ЗВІТ
про хід виконання Стратегічного плану розвитку
державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія»
за підсумками 2018 року
На виконання пункту 2 наказу Міністерства інфраструктури України від
22.12.2018 № 651 «Про заходи із складання перспективних планів розвитку в
установах, організаціях та на підприємствах, що належать до сфери управління
Мінінфраструктури,

та

акціонерних

товариств,

функції

з

управління

корпоративними правами щодо яких здійснює Мінінфраструктури», підпункту
2 пункту 2 наказу Міністерства інфраструктури України від 20.04.2015 № 146
«Про затвердження Стратегічного плану розвитку державного підприємства
«Спеціалізований морський порт «Октябрьск» на період до 2038 року» надаємо
інформацію про стан виконання Стратегічного плану розвитку ДП «СК
«Ольвія» за підсумками 2018 року:
Стратегічний план розвитку ДП «СК «Ольвія» на період до 2038 року
розроблено відповідно до Методичних рекомендації з питань методологічного
забезпечення складання середньо- та довгострокових стратегічних планів
розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств та
господарських структур, затверджених наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 14.08.2013 № 971.
Згідно із затвердженим Стратегічним планом розвитку підприємства у
короткостроковій перспективі за кошти інвесторів передбачено реалізацію
наступних проектів:
1) Будівництво 3 зернових комплексів:
- із подовженням причальної лінії в тилу причалу №1;
- в тилу допоміжного причалу;
- з береговими об’єктами за територією підприємства та виходом на
допоміжний причал;
2) Будівництво «Комплексу з перевалки зріджених вуглеводневих газів,
дизельного палива та інших вантажів»;
3) Будівництво комплексу для допоміжного причалу з обробки суден РоРо.

На сьогоднішній день реалізація даних проектів знаходиться на етапі
пошуку інвесторів. Приватне інвестування в об’єкти портової інфраструктури
на підставі договорів спільної діяльність, концесії, оренди та інших видів
інвестиційних договорів протягом звітного періоду не здійснювалося.
Протягом 2018 року за рахунок власних коштів ДП «СК «Ольвія»
здійснені капітальні інвестиції у будівництво, придбання основних засобів,
матеріальних і нематеріальних активів, модернізацію основних засобів та
капітальний ремонт на загальну суму 37 170,0 тис. грн.
Парк перевантажувальної техніки підприємства поповнено чотирма
новими вилковими самохідними (дизельними) автонавантажувачами Maximal
FD15T-M вантажопідйомністю 1,5 тонн. Найближчим часом очікується
поставка нового автобусу міського типу «Електрон».
Триває процес реалізації пілотного проекту концесії в порту Ольвія. У
серпні 2018 року консорціум консультантів, відібраний і залучений ЄБРР,
завершив

розробку

детального

техніко-економічного

обґрунтування

концесійного проекту. Міністерством економічного розвитку і торгівлі
затверджено Висновки за результатами аналізу ефективності здійснення ДПП
щодо проекту концесії у СМП Ольвія.
Проведення тендеру з передачі в концесію ДП «СК «Ольвія» планується
в квітні-травні 2019 року.

