нідерланди
Вануату
Мальта
Маршалові
острови
Ямайка

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Барбадос
Данія
Сінгапур
Ліберія
Польща
Камбоджа
Нова
Зеландія
Острів Мен
Гонконг
Беліз
Іран
Латвія

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Естонія
Італія
Велика
Британія
Литва
Франція
Словацька
Республіка

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

КНДР
Румунія
Югославія
Маврикій
Греція

▶
▶
▶

Ірландія
Росія
Кірібаті
Азербайджан
Марокко
Туреччина
Чеська
Республіка
Грузія
Монголія
В’єтнам

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Коморські
острови
Бельгія
Філіппіни
Ізраїль
Ліван
Йорданія
Люксенбург
Норвегія
Фінляндія
Швейцарія

Перспективи розвитку
Судновласники

Капітани
портів

Підвищення прозорості та ефективності роботи
ДКК та Державного реєстру документів
моряків України

Розробка програмного засобу
«Автоматизована система
тестування персоналу»

▶
▶
▶
▶

Панама
Кіпр
Антигуа і
Барбуда
Багамські
острови

Проведення дослідної
експлуатації програмного
засобу «Автоматизована
система тестування персоналу»

▶ Відкриття додаткової філії Інспекції з
питань підготовки та дипломування моряків у м. Херсон, дозволить створити
сприятливі умови для користувачів послуг (моряків), уникнути ряду адміністративних бар’єрів, скоротити втрати часу на
здійснення процесу дипломування
▶ Спрощення процедури дипломування
▶ Запуск автоматизованої системи
тестування персоналу

Контакти

Очікуваний результат:
▶ застосування «Автоматизованої системи тестування персоналу» сприятиме
підвищенню ступеню ефективності
оцінки кваліфікації моряків
▶ зменшення кількості державних
кваліфікаційних комісій і запобігання
корупційних проявів

вул. Оленівська, 25, м. Київ, 04080
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Прив атне
Акціонерне
Товариство
«Київ-Дніпровське
МППЗТ»

Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт ури Ук раїни

Основні клієнти
▶ ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»
здійснює перевезення вантажів для
підприємств, організацій та установ
різних форм власності та різних напрямків виробництва, що розміщені по всій
території України

▶ Діяльність ПрАТ «Київ-Дніпровське
МППЗТ» спрямована на забезпечення
єдиного технологічного процесу перевезення вантажів залізничним транспортом, звільнення виробника від невластивих йому функцій з маневрової роботи
та навантаження-вивантаження вагонів

▶ Філії Товариства розташовані і здійснюють у повному обсязі свою діяльність
у 17 областях України та місті Київ, співпрацюють із усіма регіональними філіями ПАТ «Укрзалізниця» і мають примикання до 49 станцій залізничного транспорту загального користування.

▶ Товариство займає друге місце після
ПАТ «Укрзалізниця» в сегменті ринку
транспортування промислових вантажів
з часткою приблизно в 10%

Основними видами діяльності
Товариства є:

▶ В своїй структурі має 27 філій: Барську,
Бердянську, Бродецьку, Енергодарську,
Житомирську, Зеленодольську, Ізмаїльську, Кам’янець-Подільську, Київ-Московську, Київ-Петрівську, Кіровоградську, Котовську, Лубенську, Костянтинівську, Миронівську, Новокаховську, Одеську,
Ольшанську, Полтавську, Прилуцьку,
Сумську, Тернопільську, Трипільську,
Харківську, Херсонську, Черкаську та
Київ-Дніпровський виробничий
підрозділ

▶ маневрова робота

▶ Серед підприємств, що обслуговуються Товариством, теплові та атомні електростанції, підприємства нафтопереробної та хімічної промисловості, цементні
заводи, заводи по виготовленню залізобетонних виробів, домобудівельні комбінати, гранітні кар’єри, комбінати хлібопродуктів, елеватори, цукрові заводи та
інші. Крім того, обслуговується ряд
підприємств стратегічного значення

ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК
Донецькобленерго», ПАТ «Центренерго»,
ВП «Черкаська ТЕЦ», ТОВ «Євро-Реконструкція» (вугілля), ТОВ СП «Нібулон»,
ТОВ «Кернел Трейд», ТОВ «Юнікорн
Мерітайм» (зернові), ПАТ «Азот» (мінеральні добрива), ПАТ «ЗЗБК ім. Св.
Ковальської», ПАТ «ЮГцемент», ТОВ
«Бетон Комплекс», ПАТ «Хайдельберг
Цемент Україна» (будівельні матеріали),
ПАТ «Тернопільський кар'єр» (вапняк),
ДП «Миколаївський річковий порт» АСК
«Укррічфлот» (металобрухт, руда, ліс
тощо).
▶ На даний час ПрАТ «Київ-Дніпровське
МППЗТ» надає послуги близько 700
підприємствам та організаціям

▶ перевезення вантажів

▶ виконання навантажувальнорозвантажувальних робіт

Стру ктура доходів від
перевезення вантажів за 2015 рік, млн. грн.

▶ інші послуги, пов’язані з
перевезенням вантажів
▶ будівельні та монтажні роботи

263,4
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▶ Основними (найбільшими)
замовниками послуг є:

95,0

Будівельні матеріали

64,7

Вугілля

33,4

Зернові

27,5

Інші вантажі

16,5

Мінеральні добрива та хімія

15,4

Нафтопродукти

10,9

Металобрухт та чорні метали
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Стру ктура доходів від
від реалізації послуг за 2015 рік, млн. грн.

322,5

Основні переваги
підприємства

Перспективи
розвитку

▶ Довготривалий досвід роботи

▶ Розширення меж в сфері надання
послуг

▶ Територіальна диверсифікація
розміщення

▶ Залучення до співпраці нових партнерів та успішних компаній з метою
збільшення обсягів робіт;

263,4

Перевезення вантажів

31,8

Маневрова робота

▶ Забезпечення жорсткої конкуренції
на ринку транспортних послуг

16,0

Інші послуги, пов’язані з
перевезенням вантажів

▶ Гнучкість та оперативність
ціноутворення

▶ Удосконалення системи ціноутворення з урахуванням мікро- (макро) показників

11,3

Переробка вантажів

▶ Різноманітність наявності технічної
бази

▶ Відновлення (створення) власної
ремонтної бази

▶ Налагоджена система співпраці з
замовниками та постачальниками
послуг

▶ Модернізація основних засобів для
підвищення рівня ефективності роботи

Структура загальних доході в
за 2015 рік, млн. грн.

455,4

Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

322,5

Чистий дохід від реалізації
послуг

132,7

Інші операційні доходи

0,2

Інші доходи

▶ Налагоджена система співпраці з
регіональними філіями ПАТ
«Укрзалізниця»

▶ Збільшення додаткових надходжень
за рахунок відновлення технічних характеристик вагонного парку та надання їх в
оренду

▶ Наявність вільних під’їзних залізничних колій для відстою рухомого складу

▶ Підвищення якості технології співпраці з усіма контрагентами

▶ Цілеспрямований та кваліфікований
колектив

▶ Запровадження єдиної електронної
бази обліку з метою посилення контролю за діяльністю філій

▶ Присутність практики з навчання
співробітників
▶ Збереження соціальних гарантій та
матеріальної захищеності працівників

▶ Оптимізація фінансових та матеріальних ресурсів філій для підвищення
рентабельності їх діяльності
▶ Упорядкування штату працівників
Товариства та вдосконалення організаційної структури
▶ Підвищення рівня матеріальної
зацікавленості та продуктивності праці
працівників

Чистий фінансовий результат
підприємства, млн. грн.
2015
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Чистий прибуток

8,9

EBITDA

24,4

Кількість
персоналу
2 181 осіб

Контакти

02092, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 37
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Казенне
Підприємство
«Морська
Пошуково рят увальна
Служба»
Україна є стороною міжнародних конвенцій (SAR-79, СОЛАС-74 та Угоди про
співробітництво причорноморських
держав з пошуку та рятування на Чорному морі 1998 року. Функції України з
організації, координації і виконання
пошуку та рятування на морі в авіаційному і морському пошуково-рятувальному
районі України виконує КП «МПРС».
Проведення операцій з пошуку та рятування на морі є комплексною роботою,
яка побудована на ефективній взаємодії
усіх структурних підрозділів КП «МПРС».
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Головне завдання
КП «МПРС»

Кількість
персоналу

Забезпечення постійної пошуково-рятувальної готовності для порятунку людей,
надання їм невідкладної медичної допомоги та евакуації у безпечне місце.

Станом на вересень 2016 року чисельність працівників КП «МПРС» - 195 осіб, у
тому числі адміністративний персонал 127 осіб, виробничий персонал - 68 осіб.

Ст руктура доходів,
2016 рік

Основні напрямки
розвитку

КП «МПРС» включає і управляє п'ятьма
компонентами системи пошуку і рятування України:

▶ розвиток морської та авіаційної складової системи пошуку і рятування (пошуково-рятувальні катери, всепогодні
пошуково-рятувальні вертольоти в
комплектації SAR, багатоцільове рятувальне судно льодового класу)

▶ ДМРКЦ та МРПЦ для координації та
допомоги в межах пошуково-рятувального району України та координації на
місці

▶ розвиток інфраструктури базування
та утримання пошуково-рятувальних
засобів (берегові бази для пошуково-рятувальних катерів та база зберігання
пошуково-рятувальних катерів)

▶ Зв'язок
▶ Пошуково-рятувальні засоби
▶ Пошуково-рятувальний район
▶ Допоміжні засоби

У складі
КП «МПРС»
функціонують:

До складу спеціалі зованого фл от у підприємства входять:

▶ Державний морський рятувально-координаційний центр у м. Одеса (ДМРКЦ)

▶ два пошуково-рятувальних катера
типу «Patrol 150 SAR»

▶ Морський рятувальний підцентр
(МРПЦ) у м. Маріуполь

▶ три пошуково-рятувальних катера
типу «Boomeranger C-1100 RIB»

▶ БРЦ ГМЗЛБ м.Одеса, м.Маріуполь та
м.Бердянськ, які здійснюють несення
постійної вахти у форматі 24/7 та забезпечують оперативне реагування на
сигнали лиха, планування та координацію пошуково-рятувальних операцій

▶ багатоцільове судно льодового класу
проекту ПР 1454 («Сапфір»)

▶ Національний Центр даних дальньої
ідентифікації та контролю місцезнаходження суден.

Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

▶ пошуково-рятувальне службове судно
проекту ПР 522
▶ несамохідна плавуча майстерня
«ПМ-607»

98%

Чистий дохід від реалізації
продукції (товарів, робіт,
послуг)

1%

Інші операційні доходи

1%

Інші доходи (безоплатно
отримані активи
EBITDA - 52 776 тис. грн.
Чистий фінансовий
результат - 42 330 тис. грн.

▶ розвиток берегової структури елементів сегменту ГМЗЛБ системи SAR (у
тому числі шляхом будівництва власних
веж або щогл для забезпечення максимального радіопокриття морських
районів А1 та А2 ГМЗЛБ у морському
пошуково-рятувальному районі України)
Реалізація напрямків розвитку дозволить зменшити час реагування та надати
допомогу потерпілим в будь-якій точці
морського та авіаційного пошуково-рятувального району України.

Відповідно до постанови КМУ №158 від
24.02.2016 року фінансування заходів з
функціонування та розвитку системи
пошуку та рятування в морському пошуково-рятувальному районі України
здійснюється за рахунок коштів у розмірі
10 відсотків корабельного збору, які
справляються на користь КП «МПРС».

Контакти

Україна, 65114, Одеса, вул. Люстдорфська дорога 140а
тел: +38 (048) 785 0717, факс: +38 (048) 785 0718
semsrs@sar.gov.ua
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Державне
Підприємство
«Мар іупольський
морський
торговельний
порт»
Маріупольський державний морський
торговельний порт − один з найстаріших
портів України, з хорошими давніми
традиціями і багатющим досвідом
роботи, був заснований в 1889 році і з
тих пір є головними морськими воротами Донбасу і входить в четвірку найбільших портів України. Є містоутворюючим
підприємством. В умовах прифронтового міста, під час зовнішніх загроз, Маріупольський порт з підвищеною відповідальністю захищає інтереси і безпеку
не тільки працівників порту, але і міста в
цілому. Підприємство постійно надає

Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

На території Маріупольського порту
знаходяться 22 причали загальною
довжиною 3 879 м з глибинами від 8,0 до
9,75 м, у тому числі:
▶ вантажні причали – 18 од. загальною
довжиною 3 657 м;
▶ допоміжні причали – 4 од. загальною
довжиною 222 м.
Прохід суден у порт здійснюється по
підхідному каналу Вугільної гавані з
наступними характеристиками:
допомогу військовим, місту для відновлення пошкодженої інфраструктури,
після обстрілів і підривів внаслідок
бойових дій.
Портом надається повний комплекс
послуг, пов'язаних із вантажопереробкою та суднозаходами. Для обробки
транспортних засобів − суден, вагонів,
автотранспорту порт має в своєму
розпорядженні відповідні виробничі
потужності, у тому числі причали, склади,
перевантажувальні механізми.

Маріуполь

Планом 2016 року передбачений обсяг
вантажопереробки у розмірі 8,8
млн.тон., у тому числі:
▶ метал – 4,2 млн.тон.

▶ проектна глибина - 9,15 м

▶ вугілля, кокс – 1,6 млн.тон., глина – 0,1
млн.тон.

▶ довжина - 18 км

▶ зернові – 0,4 млн.тон.

▶ ширина - 100 м

▶ руда – 2,4 млн.тон.
▶ інші – 0,1 млн.тон.

Стру ктура та вигідне розміщення
ДП «Маріупольський морський торговельний порт» розташований на північно-західному узбережжі Таганрозької
затоки Азовського моря. Порт вигідно
розташований у вузлі транспортних
коридорів, в центрі найбільшого індустріального району на південному сході
України.

▶ Ремонтно-механічні майстерні

Площа основної виробничої території
Маріупольського порту складає 77,86 га.
Територія з усіх боків обмежена забудовою і рекреаційною зоною міста. З
північного сходу до території Порту
примикає територія Азовського СРЗ. Із
західного боку території Порту є вільна
від забудови територія пляжної зони.

Маріупольський порт обслуговується
однією припортовою залізничною
станцією «Маріуполь-Порт». Станція
обслуговує 18 причалів ДП «ММТП».

Структура порту включає в себе такі
підрозділи:

▶ Контейнерні перевантажувачі - 3 од.

▶ Три вантажних райони

▶ Козлові крани RTG - 4 од.,
Річстакер - 1 од.

▶ Портовий флот
▶ База внутрішньопортової механізації
▶ Служба механізації вантажних районів
▶ Ділянка будівельних машин і
механізмів
▶ Залізничний цех
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В даний час Маріупольський порт приймає судна з осадкою не більше 8,0 м і
довжиною до 240 м. За погодженням з
капітаном порту може здійснюватися
захід у порт суден довжиною більше 240
м і їх завантаження на осадку більше, ніж
оголошена (але не більше 8,2 м).

▶ Автогосподарство
▶ Комплекс технологічного оснащення
▶ Ремонтно-будівельно-монтажне
управління порту
▶ Енергетичне господарство.

Технічне оснащення:
▶ Портальні крани - 59 од.

▶ Автонавантажувачі: вилочні - 97 од.,
ковшові -24 од.,
▶ Вугільновантажний комплекс
▶ Буксирні судна - 8 од.,
плавучі крани - 5 од.
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Стру ктура доходів, 2015 рік

83,4%

Навантажувальнорозвантажувальні роботи

7,4%

Робота портового флоту

6,4%

Допоміжні роботи, пов’язані
з перевалкою вантажів

2,3%

Зберігання вантажів

0,5%

Інші доходи

Структура доходів, І півріччя 2016 рік

Основні переваги
підприємства

Перспективи
розвитку

▶ Близькість до великих місць локалізації виробництва чорних металів − у
безпосередній близькості до Порту
знаходяться одні з найбільших металургійних підприємств України – ММК ім.
Ілліча та МК Азовсталь

Наказом Міністерства Інфраструктури
Украйни №415 від 19.10.2015р. затверджено Стратегічний план розвитку ДП
«Маріупольський морський торговельний порт» до 2020р.

▶ Універсальність причалів

З метою залучення нових вантажних
потоків, інвесторів та створення гідної
конкурентоспроможності на ринку
портових послуг, передбачається впровадження наступних заходів:

▶ Якість та швидкість обробки вантажів
клієнтів

▶ Будівництво зернового терміналу
(спільно з інвестором)

▶ Висококваліфікований персонал

▶ Будівництво комплексу олій (спільно з
інвестором)

▶ Близькість до великих місць локалізації вугілля, глини

▶ Оновлена сучасна техніка
▶ Кількість персоналу: 3 468 чол.

▶ Розвиток терміналу в тилу причалів
№16, 17
▶ Реконструкція (модернізація) систем
енергопостачання.

84,3%

Навантажувальнорозвантажувальні роботи

8,2%

Робота портового флоту

4,7%

Допоміжні роботи, пов’язані
з перевалкою вантажів

2,1%

Зберігання вантажів

▶ ТОВ "Метінвест-Шиппінг"

0,8%

Інші доходи

▶ ТОВ "СТТ"

Основні
клієнти

▶ ТОВ "АСКЕТ Шиппінг"
▶ ТОВ "Електросталь"
▶ ПП "Інсталл"
▶ ООО "Лема Шиппинг"

Чистий фінансовий результат
підприємства, тис . грн.
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2015

2016 (І півріччя)

Чистий прибуток

516 492

157 197

EBITDA

673 432

255 829

Контакти

Україна, 87500, м. Маріуполь, Донецька область,
пр. Адм. Луніна, 99
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Державне
Підприємство
«Миколаївськи й
Морський
Торговельний
Порт»
Статут ДП «ММТП» затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 07.06.2013 №365.
Основними напрямками діяльності є:
▶ утримання та забезпечення ефективного використання державного майна,
яке знаходиться у господарському
віданні підприємства
▶ передача державного майна в установленому порядку в оренду та здійснення контролю за його збереженням,
безпечною експлуатацією та цільовим
використанням
▶ надання послуг зі зберігання вантажів.
Миколаївський морський порт на
теперішній час повністю реформований
за моделлю державно-приватного
співробітництва. Така модель розвитку є
інструментом залучення приватних
інвестицій при збереженні державного

Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

Чистий фінансовий результат
підприємства, тис . грн.

контролю над об’єктами портової інфраструктури.

2015

2016 (І півріччя)

Чистий прибуток

6 644

5 999

EBITDA

23, 4

15, 0

Стру ктура доходів, 2015 рік

Історія Миколаївського морського порту
розпочинається з моменту створення
міста Миколаїв в 1789 році.
Порт з'єднаний з Чорним морем Бузько-Дніпровсько-лиманським каналом
довжиною 44 милі.
Акваторія порту є гарною якірною стоянкою для великотоннажних суден.

47 628
тис.грн.

Основною перевагою Миколаївського
морського порту є вигідне географічне
розташування а саме:
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Оренда нерухомого та
рухомого майна

13%

Плата за бербоут-чартер

12%

Інші послуги ( зважування на
автовагах, технагляд тощо )

9%

Відсотки по залишкам на
поточних рахунках

4%

Користування сервітутом

4%

Зберігання майна/вантажів

▶ на пересіченні автомобільних, залізничних, річкових і морських шляхів
▶ розвинута залізнична мережа
▶ близькість до індустріальних центрів
України та інших країн.

Ст руктура доходів, І півріччя 2016 рік

27 840
тис.грн.
Миколаїв

58%

56%

Оренда нерухомого та
рухомого майна

16%

Відсотки по залишкам на
поточних рахунках

14%

Плата за бербоут-чартер

7%

Інші послуги ( зважування на
автовагах, технагляд тощо )

4%

Користування сервітутом

3%

Зберігання майна/вантажів
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Організаційна
структура

Основні
клієнти

Перспективи
розвитку

Оренда державного рухомого /
нерухомого майна:

▶ Реконструкція відкритої площадки для
технологічного обладнання та відстою
автомашин під комплекс зберігання та
перевантаження рослинної олії. Тил
причалу №12

▶ ТОВ "НІКМОРСЕРВІС НІКОЛАЄВ"
Директор

▶ ТОВ "СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ
"НІКМЕТ-ТЕРМІНАЛ"
▶ ТОВ "ГРІНТУР-ЕКС"
Заступник
директора з
питань економічного та
аналітичного
забезпечення

Перший
заступник
директора

Головний
інженер

▶ ТОВ "НОВА ЄВРОПЕЙСЬКА
КОМПАНІЯ"
Головний
бухгалтер

▶ ТОВ "ЮЖНАЯ СТІВІДОРІНГ КОМПАНІ
ЛІМІТЕД"
▶ ТОВ "СТИВІДОРНА ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ"

Служба
технічного
нагляду

Плановоекономічний
відділ

Юридичний
відділ

Відділ
майнових
відносин

Централізована
бухгалтерія

▶ ТОВ "ДНІПРО - БУЗЬКИЙ МОРСЬКИЙ
ТЕРМІНАЛ"
▶ ТОВ "СІСАЙД ТЕРМІНАЛ"
▶ ТОВ "ТРАНССПЕЦАВТО"
▶ ТОВ «ЮГРЕМ-СЕРВИС»

Група
автотранспортного
забезпечення

Автовагова

Помічник
директора

Комерційнодоговірний
відділ

Бербоут-чартер плавзасобів:
▶ ТОВ «МАРКОНІ»

◆ 5 млн. дол. США - кошти інвестора
BUNGE. Площадка для технологічного
обладнання та відстою автомашин
(інв.№22004) – майно ДП «ММТП»
▶ Реконструкція відкритої складської
площі під склад зі зберігання та перевантаження зернових і олійних культур.
Тил причалів №12-13. Площа складу
3,5 тис.кв.м.
◆ 6 млн.дол.США.- кошти інвестора
BUNGE. Відкрита складська площа
(інв.№3378) - майно ДП «ММТП»
▶ Реконструкція складу з рампою та
пандусом під склад зі зберігання зернових і олійних культур. Тил причалу №10
◆ 4 млн.дол.США - кошти інвестора
COFCO AGRI. Склад з рампою та пандусом (інв.№2601) – майно ДП «ММТП»
▶ Реконструкція критого складу №7 з
урахуванням сучасних вимог, придбання гідравлічного портального крану
в/п 12 тн. Тил причалу №9
◆ 120 млн.грн.- реконструкція критого
складу №7

Старший
Інспектор
з кадрів

◆ 50 млн.грн.- придбання гідравлічного
портального крану
◆ 170 млн.грн. - загальна сума вкладень
інвестора ТОВ «НМС»
◆ Критий склад №7 (інв.№3348) - майно
ДП «ММТП»

Швацьке
виробництво

К ількість п ерсо н алу - 49 осіб

Контакти
48

вул. Заводська, 23/14,
м. Миколаїв, 54020, Україна
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Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

Державне
Підприємство
«Одеський
морс ький
торговельний
порт»
Одеський морський порт створений 222
роки тому і є найбільшим українським
портом.
Підприємство розташовано на території
Одеського морського порту в межах
міста Одеса у північно-західної частини
Чорного моря.
Власними силами підприємство здійснює:
▶ обслуговування вантажних і пасажирських суден власним службово-допоміжним флотом (у т.ч. 17 буксирів, 2 плавучих
крана та інш.)
▶ прийом з суден льяльних, баластних
вод
▶ надає послуги на території порту і за

Одеса

його межами з наданням перевантажувальної техніки
▶ проводить навчання багатьох професій на базі власного навчального
центру
▶ у причалів та в плавучих доках ВСП
Судноремонтної верфі "Україна" Одеського порту здійснюється ремонт іноземного флоту, суден країн СНД і суден під
прапором України, у т.ч. суден Військово-морських сил України. ВСП Судноремонтна верф "Україна" Одеського порту
виготовляє різні металоконструкції,
виконує окремі замовлення промислового характеру

Стру ктура доходів ДП «Одеський порт»,
тис . грн.
37 468
111 483

▶ ТОВ «Пріста-Ойл Україна»
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І півріччя

504 584

346 614

242 545

2016

114 068

Реалізація іноземної валюти

Операційна курсова різниця

Кількість персоналу - 982 особи

Реалізація інших
оборотних активів

Користування банками,
коштами підприємства

Операційна оренда активів

Інша операційна
діяльність

Невиробнича сфера

▶ ПАТ «Одеський портовий холодильник»

▶ ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл»

55 082

▶ інші види діяльності.

▶ ТОВ «Бруклін-Київ»

▶ ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд»
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ПВК Чабанка

▶ ООО «ТРЕКСИМ»

▶ ТОВ «Новолог»

103

Чистий дохід

▶ ДП «ГПК-Україна»

▶ ТОВ «Новотех-Термінал»

13 972 318
20 789

1 301
892
192

2015

Основні клієнти

▶ ТОВ «Бруклін-Київ Порт»

11 879 5 399

Чистий фінансовий результат, тис . грн.

▶ ЧП «Порто-САН»
▶ ПСД «СІНТЕЗ ОЙЛ»
▶ ТОВ «Українська Національна Стивідорна Компанія»
▶ ТОВ «Одеський портовый переваллювальний комплекс»

2015

2016 (І півріччя)

Чистий прибуток

397 204

163269

EBITDA

435 538

210694

Контакти

Україна, м. Одеса, 65026, Митна площа 1,
www.port.odessa.ua, odsea@port.odessa.ua
тел: +38 (048) 729 47 00
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Державне
Підприємство
«Спеціалізований
морс ький порт
«Октябрьск»

Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

Основні клієнти
Метали

Харчові:

▶ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
(вантажовласник)

▶ ТОВ «Аскет Шиппінг» (експедитор
експортних зернових вантажів та продуктів їх перемолу)

Глини та МБВ:
▶ ТОВ «Оптимум транс» (експедитор
вантажів експортної глини від вантажовласників ТОВ «Рутекс керам», ПАТ «Глини
Донбасу»)

ДП «СМП «Октябрьск» розташоване за
межами міста. Територія підприємства
зарахована до земель транспорту для
обслуговування порту, складає 178,8 га та
є перспективною для реалізації інвестиційних проектів і розвитку підприємства.
На підприємстві працює 725 осіб.
Глибини і довжина причальної лінії, яка
становить 1,53 км (7 причалів), дозволяють приймати судна довжиною до 230 м,
шириною до 32,5 м, дедвейтом до 80 тис.
тонн. Оголошена осадка в порту лімітована прохідною глибиною БДЛК – 10,3 м.
Навігаційний період триває цілий рік.
Для зберігання вантажів передбачено
277,2 тис. кв. м відкритих складських
площадок та 41,1 тис. кв. м критих складів.
Вся складська інфраструктура забезпе-

Южний
МТП

Порт
Очаків

Одеський
МТП
Іллічівський
МТП

52

чена автомобільними та залізничними
під’їзними шляхами.

▶ ТОВ МА «Пітерс» (експедитор вантажів експортної глини вантажовласника ТОВ «ЧОК»)

Ст руктура доходів ДП
«СМП «Октябрьск», тис .грн.

Порт розташований на лівому березі
Дніпро-Бузького лиману. Підхід суден до
порту здійснюється по Бузько-Дніпровсько-лиманському каналу.
Відстань від Очакова до порту «Октябрьск» становить 37,6 морських миль.
Встановлена переробна спроможність 2 570 тис. тонн/рік

Миколаївський МТП
МСП Ніка-Тера
СМП «Октябрьск»
Херсонський МТП

▶ ТОВ «Югекотоп» (експедитор експортної тріски технологічної, деревини
вантажовласника ТОВ «Юнікорн
Мерітайм»)
Багаторічне співробітництво з експедитором ТОВ ТК «ЮНСА» - імпортні МБВ,
негабаритне обладнання.

Вантажі надходять через залізничну
станцію «Жовтнева» Одеської залізниці
пропускною здатністю 882 вагони/добу
(14 пар поїздів).
ДП «СМП «Октябрьск» - єдина державна
стивідорна компанія, що веде свою
діяльність на території морського порту.

Лісні:

2015

2016 (І півріччя)

▶ Чистий дохід від реалізації, в т.ч.:

434 874

192 104

Навантажувальнорозвантажувальні роботи

355 730

161 562

Зберігання вантажів

27 300

13 483

Додаткові послуги з
навантажувальнорозвантажувальних робіт

27 048

7 354

Послуги портового флоту

23 185

8 498

Інші збори

1 761

773

Інші

-150

434

Інші операційні доходи

29 851

8 345

Інші доходи

683

217

▶ EBITDA

249 854

95 251

▶ Чистий фінансовий результат

187 400

67 422

53

Інвестиційні п р о е кт и д е ржпідприємств в сфері інфрастру кт у р и Ук ра ї н и

Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

Стру ктура загальних доход ів, %
0 6,4
0,4
5,0

Інвестиційні пропозиції

0,2 4,2 0,1
0,4
4,2
3,7

0,1

5,8

6,7

5,9
І півріччя
2016

2015

76,4

Навантажувальнорозвантажувальні роботи
Зберігання вантажів
Додаткові послуги з
навантажувальнорозвантажувальних робіт

80,5

Послуги портового флоту
Інші збори
Інші
Інші опрераційні збори
Інші доходи

Перспективного розвитку
до 2038 року
▶ Стратегічний план розвитку ДП «СМП
«Октябрьск» на період до 2038 року,
затверджений Наказом Міністерства
інфраструктури України від 20.04.2015
№146
▶ Формування Стратегічного плану
відбувалося з урахуванням розроблених
ДП «ЧорноморНДІпроект» основних
напрямків перспективного розвитку ДП
«СМП «Октябрьск», де запропоновані
інвестиційні проекти, спрямовані на
розширення порту та збільшення його
пропускної спроможності

▶ Згідно Стратегічного плану, потужність підприємства при реалізації всіх
інвестиційних проектів збільшується до
29070 тис. тонн

Інвестиційні проекти *

Вихід на
причал

Потужність,
млн. т/рік

Загальна
вартість
проекту
тис. дол.
США

Термін
окупності,
роки

Період
реалізації,
роки

Будівництво зернового комплексу із подовженням
причальної лінії

Причал №0

3,2

92 580

8,5

2016-2018

Будівництво зернового
комплексу

Доп.
причал

2,2

49 450

4,0

2016-2017

Будівництво зернового
комплексу з береговими
об’єктами за територією
підприємства

Доп.
причал

2,2

49 450

4,0

2016-2018

Будівництво залізничної колії
до допоміжного причалу

Доп.
причал

-

240

1,5

2016-2017

Будівництво «Комплексу з перевалки зріджених вуглеводневих
газів, дизельного палива та
інших вантажів» (перша черга)

Причал №6

0,9

22 940

10,4

2016-2017

Будівництво комплексу для
допоміжного причалу з обробки суден Ро-Ро

Доп.
причал

0,5

985

2,5

2016-2018

Реконструкція великого пірсу та
Причал №7
будівництво універсальних перевантажувальних комплексів в
Причал №9
тилу великого пірсу (перша черга)

1,9

77 250

8,2

2018-2023

2,4

80 350

9,1

2018-2023

Будівництво «Комплексу з перевалки зріджених вуглеводневих
газів, дизельного палива та інших
вантажів» (друга черга)

Причал №15

1,0

54 380

7,8

2018-2023

Реконструкція великого пірсу та
будівництво універсальних перевантажувальних комплексів в
тилу великого пірсу (друга черга)

Причал №8

1,9

77 250

8,2

2018-2023

Причал №10

3,2

125 700

6,9

2023-2038

Будівництво навалювальних
перевантажувальних
комплексів

Причал №12
Причал №13
Причал №14

7,2

215 400

9,0

2023-2038

Будівництво наливних
перевантажувальних комплексів

Причал №16

1,3

34 490

4,5

2023-2038

Будівництво комплексу з
обробки суден Ро-Ро

Причал №11

0,5

46 920

8,7

2023-2038

26,5

850 135

ВСЬОГО

* Відповідно до Стратегічного плану розвитку ДП «СМП «Октябрьск», затвердженого Наказом Міністерства інфраструктури України від 20.04.2015 №146
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Організаційна структура
ДП «Спеціалізовани й морський порт
«Октябрьск»

Директор

Юридична
служба

Відділ
договірної
роботи

Професіонал з
антикорупційної
діяльності

Радник

Відділ
правової і
претензійнопозовної роботи

Загальний
відділ

Служба
орони
праці

Бухгалтерія

Відділ
кадрів

Заступник
директора з
економіки та
фінансів

Відділ
стратегічного
планування

Плановоекономічний
відділ

Відділ
організації
праці та
заробітної
праці

Провідний
бухгалтерревізор

Головний
інженер

Фахівець з
питань
цивільного
захисту

Заступник
директора з
експлуатації

Служба
адміністративногосподарського і
технічного
забезпечення

Пункт
охорони
здоров’я
(Здоровпункт)

Група з
ремонту та
обслуговування
портальних
кадрів

База
автомобільного
та внутрішньопортового
транспорту

Район
(вантажний)

Відділ
державних
закупівель

Служба
морської та
внутрішньої
безпеки

Портові
майстерні

Відділ
інформаційних
технологій

Комерційна
служба

Пункт
охорони
здоров’я
(Здоровпункт)

Служба з
безпеки
руху

Технічний
відділ

Служба
головного
енергетика

Складське
господарство

Флот
(портовий)

Контакти
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Комплекс
технологічного
забезпечення

54052, м. Миколаїв, а/я 170
тел.: (0512) 67-54-41, факс: (0512) 67-54-42
www.okt-port.com, info@okt-port.com
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Державне
Підприємство
«Класифікаційне
товариство «Регістр
судноплавства
України»»
Регістр судноплавства України (далі Регістр) - національне класифікаційне
товариство, яке здійснює технічний
нагляд і проводить класифікацію морських і річкових торгівельних суден, що
плавають під прапором України та інших
країн. Основні види діяльності Регістра
пов’язані з забезпеченням безпеки
судноплавства.
Регістр створено на підставі постанови
Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення технічного, класифікаційного і
судноплавного нагляду на морському та
річковому транспорті» від 08.06.1998
№814.
Підприємство здійснює свою діяльність
на основі і відповідно до чинного законодавства України та Статуту, який
затверджується Органом управління
майном.
Основними видами діяльності є:
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Чернігів
Луцьк
Житомир
Київ
Черкаси

Львів
Тернопіль
Кам’янецьПодільський

Харків
Кременчук

Дніпро
Запоріжжя
Миколаїв
Одеса

▶ Технічний нагляд за екологічною
безпекою суден

Херсон

Чорноморськ
Білгород-Дністровський
Ізмаїл

Мелітополь

Маріуполь
Бердянськ
Генічеськ

Вилкове
Кілія

▶ Виконання конвенційної сертифікації
суден за дорученням Морських
адміністрацій
▶ Технічний нагляд за іншими об'єктами
та процесами промисловості та транспорту за дорученням Міністерства
інфраструктури України
▶ Ведення обліку піднаглядних суден з
веденням Регістрової книги
▶ Погодження проектів стандартів,
керівних документів, технічних умов та
інших нормативних документів із
суднобудування, судноремонту та технічної експлуатації флоту
▶ Експертиза технічного стану суден та
інших об'єктів нагляду згідно з нормативними документами

▶ Погодження проектно-технічної
документації і технічний нагляд за будівництвом, переобладнанням, модернізацією та ремонтом суден, суднових
механізмів, обладнання, пристроїв,
холодильних установок, контейнерів,
випробуванням та виготовленням
виробів і матеріалів суднового постачання тощо з оформленням відповідних
документів

▶ Сертифікація систем управління
(менеджменту) якості, екології та охорони праці

▶ Технічний нагляд за суднами, що
експлуатуються, шляхом проведення
періодичних і позачергових оглядів, та
видача документів про придатність
суден до плавання

▶ Технічний нагляд за промірними
роботами.

▶ Технічний нагляд за судноплавними
гідротехнічними спорудами та гідротехнічними спорудами портів, суднобудівних та судноремонтних заводів при їх
проектуванні, будівництві та експлуатації
незалежно від їх форм власності

РУ має розгалужену систему офісів по
території України, що дає змогу оперативно та якісно надавати послуги. Вигідне географічне розташування зобумовлено наявністю офісів у всіх морських та
річкових портових містах України, таких
як: Одеса, Херсон, Миколаїв, Маріуполь,

Бердянськ, Ізмаїл, Дніпро, Запоріжжя (та
інші) і Головного офісу в м. Києві.

Регістр є підприємством, що динамічно
розвивається, яке складається з команди професіоналів, що згуртувалась
навколо спільної мети: запровадити
найсучасніші світові засоби, досягнення
та досвід в галузі річкового та морського
транспорту для забезпечення безпеки
судноплавства.

України і міжнародного морського
співтовариства щодо забезпечення
безпеки судноплавства.

Регістр судноплавства України створив і
продовжує удосконалювати власну
нормативно-технічну базу, має розгалужену систему офісів, висококваліфікований персонал сюрвейєрів з досвідом
наглядової діяльності, розвиває співробітництво з усіма класифікаційними
товариствами та іншими організаціями

З повним переліком офісів РУ можна
ознайомитись за посиланням:
http://www.shipregister.ua/
office/regions.html?0

Гарантією стабільності послуг, які надаються Регістром судноплавства України,
є його внутрішня система управління
якістю, сертифікована на відповідність
вимогам ISO 9001 та акредитація
підприємства, як інспекційного органу,
на відповідність європейському стандарту ISO/IEC 17020.
На сьогоднішній день Регістр є єдиним
національним підприємством, яке надає
послуги в сфері класифікації та сертифікації суден та інших плавзасобів.

Кількість персоналу - 180 осіб
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Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

Структура доходів підприємства від
надання послуг в 2015 р., тис. грн.

Стру ктура доходів підприємства, 2 015 рік

Види послуг

2015

класифікаційна і конвенційна сертифікація суден

34 759

конвенційна сертифікація систем
управління охорони суден

3 926

технагляд за суднобудуванням і судноремонтом

2 858

узгодження технічної документації

809

сертифікація матеріалів та виробів

650

сертифікація підприємств

1 465

технічний нагляд за гідротехнічними спорудами

3 729

технічний нагляд за промірними роботами

952

сертифікація систем управління якістю

1 569

нагляд за контейнерами

122

визнання фахівців

52

інші послуги

82

Всього

50 973

Від класифікаційної і конвенційної
сертифікації суден, що експлуатуються

8%

Від конвенційної сертифікації систем
управління охорони суден

6%

Від технагляду за суднобудуванням і
судноремонтом

2%

Від узгодження технічної документації

1%

Від сертифікації матеріалів та виробів

3%

Від сертифікації підприємств

7%

Від технічного нагляду за гідротехнічними спорудами

2%

Від технічного нагляду за промірними
роботами

3%

Від сертифікації/оцінки систем управління якістю

Основні
клієнти

Перспективи
розвитку

▶ ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство»

▶ Гармонізація власних Правил з Європейськими нормами
▶ Вихід на міжнародний ринок

2015

2016 (І півріччя)

EBITDA

20,7 млн. грн.

11,2 млн. грн.

▶ ТОВ Сільськогосподарське підприємство «НІБЛОН»

Чистий фінансовий результат

23,8 млн. грн.

9,9 млн. грн.

▶ ТОВ «МД Шиппінг компані»
▶ ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
▶ Морські торгівельні порти України та
Філії ДП «Адміністрація морських портів
України»

Контакти

60

68%

▶ Збільшення доходів за рахунок
відкриття нових напрямків діяльності та
отримання доручень від нових
Адміністрацій
▶ Підвищення якості послуг за рахунок
впровадження новітніх технологій.

вул. П.Сагайдачного, 10, м. Київ, Україна, 04070
тел.: +38 (044) 321 32 63, факс: +38 (044) 321 32 66
info@shiрregister.ua, www.shipregister.ua
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Державне
Підприємство
«Скадовський
морс ький
торговельний
порт»

Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

Основні переваги підприємства
▶ Географічне положення привабливе
для вітчизняних та іноземних вантажовласників
▶ Порт відкритий для заходу суден
цілий рік
▶ Захищеність акваторії від хвилювань
моря

Підприємство сьогодні:

Хорлівський морський торговельний
пункт:

▶ Загальна площа порту – 11,6525га.
▶ Загальна площа акваторії – 28,95км2
в тому числі внутрішня акваторія – 0,028
км2 , глибина зовнішнього рейду – 8м
▶ Загальна довжина причального
фронту – 802,6м
▶ Довжина підкранових шляхів – 317,6м
▶ Глибина акваторії в середній частині – 5м

Складовим підрозділом ДП «Скадовський морський торговельний порт» є

◆ цитрусові
◆ тарно-штучні
◆ промислові товари

▶ Скорочення витрат часу та мінімізація
ризиків усіх учасників логістичного
процесу при роботі на паромній лінії

◆ зернові навалом

▶ Портопункт має зовнішний (з якірним
місцем № 372) та внутрішній (якірне
місце № 373) рейди

▶ можливість залучення інвесторів до
співпраці

▶ Вигідне розміщення.

▶ Глибини зовнішнього рейду становлять – 7,40-10,40, внутрішнього –
5,40-8,00 м.

▶ Портопункт Хорли має незахищену
оперативну акваторію від вітрів та хвиль
східного та південно-західного напрямків. Хорлівський морський торговельний
пункт доступний для суден довжиною до
120 м при сприятливих погодних умовах.

▶ Акваторія порту Скадовськ являє
собою ківш, вхід у який огороджений
східною дамбою.

◆ вантажні та легкові автомашини

▶ Площа земельної ділянки складає
7,4 га

▶ Портопункт з'єднаний з морем підхідним каналом загальною довжиною
разом з морською частиною близько 4,6
милі.

▶ Порт має 2 автомобільні під’їздні
дороги

▶ Зміцнення своїх позицій на ринку, як
одного з провідних паромних портів
України з орієнтацією на турецький
напрям

кий морський торговельний порт»
морський промислово-транспортний
вузол, що спеціалізується на перевантажені й переробці зовнішньоторговельних, транзитних та каботажних вантажів,
таких як:

▶ Безперебійне виконання вантажних
робіт
▶ Безпечна стоянка суден біля причалу
порту
▶ Забезпечення вантажної бази
▶ Можливість розвитку порту та збільшення максимальної глибини до 8м.
Близькість транспортних розв'язок,
здатність надавати широкий спектр
послуг у морській галузі. ДП «Скадовсь-

◆ автотракторна техніка.

Розташований на узбережжі захищеної
від хвиль і достатньо глибокої Джарилгацької затоки Чорного моря на відстані 82
км від Херсону і 52 км від залізниці
Каланчак. Порт розташований у зоні
помірно-континентального клімату з
теплим посушливим літом і порівняно
короткою вітряною та сирою зимою.
Порт з'єднаний з морем підхідним
каналом довжиною 1,7 милі і глибиною
до 7,0 м та шириною 50 м. Має сприятливе географічне положення, прямий
вихід до моря та сполучення з країнами
Чорноморського басейну.

Кількість персоналу

Хорли
Скадовськ
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Категорії

штатна чисельність

фактична чисельність

Керівники

16

13

Професіонали

9

3

Фахівці

14

7

Технічні службовці

2

2

Основні робітники

12

12

Допоміжні робітники

22

16

Інші робітники

10

9

Всього

85
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Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

Стру ктура доходів підприємства, тис . грн.

Основні клієнти

Перспективи розвитку

▶ ТОВ « Посейдон»,

▶ Збереження і зміцнення порту як
стратегічно важливого для України
підприємства, з використанням відведеної в користування території та акваторії, гідротехнічних споруд, морських та
сухопутних підходів і в’їздів, систем
енергопостачання

▶ ПП «Судосервіс»
2125,4

Вантажні роботи

8,6

Реалізація морського піску

296,8

Послуги буксирів

239,6

Інші доходи

▶ ДП «Дельта-Лоцман»
▶ ТОВ «Мідгард»
▶ ТОВ «SAS»

▶ Підвищення інтенсивності розвитку
порту шляхом впровадження прогресивних організаційно-правових форм
управління, вибраних на основі
техніко-економічного аналізу

▶ ТОВ «Асамир»
▶ ТОВ «АУРУМ»

Чистий фінансовий результат, тис . грн.

Плани розвитку порт у

Збиток

-1503,7

EBITDA

-800,9

▶ Територія складських майданчиків на
причалі №1 дозволяє залучити вантажовідправників для перевалки металобрухту, надавши майданчик для одноразового зберігання 10000 тон з подальшим відвантаженням на експорт по 2
суднові партії в місяць (біля 6000 тон).
Для збільшення об’єму перевалки,
необхідне придбання додаткової перевантажувальної техніки (портальний
кран, крани на пневмоходу)

Стру ктура підприємства
Директор

Відділ бухгалтерського
обліку та звітності
Планово-економічний
відділ
Відділ з охорони праці та
навколишнього середовища

Відділ комерційної
роботи

Юридично-договірний
відділ
Відділ матеріальнотехнічного забезпечення

Відділ кадрів

Канцелярія
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Заступник директора
підприємства

Технічний відділ

Дільниця ремонтного
автотракторного
господарства та
енергозабезпечення

Хорлівський морський
торговельний пункт
Відділ з геологомаркшейдерських робіт

Портовий флот

▶ Створення сприятливих умов для
вітчизняних підприємств-експортерів за
рахунок підвищення конкурентоздатності не тільки продукції, але і логістики
її транспортування
▶ Цілю є встановлення тенденцій і
перспектив розвитку вантажопотоків
через порт за рахунок переваг, які надають можливості зберегти наявні вантажопотоки, а також залучити додаткові
експортно-імпортні та транзитні вантажі,
дозволять найкраще забезпечити потреби вантажовласників та їх представників, та вимоги суміжних сухопутних
видів транспорту

Вантажний район

Охорона порту
Відділ соціальнопобутового забезпечення
та ремонту

▶ Причал №2,3. Потужність існуючого
RO-RO комплексу дозволяє на сьогодні
приймати на обробку 120-140 суден типу
Ropax на рік із загальним об’ємом перевезень біля 12000 автомобілівTIR та
300000 палетованого вантажу з можливим збільшенням у подальшому

▶ Створення на території порту професійно безпечного та екологічно чистого простору, привабливого для інвесторів та партнерів

Контакти

ДП “Скадовський морський торговельний порт”
75700, Херсонська область,
м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 2.
Тел: (05537) 5-20-74, 5-20-22,
факс: (05537) 5-20-74; телекс: 273117 UX;
skadmtp@ukr.net
ДП “Скадовський морський торговельний порт”
75813, Херсонська область, Каланчацький район,
с.Хорли, вул. Набережна, 2
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Прив атне
акціонерне
товариство
«Харківський
електротехнічний
завод «Трансзв’язок»»

Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

Ст руктура доходів підприємства, тис . грн.
2

1,2
1005,8

1459,7

І півріччя

2015

2016

15975,9

Підприємство виробляє :

▶ Запобіжники ножові

▶ Апаратура автоматичної локомотивної сигналізації безперервної дії

▶ Апаратура електроживлення

Чистий дохід від реалізації продукції

▶ Реле кодів постійного струму

Інші операційні доходи

▶ Ящики колійні та трансформаторні
обладнання електричної централізації та
автоблокування.

Інші доходи

▶ Апаратура рейкових кіл
▶ Апаратура зв'язку
▶ Апаратура електропневматичного
гальмування

4752,8

Чистий фінансовий результат, тис . грн.
2015

2016 (І півріччя)

Чистий прибуток

-6017,3

-1598,2

EBITDA

-5233,6

-1393,7

Харків

Перспективи розвитку
Кількість
персоналу 180 осіб
Основні переваги
підприємства
▶ Виготовлення та монтаж електрошаф і
шаф АСУТП за кресленнями замовника
▶ Розробка конструкторської документації по техзавданням замовника
▶ Після гарантійний виробленого
обладнання
66

▶ Впровадження сучасної збутової та
товарної стратегії

Основні
клієнти
Основними клієнтами підприємства є
підприємства ПАТ «Українська залізниця», Метрополітени, а також підприємства Республики Казахстан, Латвії, Болгарії, Литви, Грузії, Молдови, Приднестров'я, Російської Федерації

▶ Заміну морально і фізично зношеного
обладнання на найбільш важливих
ділянках виробництва, в т.ч. заготівельному, релейному, інструментальному
цехах
▶ Освоєння та розробку нових сучасних
технологій в монтажно-складальному
виробництві

Контакти

▶ Впровадження АСУ і САПР в управлінні виробництвом і конструкторсько-технологічних підрозділах
▶ Скорочення обсягів енергоспоживання в теплоенергетичному секторі,
оптимізація використання виробничих
площ
▶ Оптимізацію структури управління і
чисельності працівників на всіх ділянках
виробництва

61009, м. Харків, вул. Достоєвського, 16
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Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

Прив атне
Акціонерне
Товариство
«Українське
Дунайське
Пароплавство»

Австрія
Підприємство сьогодні:
▶ обсяг перевезень вантажів – 2,7 млн.
тонн на рік
▶ 20% ринку вантажних перевезень на
Дунаї
▶ 469 одиниць транспортного флоту

Фінансовий
результат

Румунія

Сербія
55 млн. долл.

EBITDA

2 млн. долл.

Молдова

Угорщина

Хорватія

Річний обіг

Україна

Словаччина

Німеччина

Болгарія

▶ персонал – 1,9 тис. осіб

Ст руктура доходів підприємства, тис . грн.

Основні переваги
підприємства

Основні
клієнти

▶ вигідне місцезнаходження в дельті
Дунаю

▶ Panta Rhei (Австрія)

84%

Перевезення вантажів по р. Дунай

▶ DSMS (Австрія)

7%

Перевезення пасажирів по р. Дунай

▶ DMS (Угорщина)

2%

Перевезення вантажів морським
флотом

3%

Суднобудування і судноремонт

4%

Інші

▶ високий кадровий потенціал
▶ більше 70 років досвіду роботи на
Дунаї

▶ Dunavski Transport (Сербія)
▶ Navitramp F.A. (Мальта)

Перспективи розвитку
▶ будівництво 1-2 барж типу SLG на рік
▶ модернізація з заміною силової
установки буксирів

Контакти
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Україна, 68600, м. Ізмаїл, вул. Пароходна, 28
тел: +38 (04841) 7 25 46, факс: +38 (04841) 6 70 00
udр_t@udp.izmail.uptel.net, www.oaoudp.com.ua
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Державне
Підприємство
Обслуговування
Повітряного Руху
України

Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

Основні клієнти
▶ Ukraine International Airlines (Ukraine)

▶ Deutsche Lufthansa AG (Germany)

▶ Türk Hava Yolları (Turkey)

▶ "Wind Rose" Aviation Company
(Ukraine)

▶ OAO Aviakompania Belavia (Belarus)
▶ Azur Air Ukraine Airlines LLC (Ukraine)
▶ Lot Polish Airlines (Poland)

▶ Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. (Turkey)
▶ Yanair LTD (Ukraine)

▶ Wizz Air Hungary LLC (Hungary)
Державне підприємство обслуговування
повітряного руху України «Украерорух»
є національним провайдером аеронавігаційного обслуговування та основою
аеронавігаційної системи України, яка є
членом Євроконтролю з 1999 року.

Північноатлантичним альянсом і членство України в Євроконтролі, в Украерорусі впроваджуються сучасні процедури
та технології обслуговування повітряного руху відповідно до стандартів ІСАО та
вимог Євроконтролю.

Украерорух – основа Об’єднаної цивільно-військової системи організації
повітряного руху України. Тримаючи
курс на євроінтеграцію, партнерство з

До складу Украероруху входить 6 регіональних структурних підрозділів.

59,6%

Дохід від реалізації аероновігаційних послуг, польоти

Кількість працівників - 4500 осіб

39,3%

Дохід від реалізації аероновігаційних послуг, посадки

0,7%

Дохід від реалізації
аероновігаційної інформації

0,2%

Дохід від реалізації
послуг зв’язку

0,1%

Дохід від льотної перевірки

0,1%

Дохід від реалізації
інших послуг

Львівський
РСП

Головний
Офіс РСП
«Київцентраеро»

Ст руктура доходів, 2016 рік

Харківський
РСП

Чистий фінансовий результат
Дніпропетровський
РСП
Одеський
РСП

РСП
«Кримаерорух»
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2016
Чистий прибуток

117 849 тис. грн.

EBITDA

199 586 тис. грн.

Контакти

Аеропорт, м. Бориспіль, Київська область,
08300, Україна
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Державне
Підприємство
«Укрсервіс
Мінтрансу»

Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

Стру ктура доходів підприємства
за півріччя 2016 року
51,8% Утримання приміщень
20,7% Комунальні послуги

Державне підприємство «Укрсервіс
Мінтрансу» засновано для утримання у
належному стані адміністративної
будівлі Міністерства інфраструктури
України, а також для надання необхідних
послуг, пов’язаних з орендою приміщень
установам та підприємствам транспортної галузі, які орендують площі будівлі з
метою оптимізації роботи органів виконавчої влади.

Кількість
персоналу 240 осіб

Київ

Основні переваги
підприємства
▶ Підприємство має відокремлене
майно, яке закріплене за ним на праві
господарського відання та самостійний
баланс
▶ Державне підприємство «Укрсервіс
Мінтрансу» розташовано у центрі столиці України. Інфраструктура (відстань
приблизно, км): центр міста – 3,5, автовокзал – 7, залізничний вокзал – 1,5,
аеропорт «Бориспіль» – 40, річковий
порт – 5, основні магістралі – 0,03.

Оренда

4,7%

ТТА (продаж авіа квитків)

3,4%

Їдальня

5,9%

Інформаційно-технічні послуги

2%

Паркінг

1,5%

Інші доходи (мед.послуги,
оренда рухомого майна)

Чистий фінансовий результат підприємства
Чистий фінансовий результат

-4 млн. 145,0 тис. грн.

EBITDA

1 млн. 642,0 тис. грн.

Перспектива розвитку

Основні клієнти

▶ На сьогодні ДП «Укрсервіс Мінтрансу»
має стабільну інфраструктуру, широкий
асортимент послуг та сучасну матеріально-технічну базу. Все це дає змогу забезпечувати надійний та високопрофесійний рівень сервісу адміністраціям транспортної галузі, що розташувалися в
адміністративній будівлі.

▶ Міністерство інфраструктури України
та інші органи виконавчої влади транспортної галузі.

Контакти
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10%

01135, Україна, м.Київ,
пр-т Перемоги, 14
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Державне
Підприємство
«УкрНДІМФ»

ДП „УкрНДІМФ" – Комплексний науковий центр морського транспорту України. 69-річний досвід роботи з судно-

Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

Стру ктура доходів
ДП «УкрНДІМФ»

плавними компаніями, портами, судноремонтними і суднобудівельними заводами в Україні і за кордоном.

60%

Наукові розробки

10%

Оренда

25%

Зварювання

5%

Інші

Перспектива розвитку
▶ Практично усі вітчизняні вантажозахватні пристрої в портах, доки, технологія і організація судноремонту, устаткування для очищення і фарбування суден
на СРЗ - це проекти ДП "УкрНДІМФ".
▶ Пасажирські катери прибережного
плавання, лоцманські катери, бункерувальники, водолії, зачисні станції, нафтосміттєзбиральники - це проекти ДП
"УкрНДІМФ".

Дунай, організація роботи лихтеровозної
системи "Дунай-море" - це проекти ДП
"УкрНДІМФ".
▶ Оснащення флоту природоохоронним устаткуванням відповідно до вимог
міжнародної конвенції МАРПОЛ-73/78 це проекти ДП "УкрНДІМФ". Полімерні
матеріали і нові технології зварювання
на морському транспорті - це проекти
ДП "УкрНДІМФ".

Чистий фінансовий
результат підприємства
2015

2016 (І півріччя)

Чистий фінансовий результат

-13,0 млн. грн

3,0 млн. грн

EBITDA

5950 тис. грн

3092 тис. грн

▶ "Дунайська флотилія" - самохідні і
несамохідні судна, ліхтери для ріки

Кількість персоналу - 95 осіб

Основні клієнти
ДП «УкрНДІМФ»
▶ ДП "АМПУ"

▶ ТОВ "Мілєніум-Мерітайм“

▶ ДП "Регістр судноплавства України"

▶ ТОВ "Дунайська суднохідно-стивідорна компанія"

▶ ТОВ "Новотех-Термінал"
▶ ДП "Іллічівський МТП"
Одеса

▶ ТОВ "Дельта Вілмар СНД"

▶ ТОВ "Грінтур-Екс"
▶ ТОВ "МСП "НИКА-ТЕРА"

▶ ДУ "Держгідрографія"
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Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

Організаційна структура
ДП «УкрНДІМФ»

Вчена Рада

Відокремлений структурний
підрозділ ВСП "УВБ"

Директор інституту

Заступник директора з
наукової роботи

Головний інженер

Планово-виробничий відділ

НДВ аналітичних і маркетингових досліджень і нормативного забезпечення
морського транспорту

Відокремлений структурний
підрозділ ВСП НВЦ
"Зварювання"

Заступник головного інженера

Бухгалтерія

НДЛ запобігання
забрудненню навколишнього
середовища

НДВ полімерних матеріалів
з експериментальним
виробництвом

Заступник головного інженера
по виробництву

Відділ технічного дизайну
і реклами

НДВ нормування і
використання ПЕР

Відділ головного енергетика

Юридична служба

Конструкторсько-технологічний відділ модернізації
суден

Відділ ремонту і утримання
будівель і споруд інституту

Відділ кадрів

Відділ безпеки морського
транспорту

Транспортна дільниця

Бюро організації діловодства

Бюро комп'ютерної обробки
та інформаційної підтримки
науково-дослідних і проектноконструкторських робіт

Служба охорони праці

Контакти
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65026, м. Одеса,
вул. Ланжеронівська, буд. 15а.
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Державне
Підприємство
Поштового
Зв’язку
«Укрпошта»

Підприємство сьогодні:
▶ майже 11 тисяч стаціонарних відділень
поштового зв’язку
▶ близько 50 різноманітних послуг

Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

Стру ктура доходів підприємства

▶ 201,3 млн. поштових відправлень,
14,9 млн. посилок, 10,1 млн. переказів,
доставка 74,3 млн. пенсій та грошових
допомог, 180,5 млн. прийнятих платежів,
доставка 548,2 млн. періодичних видань

29%

Виплата та доставка пенсій

16%

Письмова кореспонденція

8%

Приймання платежів

7%

Посилки

5%

Розповсюдження періодичних видань

4%

Поштові перекази

4%

Торгівля (без собівартості реалізованих товарів)

14%

Інші поштові послуги

2%

Інші комерційні послуги

11%

Інша операційна діяльність

Чистий фінансовий результат підприємства

Кількість
персоналу 75 800 осіб

Основні переваги підприємства

40,8 млн. грн.

EBITDA

183,1 млн. грн.

Основні клієнти

Перспективи розвитку

▶ Державна судова адміністрація
(у т.ч. суди всіх рівнів)

▶ реалізація Стратегічного плану
розвитку УДППЗ «Укрпошта» до 2020

▶ ДП «КК «Клуб сімейного дозвілля»

▶ загальний ріст ринку поштових послуг

▶ ПАТ «Укртелеком»

▶ розвиток фінансових послу

▶ Обласні газопостачальні підприємства

▶ широкий спектр різнопланових
послуг, універсальність

▶ найбільша інфраструктурна та логістична мережа в Україні

▶ Обласні енергопостачальні
підприємства

▶ здатність доставити поштові відправлення, перекази додому особисто листоношами

▶ присутність у всіх населених пунктах
України

▶ ДП «Ейвон Косметікс Юкрейн»

▶ довіра населення до листоноші
Укрпошти при доставці додому
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Чистий прибуток

▶ наявність власної логістичної мережі

Контакти

вул. Хрещатик, 22, м. Київ
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Державне
Підприємство
«Морський
торговельний
порт УстьДунайськ»
Морський торговельний порт Усть-Дунайськ був створений 20 червня 1980
року ( наказ Міністерства морського
флоту СРСР № 129 року) за цільовим
призначенням - обслуговування
магістральних та фідерних ліхтеровозів,
а також для перевантаження великих
суден вантажопід’ємністю до 100 тис.тон
в першу чергу залізної руди з Бразилії та
Австралії для Дунайських металопереробних комбінатів.
Для цього був побудований необхідний
парк ліхтерів типу Дунай-море (ДМ)
вантажопідйомністю по 1050 тонн, два
магістральних (на 26 ліхтерів типу ДМ),
чотири фідерних (на 6 ліхтерів ДМ)
ліхтеровоза і два плавперевантажувача,
здатних перевантажувати грейферами з
великою інтенсивністю навалочні вантажі із зазначених вище балкерів на
річковий тоннаж і навпаки.
У 1988 р Кілійський порт із усіма структурами та майном був приєднаний до
порту Усть-Дунайськ у якости портового
пункта.
З моменту свого створення в 1978 р у
якості бази обслуговування ліхтеровозів
порт Усть-Дунайськ закріпив за собою
статус - гирлового дунайського порту.
Протягом усіх років порт перевантажував експортно-імпортні, транзитні
зернові вантажі і вантажі які прибували
на ліхтеровозах.
До 1992 року велику питому вагу в
загальному обсязі вантажопереробки
становили імпортні зернові вантажі, які
надходили до порту на суднах вантажопідйомністю до 100 тис. тонн. Зерно
перевантажувалося на судна змішаного
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Усть-Дунайськ

плавання та доставлялося в порти з
малими глибинами.
Починаючи з 1994 року порт почав
спеціалізуватися на перевантаженні
експортних зернових вантажопотоків. У
складі рудних вантажів порт перевантажував боксити та магнезит, які надходили з Гвінеї на суднах закордоного балкерного флоту типу «Паномакс» вантажопід’ємністю 55-80 тис.тон. Крім того
портом перероблялись такі вантажі як
метали, будівельні вантажі та інші з 40
країн світу.
Військові дії НАТО проти СФРЮ та
ембарго відносно Югославии у 1992 –
1995 роках і як наслідок припинення
вільного судноплавства на Дунаї з квітня
1999р. по жовтень 2005 року, призвели
до різкого падіння вантажообігу порту
що призвело до значних финансових
збитків ( 10 млн доларів США).

Порт Усть-Дунайськ є транспортним
вузлом, що зв’язує річкові шляхи по
Дунаю з морськими шляхами перевезень і призначений у першу чергу для
обслуговування транзитних вантажопотоків придунайських країн у їхньому
товарообміні з країнами Середземноморського басейну, Південної і Південно-Східної Азії, а також з центральними
промисловими районами України, Росії.

та наявність необмежених теріторіальних можливостей з надійними транспортно-економічними прогнозами майбутнього розвитку країн європейського
регіону дають усі підстави для вжиття
заходів щодо перетворення ДП “МТП
Усть-Дунайськ” у конкурентоспроможний, високотехнологічний порт, який
покликаний стати конкурентом української транспортної системи на р.Дунаї.

Порт Усть-Дунайськ розташований біля
південного берега Жебриянської бухти у
дельті р. Дунай – головної водно-транспортної артерії Європи та має вигідне
з’єднання морських та річкових шляхів.
Жебриянська бухта фактично єдине
місце захищене від штормів. Сприятливі
географічні умови району розташування

Найближчий населений пункт – місто
Вилкове, яке розташоване на відстані 16
км. Загальна площа акваторії порту –
157,6 га. Площа внутрішньої території
складає 3 308 га. Морський підхідний
канал має довжину 7 км і веде до трьох
якірних стоянок для великовантажних
суден.

Характеристика порт у

Основні функції порту Усть-Дунайськ
визначаються виходячи з його призначення як водного транспортного вузла,
який пов'язує транспортні напрямки
перевезень по Дунаю з морськими.

Акваторія порту включає акваторію
ковша порту, морського підхідного
каналу, райони 3-х якірних стоянок,
обмежені береговою лінією у ковші
порту та лініями з боку моря , акваторії
з’єднувального каналу довжиною 1,5
кілометра в межах берегів , акваторію
гирла Прорва , акваторію рейду відстою
несамохідного флоту , акваторіїї затону
Базарчук. До складу порту входять
портовий пункт Кілія і портовий пункт
Вилкове.

Порт спеціалізується на обслуговуванні
транзитних зовнішньоторговельних
вантажопотоків придунайських країн
(Австрії, Угорщини, Чехії, Словаччини,
Німеччини та інших) в їх товарообмін з
країнами Середземноморського басейну, Бліжнеого і Середнього Сходу і
Південно-Західної Азії.

Портовий пункт Кілія розташований на
47 км річки Дунай. До акваторії портового пункту відноситься водний простір
Кілійського гирла р. Дунай від 42 км до
54 км, рахуючи від лівого берега до
умовної лінії державного кордону, яка
проходить по фарватеру річки. Має
причал на якому забеспечується цілодо-

Постановою Кабінета Міністрів України
від 9 серпня 1999 року №1438 порт
Усть-Дунайськ було включено у перелік
підприємств, яким завдано збитків у
зв'язку з подіями у 1992-1995 році.

бова обробка транспортних засобів по
перевалці вантажів.
Портовий пункт зв'язаний автомобільним повідомленням, найближча залізнична станція Дзінілор знаходиться на
відстані 42 км. На території портового
пункту є вантажний причал довжиною
150 м. Причал спеціалізується на перевантажені навалювальних і генеральних
вантажів, по прийому суден вантажопідйомністю до 5 тис. тн, глибини біля
причалу від 2,5 до 3,5 м.
Зберігання вантажів здійснюється у
критому складі площею 960 м² і на
відкритих площадках площею
10,8 тис. м².
Кількість персоналу складає 70 осіб.
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▶ Особливість географічного положення порту визначає райони транспортного тяжіння вантажопотоків, напрямки і
потужність його транспортно-економічних зв'язків.

▶ Глибини на якірних стоянках:

▶ Основні функції порту визначаються
виходячи з його призначення як водного транспортного вузла, який зв'язує
транспортні направлення перевізок по
Дунаю з морськими.

◆ №369 (С) - 14-15 м

▶ На підходах до гавані Усть-Дунайського порту є три морські якірні стоянки з
добре тримаючим грунтом.

◆ №367 (А) - 24-26 м
◆ №368 (В) - 19-22 м

▶ Усть-Дунайський порт є експорто- та
транзитноорієнтованим. Основу вантажообігу порту складають насипні вантажі: руда, концентрати, зерно.

▶ буксирно-кантовочні і швартові операціїї на акваторії порту Усть-Дунайськ
▶ міжпортове буксирування
▶ постачання суден питною водою в
порту і на рейді водолієм «Водолій-3»
▶ виконання вантажних та підйомних
робіт плавкранами у грейферному
режимі

Загальна пропускна здатність портового
пункту в рік біля 1 млн тонн вантажу.
В п/п Кілія перевантаження вантажів
здійснюється через вантажний причал,
довжина якого складає 150м (використовується на умовах Сервітуту).
Глибини біля причалу : 2,8м-3,4м
Перевантаження здійснюєтся по схемам:

▶ забезпечення аварійно-рятувальних
робіт на морі

▶ автомашина - бункер - склад

На балансі портового флоту знаходяться
15 одиниць, у тому числі буксири - 5
одиниць, плавкрани - 5 одиниць, інші –
5 одиниць.
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Портовий пункт Кілія здатний переробляти усі види вантажів, у даний час
накопичує і перевантажує експортні
зернові вантажі, які доставляються до
портового пункту тільки автомобільним
транспортом.

▶ забезпечення та гасіння пожеж на
суднах і берегових об’єктах зі сторони
моря

▶ доставка і зняття з суден членів екіпажів, комісій, обслуговуючого персоналу
доставка постачання на судна, що знаходяться в порту Усть-Дунайськ і на рейді
порту суднами портового флоту.

Акваторія портового п у н к т у К і л і я
▶ До акваторії портового пункту Кілія
належить водний простір Кілійського
гирла р. Дунай від 42 км до 54 км, рахуючи від лівого берегадо умовної лінії
державного кордону, яка проходить по
форватеру річки, а також рукава Катенька, Машенька та 0-1 км Кислицького
рукава.

▶ Територія Кілійського портового
пункту включає частину огородженої
берегової смуги на лівому березі р.
Дунай від 46,5 км до 47 км.

Анализ конкурентного середовища

Виробничі підрозділи порт у
Портовий флот – підрозділ порту, що має
у своєму складі судна потужністю до
2520 е.к.с., які можуть забезпечити
наступні послуги:

Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

▶ автомашина - конвеєр - трюм

▶ склад - конвеєр - трюм
▶ автомашина - кран - трюм
▶ склад - кран - трюм.
Виробнича діяльність здійснюється і в
п/п Вилкове та території БТО в затоні
Базарчук. Лінія вантажного причалу
складає 117м

В Чорному та Азовському морях функціонують більше 30 портів включаючи
болгарські, російські, турецькі, грузинські та українські порти. Реформування та
приведення правової бази у регулюванні діяльності портів відповідно до вимог
сучасних ринкових відносин в країнах
сусідів було проведено значно раніше
ніж в Україні (Закон «Про морські порти
України введений 13.06.2013 р.).
Таким чином, і по системі законодавства
і по системі управління українська портова система відстає від країн сусідів.
Як відомо Українське Придунавє є
зоною посиленого впливу держави
Румунія, яка активно займається питаннями економічного розвитку Чорноморського і Дунайського регіонів, а також
активно проводить політику підвищення
конкурентоспроможності на ринку
транспортних перевезень по р. Дунай.
Фактично в даний час Румунія захопила
ініціативу в сфері транспортного освоєння Нижнього Дунаю, а це ускладнює
економічну ситуацію для українських
портів.
Румунський порт Констанца як і порт
Усть-Дунайськ є гирловим портом, які
пов'язують річкові шляхи сполучення по
Дунаю з морськими міжнародними
шляхами перевезень. По річці порти
пов'язані з країнами Центральної та
Східної Європи - Австрією, Болгарією,
Угорщиною, Молдовою, Словенією,
Німеччиною, Чехією, Сербією та
Хорватією.

Порт Констанца займає площу 3600 га і
має в своєму розпорядженні 140 причалами, загальна причальна довжина
становить майже 30 км, глибини біля
причальної стінки доходять до 18,5 м.
довжина хвилерізів - 14 км.
Пропускна спроможність порту Констанца складає 120 млн. тонн на рік, порт
повністю відповідає чинним стандартам
Євросоюзу. У січні 2007 року отримав
статус вільного порту.
Введення в експлуатацію каналу через
гирло Бистре, не сприяє розвитку порту
Усть-Дунайськ. Експлуатація глибоководного каналу не привернула, а спричинила втрату вантажопотоків, не здобула
нові робочі місця, а створила проблеми
з ЮНЕСКО, забезпечила не процвітання
українських портів на Дунаї, а знищення
порту Усть-Дунайськ і монополізацію
Румунією сьомого транспортного коридору.
Також конкурентами Порта є українські
порти: Ізмаїльський, Ренійський.
Крім того, негативний вплив на формування конкурентоспроможності Порта
надає відсутність залізничних та автошляхів.
Організація перевезень по Дунаю,
боротьба за конкурентоспроможність
національних транзитних маршрутів велика комплексна проблема.
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Складові чистого доходу, тис . грн.

Склад інших операційних доходів, тис . грн.

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Доходи від НРР

2939

3002

4097

Оренда активів

5275,5

5180

5260

Доходи від послуг портового флоту

568

576

720

Дохід від операційної курсової різниці

679,2

280

240

Доходи від зберігання вантажів

61

60
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Реалізація іноземної валюти

9,6

-

-

Інші доходи

452

522

700

Списання кредиторської заборгованості

-

-

-

Інші операційні доходи

3,7

-

-

Разом:

5968

5460

5500

Аналіз виробничих показників, тис . грн.
2015

2016

2017

Доходи

9196

9620

11 100

Витрати

8299

9315

10 730

Чистий прибуток

897

305

370

Структура
чистого доходу
43% НРР

2015

5%

Зберігання

30% Інші
22% Послуги
портофлоту

73% НРР
2017

1%

Зберігання

Директор

Головний інженер

Заступник директора

Помічник ректора порту
з інвестиційної роботи

Адміністративногосподарський відділ

Портовий флот

Юрисконсульт

Інженер із стандартизації
та якості

Портовий пункт Кілія

Відділ бухгалтерського
обліку

Інженер з мобілізаційної
роботи та цивільного
захисту

Інженер з комерційної
та договірної роботи

Відділ планування, праці
та заробітної плати

Інженер з пожежної
безпеки

Інженер з охорони праці

Відділ кадрів

Інженер з екологічної
безпеки

Секретар

72% НРР
2016

1%

Зберігання

13% Інші
14% Послуги
портофлоту

13% Інші
13% Послуги
портофлоту
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Перспективи
розвитку
порт у

Основні
стратегічні
цілі порт у
▶ Забеспеченя конкурентоспроможності порту шляхом розвитку та будівництва об'єктів портової інфраструктури
▶ Забезпечення створення рівних і
конкурентних умов для провадження
господарчої діяльності та отримання
послуг у порту
▶ Залучення приватних інвестицій для
модернізації та створення об'єктів портової інфраструктури на підставі договорів концесії, договорів про спільну
діяльність, інших інвестиційних договорів шляхом забезпечення та створення достатніх глибин на підхідних шляхах
та акваторії порту, модернізація та оновлення портового флоту

Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

▶ Підвищення ефективності використання державного майна шляхом
розширення послуг, що надаються у
порту
▶ Забеспечення технологічного
розвитку порту шляхом впровадження
сучасних технологій виконання навантажувально-розвантажувальних робіт
▶ Впровадження інформаційної системи портового співтовариства та підготовки кадрів, оптимізація документообігу при оформленні та обробці вантажів у
порту, захист інформації, зменшення
впливу людського фактору при оформленні вантажів.

Порт потребує поетапного розвитку
свого підприємства:
▶ проведення реконструкції з’єднувального каналу (4 млн.евро)
▶ проведення будівництва крапкових
причалів і складів (48 млн.евро)
▶ проектування та будівництво глибоководного конкурентоспроможного
порту з розвиненою інфраструктурою
(170,5 млн.евро)
▶ Це потребує значних капітальних
вкладень та інвестицій (у розмірі 258,5
млн.евро).

В цілях эфективного захисту, економічних та геостратегічних интересів Украини у Дунайскому регіоні необхідно зв
язувати відродженням морегосподарського комплексу та постійного функціонування трансграничних коридорів.
Тому основним завданням являється
відновлення виробничої діяльності ГП
МТП «Усть-Дунайськ», який зв’язує
річкові шляхи сполучення по Дунаю з
морськими міжнародними шляхами
перевезень і створення на його основі
сучасного міжнародного порту з новітніми причалами та технологіями перевантаження вантажів.

Програма розвитку
порт у Усть-Дунайськ
2014 -2023 р.р.
Згідно Закона України “Про морські
порти України” та плану розвитку ДП
МТП Усть-Дунайськ на середньо строкову перспективу (до 2023 р.) планується:
▶ будівництво 2-х терміналів у портовому пункту Кілія по перевантаженню
зернових вантажів
▶ модернізація та оновлення портового
флоту

▶ оптимізацїя документообігу при
оформленні та обробці вантажів у порту,
захист інформації, зменшення впливу
людського фактору при оформленні
вантажів
▶ впровадження інформаційної системі
портового співтовариства та підготовки
кадрів.

Контакти
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68355, Одеська область, Кілійський район,
м.Вилкове, вул. Придунайська,2
тел: (0 4843) 3 15 01, 3 10 42
vilport@odtel.net
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Державна
Авіаційна
Компанія
«Херсон-Авіа»

Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

Стру ктура доходів
«Херсон-Авіа»

Підприємство виконує авіаційно-хімічні
роботи в сільському господарстві.

Підприємство має можливість надавати
послуги з:

Основними підрозділами підприємства
являються:

▶ Авіаційних робіт

▶ Льотна служба

58%

Авіаційно-хімічні роботи

24%

Технічне обслуговування

16%

Відчудження ОЗ

2%

Аренда рухомого майна

▶ Перевезення
▶ Виконання медичних перевезень.

▶ Інженерно-технічна служба.

Кількість персоналу - 72 особи

Основні
клієнти

Перспективи
розвитку

▶ Сільгоспідприємства

▶ Збільшення парку авіаційної техніки

▶ Авіаційні компанії

▶ Збільшення послуг з використанням
авіаційної техніки

Херсон

Контакти
88

73000, м. Херсон, Аеропорт ЦА
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Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

Державне
Підприємство
«Херсонській
морській
торговельний
порт»
Порт розташований на правому березі р.
Дніпро, на відстані 28 км від Дніпро-Бузького лиману і в 96 км від Чорного

моря. Підхід до Порту здійснюється по
фарватеру, що проходить по р. Рвач,
рукаву Вільховий Дніпро та р. Дніпро.

▶ Акваторія порту - 433,50 га

▶ Плавучі крани (6-150 t) - 6 од.

▶ Загальна площа - 7,07 га

▶ Кількість засобів механізації - 118 од.

▶ Площа затонів - 26,14 га

▶ Кількість суден - 20 од.

▶ Площа піщаного кар’єру - 135 га

▶ Кількість буксирів - 5 од.

▶ Довжина підхідного каналу - 28 км

▶ Кількість пасажирських суден - 2 од.

▶ Глибина підхідного каналу - 7,6 м

▶ Кількість несамоходних суден - 13 од.

▶ Загальна довжина причалів - 600,9 м

▶ Чисельність працівників - 728 чол.

Херсон

▶ Портальні крани (5-10 t) - 14 од.

Причали порт у
Довжина, м

Глибина, м

Причал №2

106,5

7,10

Причал №3

100,25

6,90

Причал №4

200,15

8,20

Причал №5

194,0

8,20

Основні переваги
підприємства

Основні
клієнти

▶ Зручність розташування

▶ Перевантаження зернових
та харчових вантажів: ТОВ «ВІК Укрпродекспорт», ПП «Віатранс», ТОВ «Грейн
Борд», ТОВ «СКЛ», ТОВ «САНГРАНТ
ПЛЮС», ТОВ «Oilseeds Trading LP»

▶ Багата номенклатура вантажів
▶ Велика виробнича база
▶ Досвідчений персонал
▶ Велика конкурентоспроможність
▶ Сприятливі можливості для
інвестицій

90

▶ Перевантаження коксу та сульфату
амонію: ТОВ «МТА сервіс ЛТД»
▶ Перевантаження сульфату амонію
навалом: «Mekatrade Asia PTE. LTD»,
«Агрофертранс ЛТД», «Trammo AG»,
«Chemcoal Limited».
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Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

Структура доходів підприємства
за 2015 рік, тис . грн.

Ф і н а н с о в о - е кономічні показники, тис . грн.

182 584 Навантажувальнорозвантажувальні роботи
217 503

9 954

Зберігання вантажів

22 318

Робота портового флоту

1 319

Послуги допоміжних підрозділів

1 326

Інші ( портові збори та інші збори)

2015

217 503

Чистий дохід

44 172

Чистий прибуток

84 558

Платежі на користь держави

103 640

Чистий дохід

17 981

Чистий прибуток

60 623

Платежі на користь держави

Структура доходів підприємства
за І півріччя 2016 року, тис . грн.

103 640

82 415

Навантажувальнорозвантажувальні роботи

3 820

Зберігання вантажів

16 466

Робота портового флоту

268,4

Послуги допоміжних підрозділів

669,6

Інші ( портові збори та інші збори)

І півріччя
2016

Перспективи розвитку

Ф і н а н с о в о - е кономічні показники
Дп "Херсонський морський торговельний порт"
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Од. виміру

2015

2016 (І півріччя)

Вантажопереробка

тис. тонн

1 663,0

565,4

Платежі на користь держави

тис. грн.

84 558,2

60 623,3

Чистий дохід

тис. грн.

217 503,0

103 640,0

Чистий прибуток

тис. грн.

44 172,0

17 981,0

EBITDA

тис. грн.

52 899,2

26 525,9

▶ Розвиток підприємства за рахунок
державно-приватного партнерства
▶ Вихід на ринок рейдових вантажних
операцій

▶ Збільшення складських потужностей
▶ Залучення перспективних вантажів
▶ Розвиток порту як «хабу» річка-море

▶ Модернізація та збільшення
виробничої бази

Контакти

73000 Херсон, вул. Потьомкінська, 3, Україна
Тел: +380(552)481239
Факс: +380(552)467292
Телекс: 273032 PORT UX
office@seaport.kherson.ua
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Державне
Підприємство
«Чорномор НДІпроект»

ДП «ЧорноморНДІпроект» - єдине в
Україні Державне Підприємство «Державний Проектно-Вишукувальний та
Науково-Дослідній Інститут Морського
Транспорту». Дата заснування - серпень
1930 року.
Інститут виконує:
▶ проектування морських портів, судноремонтних підприємств, інших об’єктів
інфраструктури морського транспорту та
авторський нагляд за їх будівництвом
▶ науково-дослідні роботи в галузі
морської гідротехніки (дослідження
стану гідротехнічних споруджень з
проведенням надводного й підводного
обстеження; великомасштабне моделювання й діагностика запроектованих
причальних споруд, розробка базових
конструкцій огороджувальних і причальних споруджень, рішення із захисту
акваторій від хвилювання, розробка
технологій берегових та підводних
(дампінг) відвалів грунтів, дослідження
стану морських каналів та інше)
▶ інженерні вишукування (геологія,

Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

За роки свого багаторічного існування
інститут значно розширив сферу своєї
діяльності. Розроблена проектно-кошторисна документація на будівництво
портових потужностей в Естонії (порт
Палдіскі-Північний), у Латвії (Вентспілський порт, Ризький вільний порт), у Росії
до 2014 року (порти: Усть-Луга, Туапсе,
Новоросійськ, Восточний, Залізний Ріг,
Тамань, Невельськ Сахалінської області;
Новоросійський СРЗ), у Грузії (порти
Поті, Батумі), у Туркменістані (порт
Кіянли), у Гвінеї (порт Конакрі).

гідрологія, геодезія)
▶ екологічні дослідження (проведення
моніторінгу оточуючого природного
середовища, науково-екологічне супроводження об’єктів будівництва з дослідженням їх впливу на оточуюче середовище)
▶ обстеження, оцінка технічного стану
та паспортизація виробничих будівель і
споруд.

Інститут володіє геологорозвідувальним
судном-катамараном для буріння на
глибинах до 80 м; потужним парком
комп’ютерної техніки зі спектром прикладних засобів. У складі інституту
значна кількість висококваліфікованих
спеціалістів за напрямками: гідротехніка,

Основними клієнтами ДП «ЧорноморНДІпроект» є стивідорні компанії різних
форм власності та ДП «АМПУ» і його
філії.

Науково-технічна продукція інституту
розробляється в контрольованих
умовах, визначених Системою Менеджменту Якості згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001, сертифікованою
Bureau Veritas Certification.
Інститут має також Сертифікат відповідності Системи Менеджменту Якості
Регістра судноплавства України.
ДП «ЧорноморНДІпроект» є членом
Української Асоціації Якості (Свідоцтво
С № 15012).

Стру ктура доходів, тис . грн.

За проектами інституту побудовані такі
великі морські транспортні об’єкти
Чорного моря, як: порт Іллічівськ, порт
Южний, Іллічівський судноремонтний
завод.
За документацією інституту реконструйовані й розширені порти Одеса, Маріуполь, Миколаїв, Херсон, Ізмаїл, Рені, Ялта,
Новоросійськ, Туапсе, Поті, Батумі, Восточний.

архітектура й будівництво, судноремонт,
механізація портових робіт, електропостачання й автоматизація, зв’язок і
електрорадіонавігація, тепло-, водопостачання й каналізація, геологія, гідрологія, геодезія, економіка, екологія та інш.

2015

2016

35 347

Чистий дохід від
реалізації продукції

10 665

Чистий дохід від
реалізації продукції

1404

Інші операційні доходи

575

Інші операційні доходи

23

Інші доходи

7

Інші доходи

Ст руктура доходів, тис . грн.

Одеса

94

2015

2016 (І півріччя)

EBITDA

1562,2

310,1

Рентабельність EBITDA

4,4

2,9

Чистий фінансовий результат

906

64
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Організаційна структура управління
ДП «ЧорноморНДІпроект»

Директор

Юрисконсульт

Уповноважений з
антикорупційної діяльності

Головний інженер

Заступник директора з
виробництва та економіки

Лабораторія
дослідження
конструкцій
гідротехнічних
споруд

Відділ
проектування
портів та СРЗ

Відділ
сантехніки та
проммереж

Бухгалтерія

Референт

Відділ
головних
інженерів
проектів

Режимно–
секретний
відділ

Консультант
директора (з
питань землевлаштування
та геодезії

Відділ гідротехнічних
споруд

Лабораторія
гідравлічних
вишукувань
та портових
акваторій

Відділ
кошторисів та
нормативів

Відділ
зв’язку та
електрорадіонавігації

Служба
управління
персоналом

Радник
директора

Відділ
інженерних
вишукувань

Відділ
інженерної
екології

Архітектурно –
будівельний
відділ

Відділ
електропостачання та
автоматизації

Планово – виробничий відділ

АУП
виробничий персонал

Служба
матеріальнотехнічного
забезпечення
будівель та
споруд

Помічник
директора
з охорони
праці

Відділ
інженерної
геодезії

Азовська
вишукувальна
експедиція

Відділ автоматизації та
випуску проектів

виробничий персонал не
на виробітку
забезпечуючий персонал

Кількість персоналу - 255 осіб

Технічний відділ:

▶
▶
▶

96

проектний кабінет
науково-технічна бібліотека
технічний архів

Контакти

Проспект Шевченка, 12, м. Одеса, 65058, Україна
тел.: +380 (482) 63 94 13, 33 60 09, факс: +380 (482) 63 66 83
blasdari@optima.com.ua
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Державне
Підприємство
«Морський
торговельний
порт Южний»

Інвестиційні проекти держпідприємств в сфері інфраструкт у р и України

Стру ктура доходів підприємства,
І півріччя 2016 року

88,20% Чистий дохід

▶ Найкрупніший порт України та найглибовководніший з портів Чорного
моря.

▶ Спеціалізується на перевантаженні та
зберіганні навалювальних вантажів
(вугілля, обкотиші, залізорудний концентрат).

▶ Глибина підхідного каналу – 19,0 м

▶ Обробка вантажів здійснюється на
діючому перевантажувальному комплексі, розташованому на східному
березі Аджаликського лиману.

▶ Глибина розворотного кола – 19,0 м
▶ Глибина біля причалів – 18,5 м

Южний

Інші операційні доходи

0,02%

Інші доходи

Чистий фінансовий результат
підприємства, тис . грн.
2015

2016 (І півріччя)

Чистий прибуток

772 681,4

494 025,3

EBITDA

1 111 466,9

686 476,7

Перспективи розвитку

Основні переваги

▶ Доведення обсягу вантажопереробки
у 2020 році до 18,0 млн. та забезпечення
стійкої конкурентної переваги в обробці
великотоннажних суден.

▶ Найглибоководніший порт Чорного
моря

▶ Визначні перспективні інфраструктурні проекти:
◆ Будівництво ПС-110/10 кВ ГПП «Южная»
◆ Будівництво нового спеціалізованого
перевантажувального комплексу навалювальних вантажів

Структура доходів підприємства, 2015 рік

11,78%

◆ Придбання двох портальних кранів

▶ Обробка великотоннажних суден
типу “capesize”
▶ Високий рівень технологічного і
технічного оснащення
▶ Кількість персоналу - 2 754 осіб

Основні клієнти
▶ Вантажовласники
▶ Судновласники
▶ Експедитори

98

85,02%

Чистий дохід

14,94%

Інші операційні доходи

0,03%

Інші доходи

▶ Транспортні агенти

Контакти

Вул. Берегова, 13, м. Южне, Одеська область, 65481, Україна
тел.: +380 (48) 750 72 54, факс: +380 (48) 750 72 93
port@port-yuzhny.com.ua
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State
Enterprise
«Ukrainian
Sea Por ts
Authority»

T h e m a i n a d vantages of the compan y
▶ Model of governance, which is
prominent in the developed ports
worldwide

There are 13 seaports in the Black and Azov
sea basins and the Danube Delta with total
cargo handling capacity to date of 230
million tones per year. Five of them by their
economic and geographical location are of
great national importance and are marine
transportation gateways for existing and
future traffic.
The network of rail, ferries, Ro-Ro ferry and
container lines is connecting Ukraine with

Nikolayev
Yuzhny
Odessa
Illichevsk
BelgorodDnestrovsky
Izmail
Reni

State enterprises investment projects in the inf rastruc ture sec tor of Ukraine

Georgia, Turkey and Bulgaria. For the first
half of 2016, 63 million tons of cargo have
been handled.
Sea ports of Ukraine take advantageous
geographical location in terms of transit
traffic. 5 of 9 international transport
corridors lay through the territory of
Ukraine, including corridors "TRACECA"
and OSJD.

▶ Worthy salary, which allows to attract
the best professionals

▶ High potential of infrastructure

▶ Number of staff: more than 8,000
people

▶ Functions and basic principles of work
are identified by the legislation of Ukraine

▶ Net financial result for the first half
of 2016 - 1,976,569,000 UAH.

▶ Centralization

▶ Key customers: stevedore companies,
sea agents, forwarding companies.

▶ Minimizing the commercial functions of
State

▶ The development of seaports is carried
out under development plans of seaports
of Ukraine until 2038 approved by the
Ministry of Infrastructure of Ukraine

▶ The developed network of branches
▶ Legally defined strategy and plans for
port development

Net Operating Income Structure
of SE “USPA" in the first half of 2016

Mariupol
Berdyansk

Oktyabrsk

67%

Income from port fees

10%

Pilotage services

3%

Vessel Traffic Services

0%

Provision of icebreaking operations

11%

Services of the operator to access the
port berth

1%

Revenues from the use of berths for
cargo handling

1%

Fleet services

7%

Other divisions services

Kherson
Skadovsk

Ust-Dunaisk

Kerch

Yevpatoria

Theodosia
Sevastopol

Yalta

Co n t a c t s
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Kyiv, Peremohy Ave., 14
Odesa, Langeronivska str., 1
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State
Enterprise
«Berdyansk
Commercial
Seapor t»

State enterprises investment projects in the inf rastruc ture sec tor of Ukraine

Net Operating Income Structure, mln. UAH
2%
2%
1%

7%

88%

0,63% 4,34%
3,67%
5,28%
0,10%

85,98%

1st
half-year
2016

2015

▶ The principal business of the port is
transshipment of the following
commodities:

Zaporizhya

SE
Berdyansk
Commercial
Sea
Port

▶ SE Berdyansk Commercial Seaport (the
Company) – is a state-owned stevedoring
company operating in Berdyansk
Commercial Sea Port
▶ The Berdyansk port is one of two
Ukrainian ports (together with the
Mariupol port) on the Sea of Azov

◆ bulk cargoes (ore, mineral and
construction materials, coke grain, food
products)

Net income from sales of services

Other operating income

Exchange difference

Finance income

Interest on bank balance free

Other income

◆ liquid cargo (light oil products)
▶ The main area Company comprises –
30,9 ha ,operates seven berths with total
length of 1229,15 running meters

Key financials, mln. UAH

▶ The Company can handle vessels with a
draft up to 7,9 m and length up to 205 m

2015

2016 (1st half-year)

▶ For the accumulation and storage С
ompany has 97.7 th.m² warehouse space
open syllables, closed syllables - 13.1 th.m²

Net income from sales of services

550,1

245,9

Exchange difference

40,3

12,4

▶ Number of employees - 1135

Interest on bank balance free

14,9

1,8

Other operating income

11,1

10,5

Finance income

8,4

15,1

Other income

0,2

0,3

EBIDTA

268,5

110,6

NET PROFIT

217,7

95,4

Development
prospects

Main
Customer s

▶ Construction of the complex for
receiving and storing of the export grain
and bulk foods in the rear zone of
Company.

▶ LLC «Metinvest-shipping»

▶ Construction of the complex for
transshipment of export cargoes
(sunflower oil) in bulk in the rear zone of
Company

104

◆ general cargo (steel products, packaged
cargo, equipment)

▶ LLC «Mining Company MINERAL»
▶ PJSC «Donbass Clays»
▶ PС «VESCO»
▶ LLC «Portinvest-Logistic»

Co n t a c t s

Ukraine. 71112, Berdyansk, Zaporozhye region.
Gorky str. , 13/7
post@bmtport.com.ua
tel. +38(06153) 7-22-10, fax +38(06153) 3-65-93
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State
Enterprise
«BelgorodDniester
Commercial
Sea Por t»
Odessa

SE "BDСSP" operates in Belgorod-Dniester
port, which is located on the banks of the
Dniester estuary southwest of the mouth
of the Dniester-Constantinople (South
scoop Dniester estuary).
The company specializes in
vantazhopererobtsi foreign trade and
coastal cargoes (grain, forest, mineral
construction materials, general cargo). The
total amount of cargo the company
accounted for by exports to Turkey and the
Mediterranean. SE "BDMTP" able to
process about 1 mln. Tons of cargo.
At present time materials handling forces
and means of the company is almost done.
In connection with the implementation of
the prospective project Investors in 2015
the main production potuzhnotsi cargo
handling were transferred to the rent of
"CD-Trans" and PE "Trans River." Cargo
handling forces and assets of the company
amounted to 180.1 ths. Tons, including
foreign trade - 179.3 ths. Tons.
At the company canteen available,
providing needs for food not only to
employees but also workers of SE "BDСSP"
" and private stevedoring kompaniyay.
Also in SE "BDСSP" is a recreation center
for 110 persons located on the Black Sea
and operates in the summer. Accepts Port
workers on terms that are fixed in the
collective agreement - 50% of existing
places about the second half realized on
sale.
Port fleet of SE "BDСSP" provided services
tug, self-propelled barges as DM,
plavzbyracha. Services are also available on
the use of lifting devices, technological
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BelgorodDnestrovskiy

equipment, rigging and other services of
cranes.
The company fleet available in quantities
of 66 pieces of different types of transport
(trucks, cars lihkovi, etc.).
The company existing covered warehouses
and open loading docks border and
behind berths. That allows the company to
provide services in storage. SE "BDMTP"
has developed infrastructure, energy
supply system, convenient sea approaches.
Also, the company Insúa Training course
point through which the training of
employees.

Net Operating Income Structur e
Net income from sales of services in the
reporting period is 14,817 thousand. UAH.
the plan 21,506 thousand. UAH., which is
less than the plan for 6689 thousand. UAH.,
68.9% of the plan. In relation to last year, a
decrease of 32 090 thousand UAH., Or
68.4%.

The number of staff at the State Enterprise
"BDСSP" as of 23.09.2016 is 252 employees
with part-time workers.

The decrease in revenues is the result of
the transfer of functions artist-tenants
cargo operations to private operators.
In the structure of implementation
services for 1H 2016 holds 62.6% last year
83.0% due to changes in the proportion
of NRR.
68,9%

Net income from sales
of services

121,4%

Other operating income

0%

Finance income

86,7%

Other income

In total income during the reporting
period the share of income from rental real
estate and other assets is 31.2%, last year
6.5% service charge shipowners
respectively 13.2% and 10.7%.
EVITDA (- 17 765 thousand. UAH. For the
first half 2016)
Clean fin.rezultat (- 6214 thousand. UAH.
For the first half 2016)
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Main
Customer s

Development
prospects

▶ Black main shipping agency "INFLOT"

▶ In SE "BDСSP " in 2015 started promising
investment project. By 2017 the company
plans to increase almost twice the volume
gruzoperevalki, repair and upgrade
technology. During the implementation of
the investment project planned: repair,
renovation and modernization of the
property used by investors, and the
property is owned by the state

▶ Limited Liability Company
"INTERNATIONAL Companies"
▶ Private company "VEGA-BELTRANS"
▶ Limited Liability Company "KD TRANS"
▶ Private enterprise "RIVER-TRANS"
▶ Private enterprise "stevedore company
SENATE"
▶ Limited Liability Company "SOUTH
SENATE"
▶ State Institution "State Hydrographic"
▶ Branch "Delta-Pilot" state enterprise
"The administration of sea ports of
Ukraine"
▶ Limited Liability Company "TRANS-TEK
GROUP" forward "
▶ Belgorod-Dniester branch SE "ASU"

▶ Implement projects will be local
companies from the city of
Belgorod-Dniester - LLC "KD TRANS" and
private "RIVER-TRANS." The company has
passed the necessary procedure
established by the Law of Ukraine "About
lease of state and municipal property."
▶ Management of SE "Belgorod-Dniester
sea trading port" in the project pays special
attention to the preservation of social
guarantees for employees. So, from
February 1, 2015 the company increased
wages by 10%. Employees retain all
bonuses and allowances, professional
experience, seniority and the whole
package of social guarantees provided for
in the collective agreement
▶ Investors hired 450 workers, respect for
labor rights which continue to control
primary trade union organization
Belgorod-Dniester seaport (part of the
Union of Maritime and River Transport of
Ukraine)

Co n t a c t s
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67700, Odessa region., Belgorod-Dniester,
st. Shabo, 81
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Structure of SE «Belgorod-Dniester
Commercial Sea Por t"

Director

Labour
Protection
Service

Chief
Engineer

Chief
Accountant

Service of
legal and
contractual
work

Deputy
Director

Deputy
Director of
General
Affairs

Engineer
Environment

Production Technical
Department

Accounting

Maritime
Security
Service

Human
Resources
Departmen

Dining room

Training
course
point

Service
chief
power

The
economics
department

Chancellery

Recreation
«Priboi»

Instructor
fire
protection

Engineer
Technical
Supervision

Division of
labor and
wages

Department
of automated
control
system

Economic
department

The industrial
complex
mechanization

Railway
group

Specialist
operational
rescue civil
protection

Department
of Logistics

Laundry

Complex
technological
support

Portov
fleet

Service
trucks and
commercial
work

Sports
Complex

Item
Health
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State
Enterprise
«Bor yspil
International
Airpor t»

Kyiv
Boryspil
International
Airport State
Enterprise

Key fact s
2015

2016

% Growth

Passengers, mln PAX, including

7,28

8,30

14

transfer passengers, mln PAX

1,55

2,38

54

T h e m a i n a d vantages
of the company

Main
Customer s

▶ The biggest airport of Ukraine

▶ Ukraine International Airlines

▶ 33 airlines operate 76 regular flights

▶ Turkish Airlines

▶ Two runways and new biggest
passenger terminal in Ukraine

▶ Lufthansa

▶ Handling of domestic and international
passengers “under one roof”
▶ Іn the top three best airport in Eastern
Europe
▶ The airport is located at an intersection
of many air routes running from Asia to
Europe and America
▶ Number of employees - 3 990

Net Operating
Income Structur e

▶ Azur Air

39%

Passenger Charge

▶ Windrose

18%

Landing/Take-off Charge

▶ KLM

12%

Aviation Security Charge

16%

Rental & Infrastructure

15%

Additional services & Others

Development
prospects

▶ Financial results 2015:
EBITDA: 1 947252 000 UAH,

▶ Integration into the system of leading
European hubs

Net profit: 696460 000 UAH

Co n t a c t s
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Boryspil, Kyiv region,
08307, Ukraine
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State
Hydrographic
Ser vice Of
Ukraine

The State Hydrographic Service of Ukraine
(SHSU) has been established for the
fulfillment of the Ukraine’s international
obligations concerning the following:
▶ Hydrographic and navigational services
provision for support of the shipping safety
in the sea and inland waterways within the
Ukrainian area of responsibility
▶ Aids to navigation (AtoNs) deployment,
as required both by the vessel traffic
intensity and danger level
▶ Provision of information on the AtoNs
current operation status and detected
navigational dangers

Financial and Economic
Performance Indicators
The light dues is the main source of the
SHSU’s income. The fixed rate of these
dues is established by the Order of the
Ministry of Infrastructure of Ukraine dated
on May 27, 2013, No 316, ‘On Harbour Dues’.
Besides, the SHSU also raises revenue
through concluded agreements on
navigational and hydrographic support of
the shipping safety, hydrographic surveys
delivery, distribution of paper and
electronic navigational charts (ENCs), as
well as river pilots charts for the Dnieper
and Danube Rivers, Sailing Directions,
Notices to Marines, atlases and Ukrainian
coastal area facilities layouts.

Key Figures, thous. UAH
2016 (1st half-year)

Net Operating Income (goods, services)

406 529

204 185

Net Profit

146 110

63 052

EBITDA

178 559

86 517

Payments to the State

138 370

108 060

Capital Investments

66 312

25 283

▶ Hydrographic data acquisition and
dedicated publications production
▶ Updating and promulgation of all
navigational and hydrographic information
for shipping safety.
The SHSU belongs to the national
economy and security strategic agencies.
The SHSU represents the national interests
of Ukraine in the international
organizations dealing with navigation,
hydrography, nautical charting and
cooperates with the national Hydrographic
Services of other countries.

Net Operating
Income Structure
Light Dues
92,2%
Navigational and Hydrographic
Support of the Shipping Safety
7,4%
Publishing

Development prospects
▶ Shore and floating AtoNs equipping
with Automatic Identification System for
Aids to Navigation (AIS AtoNs) devices for
navigational information transmission to
vessels via the AIS channels for the
purpose of the shipping safety support

hydrographic surveys data in Ukrainian sea
waters. The unique charting products
developed by the world leading companies
that allow 3D and 4D display of integrated
data are the result of the most recent
electronic chart compilation technology

▶ Virtual AtoNs utilization for the purpose
of raising of awareness of navigational
dangers in the areas, where physical AtoNs
deployment is either impossible or
inefficient. This strategy ensures rapid
response to any incident in the shortest
possible period of time

▶ AtoNs design, development,
deployment, modernization and
restructuring

▶ The SHSU continuously improves the
waterways accident (collision, grounding,
etc.) risk analysis within the Ukrainian area
of responsibility by means of the
own-created automated navigational
situation monitoring system within the
territorial waters of Ukraine, using the
Automatic Identification System (AIS)
coastal stations, and IALA recommended
IWRAP Mk2 dedicated risk assessment
instruments

▶ Improvement of technologies and
equipment for cartographic production

▶ Re-equipment and modernization of
operating hydrographic vessels and the
new ones commissioning

▶ Utilization of the state-of-the-art
instrumentation for hydrographic surveys
and oceanographic researches

▶ 3D electronic navigational (ENCs) and
river pilot charts compilation. The charts
are to be developed based on the field

0,3%
Land and Hydrographic
Surveying
0,1%
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2015

Co n t a c t s

23, Gagarina Avenue, Kyiv, 02094, Ukraine
tel: +38 (044) 296-60-40, fax: +38 (044) 292-12-17
office@hydro.gov.ua, hydro.gov.ua, charts.gov.ua
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State
Enterprise
«Th e S t a te R o a d
Transpor t
Research
Institute»
SRTRI activities are directed at developing
of scientific, technological and legal basis
for operation of the road transport sector,
with emphasis on safety, environmental
performance, quality of service, transport
efficiency and competitiveness, energy
conservation and application of alternative

State enterprises investment projects in the inf rastruc ture sec tor of Ukraine

Net Operating
Income Structure

80,9% Researches and pilot projects in the
field of other natural and engineering
sciences

motor fuels etc. The Institute is at work
upon the effective and transparent system
of legal and technical regulation of road
transport operation under the marketbased conditions, market globalization,
integration of Ukraine and EU transport
systems

18%

Engineering tests and researches

1%

Types of training other than classified by
Ukrainian Industry Classification System

0,1%

Magazine and periodical publishing

Key financials, thous. UAH

Kyiv

T h e m a i n a d vantages of the compan y
▶ The Institute is a state-owned enterprise
operating competitively. It consists of the
certification body, inspection body with
accredited laboratories and modern
testing equipment for vehicles testing
▶ The Institute is the leading organization
for standardization in Ukraine
▶ The Institute is notified Administrative
Authority and the Institute Testing Center,
that includes laboratories of active, passive
and environmental safety, functions as the
Technical Service of Ukraine under the 1958
Geneva Agreement
114

▶ The staff received more than 130 patents
and inventor’s certificates for introduced
scientific research and technological
inventions
▶ The Institute is a founding and
institutional member of the Transport
Academy of Ukraine

2014

2015

Net income

5 600

7 698

EBITDA

3 933

6 506

Development
prospects

Main
customer s

▶ Introducing new activities aimed at
improving the safety, environmental
protection, economics of road transport
and of the transport industry in whole

▶ Natural and legal persons, residents
of Ukraine

▶ Establishing of the Institute transport
disasters research center
▶ Working to improve accessibility of
transport services
▶ The use of alternative fuels
▶ Increasing the efficiency of transport
▶ European integration of the branch
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Organizational Structure
State Enterprise «Th e S t a te R o a d Transpor t
Research Institute» for 2016

Science and Engineering Council

Director
of the SRTRI

Coordination Council for quality

First Deputy Director
for Science

Deputy Director
for Science

Deputy Director
for Science

Deputy Director
for Science

Lead engineer

Deputy Director
for Finance

Laboratory of Road
Vehicles Testing and
Diagnostics

Division on Certification
of Foreign Products

Division of Cargo
Transportation

Division of Construction Design
and Scientific-Technical
Expert Assessment

Operations engineering
division

Lead Economist

Research Laboratory for
Fuel Use and the
Environment

Division
on Certification of Inland
and CIS Products

Division of
Public Transportation

Division of Transport Safety

Transportation Division

Economic Planning Division

Testing Laboratory
“Technical Service for
Road Vehicle Tests”

Division of registration,
information support
and monitoring

Division of Road
Transport Economics

Engineering Division

Chief Accountant

Division of Research
and Regulatory Support
in the Field of Road
Vehicle Maintenance

Division of Quality
Management and
Certification of Management
Systems

Editorial
and Publishing Division

Group
for developing and publishing
technical documentation

Accounting Department

Division of Computer Systems
and Information Security

Division of Certification
of Components and
Equipment

Science and Research Library

Division of Services
Certification

Division of scientific
methodological support
of training and professional
improvement of road
transport personnel

Staff Division

Administrative Office

Employees of the management apparatus :

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Deputy Director for
Certification

Division of Product Engineering
Supervision

Number of employe e s - 2 5 3
116

Division of Material and
Technical Supply and
Procurement

Division of Standardization
and Metrology

Co n t a c t s

Director’s Assistant
Consultant
Administrative Assistant
Lead Legal Advisor
1 category Legal Advisor
Legal Advisor
Chief of the labor protection service
Civil defense expert

57 Peremohy Ave, Kyiv, 03113, Ukraine
tel.:+38 (044) 456-3030, +38 (044) 201-0810,
fax: +38 (044) 455-6791
info@insat.org.ua
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The State
Enterprise
«Dniepropetrovsk's
Railway Transpor t's
Organ Of
Cer tification»

State enterprises investment projects in the inf rastruc ture sec tor of Ukraine

Key financials, thous. UAH
2015

2016 (1st half-year)

Net financial result

1074, 4

523, 3

EBITDA

787

544

Net Operating Income Structure, 2015

Dnipro

▶ Certification of products, processes and
services,сertification of quality
management systems, сertification of
manufacturing, сonformity assessment to
requirements of technical regulations,
verification of knowledge workers subjects
transportation of dangerous goods by rail,
river and sea transport, оrganization and
conducting surveys of boilers tanks and
work associated with them, еnergy
inspection (energy audit)
▶ SE «DRTOC» is the only certification
body in Ukraine, which accredited to carry
out works on conformity assessment to
requirements of technical regulations on
the provision of services of transportation
of passengers and goods by rail, the safety
of railway transport infrastructure
▶ The company employs 34 specialist
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Main
Customer s
JSC “Ukrzaliznytsia”, Huta Bankowa Sp. z
o.o. (The Republic Of Poland), Odlewnia
Zeliwa Bydgoszcz Sp. z o.o. (The Republic
Of Poland), BETAMONT-ES s.r.o. (Slovak
Republic), PJSC “Dniprovagonmash”,
PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY
“DNIPROPETROVS’KY STRILOTCHNY
ZAVOD”, OJSC “INTERPIPE NTRP”, STATE
ENTERPRISE “SEA COMMERCIAL PORT OF
ILLICHIVSK”, State Enterprise “ Mariupol
Sea commercial port”, PJSC
“Ukrspectransgaz”, Joint venture open
joint-stock company "Gomel
electrotechnical plant" (Republic of
Belarus), «Prommashkomplekt» LLC
(Republic Of Kazakhstan)

40%

The income from the certification
of product

32%

The income from technical
supervision over the certified
products

18%

The income from the knowledge
test

6%

The income from the certification
of quality management systems

4%

The income from the certification
of manufacturing

0%

The income from execution of
research

Net Operating Income Structure,
1st half-year 2016
39%

The income from the certification
of product

33%

The income from technical
supervision over the certified
products

10%

The income from the knowledge
test

10%

The income from the certification
of manufacturing

7%

The income from the certification
of quality management systems

1%

The income from execution of
research
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Development prospects
The basis for the development of the
enterprise is the competence of staff,
permits and technical base:

▶ started the process of accreditation in
NAAU test centre plans to expand the
scope of accreditation with the
introduction of its capability of testing
software for industrial automation

▶ in perspective-the study aspects of EU
conformity assessment in the and
consideration of the possibility of
introducing methods in Ukraine

▶ testing of raw materials and materials,
electrical and rubber products

▶ carrying out works on certification of
containers and packaging

State
Enterprise
«Danylo Haly tskyi
International
Airpor t «Lviv»

▶ testing of mechanical and electrical
properties assortment of nonferrous
metals used for industrial production

▶ working with standards ISO 50000
▶ the verification of tanks carrying
dangerous goods
▶ energy certification of buildings

Lviv

Company organizational chart
Certification
Authority Board

Director

Management
Department

Personnel
Certification
Department

Representative
Office in Kyiv

Accounting
Department
Deputy
Director

Certification and
Attestation
Department

Enterprise today
▶ the western gateway of Ukraine
▶ terminal total area- 47,233 m²
▶ carried/operated:

Development
Department

Test
Centre

Technical Expertise
Centre

◆ 2015 – 570 544 PAX / 7190 movements
◆ ½ 2016 – 282 396 PAX / 3760 movements
(increase by 20,2% / 19,3% ).
▶ Structure/location:

Co n t a c t s
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Ribins′ka str., 102, Dnipro, Ukraine

◆ distance to EU border - 70 kм.

◆ catchment area within 2,5 hours - 9,0M
people.
◆ market segments - private and business
travellers from the regions of Lviv,
Ivano-Frankivsk, Uzhhorod, Chernivtsi,
Ternopil, Khmelnytskyi, Rivne and Lutsk.
▶ Quantity of personnel:
◆ 2015 – 890 pers.
◆ 1/2 2016 – 937 pers.
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T h e m a i n a d vantages
of the company

Main
customer s

▶ the modern passenger terminal with
spare capacity

Ukraine International Airlines; LOT Polish
Airlines; Pegasus Airlines; Azur Air Ukraine;
Atlasjet Ukraine; Deutsche Lufthansa AG;
Turkish Airlines; Azerbaijan Airlines;
WindRose; Ukrtatnafta; Dniproavia; PAVO
GROUP; Donetsk private enterprise
partnership «Airline «ANP»; Flemingo Duty
Free Ukraine and others.

▶ runway is capable to serve widebody
aircrafts (CAT-D)
▶ Lviv is the touristic and historical
heritage of Ukraine

State enterprises investment projects in the inf rastruc ture sec tor of Ukraine

Net Operating Income Structure,
1st half-year 2016

▶ Western Ukraine is rich of spas and
resorts available all year round

45%

Airport charges

33%

Other non-aviation revenue

18%

Ground handling and other
services

4%

Other aviation revenue

Key fin ancials, thous. UAH
2015

2016 (1st half-year)

Net income

59407

42 728

EBITDA

73970

54 399

Development prospects
▶ Open Sky with USA opens new horizons
for the commencement of new routes in
the nearest future and the main Ukrainian
Diaspora in Canada and USA has local area
origin and supports demand on VFR
traveling

Net Operating Income
Structure, 2015

▶ the attraction of both traditional and
low-cost air carriers widens route network,
encourages competition, results in
reducing ticket prices
46%

Airport charges

38%

Other non-aviation revenue

13%

Ground handling and other
services

3%

Other aviation revenue

Co n t a c t s
122

▶ PPP investments in the development of
aeronautical and non-aeronautical
activities and infrastructure
▶ over two millions of the Western
Ukrainians are working in EU: cash
support of relatives in Ukraine and
demand for air travel
▶ further improvement of tourism
infrastructure and services in the region

Airport CA, 79000, Lviv, Ukraine
tel: +38 (032) 229 81 12
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State
Enterprise
«Sea Commercial
Por t of
«Chornomorsk»

State enterprises investment projects in the inf rastruc ture sec tor of Ukraine

T h e m a i n a d vantages
of the company

Main
customers

The SE “SCP "Chornomorsk" has five
reloading terminals:

▶ Terminal № 1

▶ JSC «TRAIS»

▶ Conteiner terminal
▶ Terminal № 2
▶ Terminal № 4
SE "Sea Commercial Port "Chornomorsk" a modern highly mechanized universal
international transport hub, specializing in
handling general (containers, metal products) and bulk (liquid, bulk and break-bulk)
cargoes from land modes of transport on
seagoing vessels and vice-versa. Sea Commercial Port «Chornomorsk» is one of the
largest ports in Ukraine. Sufficient depth in
water approaches, no availability of complex approach channels and narrow channels facilitate navigation of large-capacity
fleet.

Developed infrastructure linked with
related modes of transport, primarily by rail
and road, allows effectively deliver the
goods.
The port provides a full range of stevedoring services all the year round, 24 hours a
day. SE "SCP «Chornomorsk» has a well-developed infrastructure, energy supply
system, convenient sea approaches and
can take vessels up to 13,5 m depth and
with the carrying capacity over 100 thousand tons.

▶ Terminal № 5
Three specialized complexes:
▶ Specialized Complex of reloading of Ore
▶ Specialized complex of reloading of the
liquid cargo
▶ Specialized sulfur reloading complex

The total annual capacity of the port –
30,3 mln./year. (the max capacity – 19,9
mln.tonns in 1985), including:
▶ 1150,0 thous.TEU (of containers);
▶ 254300 un. of vehicles.
▶ The number of staff on October 1, 2016
totaled 4 252 people.

Sea
Commercial Port
"Chornomorsk"
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▶ JSC «WORLD OCEAN SKY»
▶ JSC «Transbulkterminal»
▶ JSC «Transgreynterminal»
▶ JSC «METINVEST-SHIPPING»
▶ JSC «MTA SERVICE Ltd.»
▶ Public JSC «PLASKE»
▶ JSC «PORTINVEST LODGISTICS»
▶ JSC «SA Risoil - Terminal»
▶ Private JSC SHIPPING COMPANY
«UKRFERRY»
▶ JSC «FRAM SHIPPING ADGENCY»
▶ JSС «GAMMA TRANSBAN»
▶ JSC «TRANS-SERVIS»
▶ PC «MZK»
▶ JSC «Marine Technical Center»

Main features of the por t
▶ Total annual capacity, incl.:
Containers, TEU
Auto vehicles

30.3 mln.t.
1150 ths.
254 300 un.

▶ Main production area

302 ha

▶ Water area

11 952,69 ha

▶ Internal water area

417,69 ha

▶ Outer roads

11 535 ha

▶ Depth of outer road

17-23 m
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▶ Depth of approaching channel

14,50 m

▶ Total number of berths
Cargo berths
Auxiliary berths

27
24
3

▶ Total lengths of berthing line

5 251,40 m

▶ Depth at berths

7,5-13,5 m

Net Operating Income Structure, 2015
35 450

5 645

187 360

State enterprises investment projects in the inf rastruc ture sec tor of Ukraine

Key financials,
thous. UAH
2015

2016 (1st half-year)

Net financial result

525 977

107 611

EBITDA

688 633

160 263

Total revenues

1 869 799

684 456

Development prospects
Priority directions of the plan ase:
▶ increasing of cargo turnover

1 641 344
Net income
Operating income

thous.
UAH

Financial income
Other income

Net Operating Income Structure,
2016 ( 1st half-year)
25 247 1 318

▶ transmission of the port infrastructure
objects to the private stevedoring
companies, on conditions of the
public-private partnership
▶ increasing and stability of the financial
results of the enterprise
Attracting of the private investments in
port infrastructure objects of the state
ownership at the port territory according
to Art. 26 of the Law of Ukraine "On sea
ports of Ukraine" is one of the priorities of
the SE "SCP “Chornomorsk” in further
development of the port and may be
based on:
▶ concession contracts
▶ agreements on joint activity

60 163

▶ lease agreements
597 728
Net income
thous.
UAH

Operating income

▶ other types of investment contracts
concluded under special procedures
established by the laws of Ukraine

Financial income
Other income

Co n t a c t s
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Ukraine, Chonomorsk, Odessa region
www.ilport.com.ua
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State
Enterprise
«Inspec to rate fo r
Training an d
Cer tification
of Seafarers»
Over the past years, from the day of its
establishment, the Inspectorate for Training and Certification of Seafarers (ITCS) has
performed a large amount of work to
improve the national system of training
and certification of seafarers, and to develop regulatory framework complying with
the international requirements. The
achieved results allow Ukrainian seafarers
to serve on ships entitled to fly the flags of
almost all countries, in all basins of the
oceans, and contribute to the high prestige
of our maritime personnel and enhancement of the positive image of Ukraine.
There has been established the common
State Register of Seafarers` Documents
that provides reliable control of documents

The main tasks
of the ITCS are:
▶ analysis of national and international
experience in the field of training, assessment of competence and certification of
crew members on seagoing merchant
vessels
▶ proficiency endorsement for seafarers at
permanent state qualification commissions (SQC) and also endorsements for
issued in our country to seafarers to confirm their professional competence. With
the participation of the ITCS, the Maritime
Administration has signed agreements on
the recognition of our seafarers’ certificates with 53 countries. The ITCS staff
prepares and publishes numerous information, education, reference materials for
training, assessment of competence and
certification of seafarers, prepares reports
to IMO and much more. The considerable
and comprehensive activities of the ITCS
pay off: in recent years the level of professionalism of Ukrainian seafarers has improved and their demand on the global
maritime labour market has increased.

The Inspec torate for Trainin g and Ce r tification of
Seafarers is a state organization and operates
under the super vision of the Ministr y of
Inf rastructure of Ukraine.
Accordingly to the main tasks, the ITCS
participates in the formation of staff
resources of maritime transport
professionals in compliance with the
requirements of the STCW Convention,
ratified by Ukraine, and national
regulations in the field of training and
certification of seafarers.
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seafarers’ documents that attest their
qualification
▶ representation and protection, on
behalf of the Ministry of Infrastructure of
Ukraine, of Ukrainian interests in the field
of training, assessment of competence and
certification of seafarers at IMO.

Accordin g to the imposed
tasks, the ITCS:
▶ establishes permanent SQCs for
endorsement of seafarers’ qualifications
▶ maintain a register of all documents
issued on the territory of Ukraine that have
expired or have been revalidated, suspended, cancelled or reported lost or destroyed
and also of dispensations issued
▶ confirm the validity of documents
▶ under instructions of the Ministry of
Infrastructure of Ukraine, envisages drafts
of legal acts, standards, training
programmes and other documents on
training, assessment of competence and
certification of seafarers; submits its
remarks and propositions for them

▶ under instructions of the Ministry of
Infrastructure of Ukraine, represents and
protects interests of Ukraine on training,
assessment of competence and certification of seafarers at IMO, analyzes and
accommodates propositions of ministries,
other central authorities of the executive
branch concerning the afore-mentioned
issues at IMO and submits summarized
proposals to the Ministry of Infrastructure
of Ukraine, prepares reports and other
information for IMO
▶ performs other functions to accomplish
tasks envisaged for the ITCS in accordance
with the applicable legislation of Ukraine

▶ prepares and publishes analytical,
informative, educational, methodic, popular scientific and other materials on training, assessment of competence and certification of seafarers
▶ under instructions of the Ministry of
Infrastructure of Ukraine, organizes scientific and research works concerning the
improvement of the national training
system, assessment of competence and
certification of seafarers; takes part in their
implementation
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Organization Char t of the State
Enterprise «Inspectorate for Trainin g
and Cer tification of Seafarers»

mln.
UAH

Head

First
Deputy
Head

Deputy Head
for Economic
Matters

State Register
of Seafarers’
Documents
of Ukraine

Mariupol
Regional
Branch

Deputy Head
for Certification
Matters

25,9

Confirmation of seafarers
qualification

4,2

Services for registration and
confirmation of seafarers'
documents

4,0

Ensuring the production and
issuance of the Seaman's
Seagoing Service Record Book

0,65

Issue of badges "Deep-sea voyage
captain" and "First-grade ship
engineer officer"

Chief
Accountant

Net Operating Income Structure,
2014 -201 6

Regional
Branches

Odessa
Regional
Branch

Net Operating Income Structure, 2016

Izmail
Regional
Branch

Mykolaiv
Regional
Branch

Kherson
Regional
Branch
mln.
UAH

4,3

2014

15,0

2015

8,0

2016 (1st half-year)

Number of empl oyees - 129

Major clients

Kyiv

Maritime industry workers
Mykolaiv
Odessa

Commercial sea ports

Training centres

Mariupol

Kherson
Maritime education institutions

Crewing companies

Izmail
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State Qualifi cation Commissions

Inspec torate for Trainin g and Cer tification
of Seafarers

Harbour
Master

State Qualification
Commission

Training Institution

International Activities

Protocol for confirmation of
qualification

Certificate of training

State Register of Seafarers’ Documents of Ukraine

Training
Institution

The list
of issued
certificates

Register

The list of issued
certificates of
competency,
endorsements
and certificates
of proficiency

Crewing
companies

Harbour
Master
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▶
▶
▶
▶
▶

Shipowners

Harbour
masters

Improvem ent of the transparency and effectiveness
of operations of the state qualification commission
and the State Register of Seafarers Documents
of Ukraine

Development of the software
Electronic Personnel
Testing System

▶
▶
▶
▶
▶

Validity
verification of
seafarers’
documents

Maritime
administrations

List of IMO Member States that have concluded Memoranda on recognition
of Ukrainian seafarers’ certificates

Certificate of Competency

Automated testing
of the software Electronic
Personnel Testing System

Panama
Cyprus
Antigua and
Barbuda
Bahamas
Saint Vincent
and the
Grenadines
Netherlands
Vanuatu
Malta
Marshall
Islands
Jamaica

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Barbados
Denmark
Singapore
Liberia
Poland
Cambodia
New
Zeland
Isle of Man
Hong Kong
Belize
Iran
Latvia

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

▶
▶
▶
▶

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Estonia
Italy
Great
Britain
Lithuania
France
Slovak
Republic
Democratic
People’s
Republic
of Korea
Romania
Yugoslavia
Mauritius
Greece

▶
▶
▶

Ireland
Russia
Kiribati
Azerbaijan
Morocco
Turkey
Czech
Republic
Georgia
Mongolia
Viet Nam

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Comoros
Belgium
Philippines
State of Israel
Lebanon
Jordan
Luxembourg
Norway
Finland
Switzerland

Development prospects
▶ The opening of the additional branch of
the Inspectorate for Training and Certification of Seafarers in Kherson would create
favourable conditions for the service users
(seafarers), allow to avoid a number of
administrative barriers and reduce lost time
for the certification process

Co n t a c t s

Expectation:
▶ the introduction of the Electronic
Personnel Testing System shall improve
the effectiveness of evaluation of seafarers’
qualifications
▶ reduce the frequency of state qualification commissions’ meetings and prevent
corruption

25 Olenіvska Str., Kyiv 04080, Ukraine
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Private
Stock
Company
«Kyiv
Dniprovske
MPPZT»
▶ The activity of PSC "Kyiv-Dniprovske MPPZT" aims to provide a single process for
railway transportation service, release companies (manufacturers) from non-core
functions of shunting operations and cargo handling works
▶ The company is on the second place after PJSC "Ukrzaliznytsia" in the market of
cargo transportation with a share of about
10%
▶ The company has 27 branches: Barska,
Berdyanska, Brodetska, Enerhodarska,
Zhytomyrska, Zelenodolska, Izmayilska,
Kamyanets-Podilska, Kyiv-Moskovska,
Kyiv-Petrivska, Kirovohradska, Kotovska,
Lubenska, Kostyantynivska, Myronivska,
Novokakhovska, Odeska, Olshanska,
Poltavska, Prylutska, Sumska, Ternopilska,
Trypilska, Kharkivska, Khersonska,
Cherkaska and Kyiv-Dniprovskyi
Production Unit

State enterprises investment projects in the inf rastruc ture sec tor of Ukraine

Main customer s
▶ PSC "Kyiv-Dniprovske MPPZT"
transports goods for companies and
organizations of different ownership types
and different areas of production located
throughout the territory of Ukraine

▶ Branches operate in 17 regions of
Ukraine and Kyiv. Cooperate with all regional branches of PJSC "Ukrzaliznytsia"
and have connections with 49 railway stations of a public railway system

▶ The company provides services to
thermal and nuclear power plants,
enterprises of oil refining and chemical
industry, cement plants, plants of concrete
products, house-building companies,
granite quarries, elevators, refineries and
others. Also, a number of strategic
state-owned enterprises are the company's
customers

PJSC «DTEK Dniproenergo», PJSC «DTEK
Donetskoblenerho», PJSC «Centrenergo»
SC «Cherkaska Teploelectrostanciya», LLC
«Euro Reconstruction» (coal);
LLC «NIBULON», LLC «Kernel Trade», LLC
«Yunikorn Maritime» (grain);
PJSC «Azot» (fertilizers);
PJSC «ZZBK im. S. Kovalska», JSC
«Yugcement», LLC «Beton Complex»,
PJSC «Heidelberg Cement Ukraine»
(building materials);
PJSC «Ternopilskyi karyer» (limestone);
SC «Mykolayivskyi richkovyi port» ASK
«Ukrrichflot» (scrap, ore, timber, etc.).
▶ Currently PSC "Kyiv-Dniprovske MPPZT"
serves more than 700 companies

The principal activities of the company are:
▶ cargo transportation
▶ shunting work
▶ cargo handling
▶ other services related to transportation
of goods

Income f rom transpor tation of cargo 2015,
mln. UAH

▶ construction and installation work

263,4
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▶ The main customers of the
company are:

95,0

Building materials

64,7

Coal

33,4

Grains

27,5

Other goods

16,5

Oil

15,4

Fertilizers and chemicals

10,9

Scrap and ferrous metals
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Net income f rom sales of ser vices 2015,
mln. UAH

322,5

263,4

Transportation of cargo

31,8

Shunting

16,0

Other services related to the
transportation of cargo

11,3

Cargo handling

State enterprises investment projects in the inf rastruc ture sec tor of Ukraine

T h e m a i n a d vantages
of the company

Development
prospects

▶ Long-term experience

▶ Expanding services provision

▶ Territorial diversification

▶ Cooperation with new partners and
successful companies

▶ Providing stiff competition in the
transport services market
▶ The flexibility and efficiency of pricing
▶ A variety of technical resources

Net Operating Income Structure 2015,
mln. UAH

▶ Cooperation with customers and service
providers
▶ Cooperation with regional branches of
PJSC «Ukrzaliznytsia»
▶ Free railway tracks for sediment rolling
stock

322,5
455,4

Net income from sales of
services

132,7

Other operating income

0,2

Other income

▶ Purposeful and qualified staff
▶ Employee training program
▶ Social guarantees for employees

▶ Improving pricing system based on
micro (macro) indicators
▶ Renewal (creation) repair facilities
▶ Modernization of fixed assets
▶ Increase the additional income by
renting rolling stock
▶ Improving the quality of cooperation
with all partners
▶ Creating a unified electronic database
in orderЬto strengthen control over the
branches` activities
▶ Optimization of branches` financial and
material resources for improving the
profitability of their activities
▶ Streamlining company's staff and
improving the organizational structure
▶ Increasing the level of motivation and
productivity of employees.

Key financials,
mln. UAH
2015

136

Net financial result

8,9

EBITDA

24,4

Number of
employees
2 181

Co n t a c t s

02092, Kyiv, Alma-Atynska, 37
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Government
Enterprise
«Marin e
Search and
Rescue
Ser vice»
Ukraine is a party to the number of international agreements – International Convention on Maritime Search and Rescue
(SAR-1979), International Convention for
the Safety of Life at Sea (SOLAS-74) and
Agreement on Co-operation Regarding
Maritime Search and Rescue Services
among Black Sea Coastal States (Ankara
Agreement 1998). GE “MSRS” fulfills the
obligations of Ukraine as a coastal state on
organization, coordination and search and
rescue (SAR) at sea in aeronautical and
maritime SAR region of responsibility (SRR)
of Ukraine.

structural divisions of MSRS.

SAR operations at sea is complex activity
demanding effective cooperation of all

▶ Support facilities
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To ensure permanent SAR readiness for
rescuing people, provision of urgent
medical assistance and delivery to safe
places.

As on September 2016 the number of
employees of GE “MRSR” were 195 persons,
including administrative staff of 127 persons
and operational staff of 68 persons.

Net Operating Income
Structure, 2016

Main development
goals
▶ development of both marine and aeronautical components of the SAR system
(SAR speedboats, all-weather SAR helicopters in the SAR version, a multipurpose
rescue vessel with Ice Class)
▶ development of SAR facilities deployment and maintenance infrastructure
(shore bases for SAR boats and a storage
base for them)

▶ Communications
▶ Search and rescue facilities
▶ On-scene coordination in SRR

▶ state Maritime Rescue Coordination
Centre (State MRCC)

▶ two SAR sped-boats «Patrol 150 SAR»

▶ national Long-Range Identification and
Tracking (LRIT) Data Centre

Number of
employees

▶ State MRCC and MRSCs for coordination
and assistance in the Ukrainian SRR and
on-scene coordination

Specialized fleet
of GE «MSRS»
includes:

▶ coast GMDSS station in Odesa, Mariupol
and Berdyansk, which perform 24/7 watch
and ensure operational response to
distress signals, planning and coordination
of SAR missions

The main task of
GE «MSRS»

GE “MSRS” includes and operates five
components of SAR system in Ukraine:

GE «MSRS»
has in its
structure:

▶ maritime Rescue Sub-centre (MRSC) in
Mariupol

State enterprises investment projects in the inf rastruc ture sec tor of Ukraine

▶ three SAR speedboats «Boomeranger
C-1100 RIB»
▶ multi-purpose vessel with Ice Class
project PR 1454 (“SAPFIR”)
▶ SAR vessel of project PR 522

98%

Net income from sales of
services

1%

Other operating income

1%

Other income
EBITDA - 52 776 thous. UAH
Net financial income
- 42 330 thous. UAH

▶ development of coastal structure for the
GMDSS segment elements of the SAR
system (including erection of our own
towers and masts to secure the maximum
radio coverage of the GMDSS A1 and A2
Sea Area in SAR Region of Ukraine)
These development goals realization is
going to lessen the response period and
enable rendering help to victims in any
point of maritime and aeronautical SAR
Region of Ukraine.

According to the Decree of Cabinet of
Ministers of Ukraine by 24.02.2016 №158
funding of the activities for functioning
and development of the SAR system in the
SRR region of Ukraine is performed at the
expense of 10% of all tonnage dues to be
paid to GE «MSRS».

▶ non-selfed-propelled floating workshop
“PM-607”

Co n t a c t s

140a, Lustdorfska Doroha str. Odesa, 65114, UKRAINE
tel:+38 (048) 785 0717, fax:+38 (048) 785 0718
semsrs@sar.gov.ua
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State
Enterprise
«Mariupol Sea
Commercial
Por t»

Mariupol Sea Commercial Port is one of
the oldest ports of Ukraine with old good
traditions and wealth of experience. It was
founded in 1889 and since then it is the
main Sea Gate of Donbass. Port of
Mariupol is one of four largest ports of
Ukraine and a local economic mainstay.
During external threat the port of Mariupol,
situated in a front-line city, protects
responsibly not only the port workers’
interests and safety, but the whole city. The
Port provides assistance to the army and

State enterprises investment projects in the inf rastruc ture sec tor of Ukraine

▶ loading berths – 18 units of total length
3,657.0 m

At present the Port of Mariupol accepts
vessels with draft no more than 8 m. and
length up to 240 m. Port calls of vessels
with length more than 240 m and loading
to draught more than declared ( but no
more than 8,2 m) are permitted by
Harbour Master only.

▶ auxiliary berths – 4 units of total length
222 m

Plan for 2016 calls for cargo handling
volume at 8.8 mln. ton including:

Passage of vessels is carried out in the
Approach Canal leading to Coal Harbor
with characteristics as follows:

▶ metal – 4.2 mln. ton

▶ planned depth – 9.15 m

▶ clay – 0.1 mln. ton

▶ length - 18 km

▶ grain – 0.4 mln. ton

▶ width - 100 m

▶ ore – 2.4 mln. ton

On the grounds of Mariupol port there are
22 berths of total length 3,879.0 m and
depths range from 8.0 up to 9.75 m,
including:

the city on a regular basis for restoration of
damaged infrastructure, after shooting
attacks and demolitions due to military
operations.
The Port renders full complex of services
regarding cargo handling and vessels calls.
The Port has at its command appropriate
productive facilities, including berths,
warehouses, transshipping machinery for
handling transport means such as vessels,
railway cars, and motor vehicles.

Mariupol

▶ others – 0.1 mln. ton

Structure/favorable location of the enterprise
SE “Mariupol Sea Commercial Port” (hereinafter SE”MSCP”) is situated at the northwestern coast of Taganrog Gulf of the Sea
of Azov. The Port has a favorable location in
the junction of transport corridors and the
center of the largest industrial region in
the south-east of Ukraine.

▶ machine repairing shops

Area of the Port of Mariupol premises is
77.86 hа. It is surrounded by housing
development and recreational zone of the
city. In the north -east the Port area
borders to the premises of Azov Ship
Repairing Plant. In the west the Port area
borders to beach area free from housing
development.

▶ power supply facilities

The Port structure includes divisions as
follows:

▶ gantry cranes – 59 units

▶ three cargo handling areas
▶ port fleet
▶ inner port machinery depot
▶ Mechanization service of cargo
handling areas
▶ construction machines and
mechanisms unit
▶ railway shop
140

▶ coal, coke – 1.6 mln. ton

▶ motor depot
▶ technological tools complex
▶ repair, construction and assembly
division of the Port

The Port of Mariupol is served by one
Railway Station “Mariupol-Port” situated
near the Port. The Station gives service of
18 berths of SE “MSCP”.
Equipment:

▶ rail Mounted Gantry Cranes - 3 units
▶ Rubber Tyre Gantry Cranes (RTG) - 4
units, Reach stacker - 1 unit
▶ Fork-lift trucks - 97 units, bucket
loaders -24 units
▶ Coal loading complex
▶ Tug boats - 8 units, floating
cranes - 5 units
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Net Operating Income Structure, 2015

83,4%

Loading/unloading
operations

7,4%

Port fleet service

6,4%

Auxiliary cargo handling
operations

State enterprises investment projects in the inf rastruc ture sec tor of Ukraine

T h e m a i n a d vantages
of the company

Development
prospects

▶ Proximity to major places of ferrous
metals production localization: the largest
iron and steel works of Ukraine “Mariupol
Metallurgical Plant named after Illich” (JSC
“Illich Iron and Steel Works”) and PJSC
“Azovstal Iron and Steel Works” are located
just outside the Port

By the Order of the Ministry of
Infrastructure of Ukraine №415 of 19
October 2015 The Strategic Development
Plan of SE “Mariupol Sea Commercial Port”
till 2020 was approved.

2,3%

Cargo storage

▶ Proximity to large places of coal, clay
localization

0,5%

Other incomes

▶ Berths versatility
▶ Quality and rate of customers’ cargo
handling
▶ Highly qualified staff

Net Operating Income Structure,
2016 ( 1st half-year)

▶ Upgraded modern machinery
▶ Number of employees - 3,468

84,3%

Loading/unloading
operations

8,2%

Port fleet service

4,7%

Auxiliary cargo handling
operations

2,1%

Cargo storage

▶ Metinvest-Shipping, LLC

0,8%

Other incomes

▶ STT, Ltd

In order to attract new cargo flows,
investors and to create decent
competitiveness in the port service market
the following activities are provided:
▶ Grain handling terminal construction
(jointly with the investor)
▶ Sunflower seeds oil handling complex
construction (jointly with the investor)
▶ Terminal construction at the land area
of berths N16 and 17
▶ Reconstruction (modernization) of
power supply systems

Main
customer s

▶ Ascet Shipping, Ltd
▶ Elektrostal, LLC
▶ Install, PE
▶ Lema Shipping, Ltd

Key financials,
thous. UAH

142

2015

2016 (1st half-year)

Net financial result

516 492

157 197

EBITDA

673 432

255 829

Co n t a c t s

87500, UKRAINE Mariupol, Donetsk region,
99, Admiral Lunin Ave
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State
Enterprise
«Mykolaiv Sea
Commercial
Por t»

Key financials,
thous. UAH

The Charter of the SE “MSCP" is approved
by the order of Ministry of infrastructure of
Ukraine dated 07.06.2013 No. 365.

The history of Mykolaiv sea port begins
with the creation of the city of Nikolaev in
1789.

The main activities are:

The port is connected with the Black sea
by Bugsko-Dneprovsko-Limanskiy channel
with length of 44 miles.

▶ keeping and ensuring the effective
usage of state property located in the
economic management of the enterprise
▶ transfer of state property in the
prescribed manner to the rental and
monitoring its preservation, safe operation
and intended usage

State enterprises investment projects in the inf rastruc ture sec tor of Ukraine

2015

2016 (1st half-year)

Net financial result

6 644

5 999

EBITDA

23, 4

15, 0

Net Operating Income Structure, 2015

The water area of the port is a good
anchorage for large vessels.
The main advantage of the Mykolaiv sea
port is a favorable geographical location
namely:

▶ providing for the services for the storage
of goods

▶ the intersection of road, rail, river and
sea routes

Mykolaiv sea port is now fully reformed on
the model of public-private cooperation.
This model of development is a tool to
attract private investments while
maintaining public control over the objects
of port infrastructure.

▶ well-developed railway network
▶ closeness to industrial centers of
Ukraine and other countries.

47 628
thous. UAH
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Rental of immovable and
movable property

13%

The fee for a bareboat Charter

12%

Other services (weighing on
vehicle scales, technical
supervision, etc.)

9%

Interests on the balance of
current accounts

4%

The use of easement

4%

Storage of property/goods

Net Operating Income Structure,
2016 ( 1st half-year)

27 840
thous. UAH
Mykolaiv

58%

56%

Rental of immovable and
movable property

16%

Interests on the balance of
current accounts

14%

The fee for a bareboat Charter

7%

Other services (weighing on
vehicle scales, technical
supervision, etc.)

4%

The use of easement

3%

Storage of property/goods
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Organizational
structure

Main
customer s

Development
prospect s

Rental of state movable/immovable
property:

▶ Reconstruction of the open area for
technological equipment and heavy
vehicles into the complex of storage and
overloading of vegetable oil. The rear of
berth No.12

▶ Nikmorservis Nikolaev LLC
Director

▶ Stevedoring Company
“Nikmet-terminal“ LLC

◆ 5 million dollars USA - the BUNGE
investor's funds. The open area for
technological equipment and heavy
vehicles (inv.№22004) – the property of
SE «MSCP»

▶ Greentour-eks LLC
Deputy
Director for
economic and
analytical
security

First
Deputy
Director

Main
engineer

▶ Neco LLC
Main
accountant

▶ Yuzhnaya Stevedoring Company
Limited, Inozemne Pidpriyemstvo
▶ Stevedoring Investment Company LLC
▶ Dnipro-bugskiy Marine Terminal LLC

The technical
supervision
service

Department
of planning

Legal
Department

The
Department
of property
relations

▶ Sisayd Terminal LLC
Centralized
acconting

▶ Transparent LLC
▶ Ugram-service LLC
▶ Markoni LLC

Group
of transport
security

Assistant
of the
Director

Autoweighing

Senior
Inspector
personnel

Commercialcontractual
Department

▶ Reconstruction of open storage area into
a storage of keeping and overloading of
grains and oilseeds. The rear of berths
No.12-13. Warehouse area of 3,5 thousand
sq. m.
◆ 6 million dollars USA - the BUNGE
investor's funds. Open storage area
(inv.№3378) - the property of SE «MSCP»
▶ Reconstruction of a warehouse with a
ramp into a warehouse for the storage of
grain and oilseeds. The rear of berth No.10
◆ 4 million dollars USA – funds of the
investor COFCO AGRI. The warehouse with
ramp (inv.№2601) – the property of
SE «MSCP»
▶ Reconstruction of indoor warehouse
No.7 with taking into account modern
requirements, acquisition of a hydraulic
gantry crane g/p 12 tn. The rear of berth
No.9
◆ 120 million UAH - reconstruction of
indoor warehouse No.7
◆ 50 million UAH – purchasing of
hydraulic gantry crane
◆ 170 million UAH – the total amount of
funds of the investor NIKMORSERVIS
NIKOLAEV LLC

Clothing
manufacture

◆ Indoor warehouse No.7 (inv.№3348) the property of SE «MSCP»

Number of empl oyees - 49

Co n t a c t s
146

Ukraine, 54020, Mykolaiv, 23/14,
Zavodskaya street
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State
Enterprise
«Odessa Sea
Commercial
Por t»

Odessa sea port was created 222 years ago.
The state enterprise "Odessa sea commercial port" is situated in the Port of Odessa
within Odessa city in the north-west of the
Black Sea.
The enterprise independently provides :
▶ Service of cargo and passenger ships by
its own fleet (including 17 tugs, 2 floating
crane and others)
▶ Provides services inside and outside the
port with providing of handling equipment

Odessa

vessels repair of all types with displacement tonnage up to 30,000 tons was
created on the base of the Odessa dockyard "Ukraine". Shipyard "Ukraine" is made
repairs of the foreign fleet, vessels of CIS
countries and vessels flying the flag of
Ukraine, including Ships Naval Forces of
Ukraine. Shipyard "Ukraine" manufactures
various metal, performs separate orders of
industrial character

Net Operating Income Structure,
thous. UAH
37 468
111 483

11 879 5 399

2015

13 972 318
20 789

1 301
892
192

▶ Number of employees - 982

55 082
І півріччя

504 584

346 614

114 068

Realization of the foreign currency
Realization of other current assets
Operating lease assets

Main customer s

14 8

Not industrial field of activity

▶ SC HPC-Ukraina

▶ Trexim LTD

▶ Brooklyn-Kiev LTD

▶ PJSC «Odessa Port Refrigerator»

▶ Brooklyn-Kiev Port LTD

▶ Porto-San PE

▶ Novotech-terminal LTD

▶ Sintez Oil PSD

▶ Novolog LTD

▶ Ukrainian National Stevedoring
Company LTD

▶ LLC Prista-oil Ukraine

242 545

2016

Net income

▶ Shipyard "Ukraine" of Odessa port for

▶ Olimpex Coupe International LTD

57

▶ Other services

▶ Trains many professions based on its
own training center

▶ Metalsukraine Corp LTD

103

▶ Odessa Port Transshipment
Terminal LTD

Production and recovery complex
Chabanka
Operating exchange rate difference
Using funds of enterprise by banks
Other operating activities

Key financials, thous. UAH
2015

2016 (1st half-year)

Net financial result

397 204

163269

EBITDA

435 538

210694

Co n t a c t s

65026, Mitna sq. 1, Odessa, Ukraine
www.port.odessa.ua, odsea@port.odessa.ua
Tel: +38 (048) 729 47 00
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State
Enterprise
«Specialized
Sea Por t
«Oktyabrsk»

State enterprises investment projects in the inf rastruc ture sec tor of Ukraine

Main customer s
Metals:

Food:

▶ РJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih" (cargo)

▶ LTD "Ascetic Shipping" (forwarding of
export grain cargoes)

Clay and MCM:

Forest:

▶ LTD "Optimum trans" (freight forwarder
export cargo of clay LTD "Ruteks ceramic",
JSC "Donbas Clays")

▶ LTD «Yuhekotop» (cod technological
export forwarder, timber cargo of
«Yunikorn Maritime»)

▶ LTD SA "Peters" (freight forwarder clay
export cargo of "Chok")
State enterprise "SSP "Oktyabrsk" is located
outside the city. The territory of enterprises
ranked among the land transport and port
services is 178.8 hectares and is promising
for the implementation of investment
projects and enterprise development.
The company employs 725 people.
The depth and length of the mooring line,
which is 1,53 kilometers (7 berths), can take
vessels up to 230 m, a width of 32.5 m,
deadweight up to 80 thousand tons. The
declared draft in the port passable limited
BDLK depth - 10.3 m.
The navigation period lasts a year.
For storage of goods provided 277.2
thousand sq. m. of open warehouse
platforms and 41.1 thousand sq. m of
covered warehouses. The entire storage

Southern
ICC

Port
Ochakov

Odessa
ICC
Illichivsky
ICC
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Long-term cooperation forwarder LTD TC
"YUNSA" - import MBV, oversized
equipment.

infrastructure isprovided road and rail
access roads.
Cargo arriving by train station “Jovtneva" of
Odessa railway and theircapacity is882
cars / day (14 pairs of trains).
State enterprise "Specialized sea port
"Oktyabrsk" - the only state stevedoring
company, leading its activity on the
territory of the seaport.
The port is located on the left Bank of the
Dnepro-Bugsky estuary. The courts '
approach to the port is via the
Bugsko-Dneprovsko-Limanskiy channel.
The distance from Ochakov toport
"Oktyabrsk" is 37.6 nautical miles.
The installed processing capacity of SE
"SSP" Oktyabrsk"- 2 570 ths. tones.

Nikolayevsky ICC
ICC Nika-Tera
MSP «Oktyabrsk»
Kherson ICC

Net Operating Income Structure,
thous. UAH
2015

2016 (1st half-year)

▶ Net income from sales, incl.:

434 874

192 104

Cargo
handling

355 730

161 562

Storage of goods

27 300

13 483

Additional
services
handling

27 048

7 354

Services port fleet

23 185

8 498

Other fees

1 761

773

Other

-150

434

Other operating income

29 851

8 345

Other income

683

217

▶ EBITDA

249 854

95 251

▶ Net financial result

187 400

67 422
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Net Operating Income Structure, %
0 6,4
0,4
5,0

Investment proposals

0,2 4,2 0,1
0,4
4,2
3,7

0,1

5,8

6,7

5,9
1st half-year
2016

2015

76,4

80,5

Cargo handling

Other fees

Storage of goods

Other

Additional services handling

Other operating income

Services port fleet

Other income

Development prospects
to 2038
▶ Strategic development plan of the SE
"SSP "Oktyabrsk" for the period until 2038,
approved by the Order of Ministry of
infrastructure of Ukraine from 20.04.2015
No 146
▶ Formation of a Strategic plan was
developed taking into account SE
"Chernomorniiproekt" the main directions
of perspective development of SE "SSP
"Oktyabr'sk", where proposed investment
projects to expand the port and increase
its capacity

▶ According to the Strategic plan, the
enterprise capacity in the implementation
of all investment projects increased to
29070 thousand tons

Name *

Berth
Access

Power, mln.
tons/year

Total
worth of
project,
US $ 000

Termof
recoupment,
years

Period of
realization,
years

Construction of the grain
complex extension
of the mooring line

Berth №0

3,2

92 580

8,5

2016-2018

Construction of the
grain complex

Auxiliary
berth

2,2

49 450

4,0

2016-2017

Construction of the
grain complex to
land on objects area
of Port Operators

Auxiliary
berth

2,2

49 450

4,0

2016-2018

Construction of the railway
line to auxiliary berth

Auxiliary
berth

-

240

1,5

2016-2017

Construction "Complex on
transshipment of liquefied
hydrocarbon gas, diesel fuel
and other goods“ (first turn)

Berth №6

0,9

22 940

10,4

2016-2017

Construction of the
complex for auxiliary
processing berth Ro-Ro

Auxiliary
berth

0,5

985

2,5

2016-2018

Grand Pier Reconstruction
and universal building
transshipment complexes rear
large pier (the first stage)

Berth №7

1,9

77 250

8,2

2018-2023

Berth №9

2,4

80 350

9,1

2018-2023

Construction "Complex on
transshipment of liquefied
hydrocarbon gas, diesel fuel
and other goods“ (second turn)

Berth №15

1,0

54 380

7,8

2018-2023

Grand Pier Reconstruction
and universal building
transshipment complexes
Grand Pier rear (third stage)

Berth №8

1,9

77 250

8,2

2018-2023

Berth №10

3,2

125 700

6,9

2023-2038

Construction bulk
transshipment
complexes

Berth №12
Berth №13
Berth №14

7,2

215 400

9,0

2023-2038

Construction of liquid
transshipment complexes

Berth №16

1,3

34 490

4,5

2023-2038

Construction of
Processing Ro-Ro

Berth №11

0,5

46 920

8,7

2023-2038

26,5

850 135

Total

* According to the strategic plan of SE "SSP" Oktyabrsk ", approved by the Ministry of
Infrastructure of Ukraine of 20.04.2015 №146
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The organizational structure of th e
State enterprise «SSP «Oktyabrsk»

Director

Legal
service

Professional
anticorruption
activities

General
Department

Labour
Protection
Service

Department of
contractual
work

Adviser

Accounting

Human
Resources
Department

Department
of Legal
and claims

Deputy Director
for Economics
and Finance

Department
of Strategic
Planning

The economics
department

Division of
labor and
wages

Leading
accountantauditor

Chief
Engineer

An expert
on civil
protection

Deputy
Director of
operations

Service
administrative
and technical
support

Deputy Director
for naval
and internal
security

Group repair
and maintenance
of cranes

Road and
Inland
transport
base

Cargo area

The Department
of public
procurement

The Maritime
and internal
security

Port
workshops

Department of
Information
Technology

Commercial
service

Item
health

The service
of traffic
safety

Technical
department

Service
chief power

Warehousing

Fleet port

Co n t a c t s
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Complex
technical
support

POB 170, Mykolaiv, 54052, Ukraine
Tel: (0512) 67-54-41, fax: (0512) 67-54-42
www.okt-port.com, info@okt-port.com
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State
Enterprise
«Classification
Society Shipping
Register Of
Ukraine»
Shipping Register of Ukraine (hereinafter
referred as “Register”) is a national
classification society, which performs
technical supervision and classification of
sea and river going merchant ships under
the flag of Ukraine and other countries.
The Register was established basing on
Decree of the Cabinet of Ministers of
Ukraine “About improving technical,
classification and navigational supervision
over sea and river transport” dated on
08.06.1998 No 814.
The enterprise carry out its activity basing
on and in accordance with current
legislation of Ukraine and Statute, which is
approved by Property Management Body.
Main kinds of activity are the following:
▶ Approving of design-technical
documentation and technical supervision
over building, alteration, modernization
and repair of ships, ship machinery,
equipment, refrigerating plants,
containers, testing and manufacturing of
items and materails of ship outfit etc.
issuing appropriate certificates
▶ Technical supervision over ships in
operation by means of periodical and
occasional surveys and issuing
seaworthiness certificates

State enterprises investment projects in the inf rastruc ture sec tor of Ukraine

Chernigov
Lutsk
Zhytomyr
Кyiv
Cherkasy

Lviv
Ternopil

Kharkiv

Kremenchug

KamenetzPodilsky

Dnipro
Zaporizhzhia
Mykolayiv
Odessa

▶ Technical supervision over other objects
and process of industry and transport on
behalf of Ministry of Infrastructure of
Ukraine
▶ Recording of supervised fleet and
Register Book
▶ Approving of drafts of standards,
guidance, technical conditions and other
regulatory documents as for shipbuilding,
shiprepair and technical operation of fleet

Kherson

Chornomorsk
Bilhorod-Dnistrovsky
Ishmael

Melitopol

Mariupol
Berdyansk
Genichesk

Vilkovo
Kilia

SRU has branchy system of regional offices
in main sea and river ports of Ukraine such
as: Odessa, Kherson, Mykolaiv, Mariupol,
Berdyansk, Izmail, Dnipro, Zaporizhzhya
etc. and Head Office in Kyiv.

Full list of offices you can find on
http://www.shipregister.ua/office/
regions.html?0

The Register is a dynamic company, which
jointed together a team of professionals
united by common ambition – to establish
the actual worldwide experience, means
and attainment in the field of river and sea
transport to ensure safety of navigation.

The internal Quality Management System
certified according to the requirements of
DSTU ISO 9001 and is accreditation of SRU
as inspectional body in accordance with
the European Standard EN ISO/IEC 17020
“General Criteria for the Operation of
Various Types of Bodies Performing
Inspection” are the guaranty of stability
and qualitative services provided by the
Shipping Register of Ukraine.

▶ Examination of technical condition of
ships and other objects for supervision
according to regulatory documents
▶ Certification of quality, ecology and
labor protection management systems
▶ Technical supervision over the navigable
hydrotecnical structures and
hydrotechnical structures of ports,
shipbuilding and shiprepair yards during
their design, construction and operation
irrespective of their form of ownership
▶ Technical supervision over sounding
works

Shipping Register of Ukraine developed
and continues to improve own technical
regulatory, has branchy system of regional
offices, highly experienced team of
surveyors, develops cooperation with other
classification societies and other
organizations of Ukraine and international
maritime community for ensuring safety of
shipping.

Presently the Register is exclusive national
enterprise which renders services in the
field of classification and certification of
ships and other floating structures.

▶ Technical supervision over ecological
safety of ships
▶ Statutory certification of ships on behalf
of Maritime Administrations
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Number of employees - 180
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Revenue structure for 2015,
thous. UAH
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Net Operating Income Structure, 2015
Classification and statutory certification
of ships

8%

Statutory certification of ship security
systems

6%

Technical supervision over shipbuilding
and shiprepair

Revenue structure

2015

classification and statutory certification of ships

34 759

statutory certification of ship security systems

3 926

technical supervision over shipbuilding and shiprepair

2 858

2%

Examination of technical documentation

examination of technical documentation

809

1%

Certification of materials and goods

certification of materials and goods

650

3%

Certification of companies

certification of companies

1 465

7%

technical supervision over hydrotechncial structures

3 729

Technical supervision over hydrotechnical
structures

technical supervision over sounding works

952

2%

quality management system certification

1 569

Technical supervision over sounding
works

supervision over containers

122

3%

Quality management system certification

employee certification

52

other services

82

total

50 973

2015

2016 (1st half-year)

EBITDA

20,7 mln. UAH

11,2 mln. UAH

Net financial result

23,8 mln. UAH

9,9 mln. UAH

Main customer s

Development prospects

▶ PJSC «Ukrainian Danube Shipping
Company»

▶ Harmonization of own rules with
European standards

▶ LLC Agricultural Enterprise «NIBULON»

▶ International expansion

▶ LLC «MD Shipping Company»

▶ Increase of income as a result of new
fields of activity and authorization by new
Maritime Administrations

▶ PJSC «Shipping Company “Ukrrichflot”
▶ sea commercial ports of Ukraine and
branches of SE “Administration of Sea
Ports of Ukraine»

Co n t a c t s
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68%

▶ Increasing quality of services by means
of introduction of innovations

10 Sagaydachnogo Str. Kyiv, Ukraine, 04070
Tel.: +38 (044) 321-32-63, Fax: +38 (044) 321-32-66
www.shipregister.ua, info@shiрregister.ua
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State
Enterprise
« S k a dovsk
Commercial
Sea Por t»

State enterprises investment projects in the inf rastruc ture sec tor of Ukraine

M a i n a d vantages of the enterprise
▶ Geographical position attractive for
domestic and foreign cargo-carriers.
▶ The port is open for vessels throughout
the year.
▶ Water area is protected from sea
agitations.

Khorlivsky Marine Commercial Centre is a
subdivision of SE “Skadovsk Commercial
Sea Port”:

▶ Total port area is 11.6525 ha.
▶ Total water area is 28.95 km2, including
inner water area is 0.028 sq. km, outer
roadstead depth is 8 m.
▶ Total berth length is 802.6 m.
▶ Crane travel length is 317.6 m.
▶ Depth in the middle is 5 m.

▶ Land plot area is 7.4 ha.

▶ The entrance into the ladle-shaped
Skadovsk port water area is fenced off by
an eastern dam.

▶ Possibility of attracting investors.
▶ Trouble-free cargo operations.

▶ Outer roadstead depth is 7.40…10.40 m,
inner roadstead depth is 5.40…8.00 m.

▶ Provision of hoisting equipment.

▶ The port locality is connected to the sea
with a channel of total length of about
4.6 miles.

▶ The port has two access motorways.

▶ Minimization of time consumption and
risks for all logistics process participants
during ferry line operation.

▶ The port locality has outer roads (with
berth point No. 372) and inner roads (with
berth point No. 373).

▶ The water area of Khorly Marine Centre
is unprotected from winds and waves of
eastern and south-western direction.
▶ Khorlivsky Marine Commercial Centre
can accommodate vessels with the length
of up to 120 m in propitious weather conditions.

◆ citrus fruits
◆ packaged and single-piece goods
◆ industrial goods

▶ The enterprise is securing its position at
the market as one of the leading Ukrainian
ferry ports with orientation towards Turkey.
The enterprise today:

◆ trucks and automobiles

▶ Safe moorage for vessels at port berth.

▶ Possibilities of port development and
maximum depth increase down to 8 m.
▶ Vicinity of transportation routes, ability
to provide a wide range of marine services.
SE “Skadovsk Commercial Sea Port” is an
industrial and transport node specializing
in handling and processing foreign-trade,
transit, and cabotage cargoes, such as:

◆ grain in-bulk
◆ motor-and-tractor equipment.
▶ Advantageous location.
Located at the coast of fairly deep,
wave-protected Dzharylhats’ka Gulf of the
Black Sea, 82 km from Kherson and 52 km
from Kalanchak railway. The port is
situated in a moderately-continental
climate zone characterized by warm dry
summer and relatively short, windy, and
wet winter. The port is connected to the
sea with a 1.7 miles long, up to 7.0 m deep
and 50 m wide channel. It has
advantageous geographical location,
direct exit to the sea, and transportation
lines to the countries of the Black Sea
basin.

Number of employees

Khorly
Skadovsk
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Category

Number as per staff list

Actual number

Managers

16

13

Experts

9

3

Specialists

14

7

Technical personnel

2

2

Main staff

12

12

Support staff

22

16

Other employees

10

9

Total

85

62
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Net Operating Income Structure, thous. UA H

Main customer s

Development prospects

▶ Poseidon TOV

▶ Saving and improving the port as being
strategically important enterprise for
Ukraine, using allocated territory and water
area, hydrotechnical structures, sea and
land approaches, energy supply systems.

▶ Sudoservis private company
2125,4

Cargo handling operations

8,6

Sea sand sales

296,8

Tug services

239,6

Other revenues

▶ Delta-Lotsman State Enterprise
▶ Midgard TOV

▶ Increasing the intensity of port
development by implementing effective
legal and organizational management
based on technical and financial estimates.

▶ SAS TOV
▶ Asamyr TOV

▶ Creating safe and environmentally
friendly space at the port territory,
attractive for investors and partners.

▶ AURUM TOV

Por t development
plans

Key financials, thous. UAH
Loss

-1503,7

EBITDA

-800,9

▶ Warehouse area at berth No. 1 allows
involving cargo shippers for scrap metal
transshipment by allocating an area for
one-time storage of 10,000 tones and
subsequent dispatch for export in amount
of 2 batches per month (appr. 6000 tones).
To increase transshipment capacity,
purchase of additional handling
equipment is required (gantry crane,
pneumatic cranes).

Company structure
Director

Accounting
Department
Financial Planning
Department
Labour & Environmental
Safety Department
Commercial
Department

Deputy
Director

Technical Department

Morot-and-Tractor
Repair & Energy
Supply Division

Legal & Contract
Department

Technical Provisioning
Department

Administrative Office
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Geological Surveying
Department

Port fleet

▶ The goal is to identify the trends and
prospects of cargo flow increase through
the port due to advantages, which allow
saving the existing cargo flows and
drawing additional export-import and
transit flows, meeting the needs of
cargo-owners and their representatives, as
well as of land-based carriers.

▶ Berth No. 2, 3. The capacity of the
existing RO-RO complex allows accepting
120…140 vessels of Ropax type per year for
processing, with the total amount of
approximately 12,000 TIR trucks and
300,000 pallet-packed cargoes, capacity
increase is feasible.

Cargo Area

Port Security Service
Social Services &
Repair Department

HR Department

Khorlivsky Marine
Commercial Centre

▶ Creating favourable environment for
domestic exporters by increasing
competitiveness not only for the products,
but also for the logistics.

Co n t a c t s

State Enterprise “Skadovsk Commercial Sea Port”
2 Mangubins’ka Str., Skadovsk, Kherson Region, 75700, Ukraine
Tel: (05537) 5-20-74, 5-20-22
Fax: (05537) 5-20-74
Telex: 273117 UX;
skadmtp@ukr.net
State Enterprise “Skadovsk Commercial Sea Port”
2 Naberezhna Str., Khorly village, Kalanchak District,
Kherson Region, 75813, Ukraine
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Private Joint
Stock Company
«Kharkiv
Electromechanical
Plant «Transzv'yazok»

State enterprises investment projects in the inf rastruc ture sec tor of Ukraine

Net Operating Income Structure, thous. UAH
2

1,2
1005,8

1459,7

1st half-year

2015

2016

15975,9

Company now produces:

▶ Safety knife

▶ Automatic locomotive signaling of
continuous operation

▶ Equipment supply

Net income from sales

▶ Relay codes DC

Other operating income

▶ Boxes track and transformer equipment
electric centralization and interlocking

Other income

▶ The equipment railway circles
▶ Communications equipment

4752,8

▶ Electro equipment inhibition

Key financials, thous. UAH

Kharkiv

▶ Production and installation of electrical
cabinets and control system for customer
drawings
▶ Development of design documentation
for the terms of reference of the customer
▶ After the warranty manufactured
equipment
164

2016 (1st half-year)

Net financial result

-6017,3

-1598,2

EBITDA

-5233,6

-1393,7

Development prospects

Number of
employees 180
T h e m a i n a d vantages
of the company

2015

▶ Introduction of modern marketing and
product strategy

Main
customer s
«Ukrainian Railways» metro and enterprise
of the Republic of Kazakhstan, Latvia,
Bulgaria, Lithuania, Georgia, Moldova,
Prydnestrov'ya, Russian Federation

▶ Replacement of worn-out equipment in
the most important areas of production,
including procuring, relay, instrumental
workshops
▶ Development and the development of
new technologies in construction and
assembly production

Co n t a c t s

▶ Implementation of ACS and CAD in
production management and
design-engineering departments
▶ Reduction of energy consumption in
heat power sector, optimization of
production facilities
▶ Optimization of management structure
and number of employees in all areas of
production

61009, m. Kharkiv, st. Dostoevsky, 16

165

State enterpri s e s i n ve s t m e n t p ro j e c t s i n t h e i n f rastruc t ure s e c tor of Ukrain e

State enterprises investment projects in the inf rastruc ture sec tor of Ukraine

Private Joint
Stock Company
«Ukrainian
Danube
Shippin g
Company»

Austria
Enterprise today:
▶ the volume of transported cargo is 2,7
million tons a year
▶ 20% of transportation goods on the
Danube
▶ 469 units of transportation fleet

Key financials,
mln. UAH

Moldova

Hungary

Croatia

Romania

Serbia
Net financial result

55

EBITDA

2

Ukraine

Slovakia

Germany

Bulgaria

▶ 1,9 thousand employees

Net Operating Income Structure, thous. UAH

T h e m a i n a d vantages
of the company

Main
customer s

▶ favorable location in the Danube Delta

▶ Panta Rhei (Austria)

84%

Cargo transportation on the Danube

▶ high potential in terms of human
resources

▶ DSMS (Austria)

7%

Transportation of passengers on the
Danube

2%

Cargo transportation by sea

3%

Shipbuilding and ship repair

4%

Other

▶ more than 70 years experience in
operation on the Danube

▶ DMS (Hungary)
▶ Dunavski Transport (Serbia)
▶ Navitramp F.A. (Malta)

Development prospects
▶ building of 1-2 barges of SLG type a year
▶ modernization of tug boats with
replacement of main engine

Co n t a c t s
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28, Parokhodna st., Izmail, 68600, Ukraine
Tel.: +38 (04841) 72546, Fax:+38(04841)67000
udр_t@udp.izmail.uptel.net, www.oaoudp.com.ua
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Ukrainian
State Air
Traffic Ser vices
Enterprise

State enterprises investment projects in the inf rastruc ture sec tor of Ukraine

Main customer s
▶ Ukraine International Airlines (Ukraine)

▶ Deutsche Lufthansa AG (Germany)

▶ Türk Hava Yolları (Turkey)

▶ "Wind Rose" Aviation Company
(Ukraine)

▶ OAO Aviakompania Belavia (Belarus)
▶ Azur Air Ukraine Airlines LLC (Ukraine)
▶ Lot Polish Airlines (Poland)

▶ Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. (Turkey)
▶ Yanair LTD (Ukraine)

▶ Wizz Air Hungary LLC (Hungary)
Ukrainian State Air Traffic Services Enterprise "UkSATSE" is a national provider of air
navigation services and the basis of Ukrainian air navigation system. Ukraine is a 
member of Eurocontrol since 1999.
UkSATSE is the basis of joint civil and
military air traffic management system of
Ukraine. Holding the course on European
integration, partnership with NATO and
membership of Ukraine in Eurocontrol

Lviv
Regional
Branch

UkSATSE is introducing modern technologies and procedures of air traffic service in
accordance with the standards of ICAO
and Eurocontrol requirements.
The structure of UkSATSE consists of 6
regional branches.

Net Operating Income Structure, 2016

Staff number is 4,500 persons.

Headquarters
KYIVCENTERAERO

Kharkiv
Regional
Branch

Air navigation services
revenue, flights

39,3%

Air navigation services
revenue, landings

0,7%

Air navigation information
revenue

0,2%

Communication services
revenue

0,1%

Flight inspection revenue

0,1%

Other revenues

Key financials

Dnipropetrovsk
Regional
Branch
Odesa
Regional
Branch

59,6%

2016
Net financial result

117 849 thous. UAH

EBITDA

199 586 thous. UAH

KRYMAERORUKH

Co n t a c t s
168

Airport, Boryspil, Kyiv region,
08300, Ukraine
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State
Enterprise
«Ukrser vis
Mintransu»
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Net Operating Income Structure,
2016 ( 1st half-year)
51,8% Premises maintenance
20,7% Utility services

State Enterprise “Ukrservis Mintransu” has
been established with the purpose of
maintaining the administrative building of
the Ministry of Infrastructure of Ukraine, as
well as for leasing the building premises to
transportation companies, aiming to
optimize the executive authorities’
operation.

T h e m a i n a d vantages
of the company
▶ The enterprise has its own allocated
property assigned to it on the basis of
commercial management, and individual
accounting balance.
▶ State Enterprise “Ukrservis Mintransu” is
situated in the centre of Ukrainian capital.
Infrastructure (approximate distance, km):
city centre – 3.5, bus terminal – 7, railway
station – 1.5, Boryspil airport – 40, river port
– 5, main motorways – 0.03.

Number of
employees 24 0

Kyiv

Lease

4,7%

TTA (Airline tickets sale)

3,4%

Cafeteria

5,9%

Information & technical services

2%

Parking

1,5%

Other revenues (medical service,
lease of movables)

Key financials
Net financial result

-4,145,000 UAH

EBITDA

1,642,000 UAH

Development prospects

Main customer s

▶ Today SE “Ukrservis Mintransu” has a
stable infrastructure, wide range of
services, and modern material and
technical assets. All these allow providing
reliable and highly professional services for
transportation administrations located in
the administrative building.

▶ The Ministry of Infrastructure of Ukraine
and other executive authorities from
transportation domain.

Co n t a c t s
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10%

14 Peremogy Ave., Kyiv, Ukraine, 01135
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State Research
and Development
Institute of the
Merchant
Marine of
Ukraine
State Research and Development Institute
of the Merchant Marine of Ukraine - a
leading complex research center on the
maritime transport of Ukraine with a
69-year experience of work with ship

State enterprises investment projects in the inf rastruc ture sec tor of Ukraine

Net Operating
Income Structur e

owners, ports, ship repair and shipbuilding
yards on rendering research and
development services practically in all
problem areas of merchant marine
navigation.

60%

Scientific
developments

10%

Welding

25%

Rent

5%

Other

Development prospects
▶ Practically all cargo gripping devices in
ports, docks, technology and work
organization for shiprepair, equipment for
cleaning and painting ships at shiprepair
yards - are the designs of UkrNIIMF.
▶ Coastal passenger boats, pilot boats,
fuelers, water boats, floating cleaning
facilities, and oil and debris skimmers - are
the designs of UkrNIIMF.
▶ "The Danube flotilla" - self-propelled and
non-self-propelled ships, lighters for the

Number of empl oyees - 95

Odessa

River Danube, the organization of work of
the "Danube-Sea" LASH system - are the
designs of UkrNIIMF.
▶ Equipping the fleet with environmental
equipment in compliance with the
requirements of the MARPOL 73/78
International Convention - is the design of
UkrNIIMF.
▶ Polymeric materials and new welding
procedures on the maritime transport - are
the designs of UkrNIIMF.

Key
financials
2015

2016 (1st half-year)

Net financial result

-13,0 mln. UAH

3,0 mln. UAH

EBITDA

5950 thous. UAH

3092 thous. UAH

Main
customer s
▶ USPA State Enterprise

▶ Grintur-Eks TOV

▶ Millennium Maritime TOV

▶ State Enterprise “Illichivs’ky MTP”

▶ “Shipping Register of Ukraine” State
Enterprise

▶ Sea Specialized Port “Nika-Tera” TOV

▶ Dunays’ka Sudnokhidno-styvidorna
Kompaniya TOV

▶ Delta Wilmar Group
▶ State Hydrographic Service of Ukraine

▶ “Novotekh-Terminal” TOV
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Organizational Char t of
UkrNIIMF SE

Scientific Council

Separate Division
“Ukrainian Cargo Bureau”

Director of the Institute

Deputy Director for
Scientific Work

Chief Engineer

Production Planning
Department

Research Department
for analytics, marketing
and normative control in
marine transportation

Separate Division
Research & Production
Centre “Welding”

Deputy Chief Engineer

Accounting Department

Research Laboratory for
prevention of environmental
pollution

Research Department for
polymer materials
(with production facility)

Deputy Chief Engineer
for production

Technical Design &
Marketing Department

Research Department for
fuel rating and utilization

Chief Energy Engineer
Department

Legal Department

Engineering Department
for vessel modernization

Department for repairs and
maintenance of the institute’s
buildings and structures

HR Department

Marine Transport
Safety Department

Transportation Division

Recordkeeping Department

Department of computer
processing and information
support of design and
scientific works

Occupational Safety Service

Co n t a c t s
174

15а Lanzheronivska St., Odesa
65026, Ukraine

175

State enterpri s e s i n ve s t m e n t p ro j e c t s i n t h e i n f rastruc t ure s e c tor of Ukrain e

Ukrainian
State
Enterprise
of Posts
«Ukrposhta»

Enterprise today:
▶ almost 11 000 postal offices
▶ around 50 different services

State enterprises investment projects in the inf rastruc ture sec tor of Ukraine

Net Operating Income Structur e

▶ 201.3 m postal items, 14.9 m parcels, 10.1
m money orders, 74.3 m delivered
pensions and allowances, 180.5 m collected
payments, 548.2 m delivered periodicals

29%

Pension payments and delivery

16%

Correspondence

8%

Payment transactions

7%

Package shipment

5%

Distribution of periodicals

4%

Postal orders

4%

Retail (w/o prime cost of the goods sold)

14%

Other postal services

2%

Other commercial services

11%

Other operations

Key financials

Number of
employees 75 800

T h e m a i n a d vantages of the compan y
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▶ wide range of diverse services, their
universality

▶ has the largest infrastructure and
logistics network in Ukraine

▶ possibility of home personal delivery of
postal items and money orders

▶ represented in all population centres in
Ukraine

▶ people's trust to postman / postwoman
of Ukrposhta when items delivered at
home

▶ has its own logistics network

Net financial result

40,8 mln. UAH

EBITDA

183,1 mln. UAH

Main customer s

Development prospects

▶ State Judicial Administration (including
all district courts)

▶ implementation of Ukrposhta’s
Strategic 2020 development plan

▶ Book Club “Club Simeinoho Dozvillia”

▶ postal services market general growth

▶ Ukrtelecom JSC

▶ development of financial services

▶ Regional gas-transmission companies
▶ Regional power-transmission companies
▶ Avon Cosmetics Ukraine company

Co n t a c t s

22, Khreshchatyk St., Kyiv, 01001
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State
Enterprise
«Ust-Dunaisk
Commercial
Sea Por t»

Ust-Dunaisk Commercial Sea Port was
established on June 20, 1980 (the order of
the Ministry of Sea Fleet of USSR No. 129)
for the purpose of servicing long-range
and feeder lighter aboard ships, as well as
for transshipping big vessels with capacity
of up to 100,000 tones, primarily with iron
ore from Brazil and Australia for metal
works along Danube.
For this purpose, a fleet of lighters of
Danube-sea (DS) type has been built, each
one with 1050 tones capacity, as well as
two long-range lighter aboard ships (per 26
lighters of DS type), four feeder lighter
aboard ships (per 6 DS lighters) and two
transshipping vessels able to tranship bulk
cargoes with grab buckets with high
intensity from above-mentioned bulkers to
river-scale amounts and vice versa.
In 1988 Kiliya port with its divisions and
property was affiliated to Ust-Dunaisk port.
Since the day of its creation in 1978 as a
lighter aboard ship service base,
Ust-Dunaisk port has consolidated its
status as a Danube-mouth port.
For years, the port transshipped
export-import, transit grain cargoes, and
the cargoes arriving on lighter aboard
ships.
Until 1992 imported grain cargoes,
delivered aboard vessels with capacity of
up to 100,000 tones, constituted a great
portion of the total cargo-handling
amount. The grain has been transshipped
to mixed-navigation vessels and delivered
to low-depth ports.
Starting in 1994, the port specializes in
transshipping export grain cargoes. As a
part of ore cargoes the port transshipped
178
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Ust-Dunaisk

bauxites and magnesite arriving from
Guinea on-board vessels from foreign
bulker fleet of “Panomax” type with
capacity of 55,000…80,000 tones. In
addition, such cargoes as metals,
construction cargoes and others from 40
countries worldwide have been handled by
the port.
NATO military operations and embargo
against Yugoslavia in 1992-1995 and, as a
result, suspension of free navigation on
Danube from April 1999 until October 2005
have caused dramatic decrease in port
cargo flow that resulted in significant
financial loss (10 mln USD).
As per decree of the Cabinet of Ministers of
Ukraine No. 1438 of Aug 09, 1999,
Ust-Dunaisk port has been included into
the list of companies, which suffered losses
due to events of 1992-1995.
The main functions of Ust-Dunaisk port are
determined based on its purpose as a
marine transport node connecting
transportation routed along Danube with
marine routes.
The port specializes in servicing transit
foreign trade cargo traffic of
Danube-related countries (Austria,
Hungary, Czech Republic, Slovakia,
Germany, and others) and their
cargo-exchange with Mediterranean
countries, Middle East, Central and
South-Western Asia.
Ust-Dunaisk port is a transport node
connecting Danube routes with marine
transportation routes; it is primarily
purposed for servicing transit cargo traffic
between Danube-related countries and
countries of Mediterranean, Southern and

South-Eastern Asia, as well as central
industrial regions of Ukraine and Russia.
Ust-Dunaisk port is situated near the
southern coast of Zhebriyans’ka Bay in the
delta of Danube River – the main
water-transportation route of the Europe,
and possesses advantageous connection
of marine and river routes. Zhebriyans’ka
Bay is actually the only location protected
from storms. Favourable geographical
situation and availability of limitless
territorial opportunities, along with reliable
economic forecast for development of

European countries afford ground for
making SE “Commercial Sea Port
Ust-Dunaisk” a competitive, hi-tech port
destined to become a competitor for
Ukrainian transportation system on
Danube.
The closest town is Vylkove, located at the
distance of 16 km. The total water area of
the port is 157.6 ha. Area of inner territory is
3308 ha. Marine entrance channel is 7 km
long, it leads to three anchorage stations
for high-capacity vessels.

Por t c h a r a cteristics
The water area of the port includes areas of
port ladle, marine entrance channel, areas
of three anchorage stations confined by
the coast line in the port ladle and the lines
from sea side, water area of connection
channel 1.5 km long confined by the banks,
water area of Prorva river-mouth, water
area of roadstead for non-powered fleet,
water area of Buzunchuk Gulf. Port
affiliates include Kiliya and Vylkove ports.
Kiliya port is situated at 47th km of Danube
river. The port water area includes Kiliya
mouth of Danube River from 42nd km to
54th km from the left bank and to the
imaginary state border that follows river
fairway. It is equipped with a berth
providing round-the-clock transshipping of
cargoes.

The port is connected to motorway, the
nearest railway station Dzinilor is 42 km
away. The port is equipped with cargo
berth 150 m long. The berth specializes in
handling bulk and general cargoes,
servicing vessels with capacity of up to
5,000 tones, depth at the berth is from 2.5
to 3.5 m. Cargoes are stored in sheltered
warehouse with the area of 960 m2 and on
open-air sites with the area of 10,800 m2.
Personnel number is 70 employees.
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▶ Geographical location of the port
determines primary transportation routes
and regions and power of its transport and
economical connections.

▶ Depths at anchorage stations:

Water area of Kiliya por t

◆ No. 367 (A) – 24…26 m

▶ The main functions of the port are
governed by its purpose as a transport
node connecting marine routes and inner
waterways.

◆ No. 368 (B) – 19…22 m

▶ Water area of Kiliya port includes Kiliya
mouth of Danube river from 42nd to 54th
km, from the left bank to the imaginary
state border line that follows river fairway,
as well as distributaries Katen’ka,
Mashen’ka, and 0—1 km of Kyslyts’kyi river.

▶ Closer to the haven of Ust-Dunaisk port
there are three marine anchorage stations
with good soil.

▶ Ust-Dunaisk port is export- and
transit-oriented. The most portion of bulk
cargo traffic via the port: ores,
concentrates, grain.

◆ No. 369 (C) – 14…15 m

Production Divisions
Port fleet is the port division having vessels
with power output up to 2520 eff. hp,
which can provide the following services:

The total capacity of the port is about 1 mln
tones of cargoes per year.

▶ Tug and mooring operations on water
area of Ust-Dunaisk port

In Kiliya port cargoes are transshipped at
150 m long cargo berth (used upon the
Easement).

▶ Tugging between ports
▶ Potable water supply to vessels in port
and to the ones on roadstead by means of
water supply ship Vodoliy-3

Depth at the berth is 2.8…3.4 m

▶ Handling operations by means of
floating cranes with grab buckets

▶ Vehicle – conveyor – vessel hold

▶ Fire-extinguishing on ships and
coastline sites from the sea

▶ Transshipping process flow:

▶ Vehicle – hopper – warehouse
▶ Warehouse – conveyor – vessel hold

▶ Rescue operations on sea

▶ Vehicle – crane – vessel hold

▶ Delivery and reception of members of
crews, committees, service personnel,
supplying vessels in Ust-Dunaisk port and
on roadstead using port fleet

▶ Warehouse – crane – vessel hold

The port fleet includes 15 units: 5 tugs, 5
floating cranes, and 5 others.
Kiliya port is able to process all kinds of
cargoes, currently it is accumulating and
transshipping export grain cargoes
delivered to the port by motorways only.
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Production is also running in Vylkove port
and in the territory of technical service
facility in Buzunchuk Gulf. Cargo berth line
is 117 m long.

▶ The territory of Kiliya port includes a
part of fenced landline on the left bank of
Danube River from 46.5 km to 47 km.

Competitive
environment analysis
More than 30 ports are operating in Black
Sea and Azov Sea, including those of
Bulgaria, Russia, Turkey, Georgia, and
Ukraine. Reforming and reorganizing the
legal basis of port operations according to
the requirements of modern market
relationships have been carried out in the
neighbouring countries much earlier than
in Ukraine (the Law on the Sea Ports of
Ukraine, valid from Jun 13, 2013).
Thus, in terms of both legislation and
management systems the Ukrainian port
system is behind those of neighbouring
countries.
As it is known, Ukrainian Danube area is
highly influenced by Romania, which is
actively administering issues of economic
development in Black Sea and Danube
regions, and is actively implementing the
policy of increasing the competitiveness on
the market of transportation on Danube.
In fact, nowadays Romania takes the lead
in transportation development in Lower
Danube region, and this worsens the
financial situation for Ukrainian ports.
Similar to Ust-Dunaisk port, Romanian port
of Constanta is a river-mouth port
connecting marine routes and inner river
routes along Danube. Via the river the
ports are connected to Central and Eastern
European countries – Austria, Bulgaria,
Hungary, Moldova, Slovenia, Germany,
Czech Republic, Serbia, and Croatia.

length is almost 30 km, depth at berth
reaches 18.5 m, the length of brakewater –
14 km.
The capacity of Constanta port is 120 mln
tonnes per year, the port complies with EU
standards. In January 2007 it was granted
porto franco status.
Commissioning of the channel via Bystre
River does not help in development of
Ust-Dunaisk port. Operation of the
deep-water channel did not attract cargo
traffic, but led to its decrease, did not
provide new workplaces, but resulted in
problems with UNESCO, did not provide
prosperity for Ukrainian ports on Danube,
but resulted in elimination of Ust-Dunaisk
port and monopolization of the 7th
transport corridor by Romania.
Also, the competitors of the port include
Ukrainian ports: Izmail and Reni ports.
Moreover, unavailability of railway and
motorway lines contributes to decrease in
competitiveness of the port.
Organization of transportation along
Danube, struggle for competitiveness of
national transit routes are a great complex
problem.

Port of Constanta occupies the area of
3600 ha, has 140 berths, the total berth
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Net operating income structure, thous. UA H
2015

2016

2017

Income from handling operations

2939

3002

4097

Income from port fleet services

568

576

Income from cargo storage

61

Other revenues

452

2015

2016

2017

Lease of assets

5275,5

5180

5260

720

Income from currency exchange rate difference

679,2

280

240

60

83

Sale of foreign currency

9,6

-

-

522

700

Credit debt amortization

-

-

-

Other operating revenues

3,7

-

-

Total

5968

5460

5500

Analysis of indicator s, thous. UA H
2015

2016

2017

Revenues

9196

9620

11 100

Expenses

8299

9315

10 730

Net profit

897

305

370

Net income
structure
43% Handling
operations

2015

5%

Storage

2017

1%

Storage

22% Port fleet
services

14% Port fleet
services

Director

Chief Engineer

Deputy Director

Director Assistant
for Investments

Administrative
Department

Port fleet

Lawyer

Quality
Engineer

Kiliya Port

Accounting
Department

Engineer for Mobilization
and Civil Protection

Commercial &
Contractual Engineer

Planning, Labour, and
Wage Department

Fire Safety
Engineer

Occupational Safety
Engineer

HR Department

Environmental
Engineer

Secretary

Storage

13% Others
13% Port fleet
services
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2016

13% Others

1%

Organizational char t

72% Handling
operations

30% Others

73% Handling
operations

Structure of other operating incomes, thous. UAH
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Development
prospects

Main
strategic goals
of the por t
▶ Ensuring the competitiveness of the
port by development and construction of
port infrastructure.

▶ Improving the efficiency of utilization of
state-owned property by broadening the
range of services provided in the port.

▶ Creating equal and competitive conditions for business and reception of services
in the port.

▶ Technological development of the port
by implementing up-to-date handling
processes.

▶ Drawing private investments for modernization and creation of port infrastructure objects on the basis of concession,
joint-venture agreement, or other investment agreements by creating sufficient
depth at port entrance, modernization and
renovation of port fleet.

▶ Implementation of port partnership and
HR information system, optimization of
documentation workflow during documenting and processing the cargoes in the
port, data protection, human factor influence reduction during documenting the
cargoes.

The port requires step-by-step
development of its enterprise:
▶ Reconstruction of connecting channel
(4 mln EUR)
▶ Construction of point berths and
warehouses (48 mln EUR)
▶ Design and construction of deep-water
competitive port with developed
infrastructure (170.5 mln EUR)
▶ It requires significant capital investment
(in amount of 258.5 mln EUR).

For the purpose of effective protection of
economical and geostrategic interests of
Ukraine in Danube region, attention
should be paid to restoration of marine
assets and continuous operation of
trans-border corridors.
Thus, the main goal is restoration of
production activities in SE Ust-Dunaisk
Commercial Sea Port, which connects river
transportation routes along Danube with
international marine routes, and creation
of modern international port with
up-to-date berths and handling processes.

Development program
for Ust-Dunaisk por t
2014 -2023
As it is given in the Law of Ukraine on Sea
Ports of Ukraine and development plan for
Ust-Dunaisk commercial seaport for
middle-term perspective (until 2023), the
following activities are planned:
▶ construction of 2 terminals in Kiliya port
for grain transshipping
▶ modernization and renovation of port
fleet

▶ optimization of documentation
workflow during documenting and
processing the cargoes in the port, data
protection, human factor influence
reduction during documenting the
cargoes
▶ implementation of port partnership and
HR information system.

Co n t a c t s

184

2 Prydunays’ka Str., Vylkove, Kiliya District, Odesa Region,
68355, Ukraine
Tel: (04843) 3-15-01, 3-10-42
vilport@odtel.net
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State
Aviat ion
Company
«Kherson-Avia»

Net Operating
Income Structur e

The company carries out air-chemical
works in agriculture

The company has the ability to provide
services for:

The main departments are:

▶ Aerial works

▶ Flight service

▶ Transport

▶ Engineering technical service

▶ The implementation of medical
transportation

Number of empl oyees - 72

State enterprises investment projects in the inf rastruc ture sec tor of Ukraine

58%

Aviation-chemical works

24%

PC Maintenance

16%

Exclusion

2%

Rental of movable assets

Main
customer s

Development
prospects

▶ Agricultural enterprises

▶ The increase in aircraft fleet

▶ Aviation companies

▶ The increase in services using aviation
equipment

Kherson

Co n t a c t s
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73000 Kherson Airport CA
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State
Enterprise
«Kherson Sea
Commercial
Por t»

Kherson portis situated 15.0 km from the
mouth of the river Dnepr on its right bank
and is approached by going up the fairway

of the Rvach river, up the Dnepr's Olkhovy
arm, and the Dnepr itself.

▶ Port Aquatory Area

433,50 ha

▶ Floating Cranes(6-150 T)

6

▶ Total Area

7,07 ha

▶ Cargo Handling Facilities

118

▶ Bay’s Area

26,14 ha

▶ Vessels

20

▶ Sand Pit Area

135 ha

▶ Tugs

5

▶ Chanel Lenght

28 km

▶ Passenger Vessels

2

▶ Chanel Depth

7,6 m

▶ Barges

13

▶ Berth Length

600,9 m

▶ Employees

728

▶ Portal Cranes (5-10 T)

14

Ber th description

Kherson Sea
Trade Port

T h e m a i n a d vantages
of the company

Main
customer s

▶ Convenient location

▶ Grain cargo in bulk:
“VIK Ukrprodexport” LLC, “Viatrans” private
company, “Grein Bord” TOV, “SKL” TOV,
“SunGrant Plus” TOV,
“Oilseeds Trading LP” TOV

Lengh, M

Depth, M

Berth №2

106,5

7,10

Berth №3

100,25

6,90

Berth №4

200,15

8,20

▶ A large number of cargo handling
facilities

Berth №5

194,0

8,20

▶ Experienced staff

▶ Wide range of cargo

▶ Competitive environment
▶ Opportunities for investment
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▶ Coal in bulk:
“MTA Service LTD” LLC
▶ Sulphur in bulk:
“Mekatrade Asia PTE. LTD”, “Agrofertrans
LTD”, “Trammo AG”, “Chemcoal Limited”.
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Net Operating Income Structure for 2015,
thous. UAH

State enterprises investment projects in the inf rastruc ture sec tor of Ukraine

Financial and economic indicators, thous. UA

182 584 Cargo handling

217 503

9 954

Cargo storage

22 318

Port’s fleet

1 319

Service support units

1 326

Other
(port and other charges)

2015

217 503

Net Income

44 172

Net financial result

84 558

Payments to State

103 640

Net Income

17 981

Net financial result

60 623

Payments to State

Net Operating Income Structure for 2016
( 1st half-year), thous. UA H

103 640

82 415

Cargo handling

3 820

Cargo storage

16 466

Port’s fleet

268,4

Service support units

669,6

Other
(port and other charges)

1st
half-year
2016

Development prospects
▶ Development of the company through
public-private partnership

Financial and economic
indicators
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▶ Engaging the market of offshore cargo
operations

Measure

2015

2016 (1st half-year)

Cargo handling

thous. MT

1 663,0

565,4

Payments to State

thous. UAH

84 558,2

60 623,3

Net Income

thous. UAH

217 503,0

103 640,0

Net financial result

thous. UAH

44 172,0

17 981,0

EBITDA

thous. UAH

52 899,2

26 525,9

▶ Modernization and increasing of cargo
handling facilities

Co n t a c t s

▶ Increasing of cargo storage facilities
▶ Attracting potential cargo
▶ The port development as a "hub"
river-sea shipments

73000 Kherson, Potyomkinska, 5, Ukraine
Tel.: +380 (552) 481239
Fax: +380 (552) 467292
Telex: 273032 PORT UX
office@seaport.kherson.ua
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State
Enterprise
«ChornomorNDIproekt»

For many years of their existence, the
Institute has considerably expanded their
activity for abroad. Designs and estimates
of port structures and facilities
construction in Estonia (port of Paldiski the
Northern), Latvia (Ventspils Port, Riga Free
Port), Russia up to 2014 (ports of Ust-Luga,
Tuapse, Novorossiysk, Vostochnyi,
Zheleznyi Rog, Taman, Novorossiysk
Shipyard), Georgia (ports of Poti, Batumi),
Turkmenistan (port of Kianly), in Guinea
(Conakry Port) had been worked out.

ChernomorNDIproekt is the only in
Ukraine State Project Development and
Research Institute of Marine Transport,
State Enterprise. The year of foundation is
1930.

▶ ecological studies (monitoring of natural
environment, scientific-and- ecological
provision of construction projects
including assessment of their influence on
the environment)

ChernomorNDIproekt fulfills:

▶ investigation, assessment of technical
condition and certification of industrial
buildings and structures.

▶ designs of seaports, shipyards, other
objects of sea and river transport
infrastructure, and technical supervision
over their construction
▶ research works in marine hydraulic
engineering (investigation of hydraulic
structures condition including surface and
underwater inspection, large-scale
modeling and diagnostics of designed
waterside structures, development of basic
protecting and berthing constructions,
solutions on water area protection against
waves, technologies for on-shore and
off-shore soil dumps, survey of sea
channels condition, etc.)
▶ engineering survey (geology, hydrology,
geodesy)

State enterprises investment projects in the inf rastruc ture sec tor of Ukraine

The large sea transport objects of Black
Sea as: the port of Illyichivsk, the port of
Yuzhny, Illyichivsk Shipyard had been built
by the Institute’s designs.

The Institute has a survey catamaran vessel
for drilling down to 80 m depth; powerful
computer facilities with applied software.
The Institute has highly trained specialists
in various spheres: hydraulic engineering,
architecture and building, ship repair,
materials handling mechanization in ports,
electric power supply and automation,

The Institute’s scientific and engineering
production is worked out under supervised
conditions established by Quality
Management System in compliance with
the requirements of ISO9001 International
standards and certified by Bureau Veritas
Certification. The Institute also has a
Conformity Certificate of Quality
Management System issued by Shipping
Register of Ukraine.
ChornomorNDIproekt Institute is the
member of Ukrainian Quality Association
(Certificate C No. 15012).

Net Operating Income Structure, thous. UAH

By the Institute’s designs the ports of
Odessa, Mariupol, Nickolayev, Kherson,
Izmail, Reni, Yalta, Novorossiysk, Tuapse,
Poti, Batumi, Vostochny had been
reconstructed and expanded.
The main customers of
ChernomorNDIproekt, SE are stevedoring
companies of different ownership types,
and Administration of the Seaports of
Ukraine, SE including their branches.

communication and electric radio
navigation, heating, water supply and
sewerage, geology, hydrology, geodesy,
economy, ecology, etc.

2015

2016

35 347

Net income from
product sales

10 665

Net income from
product sales

1404

Other operating income

575

Other operating income

23

Other income

7

Other income

Key financials, thous. UAH

Odessa
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2015

2016 (1st half-year)

EBITDA

1562,2

310,1

EBITDA Efficiency

4,4

2,9

Net financial result

906

64
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Organization of the Office of
ChernomorNIIproekt, SE

Director

Legal Adviser

Authorized
person for
anticorruption
activities

Tecnnical Director

Deputy Director for
Production and Economy

Research
Laboratory
for HydroEngineering
Structures

Ports and
Shipyards
Design
Department

Sanitary
Engineering
and Utility
Lines Design
Department

Accounting
Department

Administrative
Assistant

Design
Managers
Department

Secure
Secret
Department

Consultant
Director
(for Land
Management
and Geodesy)

Marine
Structures
Design
Department

Laboratory
of Hydraulic
Research and
Port Water
Basins

Estimates and
Normative
Department

Відділ
зв’язку та
електрорадіонавігації

Personnel
Management
Service

Advisor
to the
Director

Engineering
Survey
Department

Engineering
Ecology
Department

Architectureand-Civil
Construction
Department

Communication
and ElectroRadioNavigation
Design
Department

Service of
Logistical
Support of
Buildings
and Facilities

Assistant
Director for
Labour
Protection

Engineering
Geodesy
Department

Office Automation and Design
Issue Department

Azov Survey
Expedition
Office

Number of employees - 255

Planning-and-Production
Department

Administrative-andManagement Personnel
Production Personnel
Production Personnel not
depending upon productivity
Servicing Personnel

Technical Department:

▶
▶
▶
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Standards Library
Scientific-and-Technical Library
Technical Archives Office

Co n t a c t s

12, Shevchenko Avenue, Odesa, 65058, Ukraine
Tel.: +380(482) 63 94 13, 33 60 09, Fax: +380 (482) 63 66 83
blasdari@optima.com.ua
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State
Enterprise
«Sea Tra de
Por t «Yuzhny»

State enterprises investment projects in the inf rastruc ture sec tor of Ukraine

Net Operating Income Structure,
2016 ( 1st half-year)

88,20% Net profit

▶ “Yuzhny” is the most deep-water port of
Ukraine and on the Black Sea.

▶ Port specialization – handling and
storage of dry bulk cargoes (coal, iron ore
raw materials).

▶ Depth of the approach channel – 19,0 m

▶ Depth of the berths – 18,5 m

Yuzhny

0,02%

Other income

2015

2016 (1st half-year)

Net financial result

772 681,4

494 025,3

EBITDA

1 111 466,9

686 476,7

Development prospects

T h e m a i n a d vantages

▶ Increasing of annual cargo turnover in
2020 to 18 mln. and providing sustainable
competitive advantage in handling of large
tonnage vessels

▶ The most deep-water port on the
Black Sea

The main prospective infrastructure
projects:
◆ Construction of the Step Down
Substation (110/10 KV)
◆ Construction of the specialized
overloading complex for the bulk cargoes

Net Operating Income Structure, 2015

Other operating income

Key financials, thous. UAH

▶ Handling is carried through the existent
cargo complex located on the eastern side
of Adjaliksky estuary

▶ Depth of the swinging area – 19,0 m

11,78%

◆ Purchasing of two Gantry Cranes

▶ Transshipment of large-tonnage vessels
“capesize” type
▶ The high level of port technology and
technical equipment
▶ Number of employees - 2 754

Main customer s
▶ Cargo-owners
▶ Ship-owners
▶ Shipping forwarders
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85,02%

Net profit

14,94%

Other operating income

0,03%

Other income

▶ Transport Agents

Co n t a c t s

13 Beregova str., 65481 Yuzhne, Odessa region, Ukraine
Tel: +380 (48) 750-72-54, 750-78-06 Fax: +380 (48) 750-72-93
port@port-yuzhny.com.ua
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