ІНФОРМАЦІЯ
про діяльність ПрАТ «Діпрозв'язок»
за 2015 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,
яке віднесено до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне
значення для економіки і безпеки держави (затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 04 березня 2015 року № 83).
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-технічної (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 в сфері телекомунікацій: вишукувальні роботи для будівництва
об’єктів електрозв’язку, розроблення містобудівної документації для споруд
електрозв'язку, будівельні та монтажні роботи, монтаж інженерних
телекомунікаційних мереж, інжинірингова діяльність (інститут має
сертифікованих відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг),
пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які пройшли професійну
атестацію за відповідним напрямком професійної діяльності);
- розроблення галузевих 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 року № 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 2015 році інститут ПрАТ «Діпрозв'язок»:
1) розробив понад 70 проектних рішень для операторів телекомунікацій та
інших замовників, у тому числі по таких важливих об’єктах:
- створення інформаційної підсистеми Єдиної інформаційно-аналітичної
системи управління міграційними процесами в частині встановлення на об’єктах
Державної міграційної служби України обладнання для забезпечення операцій з
документами, що посвідчують особу та містять біометричну інформацію;

- створення медичної інформаційної системи Збройних Сил України
«Е-ЗДОРОВ'Я»;
- будівництво оперативно-диспетчерської служби (ОДС) центру екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф Запорізької області та підключення
ОДС до телекомунікаційної мережі загального користування м. Запоріжжя;
- диспетчеризація оперативно-диспетчерської служби (ОДС) обласного
територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у
м. Херсон;
- модернізація взаємоз'єднань телекомунікаційних мереж операторів ПрАТ
«Київстар» та ПАТ «Укртелеком» в обласних центрах України;
- підключення підсистем комутації системи стільникового зв'язку ПрАТ
«МТС Україна» до мереж операторів ПАТ «Укртелеком», ПрАТ «Київстар»,
ТОВ «Астеліт» в обласних центрах України;
- методика розрахунку плати за доступ та розміщення телекомунікаційних
мереж при використанні інфраструктури об’єктів комунальної власності
територіальної громади м. Києва у складі ТЕР «Будівництво та експлуатація
телекомунікаційних мереж при використанні інфраструктури об’єктів
комунального житлового та нежитлового фонду м. Києва»;
- методика розрахунку плати за розміщення радіопередавального обладнання
при використанні інфраструктури нежитлових будинків та об’єктів комунальної
власності територіальної громади м. Києва у складі ТЕР «Будівництво та
експлуатація телекомунікаційних мереж при використанні інфраструктури
об’єктів комунального житлового та нежитлового фонду м. Києва»;
- спорудження елементів технологічної інфраструктури для розташування
телекомунікаційних мереж доступу в будинках типових серій житлового фонду
комунальної власності м. Києва;
- коригування кошторисної документації робочих проектів ВОЛЗ НАК
«Нафтогаз України»;
- реконструкція системи взаємоз'єднання ВАТС КС "Бар" філії "Управління
"УКРГАЗТЕХЗВ'ЯЗОК" до ЦАТС м. Бар ПАТ "Укртелеком";
- реконструкція системи взаємоз'єднання ВАТС КС "Гайсин" філії
"Управління "УКРГАЗТЕХЗВ'ЯЗОК" до ЦАТС м. Гайсин ПАТ "Укртелеком";
2) організував додаткову державну експертизу комплексної системи захисту
інформації інформаційно-аналітичної системи "Місцеві вибори" Єдиної
інформаційно-аналітичної системи "Вибори";
3) створив науково-технічну продукцію:
- НДР «Дослідження питань проектування та побудови лінійно-кабельних
споруд ПАТ «Укртелеком» та актуалізація ВБН В.2.2-45-1-2004 «Проектування
телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди», за результатами якої розроблені
галузеві будівельні норми ГБН В.2.2-3460942-002:2015, затверджені наказом
Адміністрації Держспецзв’язку від 05.03.2015 № 117;
- НДР «Техніко-економічне обґрунтування впровадження централізованої
бази даних перенесених абонентських номерів для реалізації послуг перенесення
абонентського номера в Україні».

Облікова кількість штатних працівників на 31.12.2015: 90 осіб.
Середньооблікова кількість штатних працівників: 91 особа.
Фонд оплати праці штатних працівників: 4 275,7 тис. грн.
Середня заробітна плата штатного працівника: 3 915 грн.
Заборгованість з виплати заробітної плати на 01.01.2016: відсутня.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Показники
Чистий дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг), тис. грн.
Валовий прибуток (збиток), тис. грн.
Інші операційні доходи, тис. грн.
Адміністративні витрати, тис. грн.
Витрати на збут, тис. грн.
Інші операційні витрати, тис. грн.
Фінансовий результат від операційної
діяльності, тис. грн.
Інші фінансові доходи, тис. грн.
Інші витрати, тис. грн.
Фінансовий результат до оподаткування,
тис. грн.
Витрати з податку на прибуток, тис. грн.
Чистий прибуток (збиток), тис. грн.
Коефіцієнт рентабельності активів
Коефіцієнт рентабельності діяльності
Коефіцієнт фінансової стійкості
Коефіцієнт поточної ліквідності
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2014 рік

2015 рік
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