ІНФОРМАЦІЯ
про діяльність ПрАТ «Діпрозв'язок»
за 2014 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).
- надання послуг у галузі технічного захисту інформації (на підставі
ліцензії Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України серія АЕ № 272339);
- провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею (на
підставі спеціального дозволу Служби безпеки України № ДОДТЛ2-2013-191).
У 2014 році ПрАТ «Діпрозв’язок» було розроблено близько 60 проектних
рішень для операторів телекомунікацій та інших замовників, у тому числі по
таких найбільш важливих об’єктах:

– «Виділена телекомунікаційна мережа спеціального призначення.
Зведений комплект документації», науково-технічна розробка для
Адміністрації Держспецзв’язку;
– «Реконструкція центральної диспетчерської Клінічного об’єднання
швидкої медичної допомоги по вул. Свердлова, 65 м. Дніпропетровськ,
підключення оперативно-диспетчерських служб до телекомунікаційної мережі
загального користування та організація корпоративної телекомунікаційної
мережі» для комунального закладу «Дніпропетровське клінічне об’єднання
швидкої медичної допомоги» Дніпропетровської обласної ради»;
– «Створення підсистем «Біженці», «Іноземці» (в частині обліку біженців
та іноземців) та підсистеми «Оформлення документів, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (в частині
оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон) Єдиної
інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами, 1
етап. Організація каналів зв’язку» для Державної міграційної служби України;
– «Розробка робочої документації на організацію взаємодії вузлів ЗТМ та
встановлення робочих станцій для оформлення паспорта громадянина України
для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм ЄІАС УМП, а також
Технічного завдання на створення КСЗІ для Державної міграційної служби
України»;
– «Організація залізничного пасажирського сполучення м. Київ –
міжнародний аеропорт «Бориспіль». Захист від електромагнітного впливу
споруд проводового електрозв'язку Украероруху, операторів та відомств на
дільниці електрифікації ст. Г.Кірпи – МА «Бориспіль, стадія «Проект» тощо.
Також, ПрАТ «Діпрозв'язок» виконані роботи з розробки проектної
документації стадії ТЕО по 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», проведено державну експертизу та отримано позитивний
експертний звіт державного підприємства «Спеціалізована державна експертна
організація – Центральна служба Української державної будівельної
експертизи» на розроблену проектну документацію.
У 2014 році приватним акціонерним товариством «Діпрозв'язок»:
– розроблений попередній Техніко-економічний розрахунок для об’єкту
«Система оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами
України. Створення Національного центру оперативно-технічного управління
телекомунікаційними мережами України» для забезпечення обґрунтування
створення Національного центру управління мережами телекомунікацій
(відповідно до Указу Президента України від 24.09.2014 № 744/2014 та за
дорученням Держспецзв'язку України);
– надані пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про
телекомунікації», розроблений та поданий на розгляд Адміністрації

Держспецзв'язку проект документа «Порядок проведення експертної оцінки
проектів будівництва, реконструкції та модернізації телекомунікаційних мереж
щодо забезпечення сталості роботи та захисту від несанкціонованого
зовнішнього втручання» для забезпечення проведення експертної оцінки
проектів будівництва (відповідно до пункту 3 Плану заходів щодо забезпечення
безпеки функціонування телекомунікаційних мереж загального користування,
за дорученням Держспецзв'язку України);
– підготовлені та надані до Держспецзв'язку України пропозиції щодо
внесення змін до нормативно-правових і нормативних документів сфери
телекомунікацій, а також пропозиції щодо розроблення нових, актуальних для
галузі, нормативних документів та проведення необхідних НДР відповідно до
пунктів 1, 2 та 5 Плану заходів щодо забезпечення безпеки функціонування
телекомунікаційних мереж загального користування, за дорученням Голови
Держспецзв'язку України.
Облікова кількість штатних працівників на 31.12.2014: 98 осіб.
Середньооблікова кількість штатних працівників за 2014 рік: 95 осіб.
Фонд оплати праці штатних працівників за 2014 рік: 3 619,3 тис. грн.
Середня заробітна плата штатного працівника у 2014 році: 3 175,0 грн.
Заборгованість з виплати заробітної плати на 01.01.2015: відсутня.
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
(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.
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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
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