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тис грн без ПДВ 

№ 

з/п 
Найменування 

2018 рік 

план 

2019 рік 

план 

2020 рік 

план 

2021 рік 

план 

2022 рік 

план 

власні 

кошти 

інші 

джерела 

власні 

кошти 

інші 

джерела 

власні 

кошти 

інші 

джерела 

власні 

кошти 

інші 

джерела 

власні 

кошти 

інші 

джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Будівництво залізничних колій 

вантажного парку верхнього 

майданчика  

 

8 200 - 8 500 - 18 000 - 12 000 - 10 000 - 

2 Будівництво установки 

резервного електропостачання 
30 600 - 6 750 - - - - - - - 

3 Будівництво комплексу 

універсальних складів 

підлогового зберігання 
50 000 - 100 000 - 120 000 - 113 000 -  - 

4 Будівництво складу вантажів 

відкритого зберігання № 2 
10 000 - - - - - - - - - 

5 Будівництво спеціалізованого 

перевантажувального комплексу 

навалювальних вантажів  

50 000 - 25 000 - - - - - - - 

6 Будівництво залізничного 

вагового комплексу на нижньому 

майданчику ВРР-2 

- - 17 000 - - - - - - - 

7 Будівництво паропроводу для 

розігріву каустичної соди 
- - 2 000 - - - - - - - 

8 Будівництво станції 

навантаження вагонів 
- - - - 2 000 - 10 000 - 8 000 - 

9 Будівництво спеціалізованого 

комплексу з прийому та 

зберігання тарно-штучних 

вантажів на причалі №38 

- - - - 1 500 - 2 000 - 2 000 - 

 



 

3 
 

Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10 Будівництво універсального 

перевантажувального комплексу 

на причалі №5в 

- - - - 1 500 - 6 000 - 6 000 - 

11 Проектні роботи з будівництва 

об`єктів наступних років, 

непередбачені роботи 

9 500 - 5 000 - - - - - - - 

12 Реконструкція залізничних колії 

верхнього майданчика 

підприємства 

- - 5 000 - - - - - - - 

13 Реконструкція систем пожежної 

сигналізації на об`єктах 

підприємства 

1 500 - - - - - - - - - 

14 Модернізація вугільно-рудного 

комплексу 
23 900 - 19 500 - 6  500 - 7 500 - 12 000 - 

15 Модернізація 

перевантажувального 

обладнання 

- - 28 500 - 7 425 - 7 480 - 17 000 - 

16 Реконструкція інженерних мереж 

та споруд 
6 000 - 2 500 - 2 000 - 1 500 - 2 500 - 

17 Реконструкція будівель та 

споруд 
1 350 - 13 505 - 3 500 - 2 000 - 3 000 - 

18 Реконструкція мереж 

електропостачання та 

електротехнічного обладнання 

29 500 - 30 000 - 1 500 - 1 500 - 8 630 - 

19 Реконструкція мереж та засобів 

зв`язку 
22 200 - 1 200 - - - 500 - 500 - 

20 Проектні роботи з реконструкції 

об`єктів наступних років, 

непередбачені роботи 

5 000 - 5 000 - - - - - - - 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

21 Капітальний ремонт 

розморожувальних пристроїв  

№№ 1, 2 

6 100 - - - - - - - - - 

22 Капітальний ремонт мереж 

господарсько-фекальної напірної 

каналізації  

28 360 - 10 000 - - - - - - - 

23 Капітальний ремонт КЛ-10 кВ 

ГПП «Берегова» - РП-1 
- - 30 000 - - - - - - - 

24 Придбання електротехнічного 

обладнання  
1 589 - 2 643 - - - - - - - 

25 Придбання машин та обладнання - - 19 495 - - - - - - - 

26 Придбання технологічного 

обладнання 
7 637 - - - - - - - - - 

27 Придбання електропобутових 

приладів 
3 287 - 1 174 - - - - - - - 

28 Придбання (виготовлення) 

меблів 
1 970 - 1 030 - - - - - - - 

29 Придбання інструменту 2 716 - 3 000 - 2 500 - 2 500 - 2 500 - 

30 Придбання медичного 

обладнання 
336 - 46 - - - - - - - 

31 Придбання приборів та 

електроустановчих матеріалів 
- - 500 - - - - - - - 

32 Придбання оргтехніки та 

програмного забезпечення 
8 520 - 45 721 - 1 000 - 1 000 - 1 500 - 

33 Придбання обладнання зв`язку  1 026 - 1 105 - - - - - - - 

34 Придбання автотранспорту 15 000 - 8 000 - - - - - 10 000 - 

35 Придбання парко-гаражного 

обладнання 
1 758 - 4 187 - - - - - - - 
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Закінчення таблиці 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

36 Придбання техніки по 

утриманню території  
308 - - - - - - - - - 

37 
Придбання машин 

внутришньопортової механізації 
77 000 - - - - - - - - - 

38 Придбання 

вантажопідіймального 

обладнання та техніки 

337 000 - 196 081 - 14 920 - 13 920 - 100 420 - 

39 Придбання транспортних засобів 
- - 1 384 - - - - - - - 

40 Придбання обладнання 

комплексу вагоноперекидача 
36 000 - - - - - - - - - 

41 Придбання залізничного 

обладнання 
2 600 - 225 - - - - - - - 

42 Придбання складського 

обладнання для спеціалізованого 

перевантажувального комплексу 

30 000 - - - - - - - - - 

43 Придбання спецодягу та засобів 

індивідуального захисту 
1 562 - 2 064 - 1 500 - 1 500 - 1 500 - 

44 Придбання літератури  80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 

 Всього 810 599 - 596 190 - 183 925 - 182 480 - 185 630 - 



 

5 
 

3. Капітальне будівництво  
 

3.1. Будівництво залізничних колій вантажного парку верхнього майданчика 

Для збільшення пропускної спроможності приймально-відправного парку 

верхнього майданчику необхідно будівництво додаткових виставкових 

залізничних колій (див. Додаток 1). 

Розрахункова вартість об’єкту становить 48 500,0 тис. грн. 

Проведення робіт з будівництва залізничних колій вантажного парку 

верхнього майданчика заплановано на  2019 - 2022 роки. 

 

3.2. Будівництво установки резервного електропостачання 

Для забезпечення стабільної роботи підприємства, особливо в зимовий 

період, при обмежених обсягах поставки електроенергії та при її повній 

відсутності в результаті аварій в мережах зовнішнього електропостачання, а 

також для забезпечення безперебійної роботи з обробки вантажів необхідна 

установка резервного електропостачання. 

Існуюча газотурбінна установка потужністю 2500 кВт не може покрити 

всього навантаження підприємства. Також це обладнання неремонтопригодне та 

важке в експлуатації та запусках. 

Для забезпечення надійного функціонування споживачів ДП «МТП 

«Южний» проектом передбачено будівництво установки резервного 

електропостачання. В якості резервного джерела електроживлення на випадок 

тривалих відключень електроенергії проектом передбачається інтегрування 

дизельної електростанції (генераторної установки турбінного типу потужністю 

5600 кВт, що працює на дизельному паливі) в електричну мережу підприємства. 

Розрахункова кошторисна вартість об’єкту становить 70 268,8 тис. грн 

Проведення робіт з будівництва установки резервного електропостачання 

заплановано на  2017 - 2019 роки. 

 

3.3. Будівництво комплексу універсальних складів підлогового зберігання 

В сучасних умовах жорсткої конкуренції та зменшення вантажопотоків 

навалювальних вантажів, насамперед залізорудної сировини, одним з 

вирішальних факторів успішної прибуткової діяльності державного стивідора стає 

диверсифікація послуг та розширення номенклатури оброблюваних вантажів, 

залучення нових перспективних вантажопотоків. 

Тому в рамках диверсифікації прийняте рішення про будівництво 

комплексу універсальних складів підлогового зберігання, призначеного для 

накопичення та зберігання різних зернових вантажів (пшениці, ячменю, 

кукурудзи, шроту). 

Комплекс призначений для приймання зернових вантажів з автотранспорту і 

залізничного транспорту, доведення (в разі необхідності) якісних показників 

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

відвантаження на автотранспорт і буде розташований на території ремонтно-

будівельного управління (див. Додаток 1). Режим роботи комплексу – 

цілодобовий, цілорічний. 
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Очікуваний приріст вантажопереробки складає до 3,0 млн т вантажів на рік, 

внаслідок чого відбудеться збільшення доходів та прибутку підприємства та буде 

забезпечено відповідне зростання відрахувань до бюджетів та цільових фондів. 

Розрахункова загальна вартість об’єкту з урахуванням придбання 

обладнання становить 333 000,0 тис. грн. 

Термін реалізації проекту – 2019 - 2021 роки. 

 

3.4. Будівництво складу вантажів відкритого зберігання № 2 

Будівництво складу вантажів відкритого зберігання направлене на 

збільшення загальної площі існуючих складських площадок в тилу причалу № 9 

для можливості розміщення генеральних та навалювальних вантажів і 

нарощування вантажопереробки підприємства (див. Додаток 1). Проект 

складається з трьох черг. 

Розрахункова вартість робіт складає 10 000,0 тис. грн 

Термін реалізації проекту – 2018 рік.  

 

3.5. Будівництво спеціалізованого перевантажувального комплексу 

навалювальних вантажів 

Призначення комплексу: прийом (доставка залізничним та автомобільним 

транспортом) вантажів на склад; крите зберігання з накопиченням суднової партії; 

відвантаження на автотранспорт з транспортуванням в причальну зону; 

навантаження на судно. Місце розташування – верхній майданчик, територія  бази 

постачання (див. Додаток 1). Режим роботи комплексу – цілодобовий, цілорічний. 

Розрахункова загальна вартість об’єкту становить 25 000,0 тис. грн. 

Термін реалізації проекту – 2019 рік. 

Крім того, на теперішній час триває пошук інвестора для реалізації проекту 

будівництва спеціалізованого перевантажувального комплексу навалювальних 

вантажів на причалах №№5, 6, 7, 8 (див. Додаток 2). Впровадження проекту 

забезпечить перевантаження експортних навалювальних вантажів, які поступають 

в порт залізничним транспортом та відвантажуються на морські судна (причали                

№№ 5, 6), а також імпортних навалювальних вантажів, які поступають в порт 

морським шляхом та відвантажуються на залізничний транспорт (причали               

№№ 7, 8). 

Проект розбитий на три черги. Реалізація І черги передбачає будівництво 

залізничного вантажного фронту, станції розвантаження вагонів, двох конвеєрних 

ліній та станції навантаження вагонів. Пропускна спроможність 

перевантажувального комплексу збільшиться при цьому до 17,0 млн т/рік 

(експорт – 13,0 млн т/рік, імпорт – 4,0 млн т/рік). У ІІ черзі будівництва буде 

проведено реконструкцію причалів №№ 5, 6, 7, 8, а також споруджено дві 

конвеєрні лінії та збудований новий склад навалювальних вантажів. Пропускна 

спроможність комплексу складе 28,0 млн т/рік (експорт – 18,0 млн т/рік, імпорт – 

10,0 млн т/рік). В рамках ІІІ черги будуть збудовані залізничний вантажний 

фронт, станція розвантаження вагонів, два розморожувальні пристрої та дві 

конвеєрні лінії. Пропускна спроможність комплексу складе 34,0 млн т/рік 

(експорт – 24,0 млн т/рік, імпорт – 10,0 млн т/рік). 
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Реалізація цього проекту дозволить приймати і обробляти судна 

вантажопідйомністю більше 200 тис. т безпосередньо біля причальної стінки, 

збільшити добові норми навантаження, скоротити час обробки суден. Це, в свою 

чергу, дозволить вантажовласникам зекономити значні кошти на фрахті. 

Внаслідок цього відбудеться зростання вантажопереробки підприємства, а також 

збільшення доходів та прибутку і забезпечення відповідного зростання 

відрахувань до бюджетів та цільових фондів. 

Загальна вартість об’єкту відповідно з розробленою проектно-кошторисною 

документацією та експертним звітом з урахуванням індексації цін становить          

4 834 824,7 тис. грн. Фінансування проекту буде здійснюватися за рахунок коштів 

інвестора. 

 

3.6. Будівництво залізничного вагового комплексу на нижньому майданчику 

ВРР-2 

Зі збільшенням обсягів обробки імпортного вантажу, а саме енергетичного 

та коксівного вугілля, виникає необхідність обробки до 150 піввагонів на добу, 

одним з етапів якої є зважування. Для зменшення обсягів маневрових робіт та 

часу використання тепловозів, а тим самим – зменшення термінів на обробку 

однієї ставки навантажених вагонів, планується встановити двоє додаткових ваг 

на 3-й нитці причалу №7. 

На теперішній час розробляється робочий проект на будівництво 

залізничного вагового комплексу на коліях №№1, 1а нижнього майданчику ВРР-

2, яким передбачається будівництво на причалі № 7 3-ї нитки підкранових колій, 

залізничних колій та встановлення залізничних ваг. 

Розрахункова вартість будівництва становить 17 000,0 тис. грн. 

Термін реалізації проекту – 2019 рік. 

 

3.7. Будівництво паропроводу для розігріву каустичної соди 

З метою диверсифікації послуг та розширення номенклатури оброблюваних 

вантажів, залучення нових перспективних вантажопотоків підприємство освоює 

перевалку каустичної соди. Для можливості обробки цього виду вантажу у 

зимовий період його необхідно підігрівати. Для цього планується побудувати 

паропровід для розігріву залізничних цистерн в районі розморожувального 

пристрою №3. Перевалка каустичної соди дасть можливість збільшити обсяг 

вантажопереробки на 120,0 тис. т на рік. 

Проектні роботи будуть виконані силами проектно-кошторисного відділу 

ДП «МТП «Южний» у 2018 році. 

Розрахункова загальна вартість об’єкту становить 2 000,0 тис. грн. 

Термін реалізації проекту – 2019 рік. 

 

3.8. Будівництво станції навантаження вагонів 

Для збільшення обсягів та скорочення часу на обробку імпортних 

навалювальних вантажів, зокрема енергетичного та коксівного вугілля, на 

верхньому майданчику планується будівництво станції навантаження вагонів. 

Призначення об’єкту: прийом, зберігання та відвантаження на залізничний 

транспорт імпортних навалювальних вантажів за допомогою 
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вагононавантажувальної машини (див. Додаток 1). Впровадження даної технології 

навантажувальних робіт дозволить збільшити обсяг перевалки імпортного вугілля 

на 2 000,0 тис. т на рік. 

Розрахункова загальна вартість об’єкту становить 20 000,0 тис. грн. 

Термін реалізації проекту – 2020 - 2022 роки. 

 

3.9. Будівництво спеціалізованого комплексу з прийому та зберігання тарно-

штучних вантажів на причалі №38 

На теперішній час внаслідок зменшення попиту на мінерально-будівельні 

вантажі навалом та збільшення вартості фрахту на їх перевезення морем відбулася 

переорієнтація даного вантажопотоку на перевезення автомобільним транспортом 

та вивантаження на приватних терміналах. Тому комплекс з перевантаження 

мінерально-будівельних вантажів на причалі №38 тривалий час простоює без 

роботи. 

Для завантаження складських площ в тилу причалу №38 підприємством 

планується будівництво спеціалізованого комплексу з прийому та зберігання 

тарно-штучних вантажів із влаштування складських приміщень та відкритих 

складських площадок (див. Додаток 1). Після введення комплексу в експлуатацію 

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

Розрахункова загальна вартість комплексу становить 5 500,0 тис. грн. 

Термін реалізації проекту – 2020 - 2022 роки. 

 

3.10. Будівництво універсального перевантажувального комплексу на 

причалі №5в 

З метою диверсифікації послуг та розширення номенклатури оброблюваних 

вантажів, залучення нових перспективних вантажопотоків планується 

будівництво в тилу нового причалу №5в універсального перевантажувального 

комплексу (див. Додаток 1). Комплекс буде призначений для перевалки зернових 

та тарно-штучних вантажів. Заплановане збільшення вантажопереробки – до 

1 000,0 тис. т на рік. 

Розрахункова загальна вартість комплексу становить 13 500,0 тис. грн. 

Термін реалізації проекту – 2020 - 2022 роки. 

 

3.11. Проектні роботи з будівництва об`єктів наступних років, 

непередбачені роботи 

На кожен рік заплановані витрати на виконання робіт з розробки проектів 

для об’єктів будівництва наступних років, проведення їх експертизи, та на 

виконання непередбачених робіт. 

 

4. Реконструкція та модернізація основних засобів 

 

4.1. Реконструкція залізничних колії верхнього майданчика підприємства 

Для оптимізації вантажних операцій із залізничними вагонами в районі 

існуючого вагоноперекидача необхідно виконати реконструкцію залізничної колії 

№ 26 верхнього майданчика. 
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Робочий проект на реконструкцію залізничної колії №26, яким буде 

передбачено її подовження, буде розроблений у 2018 році. 

Дана колія необхідна для прискорення технологічного процесу по обробці 

вантажних вагонів, а саме виставлення вагонів після вагоноперекидача для 

додаткової їх зачистки від  залишків вантажів. 

Розрахункова вартість реконструкції становить 5 000,0 тис. грн. 

Термін реалізації проекту – 2019 рік. 

 

4.2. Реконструкція систем пожежної сигналізації на об`єктах підприємства 

Реконструкція систем пожежної сигналізації та протипожежного 

призначення на об’єктах підприємства здійснюється за план-графіком заходів по 

усуненню порушень нормативних актів протипожежної безпеки (відповідно до 

приписів Державної служби України з надзвичайних ситуацій) та для 

забезпечення дотримання Правил протипожежної безпеки в Україні. 

Проведення робіт з реконструкції заплановано на 2018 рік, вартість робіт – 

1 500,0 тис. грн. 

 

4.3. Модернізація вугільно-рудного комплексу 

Діючий вугільно-рудний комплекс ДП «МТП «Южний» у складі 

вагоноперекидача, конвеєрних ліній, пересипних і привідних станцій, двох 

стакерів та портальних кранів експлуатується з 1985 року зі щорічним зростанням 

обсягів обробки вантажів. При проектній потужності 11,1 млн т/рік фактично 

переробляється до 15,0 млн т/рік, що вимагає відповідних витрат не тільки на 

експлуатаційне утримання, але й на реконструкцію і технічне переоснащення 

фізично та морально зношеного устаткування. 

У 2018 році на модернізацію вугільно-рудного комплексу загалом 

планується витратити 23 900,0 тис. грн, а саме: 

- модернізація приводу пересування конвеєра КСП – 2 400,0 тис. грн; 

- модернізація приводів кабельних барабанів стакера № 1 і Стакера       

№ 2 – 2 000,0 тис. грн; 

- модернізація мостового крану – 1 500,0 тис. грн; 

- модернізація приводів пересування стакера № 1 і Стакера № 2 –          

4 000,0 тис. грн; 

- модернізація системи магнітних сепараторів – 1 000,0 тис. грн; 

- модернізація станції натяжіння магістральних конвеєрів КЛ1.2, КЛ2.2 

– 2 000,0 тис. грн; 

- модернізація автоматики перевантажувального комплексу –       

7 000,0 тис. грн; 

- модернізація системи пилопригнічення комплексу вагоноперекидача – 

4 000,0 тис. грн. 

У 2019 році на модернізацію вугільно-рудного комплексу загалом 

планується витратити 19 500,0 тис. грн, а саме: 

- модернізація приводів пересування Стакеру №1 і Стакеру №2 

(розробка проекту) – 500,0 тис. грн; 

- модернізація приводів повороту Стакеру №2 – 2 000,0 тис. грн; 

- модернізація системи промислового телебачення – 2 000,0 тис. грн; 
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- модернізація автоматики перевантажувального комплексу –                

15 000,0 тис грн. 

У плані на 2020 рік на реконструкцію вугільно-рудного комплексу 

передбачено 6 500,0 тис. грн, у плані на 2021 рік – 7 500,0 тис. грн, а на                 

2022 рік – 12 000,0 тис. грн. 

 

4.4. Модернізація перевантажувального обладнання 

На 2019 рік заплановано модернізацію портального крану КПП 16-36-10,5 

«Азовмаш», який виготовлено заводом «Азовмаш» (м. Маріуполь) в 2004 році. 

Метою модернізації є переобладнання приводу механізму повороту, заміна 

редукторів вантажних лебідок, модернізація систем управління електроприводу 

кабельного барабана, механізмів вантажних лебідок, повороту, зміни вильоту 

стріли і пересування. Це дозволить уникнути тривалих простоїв крана і 

забезпечити безперервність навантажувально-розвантажувальних робіт на 

кордонній нитці причалу №8. Вартість робіт – 8 500,0 тис. грн. 

Крім того, передбачена модернізація системи керування портальних кранів 

«Сокіл» (5 од.) із заміною системи керування на частотну, що дозволить 

зменшити динамічні навантаження на механізми й металоконструкцію 

портальних кранів, пускові струми майже вдвічі (зменшення навантаження на 

шинопровод), споживання електроенергії в 1,3-1,2 рази, простої устаткування. 

Вартість робіт – 20 000,0 тис. грн. 

У плані на 2020 рік на модернізацію перевантажувального обладнання 

передбачено 7 425,0 тис. грн, у плані на 2021 рік – 7 480,0 тис. грн, а на                 

2022 рік – 17 000,0 тис. грн. 

 

4.5. Реконструкція інженерних мереж та споруд  

На балансі ДП «МТП «Южний» знаходяться наступні інженерні мережі: 

- мережі водопостачання і каналізації – 93,0 км, у тому числі КНС –      

3 од.;  

- мережі теплопостачання – 27,0 км, з двома котельнями; 

- мережі зв’язку та інформації – 240,0 км. 

 Інженерні мережі експлуатуються з 1984 року та потребують поетапної 

модернізації з урахуванням фізичного й морального зносу, а також дотримання 

вимог по енергозбереженню та оптимізації витрат на утримання. 

У 2018 році передбачено закінчення робіт з технічного переоснащення 

котельної «Центральна», які було розпочато у 2017 році (заміна двох парових 

котлів на котли з меншою паропродуктивністю), на суму 6 000,0 тис. грн. 

У 2019 році заплановано технічне переоснащення системи опалення з 

використанням інфрачервоних климатичних панелей в будівлі електроцеху ЕГ та 

будівлі ремонтного цеху ТВГ. Розрахункова економія за опалювальний період у 

порівнянні з існуючою системою опалення буде складати близько 247,0 тис. грн. 

Вартість переоснащення – 2 500,0 тис. грн. 

У плані на 2020 рік на роботи по реконструкції інженерних мереж та споруд 

передбачено 2 000,0 тис. грн, у плані на 2021 рік – 1 500,0 тис. грн, а на                 

2022 рік – 2 500,0 тис. грн. 
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4.6. Реконструкція будівель та споруд 

На балансі ДП «МТП «Южний» знаходиться понад 250 об’єктів  

нерухомості, які експлуатуються більше 25 років та забезпечують здійснення 

основного технологічного процесу. 

Фізичний та моральний знос основних будівель та споруд передбачає їх 

поетапну реконструкцію, в тому числі з причин дотримання нормативних вимог 

по енергозбереженню та оптимізації експлуатаційних витрат. 

На 2018 рік заплановано провести наступні роботи: 

- реконструкція боксу № 2 з улаштуванням оглядової ями для 

будівельних машин та механізмів РБУ на суму 350,0 тис. грн; 

- реконструкція будівлі станції пожежогасіння вагоноперекидача під 

виробничо-побутовий блок для локомотивної ділянки на суму 1 000,0 тис. грн. 

На 2019 рік заплановано проведення таких робіт: 

- технічне переоснащення котельної Центральна – 9 805,0 тис. грн; 

- реконструкція складських площадок для перенесення БСУ виробничої 

бази РБУ – 1 500,0 тис. грн; 

- реконструкція складу-ангару виробничої бази РБУ – 1 200,0 тис. грн. 

У плані на 2020 рік на роботи по реконструкції будівель та споруд 

передбачено 3 500,0 тис. грн, у плані на 2021 рік – 2 000,0 тис. грн, а на                 

2022 рік – 3 000,0 тис. грн. 

 

 

4.7. Реконструкція мереж електропостачання та електротехнічного 

обладнання 

На теперішній час на балансі ДП «МТП «Южний» знаходяться: 

- мережі електрозабезпечення 0,4 кВ та 10,0 кВ – 120,0 км трас;  

- трансформаторні підстанції та розподільні пристрої –34 одиниці. 

Зазначені об’єкти електропостачання експлуатуються з 1984 року та 

підлягають поетапній модернізації з урахуванням фізичного і морального зносу, а 

також дотримання вимог по енергозбереженню та оптимізації експлуатаційних 

витрат. 

На 2018 рік заплановано проведення робіт на загальну суму 29 500,0 тис. 

грн, які включають в себе:  

- модернізацію електрообладнання портальних кранів (5 од.) із заміною 

системи керування на частотну на суму 10 000,0 тис. грн; 

- реконструкцію внутрішньомайданчикових мереж електропостачання 

причалу № 7 для підключення портальних кранів на суму 4 500,0 тис. грн; 

- технічне переоснащення ТП-3, ТП-5, ТП-10, ТП-23 на суму                  

3 000,0 тис. грн; 

- технічне переоснащення електричних мереж і освітлення виробничо-

побутових приміщень автобази на суму 4 000,0 тис. грн; 

- реконструкцію електричних мереж і освітлення ділянки 

централізованого ремонту тепловодогосподарства на суму 4 000,0 тис. грн; 

- реконструкцію електричних мереж  і освітлення бази постачання 

підприємства на суму 2 000,0 тис. грн; 
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- реконструкцію електричних мереж та електрощитової РУ-0,4 кВ АПК 

ВМТЗ на суму 2 000,0 тис. грн. 

На 2019 рік заплановано проведення робіт на загальну суму 30 000,0 тис. 

грн, які включають в себе:  

- реконструкцію шинопроводу ШП-1 причалу № 8 на суму                        

5 000,0 тис. грн; 

- технічне переоснащення релейного захисту автоматики РЗА мереж 

підприємства на суму 4 000,0 тис. грн; 

- реконструкцію РУ-10 кВ ТП-16 на суму 6 000,0 тис. грн; 

- реконструкцію КЛ-10 кВ РП-1 - ТП-2 на суму 7 000,0 тис. грн; 

- реконструкцію системи диспетчеризації інженерних мереж 

підприємства на суму 1 000,0 тис. грн; 

- реконструкцію шинопроводу ШП-2 причалу №7 на суму                           

3 000,0 тис. грн; 

- технічне переоснащення системи АСУ ТП котельні «Центральна» на 

суму 1 000,0 тис грн; 

- реконструкцію системи освітлення будівлі вагоноперекидача на суму 

3 000,0 тис. грн. 

Загальна сума на проведення робіт з реконструкції мереж 

електропостачання та електротехнічного обладнання у 2020 році становитиме           

1 500,0 тис. грн, у 2021 році – 1 500,0 тис. грн, а у 2022 році – 8 630,0 тис. грн. 

 

4.8. Реконструкція мереж та засобів зв’язку 

Роботи    з   реконструкції   та   модернізації   мереж   та  засобів   зв’язку  

ДП «МТП «Южний» направлені на забезпечення прозорості та оптимізації бізнес-

процесів підприємства, підвищення фінансової дисципліни, скорочення запасів, 

неліквідів, вивільнення оборотних коштів, підвищення ефективності роботи 

персоналу, посилення візуального контролю за виробничими процесами. 

На 2018 рік заплановані наступні роботи: 

- реконструкція гарантованого живлення обладнання зв`язку 

підприємства в будівлі вузла зв`язку на суму 500,0 тис. грн; 

- реконструкція об`єктового обладнання охоронної сигналізації 

підприємства на суму 200,0 тис. грн; 

- модернізація системи промислового телебачення підприємства на 

суму 1 200,0 тис. грн; 

- модернізація корпоративної інформаційної системи управління на 

суму 20 300,0 тис. грн. 

На 2019 рік заплановані роботи на суму 1 200,0 тис. грн, а саме 

реконструкція гарантованого живлення обладнання вузла зв’язку підприємства. 

У плані на 2021 рік на роботи по реконструкції будівель та споруд 

передбачено 500,0 тис. грн, у плані на 2021 рік – 500,0 тис. грн. 

Крім вищезазначених робіт на 2017-2018 роки передбачені кошти на 

проектні роботи з реконструкції об`єктів наступних років та на непередбачені 

роботи. 
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5. Капітальні ремонти 

 

5.1. Капітальний ремонт розморожувальних пристроїв  №№ 1, 2 

Роботи з капітального ремонту розморожувальних пристроїв із заміною 

плит перекриття необхідно виконати на підставі звіту з їх технічного обстеження, 

виконаного ТОВ «НДіТБ», у зв’язку із незадовільним технічним станом існуючих 

плит. Відповідно до звіту, на РП-1 необхідно замінити 90% плит, а на РП-2 – 74 % 

плит, в зв’язку з чим рекомендовано виконати повну заміну плит. 

Розрахункова вартість капітального ремонту складає 6 100,0 тис. грн, термін 

реалізації – 2018 рік. 

 

5.2. Капітальний ремонт мереж господарсько-фекальної напірної каналізації 

На балансі тепловодогосподарства знаходяться мережі напірної фекальної 

каналізації для перекачування фекальних стоків з насосних станцій КНС-2 на 

КНС-3 та з КНС-3 до БХО ВАТ «ОПЗ», які експлуатуються з 1984 року. 

Матеріал, з якого виготовлені дані мережі (чавунні раструбні, залізобетонні 

центрифуговані труби), не відповідає сучасним вимогам та не може забезпечувати 

безперебійне і надійне перекачування стічних вод. За час експлуатації 

вищезазначених трубопроводів неодноразово проводились ремонти з чеканки 

раструбів, заміни зруйнованих сегментів на стальні вставки, при цьому відмічався 

незадовільний стан трубопроводів, які понад 30 років працюють під впливом 

агресивного середовища (сірководень, метан). 

«Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації 

населених пунктів України», що зареєстровані в Міністерстві юстиції України за 

№231/767 21 липня 1995 р., зобов’язують власника мереж забезпечити 

безперебійне і надійне приймання та відведення стічних вод з території 

підприємства до місця їх очищення та використання в різних цілях. 

Тому для забезпечення безперебійної роботи мереж фекальної каналізації 

підприємству потрібно провести капітальний ремонт напірних фекальних 

каналізаційних мереж від КНС-2 і до БХО ВАТ ОПЗ з використанням труб із 

нових сучасних матеріалів (поліетилен, тощо). Довжина трубопроводів складає: з 

КНС-2 до КНС-3 – 6 240 м. п (2 колектори), з КНС-3 до БХО ВАТ «ОПЗ» –          

12 000 м. п (2 колектори). 

Заміна напірної мережі знизить ризик руйнування колекторів і 

унеможливить простої в роботі ДП «МТП «Южний» з вини припинення 

відведення госпфекальних стоків, а також забруднення навколишнього 

природного середовища та водних ресурсів Аджаликського лиману. 

Розрахункова вартість капітального ремонту складає 28 360,0 тис. грн, 

термін виконання робіт – 2018-2019 роки. 

 

5.3. Капітальний ремонт КЛ-10 кВ ГПП «Берегова» - РП-1 

Кабельна лінія 10 кВ ГПП «Берегова» - РП-1, яка забезпечує 

електропостачання усього підприємства та експлуатується з 1983 року, останнім 

часом неодноразово виходила з ладу, що призводило до тимчасового припинення 

електропостачання підприємства та зупинки вантажно-розвантажувальних робіт. 
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Для забезпечення надійного електропостачання підприємства необхідно 

виконати капітальний ремонт кабельної лінії 10 кВ ГПП «Берегова» - РП-1. 

Розрахункова вартість капітального ремонту складає 30 000,0 тис. грн, 

термін виконання робіт –2019 рік. 

 

6. Придбання основних засобів 

 

6.1. Придбання основних засобів у 2018 році 

Для підтримання основних виробничих потужностей на належному рівні та 

забезпечення виконання плану з вантажопереробки на 2018 рік заплановано 

придбання наступних основних засобів на суму 528 389,0 тис. грн, а саме: 

1. Придбання електротехнічного обладнання на суму 1 589,0 тис. грн 

2. Придбання технологічного обладнання на суму 7 637,0 тис. грн, в тому 

числі: 

- зварювальне обладнання на суму 213,0 тис. грн; 

- верстатів, ковальско-пресового обладнання на суму 2 736,0 тис. грн; 

- спеціального технологічне обладнання на суму 2 125,0 тис. грн; 

- насосного обладнання на суму 2 563,0 тис. грн 

3. Придбання електропобутових приладів на загальну суму 3 287,0 тис. грн, 

у тому числі: 

- обладнання електропобутового, опалювального, кліматичного на суму 

876,0 тис. грн; 

- обладнання промислового на суму 1 328,0 тис. грн; 

- адміністративно-господарчого обладнання на суму 1 017,0 тис. грн; 

- обладнання спеціалізованого на суму 66,0 тис. грн 

4. Придбання (виготовлення) меблів на суму 1 970,0 тис. грн 

5. Придбання інструменту на суму 2 716,0 тис. грн, у тому числі: 

- електроінструменту на суму 1 547,0 тис. грн; 

- ручного інструменту на суму 1 169,0 тис. грн 

6. Придбання медичного обладнання для потреб медико-санітарної частини 

на суму 336,0 тис. грн 

7. Придбання оргтехніки та програмного забезпечення на суму 8 520,0 тис. 

грн, у тому числі: 

- комп`ютерного обладнання та периферії на суму 5 048,0 тис. грн; 

- копіювально-розмножувальної техніки на суму 612,0 тис. грн; 

- програмного забезпечення на суму 2 710,0 тис. грн; 

- мережеве обладнання на суму 120,0 тис. грн 

8. Придбання обладнання зв’язку на суму 1 026,0 тис. грн 

9. Придбання автотранспорту для перевезення робітників підприємства та 

забезпечення виробничих процесів на загальну суму 15 000,0 тис. грн, у тому 

числі: 

- автобуса міжміського – 5 000,0 тис. грн; 

- мікроавтобусів (2 од.) – 2 000,0 тис. грн; 

- підмітально-прибирального автомобіля зима-літо – 7 000,0 тис. грн; 

- автомобіля легкового – 1 000,0 тис. грн 
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10. Придбання парко-гаражного обладнання на суму 1 758,0 тис. грн, у тому 

числі: 

- підйомника для легкових автомобілів – 110,0 тис. грн; 

- підйомника електромеханічного для автобусів – 170,0 тис. грн; 

- обладнання для ремонту автомобілів – 178,0 тис. грн; 

- обладнання для ремонту перевантажувальної техніки і дизельної 

апаратури – 1 300,0 тис. грн 

11. Придбання техніки по утриманню території на суму 308,0 тис. грн 

12. Придбання машин внутришньопортової механізації на суму 77 000,0 тис. 

грн, у тому числі: 

- навантажувачів вилочних в/п 7 т (2 од.) – 20 500,0 тис. грн; 

- навантажувачів вилочних в/п 16 т (2 од.) – 30 500,0 тис. грн; 

- локомобілів «Унілок» (2 од.) – 26 000,0 тис. грн 

13. Придбання вантажопідіймального обладнання та техніки на суму            

337 000,0 тис. грн, у тому числі: 

- підйомника на суму 1 650,0 тис. грн; 

- електроталей, домкратів – 2 160,0 тис. грн; 

- кранів портальних (6 од.) – 322 190,0 тис. грн; 

- грейферів для портальних кранів (10 шт.) – 4 000,0 тис. грн; 

- грейферів для гідравлічного перевантажувача (2 шт.) –                           

1 800,0 тис. грн; 

- грейферів для мобільного крана (2 шт.) – 3 000,0 тис. грн; 

- грейферів   радіокерованих  для  мобільного крана (2 шт.) –                    

2 000,0 тис. грн 

- електромагнітів для гідравлічного перевантажувача (2 шт.) –                  

200,0 тис. грн 

14. Придбання обладнання комплексу вагоноперекидача на суму                 

36 000,0 тис. грн, у тому числі: 

- централізованої системи змащення стакера – 3 000,0 тис. грн; 

- ротора ВРС-134 М – 33 000,0 тис. грн 

15. Придбання залізничного обладнання на суму 2 600,0 тис. грн, у тому 

числі: 

- станка для обточки колісних пар тепловозів – 600,0 тис. грн; 

- підкатних домкратів для тепловозів (4 шт.) – 2 000,0 тис. грн 

16. Придбання складського обладнання для спеціалізованого 

перевантажувального комплексу на суму 30 000,0 тис. грн 

17. Придбання спецодягу, засобів індивідуального захисту на суму     

1 562,0,0 тис. грн 

18. Придбання літератури на суму 80,0 тис. грн 

 

6.2. Придбання основних фондів у 2019 році 

Для підтримання основних виробничих потужностей на належному рівні та 

забезпечення виконання плану з вантажопереробки на 2019 рік заплановано 

придбання наступних основних засобів на загальну суму 286 735,0 тис. грн: 

1. Придбання машин та обладнання на суму 24 463,0 тис. грн, у тому числі: 

- адміністративно-господарчого обладнання – 1 145,0 тис. грн; 
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- обладнання електропобутового, опалювального, кліматичного –                   

1 174,0 тис. грн; 

- обладнання зв’язку – 1 105,0 тис. грн; 

- обладнання насосного – 3 657,0 тис. грн; 

- спеціалізованого технологічного обладнання – 2 427,0 тис. грн; 

- електротехнічного обладнання – 2 643,0 тис. грн; 

- обладнання промислового – 8 543,0 тис. грн; 

- медичного обладнання – 46,0 тис. грн; 

- обладнання верстатного – 3 100,0 тис. грн; 

- аварійно-рятувального обладнання – 200,0 тис. грн; 

- зварювального обладнання – 400,0 тис. грн; 

- компресорного обладнання – 23,0 тис. грн; 

2. Придбання приборів та електроустановчих матеріалів на суму 500,0 тис. 

грн. 

3. Придбання інструментів, приладів та інвентарю на суму 3 000,0 тис. грн. 

4. Придбання меблів на суму 500,0 тис. грн. 

5. Виготовлення меблів на суму 500,0 тис. грн. 

6. Придбання оргтехніки та інформаційних технологій на загальну суму 

45 721,0 тис. грн, у тому числі придбання ліцензій, програмних продуктів – на 

суму 22 631,0 тис. грн. 

7. Придбання автомобільного транспорту на суму 8 000,0 тис. грн, а саме 

автопідйомника із вильотом стріли не менше 24 м. 

8. Придбання парко-гаражного обладнання на суму 4 187,0 тис. грн. 

9. Придбання підіймального, вантажного та спеціалізованого обладнання 

на загальну суму 68 181,0 тис. грн, в тому числі: 

- підйомника автомобільного – 181,0 тис. грн; 

- портового тягача – 8 000,0 тис. грн; 

- портового мобільного крана – 60 000,0 тис. грн. 

10. Придбання вантажопідіймального обладнання на загальну суму             

38 200,0 тис. грн, в тому числі: 

- заміна роторного вагоноперекидача ВРС-134М – 37 000,0 тис. грн; 

- придбання талів, підвісного електричного крану та домкратів –     

1 200,0 тис. грн. 

11. Придбання грейферів вугільних, рудних та багатощелепних на загальну 

суму 29 700,0 тис. грн. 

12. Придбання перевантажувальної машини на суму 60 000,0 тис. грн. 

13. Придбання трактору для виконання допоміжних операцій на суму 

1 384,0 тис. грн. 

14. Придбання залізничного обладнання на суму 225,0 тис. грн. 

15. Придбання засобів індивідуального захисту на суму 2 064,0 тис. грн, в 

тому числі: 

- протигазних лицьових масок  - 1 600,0 тис. грн; 

- саморятівників – 464,0 тис. грн. 

16. Придбання нормативно-технічних документів та спеціалізованої 

літератури на суму 80,0 тис. грн. 
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6.3. Придбання основних фондів у 2020 році 

Для підтримання основних виробничих потужностей на належному рівні та 

забезпечення виконання плану з вантажопереробки на 2020 рік заплановано 

придбання наступних основних засобів: 

1. Придбання інструменту на суму 2 500,0 тис. грн. 

2. Придбання оргтехніки та програмного забезпечення на суму                       

1 000,0 тис. грн. 

3. Придбання вантажопідіймального обладнання та техніки на суму            

14 920,0 тис. грн. 

4. Придбання спецодягу та засобів індивідуального захисту на суму     

1 500,0 тис. грн. 

5. Придбання літератури на суму 80,0 тис. грн. 

 

6.4. Придбання основних фондів у 2021 році 

Для підтримання основних виробничих потужностей на належному рівні та 

забезпечення виконання плану з вантажопереробки на 2021 рік заплановано 

придбання наступних основних засобів: 

1. Придбання інструменту на суму 2 500,0 тис. грн. 

2. Придбання оргтехніки та програмного забезпечення на суму                      

1 000,0 тис. грн. 

3. Придбання вантажопідіймального обладнання та техніки на суму            

13 920,0 тис. грн. 

4. Придбання спецодягу та засобів індивідуального захисту на суму     

1 500,0 тис. грн. 

5. Придбання літератури на суму 80,0 тис. грн. 

 

6.5. Придбання основних фондів у 2022 році 

Для підтримання основних виробничих потужностей на належному рівні та 

забезпечення виконання плану з вантажопереробки на 2022 рік заплановано 

придбання наступних основних засобів: 

1. Придбання інструменту на суму 2 500,0 тис. грн. 

2. Придбання оргтехніки та програмного забезпечення на суму 1 500,0 тис. 

грн. 

3. Придбання автотранспорту на суму 10 000,0 тис. грн. 

4. Придбання вантажопідіймального обладнання та техніки на суму            

100 420,0 тис. грн. 

5. Придбання спецодягу та засобів індивідуального захисту на суму                    

1 500,0 тис. грн. 

6. Придбання літератури на суму 80,0 тис. грн. 
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7. Зведені показники ефективності інвестиційних проектів  

 

Найменування проекту 
Вид капітальних 

інвестицій 

Термін 

реалізації, 

роки 

Показники 

ефективності 

проекту 

1 2 3 4 

Будівництво залізничних колій 

вантажного парку верхнього 

майданчика 

Капітальне 

будівництво 
2019-2022 

NPV=7,7 млн грн 

IRR=16,0% 

DPP=10,5 року 

Будівництво установки резервного 

електропостачання 

Капітальне 

будівництво 
2017-2019 

NPV=26,8 млн грн 

IRR=23,0% 

DPP=5,2 року 

Будівництво комплексу 

універсальних складів підлогового 

зберігання 

Капітальне 

будівництво 
2019-2021 

NPV=124,1 млн грн 

IRR=19,6% 

DPP=8,5 року 

Будівництво складу вантажів 

відкритого зберігання № 2 

Капітальне 

будівництво 
2018 

NPV=5,2 млн грн 

IRR=25,2% 

DPP=5,3 року 

Будівництво спеціалізованого 

перевантажувального комплексу 

навалювальних вантажів  

Капітальне 

будівництво 
- 

NPV=585,4 млн грн 

IRR=14,1% 

DPP=9,9 року 

Будівництво спеціалізованого 

перевантажувального комплексу 

навалювальних вантажів  

Капітальне 

будівництво 
2019 

NPV=9,0 млн грн 

IRR=19,7% 

DPP=7,5 року 

Будівництво залізничного 

вагового комплексу на нижньому 

майданчику ВРР-2 

Капітальне 

будівництво 
2019 

NPV=3,4 млн грн 

IRR=17,4% 

DPP=6,4 року 

Будівництво паропроводу для 

розігріву каустичної соди 

Капітальне 

будівництво 
2019 

NPV=972,5 тис грн 

IRR=24,8% 

DPP=5,1 року 

Будівництво станції навантаження 

вагонів 

Капітальне 

будівництво 
2020-2022 

NPV=5,8 млн грн 

IRR=20,1% 

DPP=7,7 року 

Будівництво спеціалізованого 

комплексу з прийому та 

зберігання тарно-штучних 

вантажів на причалі №38 

Капітальне 

будівництво 
2020-2022 

NPV=1,8 млн грн 

IRR=19,9% 

DPP=7,6 року 

Будівництво універсального 

перевантажувального комплексу 

на причалі №5в 

Капітальне 

будівництво 
2020-2022 

NPV=3,5 млн грн 

IRR=18,2% 

DPP=8,7 року 

Реконструкція залізничних колії 

верхнього майданчика 

підприємства 

Реконструкція та 

модернізація 
2019 

NPV=656,8 тис грн 

IRR=14,6% 

DPP=11,0 років 

Реконструкція систем пожежної 

сигналізації та протипожежного 

призначення на об’єктах 

підприємства 

Реконструкція та 

модернізація 
2018 

NPV=313,0 тис. грн 

IRR=18,1% 

DPP=6,0 року 

Модернізація вугільно-рудного 

комплексу 

Реконструкція та 

модернізація 
2018 

NPV=4,1 млн грн 

IRR=17,6% 

DPP=6,3 року 
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 

Модернізація вугільно-рудного 

комплексу 

Реконструкція та 

модернізація 
2019 

NPV=4,4 млн грн 

IRR=18,1% 

DPP=6,2 року 

Модернізація системи 

пилопригнічення 

вагоноперекидача 

Реконструкція та 

модернізація 
2018 

NPV=1,5 млн грн 

IRR=22,2% 

DPP=5,5 року 

Модернізація 

перевантажувального обладнання 

Реконструкція та 

модернізація 
2019 

NPV=5,5 млн грн 

IRR=17,3% 

DPP=6,5 року 

Технічне переоснащення 

котельної «Центральна» 

Реконструкція та 

модернізація 
2017-2018 

NPV=735,7 тис. грн 

IRR=13,1% 

DPP=9,3 року 

Реконструкція мереж 

електропостачання та 

електротехнічного обладнання 

Реконструкція та 

модернізація 
2018 

NPV=8,4 млн грн 

IRR=21,2% 

DPP=5,0 року 

Реконструкція мереж 

електропостачання та 

електротехнічного обладнання 

Реконструкція та 

модернізація 
2019 

NPV=4,1 млн грн 

IRR=15,7% 

DPP=7,0 років 

Капітальний ремонт 

розморожувальних пристроїв  

№№ 1,2 

Капітальні ремонти 2018 

NPV=384,9 тис. грн 

IRR=13,6% 

DPP=8,6 року 

Капітальний ремонт мереж 

господарсько-побутової напірної 

каналізації 

Капітальні ремонти 2018-2019 

NPV=3,3 млн грн 

IRR=14,2% 

DPP=11,6 року 

Капітальний ремонт КЛ-10 кВ 

ГПП «Берегова» - РП-1 
Капітальні ремонти 2019 

NPV=7,1 млн грн 

IRR=19,0% 

DPP=5,7 року 

Придбання міжміського автобуса 
Придбання основних 

засобів 
2018 

NPV=447,4 тис. грн 

IRR=14,2% 

DPP=8,3 року 

Придбання мікроавтобусів (2 од.) 
Придбання основних 

засобів 
2018 

NPV=317,8 тис. грн 

IRR=15,9% 

DPP=7,7 року 

Придбання автомобіля 

підмітально-прибирального 

зима-літо 

Придбання основних 

засобів 
2018 

NPV=266,2 тис. грн 

IRR=13,0% 

DPP=6,6 року 

Придбання автомобіля легкового 
Придбання основних 

засобів 
2018 

NPV=11,2 тис. грн 

IRR=12,3% 

DPP=5,9 року 

Придбання автопідйомника із 

вильотом стріли не менше 24 м 

Придбання основних 

засобів 
2019 

NPV=674,9 тис. грн 

IRR=13,9% 

DPP=8,0 року 

Придбання навантажувачів 

вилочних в/п 7 т (2 од.) 

Придбання основних 

засобів 
2018 

NPV=605,5 тис. грн 

IRR=12,5% 

DPP=10,6 року 

Придбання навантажувачів 

вилочних в/п 16 т (2 од.) 

Придбання основних 

засобів 
2018 

NPV=189,0 тис. грн 

IRR=12,2% 

DPP=10,8 року 
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Закінчення таблиці 
1 2 3 4 

Придбання автомобілю «Унілок» 
Придбання основних 

засобів 
2018 

NPV=4,0 млн грн 

IRR=16,2% 

DPP=6,8 року 

Придбання кордонних портальних 

кранів (2 од.) 

Придбання основних 

засобів 
2018 

NPV=74,9 млн грн 

IRR=23,8% 

DPP=5,8 року 

Придбання тилових портальних 

кранів  (4 од.) 

Придбання основних 

засобів 
2018 

NPV=55,5 млн грн 

IRR=17,1% 

DPP=7,8 року 

Придбання грейферів (16 од.) 
Придбання основних 

засобів 
2018 

NPV=632,9 тис грн 

IRR=14,1% 

DPP=5,5 року 

Придбання портового тягача 
Придбання основних 

засобів 
2019 

NPV=1,5 млн грн 

IRR=17,0% 

DPP=6,5 року 

Придбання портового мобільного 

крану в/п 80-90 т 

Придбання основних 

засобів 
2019 

NPV=10,3 млн грн 

IRR=15,8% 

DPP=8,6 року 

Заміна вагоноперекидача 

роторного ВРС-134М 

Придбання основних 

засобів 
2019 

NPV=3,9 млн грн 

IRR=14,7% 

DPP=7,7 року 

Придбання грейферів (34 од.) 
Придбання основних 

засобів 
2019 

NPV=1,6 млн грн 

IRR=13,7% 

DPP=6,4 року 

Придбання перевантажувальної 

машини 

Придбання основних 

засобів 
2019 

NPV=7,4 млн грн 

IRR=15,2% 

DPP=7,5 року 

Придбання транспортних засобів 

(трактор) 

Придбання основних 

засобів 
2019 

NPV=115,6 тис грн 

IRR=14,6% 

DPP=6,2 року 

Придбання обладнання комплексу 

вагоноперекидача 

Придбання основних 

засобів 
2018 

NPV=4,1 млн грн 

IRR=14,9% 

DPP=7,5 року 

Придбання залізничного 

обладнання 

Придбання основних 

засобів 
2018 

NPV=498,4 тис. грн 

IRR=17,2% 

DPP=6,5 року 
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