Про підприємство.

ПрАТ «Київ – Дніпровське МППЗТ»

Київ-Дніпровське об’єднане господарство залізничного транспорту засноване відповідно
до Постанови ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР від 06.06.1971 року №371.

Метою створення підприємства було забезпечення єдиного технологічного процесу
перевезень вантажів на залізничному транспорті, звільнення виробника від невластивих
йому функцій по маневровій роботі, навантаженню-розвантаженню вагонів та виконанню
експедиційних операцій.

Основний вид діяльності – транспортне обслуговування підприємств і організацій
(перевезення вантажів залізничним транспортом між станціями примикання і
вантажовласниками, маневрова робота на під’їзних залізничних коліях та вантажних
фронтах, вантажні операції по навантаженню та вивантаженню вантажів з вагонів,
утримання та ремонт під’їзних залізничних колій та рухомого складу).
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З метою приведення діяльності Товариства до вимог Закону України «Про акціонерні
Товариства» наказом Міністерства інфраструктури від 22.04.2011 №65 перейменовано
на приватне акціонерне товариство «Київ-Дніпровське МППЗТ».

ПрАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного
транспорту» – приватне акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі в
особі Міністерства інфраструктури України.

ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» здійснює взаємозв’язок із магістральним залізничним
транспортом загального користування – 6 залізницями – та забезпечує перевезення
вантажів від залізничних станцій примикання до фронтів вивантаження і навантаження
– примикає по 64 станціям Укрзалізниці.

До складу Товариства входить 30 відокремлених структурних підрозділів (філій),
розташованих у 17 областях України, Автономній республіці Крим, містах Києві та
Севастополі.
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Серед підприємств, що обслуговуються філіями Товариства – більш ніж 1000
підприємств, організацій та установ різних форм власності, що розміщені по території
України: 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.

ПрАТ «Київ – Дніпровське МППЗТ» надає транспортні послуги з перевезення вантажів
від залізничних станцій примикання до фронтів вивантаження і навантаження, з
маневрової роботи, з навантажувально-розвантажувальних робіт, послуги з будівництва
та модернізації колійного господарства, метрологічні послуги та інші послуги, пов'язані з
перевезенням вантажів залізничним транспортом. Займає друге місце після Укрзалізниці
в сегменті ринку транспортування промислових вантажів з часткою в 10 відсотків.

«Гаряча лінія» з питань запобігання корупції: тел. +38 095 271 66 13, e-mail:
pcor@mppzt.com.ua
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