ІНФОРМАЦІЯ
про діяльність ПрАТ «Діпрозв'язок»
за 2013 рік
Приватне акціонерне товариство «Український інститут із
проектування і розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури
«Діпрозв'язок» (ПрАТ «Діпрозв’язок») є провідним галузевим інститутом
України з проектування телекомунікаційних та інформаційних систем та
споруд зв'язку, яке віднесено до Переліку об’єктів державної власності, що
мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1734).
Управління
корпоративними
правами
держави
щодо
ПрАТ
«Діпрозв'язок» здійснює Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України, якій ці повноваження передано
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 року № 901-р.
Метою діяльності ПрАТ «Діпрозв'язок» є сприяння розвитку
національної
інформаційно-комунікаційної
інфраструктури
шляхом
систематичного здійснення науково-дослідницької, проектно-вишукувальної та
іншої виробничої діяльності.
ПрАТ «Діпрозв'язок» здійснює такі види виробничої діяльності:
- господарська діяльність у будівництві, пов’язана із створенням об’єктів
архітектури (вишукувальні роботи для будівництва, розроблення містобудівної
документації, проектування об’єктів архітектури, будівельні та монтажні
роботи, монтаж інженерних мереж, інжинірингова діяльність у сфері
будівництва) (на підставі ліцензії Державної архітектурно-будівельної
інспекції України серія АЕ № 180373);
- розроблення проектів будівельних норм і національних стандартів
(ПрАТ «Діпрозв'язок» є базовою організацією з науково-технічної діяльності у
будівництві з питань проектування споруд зв'язку, наказ Мінрегіону від 03
травня 2012 р. № 195).
- провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею (на
підставі спеціального дозволу Служби безпеки України № ДОДТЛ2-2013-191).
У 2013 році ПрАТ «Діпрозв’язок» було розроблено близько 70 проектних
рішень для операторів телекомунікацій та інших замовників, у тому числі по
таких найбільш важливих об’єктах:
- «Створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального
призначення»;

- «Створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального
призначення в частині «Прокладання волоконно-оптичного кабелю між
вузлами зв'язку ТМСП та ПАТ Укртелеком в 23 містах України»;
- «Розробка розділу ТЕО проекту створення Єдиної інформаційнокомунікаційної платформи (ЄІКП)»;
- «Підключення додаткової ємності 20000 номерів в індексах 33700003389999 оператора ТОВ «Інтертелеком» до ТМЗК м. Київ»;
- «Реконструкція системи зв'язку Укрзалізниці з улаштуванням
бездротової мережі передачі даних на дорозі від ст. Полтава до ст. Донецьк»;
- «Підключення мережі мобільного зв'язку МТС Україна до ВСС ПАТ
Укртелеком у м. Києві»;
- «Підключення мережі мобільного зв'язку МТС Україна до ВСС ПАТ
Укртелеком у м. Харків»;
- «Відкриття національного коду мережі призначення 897 оператора
ПрАТ Київстар на взаємоз'єднаннях з телекомунікаційною мережею ПАТ
Укртелеком»;
- «Модернізація сигнальної взаємодії комутаційного обладнання
операторів ТОВ «Голден Телеком» та ПАТ «Укртелеком» в мережі СКС-7»
тощо.
У 2013 році ПрАТ «Діпрозв'язок» було розпочато виконання робіт першої
стадії проектування (ТЕО) об’єкту «Підключення оперативно-диспетчерських
служб Центрів екстреної медичної допомоги АР Крим, обласних центрів
України, м.м. Київ та Севастополь до телекомунікаційної мережі загального
користування».
Облікова кількість штатних працівників на 31.12.2013: 118 осіб.
Середньооблікова кількість штатних працівників за 2013 рік: 116 осіб.
Фонд оплати праці штатних працівників за 2013 рік: 4 706,1 тис. грн.
Середня заробітна плата штатного працівника у 2013 році: 3 381,0 грн.
Заборгованість з виплати заробітної плати на 01.01.2014: 1221,1 тис. грн.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Показники
Чистий дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.
Інші операційні доходи, тис. грн.
Інші фінансові доходи, тис. грн.
Інші доходи, тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції

2011 рік 2012 рік 2013 рік
2013

997

2301

9016
1
2806

8968
3
2599

8655
3480

(товарів, робіт, послуг), тис. грн.
Адміністративні витрати, тис. грн.
Витрати на збут, тис. грн.
Інші операційні витрати, тис. грн.
Інші витрати, тис. грн.
Податок на прибуток, тис. грн.
Валовий прибуток (збиток), тис. грн.
Фінансовий результат від звичайної
діяльності до оподаткування, тис. грн.
Чистий прибуток (збиток), тис. грн.
Коефіцієнт рентабельності активів
Коефіцієнт рентабельності діяльності
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Коефіцієнт фінансової стійкості

4861
65
3092
33
92
-793

4221
3007
46
48
-1602

4412
3472
1
25
-1179

173

95

-408

81
0,0001
0,04
0,0018
2,32

47
0,0001
0,05
0,0051
148,8

-434
0,0012
127,2

