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Цілі та структура огляду 
Цей огляд продовжує серію публікацій присвячених найбільшим державним підприємствам 

в Україні. У документі підсумовується фінансова інформація та аналізується діяльність 

провідних держпідприємств України за січень-червень 2017 рік. Огляд базується на даних, 

отриманих із різних джерел: фінансової̈ звітності держпідприємств, інформації, наданої 

міністерствами та державними установами, а також з інших відкритих джерел. На цьому 

етапі більшість держпідприємств не мають історії аудиторських перевірок власної 

фінансової звітності, тому точність і повноту відповідних фінансових даних гарантувати не 

можна. Процедура незалежної перевірки не була застосована до інформації, представленої 

в цьому звіті, тому на неї не слід покладатися під час прийняття рішень будь-якого 

характеру. За жодних обставин автори цього документу, Уряд України і будь-який інший 

державний орган, установа або підприємство під контролем держави не несуть 

відповідальності, як наразі, так і в майбутньому, за будь-які рішення третіх осіб, прийняті на 

основі інформації, висновків і думок, представлених у цьому звіті. 

 

Звіт складається із трьох основних розділів. Перший розділ містить огляд основних змін до 

нормативно-правової бази, що регулює діяльність держпідприємств в Україні. Другий розділ 

представляє сукупну фінансову інформацію щодо портфеля держпідприємств, а також деякі 

інші ключові показники діяльності держпідприємств. У третьому розділі представлено 

фінансові результати діяльності за 6 місяців 2017 року десяти найбільших держпідприємств 

України. На останніх сторінках наведено список держпідприємств, проаналізованих у цьому 

звіті. 
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Загальна інформація про реформу 

управління державною власністю 

Що було зроблено? 

В Україні розпочато впровадження реформи управління державною власністю, з метою чого у 

січні 2015 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі України створило спеціальну робочу 

групу. 

Стратегія реформи управління державною власністю 

Стратегію реформи управління державною власністю було розроблено у співпраці з МВФ і 

Світовим банком та ухвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 662 у травні 2015 

року. Стратегія реалізується у таких важливих напрямках як: посилення бюджетного нагляду (оцінка 

фіскальних ризиків); розмежування функцій Кабінету Міністрів України та міністерств як суб’єкта 

управління об’єктами державної власності та регулятора; корпоративне управління (підвищення 

рівня прозорості діяльності державних підприємств (ДП), узгодження інтересів керівництва та 

власників ДП, створення наглядових рад у ДП та введення до складу таких рад незалежних членів, 

обрання за прозорим конкурсом керівників державних підприємств, визначення чітких цілей 

діяльності ДП); стратегія Кабінету Міністрів України в області реструктуризації та приватизації ДП. 

Методичні рекомендації щодо забезпечення прозорості діяльності суб’єктів господарювання 

державного сектору економіки були затверджені у лютому 2015 року. Відтепер ДП рекомендується 

оприлюднювати їхню квартальну та річну інформацію про результати фінансово-господарської 

діяльності. Законодавство України також було вдосконалено. У червні 2016 року Верховна Рада 

України схвалила внесені Кабінетом Міністрів України зміни до Закону України «Про управління 

об’єктами державної власності», якими було підвищено стандарти відповідальності та підзвітності в 

усіх держпідприємствах.  

Перший зведений звіт щодо суб’єктів господарювання державного сектору економіки та їхньої 

діяльності був оприлюднений у квітні 2015 року (за 2013 рік та за 9 місяців 2014 року). Поточний 

звіт містить актуальні узагальнені дані щодо ДП, які показують результати їхньої діяльності за 6 

місяців 2017 року. Наступні звіти регулярно готуватиме Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України з метою забезпечення відповідальності ДП перед українським суспільством. 

Аудит 

У червні 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою зобов’язав 146 найбільших 

ДП проводити аудит їхньої фінансової звітності із залученням міжнародно визнаних аудиторських 

фірм. Така ініціатива покликана підвищити рівень правдивості фінансової інформації ДП та їхньої 

інвестиційної привабливості. Кабінет Міністрів України  підготував та передав до Верховної Ради 

України законопроект з відповідними змінами до Закону України «Про управління об’єктами 

державної власності», які передбачають обов’язкове проведення зовнішнього аудиту фінансових 

результатів унітарних державних підприємств на регулярній основі. Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної 

власності» був ухвалений Верховною Радою 2 червня 2016 року. 

Призначення керівників ДП 

Новий порядок призначення керівників найбільших ДП був ухвалений Кабінетом Міністрів України 

у лютому 2015 року та спрощений у серпні 2015 року. Відбір кандидатур нових керівників 

найбільших ДП здійснюватиметься за вдосконаленою двохетапною процедурою, яка передбачає 
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попередній відбір кандидатур профільними міністерствами і подальші фінальні співбесіди з 

членами Комітету з призначень.  

Компенсація керівників ДП 

Для наближення оплати праці керівників ДП до рівня оплати на аналогічних посадах у приватному 

секторі, 11 листопада 2015 року рішенням Кабінету Міністрів України було внесені зміни до 

постанов №597 від 2 серпня 1995 року «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, 

що є у державній власності» та № 859 від 19 травня 1999 року «Про умови і розміри оплати праці 

керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних 

підприємств».  

Відповідно до нових підходів, оплата праці керівника ДП залежатиме не лише від 

середньооблікової чисельність працівників, а і від фінансових показників підприємства, за даними 

останньої річної фінансової звітності. 

Наглядові ради та незалежні директори 

Кабінет Міністрів України ухвалив та подав до Верховної Ради зміни до Закону України «Про 

управління об’єктами державної власності», які дозволяють створювати наглядові ради в унітарних 

державних підприємствах та включати до складу наглядових рад ДП незалежних директорів. Ця 

зміна впроваджує в окремих унітарних державних підприємствах структуру корпоративного 

управління, аналогічну компаніям приватної форми власності, та сприятиме наближенню чинного 

законодавства України до передової міжнародної практики. Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної 

власності» був ухвалений Верховною Радою 2 червня 2016 року.  

Приватизація 

Реформування ДП проходить паралельно з реалізацією прозорої програми приватизації. Перші 

кроки у цьому напрямку вже зроблені: перелік підприємств, які підлягають приватизації у 2016-

2017 роках, був затверджений Кабінетом Міністрів України у травні 2015 року  і наразі містить 396 

об'єктів, 105 із яких заборонені до приватизації окремим законом. Для розширення кола об'єктів 

дозволених до приватизації, залучення провідних іноземних інвесторів до великої приватизації, 

прискорення малої приватизації Мінекономрозвитку та Фонд державного майна України (ФДМУ) 

разом із зовнішніми консультантами розробили проект Закону України «Про приватизацію 

державного майна», спрямований на значне спрощення процесу приватизації, на проведення 

прозорої приватизації. Розроблений Законопроект «Про приватизацію державного майна» було 

зареєстровано у Верховній Раді України (законопроект № 7066/П), було проголосовано у другому 

читанні. Законопроект суттєво спрощує процедуру приватизації. Замість 6 груп об’єктів 

пропонується дві, при цьому об’єкти поділяються за одним простим критерієм – балансовою 

вартістю активів. Об’єкти державної та комунальної власності, розмір активів яких менше ніж 250 

млн гривень – приватизуються шляхом продажу на електронних аукціонах, об’єктів державної та 

комунальної власності, розмір активів яких дорівнює або перевищує 250 млн гривень має 

здійснюватись із залученням радників. Запропонований законопроект значно підвищує прозорість 

приватизації, суттєво зменшує ризики зловживань у процесі приватизації та направлений на 

прискорення процесу приватизації. 
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Нормативно-правова база, що регулює 

діяльність держпідприємств в Україні: 

основні зміни 

 
В цьому розділі викладені основні зміни в законодавстві, що мали місце у 2016-2017 роках 

та які стосуються системи управління об’єктами державної власності в Україні.  

Перш за все, почали впроваджуватись зміни, спрямовані на покращення законодавства у 

сфері приватизації, аудиту та моніторингу за діяльністю суб’єктів господарювання 

державного сектору економіки, системи управління об’єктами державної власності в цілому. 

В законодавство були внесені зміни, стислий огляд яких подано нижче.  

Організаційно-правові форми суб’єктів господарювання державного 

сектору економіки  

Найбільш поширеними організаційно-правовими формами суб’єктів господарювання 

державного сектору економіки є: державне підприємство (далі – ДП), публічні (ПАТ) та 

відкриті (ВАТ) акціонерні товариства. 

Законодавство про приватизацію 

  16 лютого 2016 року Верховна Рада України ухвалила законопроект 2319а-д «Про 

внесення змін до деяких законів України (щодо уточнення деяких положень)». 

Законопроект передбачає внесення змін до Закону України «Про приватизацію державного 

майна» щодо: 

1) Скасовується положення щодо обов’язкового продажу 5-10% акцій об’єкта приватизації 

на фондовій біржі та обмеження на участь у процесі приватизації держав, які визнані 

Верховною Радою України державами-агресорами, та осіб з таких держав. 

2) Підготовка до приватизації та продаж об'єктів групи Г може здійснюватися із залученням 

на конкурсних засадах радників у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. 

Конкурсний відбір радників здійснюється з дотриманням принципів конкурентності, 

рівноправності, загальнодоступності, гласності та прозорості, незалежності членів 

конкурсної комісії. 

3) Можливості вирішення спорів, що виникають з договору купівлі-продажу у 

міжнародному комерційному арбітражному суді. 

 

Ключовим нормативно-правовим актом, який визначає перелік підприємств, що підлягають 

приватизації, є постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року №271 «Про 

проведення прозорої та конкурентної приватизації”.  Згідно з цією  постановою, деякі 

державні підприємства з переліку 100 найбільших держпідприємств України плануються до 

приватизації, зокрема:  

 вугільна промисловість – ДП Вугільна компанія «Краснолиманська», ПАТ 

«Лисичанськвугілля», відокремлені підрозділи ДП «Красноармійськвугілля», 

«Селидіввугілля», «Львіввугілля»; 

 електроенергетичний сектор – ПАТ «Центренерго», ВАТ «Запоріжжяобленерго», 

ПАТ «Миколаївобленерго», ПАТ «Хмельницькобленерго», ВАТ 

«Тернопільобленерго», ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль»; 

 сільськогосподарська галузь – ДП «Конярство України»; 

 транспортна галузь – ДП «МТП «Южний», ДП «МТП «Іллічівський», ДП «МТП 

«Одеський», ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» 

 хімічна промисловість – ПАТ «Сумихімпром», ПАТ «Одеський припортовий завод»; 

 інші галузі – ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд».  
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Планується, що основним способом продажу згаданих підприємств буде конкурс з 

відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону без встановлення обмежень для 

допуску учасників.  

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 року № 588 затверджено 

Порядок передприватизаційної підготовки підприємств у новій редакції. 

 

Цей Порядок визначає механізм здійснення передприватизаційної підготовки державних 

підприємств, акціонерних товариств (утворених у процесі корпоратизації), науково-

дослідних та проектно-конструкторських організацій та установ, містотворчих підприємств, а 

також інших об’єктів права державної власності, які підлягають передприватизаційній 

підготовці відповідно до законодавства. Передприватизаційна підготовка підприємства 

здійснюється для оптимізації складу його майна, майнових прав та нематеріальних активів. 

Основною метою передприватизаційної підготовки є підвищення вартості об’єктів 

приватизації, їх інвестиційної привабливості та ліквідності, забезпечення конкурентного 

середовища, запобігання монополізації товарних ринків з урахуванням наявних 

економічних, технологічних та інших умов. 

 

Щоб передприватизаційна підготовка підприємств була якісною, спрощено процедуру 

підготовки проектів: скасовано необхідність розробляти і затверджувати її плани-графіки та 

деталізувати саму процедуру розробки. При цьому посилено відповідальність 

уповноважених органів управління за неподання в установлений законодавством строк 

проектів передприватизаційної підготовки підприємств. 

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 612 передбачено 

внесення змін до пункту 79 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 відповідно до яких «початкова ціна 

пакетів акцій об’єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу, яка визначена 

державним органом приватизації (конкурсною, аукціонною комісією) з урахуванням 

результатів оцінки, проведеної відповідно до цієї Методики, підлягає перегляду за рішенням 

робочої групи з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету 

Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об’єктів державної власності, що 

підлягають приватизації (якщо рішенням робочої групи встановлена більша ціна, ніж 

розрахована початкова), або рішенням конкурсної, аукціонної комісії». Таке рішення 

дозволить встановлювати більш обґрунтовану ціну на ключові державні активи. 

 
Затверджено Порядок проведення в електронній формі продажу об’єктів малої 

приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни (наказ Фонду державного 

майна від 9 вересня 2015 року №1325). 

 
 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року № 1028-р 

затверджено перелік інвестиційно привабливих об’єктів до продажу, в процесі приватизації 

яких можуть бути залучені радники. 

 

Урядом України разом з Фондом Державного майна України та міжнародними 

консультантами було розроблено проект Закону України «Про приватизацію 

державного майна», який направлений на зміну чинного законодавства держави – Закону 

України «Про приватизацію державного майна» № 2163-ХII. 20.09.2017 року до Верховної 

Ради України було подано доопрацьований проект Закону України «Про приватизацію 

державного майна» (Проект 7066 від 04.09.2017р.). 09.11.2017р. вказаний законопроект було 

прийнято Верховною Радою України у першому читанні та передано на розгляд 

профільному комітету для підготовки до другого читання. Ключовими нововведеннями 

законопроекту «Про приватизацію державного майна» є поділ об’єктів приватизації на 2 

групи: до об’єктів малої приватизації належать ті, що мають балансову вартість активів 

менше ніж 250 млн грн, до об’єктів великої приватизації - об’єкти державної та комунальної 

власності, розмір активів яких дорівнює або перевищує 250 млн грн При цьому, мала 

приватизація проводиться виключно шляхом електронних аукціонів, а велика - із 

залученням радника. Запропонований законопроект покликаний сприяти спрощенню, 

пришвидшенню та підвищенню прозорості процесу приватизації. 
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Вимоги щодо здійснення аудиту державних підприємств 

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 року №390 «Деякі питання 

проведення аудиту суб’єктів господарювання державного сектору економіки» 

затверджує критерії, за якими аудиторські компанії залучаються до проведення аудиту 

фінансової звітності деяких суб’єктів господарювання державного сектору економіки. При 

цьому встановлено, що проведення аудиторськими компаніями аудиту річної фінансової 

звітності суб’єктів господарювання державного сектору економіки здійснюється за таких 

умов: 

 вартість активів яких, згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік 

перевищує 2 млрд грн або розмір чистого доходу яких за останній звітний рік 

перевищує 1,5 млрд грн, а також Державної адміністрації залізничного транспорту 

починаючи із звітності за 2013 рік (група 1); 

 вартість активів яких згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік 

перевищує 250 млн грн (група 2). 

 

09 листопада 2016 року Постановою Кабінету Міністрів України № 1067 було затверджено 

«Порядок оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств та 

господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток) 

належать державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) 

яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків». 

Зазначений порядок означає процедуру, періодичність та строки оприлюднення інформації про 

діяльність державних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 

понад 50 відсотків акцій (часток) належать державі, та господарських товариств, 50 і понад 

відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких 

становить 100 відсотків. Зазначені юридичні особи оприлюднюють інформацію про свою 

діяльність (крім випадків, установлених законом) шляхом розміщення документів та матеріалів, що 

містять таку інформацію, на власній веб-сторінці (веб-сайті) разом з іншою інформацією про 

підприємство, господарське товариство, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону. У разі 

відсутності у підприємства, господарського товариства (крім господарських товариств, 50 і понад 

відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких 

становить 100 відсотків) власної веб-сторінки (веб-сайту) така інформація розміщується на 

офіційному веб-сайті суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з 

управління підприємством або корпоративними правами держави в господарському товаристві 

(далі - суб’єкт управління), у спеціальному розділі щодо діяльності підприємства, господарського 

товариства разом з іншою інформацією про підприємство, господарське товариство, що підлягає 

оприлюдненню відповідно до закону. Також, у вказаному порядку зазначається вид інформації про 

діяльність підприємства, господарського товариства, яка підлягає обов’язковому 

оприлюдненню, періодичність і строки такого оприлюднення.  

Корпоратизація державних підприємств та корпоративне управління  

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року №761 «Про внесення змін 

до постанов Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 року № 158 і від 29 серпня 2012 

року №802» передбачено внести зміни до постанови «Про затвердження Порядку 

перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне 

товариство», відповідно до яких встановлено у процесі корпоратизації включати до складу 

наглядової ради акціонерного товариства не менше як п’ять осіб, а для акціонерного 

товариства, утвореного на базі державного підприємства, включеного до переліку об’єктів 

державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави – 

одного представника від Мінекономрозвитку. 

 

 

2 червня 2016 року ухвалено Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної власності» № 

1405-VIII (Законопроект № 3062 від 09 вересня 2015 року). 

Закон передбачає створення сприятливих умов для оптимізації структури державного 

сектору економіки та запровадження ринкових методів управління суб’єктами 

господарювання державного сектору економіки. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/390-2015-%D0%BF#n14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/390-2015-%D0%BF#n14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1067-2016-%D0%BF#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1067-2016-%D0%BF#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1067-2016-%D0%BF#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1067-2016-%D0%BF#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1067-2016-%D0%BF#n19
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Законом внесено зміни до Господарського кодексу, які встановлюють, що у державному 

унітарному підприємстві за рішенням суб’єкта управління об’єктами державної власності 

створюється наглядова рада. 

Наглядова рада державного унітарного підприємства є органом, що здійснює захист прав 

держави, і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, контролює та регулює 

діяльність керівника підприємства. 

Також, законом внесено зміни до Закону України «Про управління об’єктами державної 

власності», якими створено правові підстави для включення до складу органів управління 

суб’єктів господарювання державного сектору економіки незалежних членів наглядових 

рад, що забезпечить підвищення ефективності управління об’єктами державної власності. 

Закон встановлює нові вимоги до розкриття інформації. Держпідприємства повинні 

оприлюднювати цілі своєї діяльності, фінансову звітність (включаючи видатки на виконання 

некомерційних цілей), річні звіти, статут, інформацію про членів наглядової ради та 

керівників (у т. ч. про їхню винагороду), інформацію про операції з державними/місцевими 

бюджетами та організаціями. 

Закон вимагає від держпідприємств проводити незалежний аудит своєї фінансової звітності 

та оприлюднювати його результати. 

 

На виконання вищезазначеного Закону України № № 1405-VIII, Кабінетом Міністрів України 

09.11.2016 року Постановою № 1052 було затверджено «Порядок встановлення чітких 

цілей діяльності для державних унітарних підприємств та господарських товариств, у 

статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток) належать державі», який 

визначає механізм встановлення чітких цілей діяльності для державних унітарних 

підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій 

(часток) належать державі. Метою встановлення чітких цілей діяльності підприємства, 

товариства є поліпшення нагляду за ефективністю діяльності наглядової ради підприємства, 

товариства, керівника підприємства та виконавчого органу товариства. 

 

 

З метою реалізації Закону України № № 1405-VIII, 10 березня 2017 року було Прийнято 

Постанову Кабінету Міністрів України № 142 «Деякі питання управління державними 

унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі 

яких понад 50 відсотків акцій (часток) належать державі», якою було  затверджено: 

 

 критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим на 

державних унітарних підприємствах та в господарських товариствах, у 

статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток) належать 

державі (далі - критерії); 

 Порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради 

державного унітарного підприємства та її комітетів; 

 Порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного 

члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх 

призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду 

незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному 

капіталі якого понад 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що 

пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до 

обрання на посаду незалежних членів наглядової ради; 

 вимоги до незалежного члена наглядової ради державного унітарного 

підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого понад 

50 відсотків акцій (часток) належать державі. 

 

Вищезазначені нормативно-правові акти визначають критерії, коли є обов’язковим 

утворення наглядових рад на державних унітарних підприємствах та у відповідних 

господарських товариствах, порядок утворення, організації діяльності та ліквідації 

наглядових рад у державних унітарних підприємствах, а також порядок проведення 

конкурсного відбору кандидатів  на посаду незалежного члена наглядової ради 

господарського товариства, у статутному капіталі якого понад 50 відсотків акцій (часток) 

належать державі та вимоги до незалежного члена наглядової ради відповідних 

підприємств. 

 

10 березня 2017 року Постановою Кабінету Міністрів України № 143 «Деякі питання 

управління об’єктами державної власності», на виконання Закону України № № 1405-VIII, 
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було затверджено «Порядок визначення та затвердження кандидатур представників 

держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і 

тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад 

господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток) 

належать державі».   

Цей Порядок встановлює процедуру визначення та затвердження кандидатур представників 

держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які 

беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських 

товариств, у статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток) належать державі. 

Також, вказаний Порядок, встановлює перелік вимог, яким мають відповідати кандидати у 

представники держави,  які призначаються до наглядових рад державних унітарних 

підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад 

господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток) 

належать державі. 

 

04 липня 2017 року Кабінетом Міністрів України № 668, на виконання Закону України № 

№ 1405-VIII,  було затверджено «Порядок визначення умов оплати послуг та 

компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та 

господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток) 

належать державі». 

Зазначений Порядок передбачає встановлення максимально допустимого розміру базової 

річної винагороди оплати послуг члена наглядової ради товариства/підприємства, що прямо 

залежить від розміру чистого доходу від реалізації продукції товариства/підприємства за 

даними останньої річної фінансової звітності/загальних доходів банку. Зазначені у 

вищевказаному Порядку розміри винагороди оплати послуг члена наглядової ради 

сформовані з метою створення конкурентного рівня оплати послуг членів наглядових рад та 

наближення розміру винагороди до міжнародного рівня для залучення 

висококваліфікованих фахівців у якості членів наглядових рад підприємств державного 

сектору економіки.  

Процедура призначення та оплати праці керівників 

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2015 року №545 «Про внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів України» передбачено внесення змін до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 року №777 «Про проведення конкурсного 

відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки». Зміни 

передбачають, що рішення про необхідність проведення конкурсного відбору для 

призначення керівника державного підприємства, що підлягає приватизації, приймається 

органом, який управляє об’єктами державної власності. 

 

Вказаною постановою також внесено зміни до Порядку проведення конкурсного відбору 

керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, якими затверджено: 

 утворення постійно чинною комісії або комісії для конкурсного відбору керівників 

окремих підприємств;  

 вимоги до документів, що подаються претендентами; 

 зміни до порядку проведення конкурсу з метою проведення відкритого та 

професійного конкурсу відбору керівників суб’єктів господарювання державного 

сектору економіки. 

 
Постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 року №520 затверджено: 

 Порядок роботи постійно чинної комісії з конкурсного відбору керівників 

суб’єктів господарювання державного сектору економіки, функції з 

управління якими виконує Кабінет Міністрів України; 

 склад постійно чинної комісії з конкурсного відбору керівників суб’єктів 

господарювання державного сектору економіки, функції з управління якими 

виконує Кабінет Міністрів України. 

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року №623 затверджено 

додаткові зміни до Постанови Кабінету Міністрів України №777 щодо переліку документів, 

які подаються при погодженні кандидатури на посаду керівника особливо важливого для 
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економіки України підприємства або підприємства, що має стратегічне значення для 

економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової 

звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн грн 

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року №1034 внесено зміни до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року №859 «Про умови і розміри 

оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній 

власності, та об’єднань державних підприємств». Остання визначає показники для 

визначення розміру посадового окладу керівника підприємства, заснованого на державній 

або комунальній власності. Внесені до неї зміни дають можливість встановити конкурентну 

ринкову заробітну плату керівникам цих підприємств, а також преміювання в залежності від 

фінансових результатів їх діяльності. 

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1180 «Про внесення змін 

до Постанови Кабінету Міністрів України №777 від 03.09.2008 року» змінено Порядок 

проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного 

сектору економіки. Зміни стосуються порядку призначення керівників особливо важливих 

для економіки підприємств. Зокрема, конкурсний відбір на посаду керівників таких 

підприємств здійснюється комісіями, утвореними при Комітеті з призначення. До складу 

комісій при Комітеті з призначень керівників особливо важливих для економіки підприємств 

включаються представники Мінекономрозвитку, представники відповідних суб’єктів 

управління та незалежні недержавні експерти. Зазначеним документом також встановлено 

можливість комісії направляти запит до МВС щодо відсутності (наявності) у кандидатів 

судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності. 

 

21.12.2016 року Кабінетом Міністрів України було затверджено Постанову № 991 

«Про формування та ведення реєстру контрактів, укладених з керівниками суб’єктів 

господарювання державного сектору економіки». Згідно з прийнятим документом 

Міністерство економічного розвитку та торгівлі, як центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об'єктами 

державної власності, буде формувати та вести даний реєстр. Реєстр буде розміщено у 

відкритому доступі на офіційному веб-сайті Міністерства. 

Інші зміни законодавства 

16 листопада 2017 року  було прийнятий Закон України № 2210-VIII «Про  внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення 

інвестицій емітентами цінних паперів». Зазначений Закон, зокрема, передбачає у п.п. 5-7 

Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення», що емітенти, цінні папери яких перебувають 

у лістингу на дату набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що здійснили 

публічну пропозицію цінних паперів, а ті які вважаються такими, що не здійснювали 

публічну пропозицію акцій, будуть застосовувати вимоги Закону України «Про акціонерні 

товариства», які регулюють діяльність приватних акціонерних товариств.  
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Oгляд портфелю держпідприємств  
Даний звіт за 6 місяців 2017 року охоплює 91 найбільше підприємство державного сектору 

економіки. Через специфіку банківського сектора та значний обсяг операцій між 

державними банками та ДП фінансові результати шести банків державної форми власності 

не були включені до агрегованих даних. Крім того, було видалено дані трьох підприємств 

через відсутність звітності, а саме: ПАТ «Одеська ТЕЦ» (0,04% загальних активів 2016 року), 

ДП «Вугілля України» (0,3% загальних активів) та ДП «Житлоінбуд» (0,02% загальних активів).  

Агреговані фінансові дані Портфелю держпідприємств за 6 місяців 2017 р. наведено у 

таблицях.  

Балансова вартість активів 

Загальна балансова вартість активів за перше півріччя 2017 року зросла лише на 0,4% до 

1 446 млрд грн Найбільше зростання активів відбулось в хімічній галузі (+24%), в основному, 

шляхом збільшення балансової вартості активів ПАТ «Одеський припортовий завод» на 62% 

до 5,8 млрд грн При цьому, активи підприємств вугільної промисловості зросли на 3,5% до 9 

млрд грн, підприємств електроенергетики – на 3,5% до 299 млрд грн, машинобудування – на 

2% до майже 19 млрд грн 

Найбільше зменшення активів відбулось в транспортній галузі – на 1,8% (на 6,2 млрд грн). В 

основному, це пов’язано зі зменшенням активів ПАТ «Укрзалізниця» на 4 млрд грн, проте в 

масштабах підприємства це зменшення незначне (лише 2%) та пов’язано не з вибуттям 

активів, а з амортизацією основних засобів. Крім того, незначне зниження балансової 

вартості активів спостерігалось в нафтогазовій галузі – на 0,05% (на 0,3 млрд грн), харчовій 

промисловості та сільському господарстві – на 0,2% (на 0,1 млрд грн), в секторі «інші» – на 

2,8% (на 0,7 млрд грн).  

 

Власний капітал і боргові зобов'язання  

З 31 грудня 2016 року по 30 червня 2017 в року балансова вартість власного капіталу 

Портфелю збільшилась на 2,8% (на 25 млрд грн). Збільшення відбулось завдяки нафтогазовій 

промисловості, а саме - ПАТ «НАК «Нафтогаз України», власний капітал якого збільшився 

більш ніж на 21 млрд грн через зменшення непокритого збитку завдяки прибутку. Варто 

зазначити, що в загальному капіталі частка нафтогазової галузі складає 51%, частка 

транспортної галузі – 27%, електричної – 21%. 

Станом на 30 червня 2017 року всі підприємства вугільної промисловості, що входять до 

цього звіту, окрім ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», мали від’ємний власний 

капітал, загальною балансовою вартістю – 15 млрд грн Власний капітал більшості 

підприємств хімічної промисловості, представлений у звіті, так само мають від’ємне 
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значення. Проте основна частка в цій галузі припадає на ПАТ «Одеський припортовий 

завод», власний капітал якого склав – 4 млрд грн завдяки непокритому збитку.  

Довгострокові зобов’язання та забезпечення Портфелю за перше півріччя 2017 року 

знизилися на 6% до 242 млрд грн, 45% з яких припадає на нафтогазову промисловість через 

значні відстрочені податкові зобов’язання ПАТ «НАК «Нафтогаз України» (81 млрд грн).  

Поточні зобов’язання Портфелю за звітний період знизились незначно - на 2% до 264 млрд 

грн, 43% з яких складають поточні зобов’язання нафтогазової промисловості, 20% - 

електроенергетичний сектор. 

 
 

Чистий дохід  

За 6 місяців 2017 року  агрегований чистий 

дохід Портфелю склав 242 млрд грн, що на 

24% більше показника за аналогічний період 

2016 року. Більшу частину (51%) чистого 

доходу згенерували підприємства 

нафтогазової промисловості, а саме ПАТ 

«НАК «Нафтогаз України», чистий дохід якого 

в порівняння з першим півріччям 2016 року 

виріс на 41% та склав 122,8 млрд грн Крім 

того, по 20% загального чистого доходу 

принесли підприємства електроенергетики та 

транспортної галузі. Зменшення чистого 

доходу спостерігалось лише в двох галузях – 

хімічній (на 53%) та харчової промисловості 

та сільського господарства (на 6%). 

Варто звернути увагу, що майже всі 

представлені підприємства хімічної галузі 

знизили чистий дохід. Особливо значним 

було зменшення вище зазначеного 

показника в ПАТ «Одеський припортовий 

завод», яке склало 77% (з 3,2 млрд грн в 

першому півріччі 2016 року до 741 млн грн в 

першому півріччі 2017 року) та в ДП 

«Укрхімтрансаміак» - на 51% (з 1,1 млрд грн в 

першому півріччі 2016 року до 559 млн грн в 

першому півріччі 2017 року). 
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EBITDA та фінансовий результат 

Узагальнюючи результати діяльності підприємств Портфелю, слід зауважити, що 

найбільшого впливу на всі показники завдає ПАТ «НАК «Нафтогаз України», який 

наполовину сформував загальний показник EBITDA та на 73% - загальний фінансовий 

результат. 

Сукупний показник EBITDA за перше півріччя 2017 року склав 62,9 млрд грн, що на 3% 

більше ніж за аналогічний період попереднього року. Зростання EBITDA відбулось в значній 

мірі завдяки приросту EBITDA ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на 13% (на 3,5 млрд грн) до 31,4 

млрд грн Від’ємне значення EBITDA, як і в попередньому році, продемонстрували лише 

підприємства вугільної промисловості (-1,9 млрд грн). При цьому варто зазначити, що 

значно зменшився показник EBITDA у підприємств машинобудування (-88%), харчової 

промисловості та сільського господарства (-36%), а також хімічної галузі (-37%). Найбільше 

зростання EBITDA спостерігалось в електроенергетичному секторі – на 31% до 16,3 млрд грн, 

що пов’язано в першу чергу з підвищенням тарифів на електроенергію. Наприклад, EBITDA 

ДП «НЕК «Укренерго», в порівнянні з першим півріччям 2016 року зросла на 65% до 3,2 

млрд грн, а EBITDA ПАТ «Центренерго» зросла майже втричі до 2,7 млрд грн Показник 

EBITDA транспортної галузі знизився на 1,5% до 14,95 млрд грн Варто зазначити, що майже 

всі підприємства цієї галузі продемонстрували зниження EBITDA, найбільше з яких відбулось 

в ПАТ «Укрпошта», яке за результатами звітного періоду отримало від’ємний показник 

EBITDA у розмірі 163 млн грн та ДП «Укркосмос» з показником 167,9 млн грн EBITDA 

підприємств категорії «Інші» збільшилась незначно - на 7% до 987,5 млн грн 

Сукупний фінансовий результат Портфелю за 

перше півріччя 2017 року склав 32,6 млрд 

грн, що на 34,8% більше показника за 

аналогічний період 2016 року. Проте, варто 

зазначити, що 73% загального результату, а 

саме 23,3 млрд грн, заробив ПАТ «НАК 

«Нафтогаз України». Згідно з інформацією, 

опублікованій на сайті ПАТ «НАК «Нафтогаз 

України»: «На збільшення чистого прибутку 

Групи у першому півріччі 2017 року у 

порівнянні з першим півріччям 2016 року 

також вплинув в основному приріст по 

сегментах виробництва природного газу та 

його транспортуванню та розподілу».  

Підприємства вугільної промисловості 

збільшили чистий збиток на 26% до 2 млрд 

грн за результатами першого півріччя 2017 

року (проти 1,6 млрд грн збитку за 6 місяців 

2016 року). Майже всі підприємства 

Портфелю цієї галузі суттєво знизили 

видобуток вугілля. Проте вугілля, видобуте на 

цих підприємствах складає лише 11,5% 

загального обсягу видобутого в Україні 

вугілля. 

Значно погіршився фінансовий результат 

представлених підприємств 

машинобудування, прибуток яких знизився 

на 91% з 4,1 млрд грн за 6 місяців 2016 року 

до 365 млн грн за 6 місяців 2017 року. 

Найбільшу питому вагу в результаті діяльності 

галузі займає ДП «Конструкторське бюро 

«Південне» імені М.К.Янгеля, одне з 

провідних науково-конструкторських 

підприємств з розробки ракетно-космічної техніки. Прибуток підприємства за результатами 

першого півріччя 2017 року склав лише 9 млн грн проти майже 4 млрд грн за аналогічний 

період 2016 року. Проте варто зазначити, що 4 млрд грн чистого прибутку підприємства за 
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2016 р. є результатом списання Мінфіном з КБ заборгованості перед "Сбербанком России" в 

сумі 260 млн дол. 

Підприємства транспортної галузі за перше півріччя 2017 року отримали прибуток у розмірі 

2,7 млрд грн проти 2,6 млрд збитку за аналогічний період попереднього року. Більшою 

мірою це викликано тим, що ПАТ «Укрзалізниця» отримала за 6 місяців 2017 року прибуток 

122,5 млн грн проти збитку 3,8 млрд грн за 6 місяців 2016 року, а також зменшенням збитку 

ДП «Укркосмос» майже в 3 рази – з 2,7 млрд грн за 6 місяців 2016 року до 568 млн грн за 6 

місяців 2017 року. ПАТ «Укрпошта» погіршила фінансовий результат - отримало збиток 361,7 

млн грн в першому півріччі 2017 проти 18,8 млн грн прибутку в аналогічному періоді  

попереднього року. ДП «Адміністрація морських портів України» зменшило прибуток на 7% 

до 1,8 млрд грн При цьому, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» збільшив прибуток на 

78% до 951 млн грн 

Підприємства електроенергетичної галузі збільшили прибуток на 75% до 7,1 млрд грн Проте, 

як було зазначено вище, значною мірою це пов’язано з підвищенням тарифів на 

електроенергію.  Найбільш прибутковим в першому півріччі 2017 року серед підприємств 

галузі виявилось ПАТ «Центренерго» з прибутком у 2 млрд грн, що втричі більше ніж в 

аналогічному періоді 2016 року. 

В харчовій промисловості та сільському господарстві прибуток склав 364,8 млн грн проти 

29,5 млн грн збитку в першому півріччі 2016 року, основна причина чого – отримання 

підприємством ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» прибутку у 

розмірі 297,6 млн грн 

Фінансовий результат підприємств хімічної галузі збільшився на 29% та склав 164,7 млн грн 

Найбільшим драйвером покращення фінансового результату виступило ПАТ «Одеський 

припортовий завод», яке за звітний період отримало прибуток 108,2 млн грн замість збитку 

243,9 млн грн за аналогічний період 2016 року. 

Підприємства, що входять до категорії «Інші», отримали в першому півріччі 2017 року 

прибуток 666,6 млн грн, що на 17% більше ніж в першому півріччі 2016 року. ПАТ 

«Об’єднана гірничо-хімічна компанія»  з прибутком 302,7 млн грн складає майже половину 

загального фінансового результату категорії. ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 

збільшив прибуток в 19 разів до  228,9 млн грн ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» з 

виготовлення цінних паперів» зменшив прибуток на 18% до 125,6 млн грн, що складає п’яту 

частину загального прибутку категорії. 

 



ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ 

 

 

 

 

 
Фінансовий результат (млн грн) 6 міс. 2016 6 міс. 2017 

Чистий дохід 194 853   242 187   

Собівартість реалізованої продукції 143 380   176 815   

Валовий прибуток/(збуток) 51 473   65 373   

Операційні витрати -6 534   -16 819   

Операційний прибуток/ (збиток) 44 939   48 554   

Рентабельність основної доходності (%) 23,06% 20,05% 

EBITDA 61 094   62 937   

Рентабельність за EBITDA (%) 31,35% 25,99% 

Чистий фінінсовий дохід/(збиток) -15 204   -6 048   

Прибуток/(збуток) від іншої діяльності -16 156   -14 383   

Прибуток/(збуток) до оподаткування 29 734   42 506   

Податок на прибуток 5 696   10 093   

Чистий прибуток/(збуток) 24 038   32 414   

Чиста рентабельність (%) 12,34% 13,38% 

Баланс (млн грн) 2016 6 міс. 2017 

Нематеріальні активи 54 824   54 520   

Незавершене будівництво 38 539   38 229   

Основні засоби 1 012 422   998 352   

Інвестиції 19 432   7 206   

Інші необоротні активи 24 311   25 178   

Необоротні активи 1 149 528   1 123 485   

Запаси 91 489   87 962   

Дебіторська заборгованість 107 985   128 831   

Грошові кошти та їхні еквіваленти 56 149   82 812   

Інші оборотні активи 35 547   23 259   

Оборотні Активи 291 170   322 864   

Необоротні активи, утримувані для продажу 153   134   

Активи, всього 1 440 851   1 446 483   

      

Власний капітал 914 771   940 222   

Відсрочені податкові зобов'язвння 107 517   106 566   

Довгострокові запозичення 88 309   73 194   

Цільове фінансування 8 587   6 198   

Інші довгострокові зобов'язання 710 358   754 264   

Довгострокові зобов'язання 257 462   241 903   

Короткострокові запозичення 76 802   69 095   

Кредиторська заборгованність 126 969   138 433   

Доходи майбутніх періодів 6 566   6 204   

Інші поточні зобов'язання 47 125   28 171   

Поточні зобов'язання 268 617   264 358   

Зобов'язання всього 526 080   506 261   

У т.ч. боргові зобов'язання 165 110   142 289   

Власний капітал і зобов'язання 1 440 851   1 446 483   

Фінансові коефіцієнти 6 міс. 2016 6 міс. 2017 

Рентабельність активів (%) 3,90% 4,52% 

Рентабельність власного капіталу (%) 5,54% 7,04% 

Борг/Власний капітал 16,58% 19,33% 

Агрегована 

фінансова 

інформація ДП  
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АТ «Державна продовольчо-

зернова корпорація України»  

 

 

www.pzсu.gov.ua 

  

Загальна інформація  

ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ) була заснована у 2010 

році як наступник державної компанії «Хліб України». ДПЗКУ є вертикально інтегрованим 

оператором зернового ринку з національною мережею зернових елеваторів (загальна 

потужність: 3,8 млн тонн), двома портовими терміналами в Одесі та Миколаєві (загальна 

потужність перевалки: 2,4 млн тонн) та зерновими переробними підприємствами із 

загальною потужністю 531 тис. тонн борошна, 31 тис. тонн круп та 163 тиc. Тонн 

комбікормів щорічно. ДПЗКУ закуповує зерно та насіння соняшника для експорту в 

місцевих сільгоспвиробників як на спотових, так і на форвардних умовах. У 2012 році 

компанія отримала кредит на 15 років у розмірі $3 млрд від Експортно-імпортного банку 

Китаю. Відсоткова ставка за цим кредитом із 5-річним пільговим періодом становить 6% 

річних. Потенційні проекти по цій угоді включають закупівлю китайських пестицидів, 

насіння та сільськогосподарського обладнання, а також експорт зернових до Китаю. Транш 

у розмірі $1,5 млрд було витрачено на фінансування експорту зернових (головним чином 

кукурудзи) до Китаю. 

Результати операційної діяльності 

У 2016/17 маркетинговому році ПАТ «ДПЗКУ» вийшли на провідні позиції серед 

українських компаній за постачанням борошномельної продукції на зовнішні ринки. 

Загалом було експортовано 78,9 тис. тонн, що на 46% або 24,6 тис. тонн перевищує обсяги 

реалізації у попередньому сезоні. 

Корпорація відвантажує борошно та висівки до країн Африки (Анголи, Судану, Того, 

Беніну), ОАЕ, Молдови, Ізраїлю, які протягом останніх років залишаються основними 

споживачами української борошномельної продукції. У планах керівництва – розширення 

кола постійних партнерів та збільшення обсягів відвантажень до 95 тис. тонн. 

Крім того, завдяки значному посиленню співпраці між ДПЗКУ та ССЕС (China National 

Complete Engineering Corporation) у 2016/17 маркетинговому році, ПАТ «ДПЗКУ» вдалось 

досягти домовленості щодо постач на адресу китайської корпорації 720 тис. тонн зернових. 

Із загального законтрактованого обсягу було відвантажено майже 702 тис. тонн, що на 11% 

перевищує  обсяги постачань попереднього сезону, коли загалом на адресу ССЕС було 

експортовано трохи більше 633 тис. тонн. 

Фінансові результати  

ПАТ «ДПЗКУ» за результатами першого півріччя 2017 року продемонструвала чистий 

прибуток у розмірі 297,6 млн грн проти збитку 79,6 млн грн в аналогічному періоді 2016 

року. ДПЗКУ майже повністю сформувала загальний фінансовий результат представлених у 

звіті підприємств харчової промисловості та сільського господарства Рентабельність активів 

склала 1,6%, але рентабельність за EBITDA знизилась з 6,24% в першому півріччі 2016 року 

до 3,74% за звітний період. Показник EBITDA зменшився через значне зменшення чистого 

доходу від реалізації (на 18,7%) до 6 млрд грн  
 

Фінансовий 

результат  (млн грн) 

6 міс. 

2016 

6 міс.  

2017 

Чистий дохід 7 477 6075 

Собівартість реалізованої 

продукції 

6107 5532 

Валовий 

прибуток/(збиток) 

1 369 543 

 

EBITDA 467 227  

Амортизація 47  47  

Операційний прибуток/ 

(збиток) 

437 

 

180 

 

Чистий фінансовий 

дохід/(збитки) 

(88) 

 

 

(439) 

 

 

Прибуток/(збиток) до 

оподаткування 

(80) 

 

298 

Податок на прибуток   

Чистий прибуток/(збиток) (80) 

 

298 

      

Баланс (млн грн) 2016 6 міс.2017 

Активи, всього 37 498 36 802 

Необоротні активи 15 883 3 682 

Основні засоби 3 282 3 269 

Оборотні активи 21 615 33 120 

Дебіторська 

заборгованість 

60  1 374  

Грошові кошти та їхні 

еквіваленти 

4 983  

 

28 911 

 

Зобов’язання та власний 

капітал 

37 498

  

36 802 

Зобов’язання 42 558  40 703 

Кредиторська 

заборгованість 

1 192  

 

1 457 

Довогостр. зобов'язання 

та забезпечення 

41 083  39 149 

Власний капітал (5 061) (3 902) 

 

      

Фінансові 

коефіцієнти 

2016 6 міс. 2017 

Приріст чистого доходу 

(%, до відповідного 

періоду минулого року) 

5,47%

  

 

(18,74%) 

 

Рентабельність за EBITDA 

(%) 

9,11% 3,74% 

 

Чиста рентабельність (%) (5,84%) 4,90% 

Борг/власний капітал (%) н/д н/д 

 

 

Чистий борг/EBITDA (%) 1 487,05% 15 598,58% 

Рентабельність власного 

капіталу (%) 

н/д 

 

 

н/д 

 

 

Рентабельність активів 

(%) 

(2,17%) 1,60% 

 

Рентабельність 

застосованого капіталу 

(%) 

3,34%

  

 

1,02% 

 

      

Примітка: *витрати на заробітну плату (за винятком соціальних 

виплат), поділені на середню кількість працівників 
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ДП «Адміністрація морських 

портів України»   

 

 

 

 

www.uspa.gov.ua 

  

Загальна інформація  

«Адміністрація морських портів України» (АМПУ) – це державне підприємство, яке 

здійснює нагляд за функціонуванням 13 морських портів на території України. 

Підприємство було засноване в 2013 р. АМПУ володіє стратегічними об’єктами 

портової інфраструктури, до яких належать акваторії морських портів, гідротехнічні 

споруди, причали, та інфраструктура загального користування, така як під'їзні дороги та 

інженерні мережі. АМПУ забезпечує функціонування морських портів, стягує портові 

збори, а також надає послуги загального технічного обслуговування. Наприклад, 

«Адміністрація морських портів України» є єдиним державним органом, що відповідає 

за підтримання необхідних глибин акваторії та за проведення днопоглиблювальних 

робіт. У кожному порті є філія АМПУ, яка діє як адміністрація порту. Державні та 

приватні стивідорні компанії ведуть діяльність у портах, орендуючи причали у АМПУ 

або шляхом будівництва власних причалів. На сьогодні приватні стивідорні компанії 

працюють у 10 українських портах. АМПУ є органом управління і не займається 

стивідорними операціями, тобто не конкурує з державними та приватними 

стивідорними компаніями. 

 

Результати операційної діяльності  

Згідно з оперативними даними АМПУ, у січні-червні 2017 року вантажопереробка в 

морських портах України склала 66,3 млн тонн, що на 5% вище показників аналогічного 

періоду 2016 року. 

Перевалка експортних вантажів в морських портах України склала 50,9 млн тонн 

(зростання на 5,4% у порівнянні з аналогічними показниками 2016 року), імпортних — 

9,4 млн тонн (збільшення на 17,6% від даних за 2016 рік). У структурі експорту 

традиційно показують зростання показники перевалки продукції агросектора.  

Найбільше зростання в структурі імпорту показує вугілля, перевалка якого склала 2,6 

млн тонн (+41,5%). Це перспективний і стратегічний напрям, адже пов'язаний із 

забезпеченням енергетичної незалежності країни. Крім того, можна відзначити 

позитивну динаміку щодо зростання показників імпортних нафтопродуктів, що є 

результатом досягнутих міжурядових угод з Іраном і Азербайджаном. 

За звітний період морські порти України обробили 5 672 судна, що на 455 одиниць або 

7,4% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. 

 

Фінансові результати  

Підприємство не продемонструвало суттєвих змін в фінансових показниках: 

рентабельність за EBITDA за результатами 6 місяців 2017 року склала 62,1% проти 68% 

за 6 місяців 2017 року, рентабельність активів склала 17,6%. 
 

Фінансовий 

результат  (млн грн) 

6 міс. 

2016 

6 міс.  

2017 

Чистий дохід 3,547 3,853 

Собівартість реалізованої 

продукції 
1,163 1,233 

Валовий 

прибуток/(збиток) 
2,384 2,620 

EBITDA 2,434 2,393 

Амортизація 178 190 

Операційний прибуток/ 

(збиток) 
2,256 2,203 

Чистий фінансовий 

дохід/(збитки) 
167 44 

Прибуток/(збиток) до 

оподаткування 
2,423 2,247 

Податок на прибуток 447 418 

Чистий прибуток/(збиток) 1,977 1,829 

      

Баланс (млн грн) 2016 6 міс. 

2017 

Активи, всього 20,086 20,801 

Необоротні активи 16,199 16,282 

Основні засоби 12,883 13,722 

Оборотні активи 3,887 4,518 

Дебіторська 

заборгованість 
1,258 1,309 

Грошові кошти та їхні 

еквіваленти 
2,713 3,230 

Зобов’язання та власний 

капітал 
20,086 20,801 

Зобов’язання 1,022 1,039 

Кредиторська 

заборгованість 
942 983 

Довогостр. зобов'язання 

та забезпечення 
124 148 

Власний капітал 18,941 19,614 

      

Фінансові 

коефіцієнти 

2016 6 міс. 

2017 

Приріст чистого доходу 

(%, до відповідного 

періоду минулого року) 
5.91% 8.63% 

Рентабельність за EBITDA 

(%) 
68.62% 62.11% 

Чиста рентабельність (%) 55.72% 47.46% 

Борг/власний капітал (%) 0.00% 0.00% 

Чистий борг/EBITDA (%) -204.11% -253.58% 

Рентабельність власного 

капіталу (%) 
21.01% 18.80% 

Рентабельність активів 

(%) 
19.41% 17.63% 

Рентабельність 

застосованого капіталу 

(%) 

23.34% 22.65% 

      

    

Примітка: *витрати на заробітну плату (за винятком соціальних 

виплат), поділені на середню кількість працівників 
 

 



ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ 

 

 

 

 

 

ДП «Львіввугілля»   
 

www.lvug.com.ua 

  

Загальна інформація  

ДП «Львіввугілля» - одне з ключових державних вугледобувних підприємств. До складу 

ДП «Львіввугілля» входять такі відокремлені вугледобувні підрозділи: шахта 

«Великомостівська», шахта «Межирічанська», шахта «Відродження», шахта «Лісова», 

шахта «Зарічна», шахта «Степова», шахта «Червоноградська, а також інші допоміжні 

відокремлені підрозділи. Сумарна потужність вугільних пластів досягає понад 12 метрів. 

Загальна кількість балансових запасів вказаних шахт становить близько 500 млн тонн.  

Результати операційної діяльності  

Видобуток вугілля по ДП «Львіввугілля» за шість місяців 2017 року становив 604,2 тис. 

тонн, що складає 3,3% від загального обсягу добутого вугілля України. 

За січень – червень 2017 року при плановій зольності 47,1% фактична зольність 

видобутого шахтами вугілля склала 44,9%, що нижче планової на 2,2%. 

Проведений аналіз засмічення вугілля породою за січень – червень 2017 року показав, 

що основними факторами засмічення вугілля та збільшення зольності є складні гірничо-

геологічні умови в очисних вибоях. 

Шахти «Великомостівська», «Межирічанська», «Лісова», «Степова» забезпечили 

відвантаження високоякісного вугілля для потреб енергетики. Так, загалом відвантажено 

186,8 тис. тонн рядового вугілля. Фактична зольність 29%, при середній нормі зольності 

35%. 

Оскільки ЦЗФ «Червоноградська» є єдиною збагачувальною фабрикою в західному 

регіоні України, а енергетика потребує якісного вугілля, на збагачувальну фабрику 

«Червоноградська» ПАТ «Львівська вугільна компанія» шахтами ДП «Львіввугілля» 

відвантажено 389,4 тис.т. рядового вугілля з фактичною зольністю 53,4 %, з якого 

отримано 129,3 тис.т. вугільного концентрату. 

Протягом січня – червня 2017 року випадків відвантаження рядового вугілля з 

перевищенням встановлених норм показників якості не зафіксовано. 

За перше півріччя 2017 року шахтами ДП «Львіввугілля» спожито 56,09 млн кВт.год 

електроенергії. Вартість спожитої електроенергії становить 98,5 млн грн 

Фінансові результати  

Як і більшість підприємств вугільної промисловості, ДП «Львіввугілля» 

продемонструвало збиток у розмірі 145 млн грн При цьому, чистий дохід від реалізації 

за перше півріччя 2017 року збільшився в порівнянні з аналогічним періодом 2016 

року на 15%. Показник EBITDA склав -152 млн грн 

 
 

Фінансовий 

результат  (млн грн) 

6 міс. 

2016 

6 міс.  

2017 

Чистий дохід 608 698 

Собівартість реалізованої 

продукції 

801 804 

Валовий 

прибуток/(збиток) 

(193) (107) 

EBITDA (165) (152) 

Амортизація 27 29 

Операційний прибуток/ 

(збиток) 

(192) (152) 

Чистий фінансовий 

дохід/(збиток) 

26 0 

Прибуток/(збиток) до 

оподаткування 

(186) (145) 

Податок на прибуток - - 

Чистий прибуток/(збиток) (186) (145) 

      

Баланс (млн грн) 2016 6 міс. 

2017 

Активи, всього 941 1 117 

Необоротні активи 452 453 

Основні засоби 317 322 

Оборотні активи 489 664 

Дебіторська 

заборгованість 

2 10 

Грошові кошти та їхні 

еквіваленти 

1 41 

Зобов’язання та власний 

капітал 

941 1 117 

Зобов’язання 2 520 2 847 

Кредиторська 

заборгованість 

1 903  2 223  

Довогостр. зобов'язання 

та забезпечення 

407 390 

Власний капітал (1 579) (1 730) 

      

Фінансові 

коефіцієнти 

2016 6 міс. 

2017 

Приріст чистого 

прибутку/ (збитку) (%, до 

відповідного періоду 

минулого року) 

17,28% 14,61% 

Рентабельність за EBITDA 

(%) 

(26,39%) (21,88%) 

Чиста рентабельність (%) (29,78%) (20,85%) 

Борг/власний капітал (%) н\д н\д 

Чистий борг/EBITDA (%) н\д н\д 

Рентабельність власного 

капіталу (%) 

н\д н\д 

Рентабельність активів 

(%) 

(39,53%) (28,23%) 

Рентабельність 

застосованого капіталу 

(%) 

н\д н\д 

      

      

Примітка: *витрати на заробітну плату (за винятком соціальних 

виплат), поділені на середню кількість працівників 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ 

 

 

 

 

 

ДП «Національна енергетична 

компанія "Укренерго"»   

 

 

www.ua.energy 

  

Загальна інформація  

«Укренерго» – це державна компанія, 100% капіталу якої належить державі. 

Підприємство здійснює централізоване управління об'єднаною енергетичною 

системою України та транскордонними ЛЕП і надає диспетчерські послуги учасникам 

енергетичної системи. «Укренерго» здійснює оперативний контроль за обсягом 

виробництва електроенергії та веде моніторинг генераторних установок виробників, 

запасів палива й економічної ефективності виробництва з метою вирівнювання обсягів 

споживання та виробництва. Через свій статус природної монополії тарифи для 

підприємства встановлює регулятор галузі, який використовує для визначення тарифів 

метод «витрати плюс» згідно із власними потребами в операційних та капітальних 

витратах. «Укренерго» об’єднує сім регіональних енергетичних мереж і обслуговує 23 

тис. км ліній електропередач із напругою 220–750 кВ. Підприємство регулярно 

проводить аукціони та продає права на експорт електроенергії з України до сусідніх 

країн.   

  

Результати операційної діяльності  

За підсумками роботи ДП «Національна енергетична компанія "Укренерго"» у 1-му 

півріччі 2017 року виробництво електроенергії енергетичними компаніями та 

електростанціями  України зросло на 2.9% у порівнянні із першим півріччям 2016 року і 

склало 75823 млн кВтг. При цьому 60% цього об’єму забеспечили потужності НАК 

"Енергоатом". 

 

Фінансові результати  

Підприємство значно збільшило валовий дохід (на 60%) та чистий прибуток (на 81%). 

Рентабельність активів зменшилась з 18,8% в першому півріччі 2016 року до 14,86% за 

6 місяців 2017 року, завдяки збільшенню активів на 17% до 26,2 млрд грн 
 

Фінансовий 
результат  (млн грн) 

6 міс. 
2016 

6 міс.  
2017 

Чистий дохід 2,841 4,581 

Собівартість реалізованої 

продукції 
986 1,050 

Валовий 

прибуток/(збиток) 
1,854 3,531 

EBITDA 1,960 3,234 

Амортизація 238 26 

Операційний прибуток/ 

(збиток) 
1,722 3,208 

Чистий фінансовий 

дохід/(збитки) 
-439 -714 

Прибуток/(збиток) до 

оподаткування 
1,283 2,494 

Податок на прибуток 232 595 

Чистий прибуток/(збиток) 1,052 1,899 

      

Баланс (млн грн) 2016 6 міс. 

2017 

Активи, всього 22,337 26,199 

Необоротні активи 15,981 19,253 

Основні засоби 6,602 9,619 

Оборотні активи 6,356 6,946 

Дебіторська 

заборгованість 
4,199 4,396 

Грошові кошти та їхні 

еквіваленти 
3,210 3,277 

Зобов’язання та власний 

капітал 
22,337 26,199 

Зобов’язання 3,521 3,674 

Кредиторська 

заборгованість 
2,584 2,920 

Довогостр. зобов'язання 

та забезпечення 
11,808 13,414 

Власний капітал 7,008 9,110 

      

Фінансові 
коефіцієнти 

2016 6 міс. 
2017 

Приріст чистого доходу 

(%, до відповідного 

періоду минулого року) 
51.26% 61.26% 

Рентабельність за EBITDA 

(%) 
69.01% 70.60% 

Чиста рентабельність (%) 37.02% 41.45% 

Борг/власний капітал (%) 162.33% 143.06% 

Чистий борг/EBITDA (%) 833.27% 585.81% 

Рентабельність власного 

капіталу (%) 
60.02% 44.04% 

Рентабельність активів 

(%) 
18.83% 14.86% 

Рентабельність 

застосованого капіталу 

(%) 

74.95% 30.02% 

      

    

Примітка: *витрати на заробітну плату (за винятком соціальних 

виплат), поділені на середню кількість працівників 

 

 

 

 
 

 

 



ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ 

 

 

 

 

ДП Міжнародний аеропорт 

"Бориспіль"   

 

 

 

www.kbp.aero 

 
 

  

Загальна інформація  

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є найбільшим і найпотужнішим в Україні. Він 

забезпечує понад 67% авіаційних пасажирських перевезень України і обслуговує понад 

10 млн пасажирів на рік. 

«Бориспіль» вдало розташований на перетині багатьох повітряних трас, що поєднують 

Азію з Європою та Америкою. Понад 25 національних та зарубіжних авіакомпаній 

здійснюють з «Борисполя» перевезення пасажирів та вантажів за 75 регулярними 

маршрутами по всьому світі. 

Аеропорт має дві злітно-посадкові смуги. Технічні можливості аеродрому аеропорту 

«Бориспіль» залишаються унікальними для України, країн СНД та Східної Європи. 

Злітно-посадкова смуга довжиною 4000 м і шириною 60 м дозволяє приймати 

повітряні судна всіх типів цілодобово, в тому числі в умовах обмеженої видимості. 

«Бориспіль» є також єдиним аеропортом України, з якого виконуються регулярні 

трансконтинентальні рейси. 

 

Результати операційної діяльності  

Міжнародний аеропорт Бориспіль в січні-червні 2017 обслужив 4,74 млн пасажирів, 

що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2016. Переважно – завдяки транзитних 

пасажирів: їх кількість збільшилася на 49%, до 0,6 млн осіб. Генеральний директор 

Павло Рябікін вже висловив надію, що поточного року аеропорт вперше обслужить 

понад 10 млн пасажирів (2016-го було 8,65 млн, і це був рекорд за всю історію 

"Борисполя"). 30 липня був досягнутий рекордний денний пасажиропотік за всю свою 

історію: 40 939 осіб. 

 

Фінансові результати  

У порівнянні з показником червня 2016, підприємство збільшило прибуток на 78% до 

951 млн грн Рентабельність активів при цьому склала 20,8% проти 11,6% за перше 

півріччя 2016 року.  Значно збільшилась чиста рентабельність, яка за результатами 6 

місяців 2017 року склала 50,8%. 
 

Фінансовий 
результат  (млн грн) 

6 міс. 
2016 

6 міс.  
2017 

Чистий дохід 1,440 1,874 

Собівартість реалізованої 

продукції 
527 604 

Валовий 

прибуток/(збиток) 
914 1,269 

EBITDA 1,039 1,430 

Амортизація 156 152 

Операційний прибуток/ 

(збиток) 
884 1,278 

Чистий фінансовий 

дохід/(збитки) 
-219 -116 

Прибуток/(збиток) до 

оподаткування 
665 1,162 

Податок на прибуток 130 211 

Чистий прибуток/(збиток) 535 951 

      

Баланс (млн грн) 2016 6 міс. 

2017 

Активи, всього 9,201 9,128 

Необоротні активи 7,620 7,592 

Основні засоби 5,241 5,035 

Оборотні активи 1,581 1,536 

Дебіторська 

заборгованість 
683 768 

Грошові кошти та їхні 

еквіваленти 
831 642 

Зобов’язання та власний 

капітал 
9,201 9,128 

Зобов’язання 1,092 1,307 

Кредиторська 

заборгованість 
646 879 

Довогостр. зобов'язання 

та забезпечення 
2,507 1,803 

Власний капітал 5,603 6,018 

      

Фінансові 
коефіцієнти 

2016 6 міс. 
2017 

Приріст чистого доходу 

(%, до відповідного 

періоду минулого року) 
24.73% 30.09% 

Рентабельність за EBITDA 

(%) 
72.16% 76.31% 

Чиста рентабельність (%) 37.16% 50.76% 

Борг/власний капітал (%) 44.73% 29.97% 

Чистий борг/EBITDA (%) 341.75% 183.63% 

Рентабельність власного 

капіталу (%) 
19.28% 32.19% 

Рентабельність активів 

(%) 
11.74% 20.83% 

Рентабельність 

застосованого капіталу 

(%) 

21.88% 32.54% 

      

    

Примітка: *витрати на заробітну плату (за винятком соціальних 

виплат), поділені на середню кількість працівників 

 

 



ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ 

 

 

 

 

 

ДП НАЕК «Енергоатом»  
 

 

www.energoatom.kiev.ua 

  

Загальна інформація  

ДП «НАЕК «Енергоатом» – державне підприємство, до складу якого входять чотири 

українські атомні електростанції з загальною потужністю 13,8 ГВт (25% загальної 

потужності виробництва електроенергії в Україні). На підприємство припадає майже 

половина обсягу виробництва електроенергії в Україні. 13 із 15 атомних установок із 

виробництва електроенергії ДП «Енергоатом» – установки російського виробництва ВВЕР-

1000, ще дві – ВВЕР-440. До складу підприємства також входить Ташлицька 

гідроакумулювальна електростанція, загальна потужність якої складає 302 МВт 

(планується підвищення до 900 МВт). Тарифи на електроенергію, вироблену 

«Енергоатомом», залишаються найнижчими в Україні. Подібний стан речей  пояснюється 

тим, що поточні тарифи все ще не враховують вартість переробки та захоронення відходів 

ядерного палива та витрат на виведення ядерних реакторів з експлуатації. "Енергоатом" 

пропонував встановити тариф на рівні 68 коп/кВт-год, що на 20 коп більше, ніж 

встановила Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і 

комунальних послуг. Проте НКРЕКП не підтримала цих витрат. 

Результати операційної діяльності  

Частка НАЕК «Енергоатом» у загальній структурі виробництва електроенергії в Україні в 

першому півріччі 2017 року становила 58,4%. За цей період компанією було вироблено 

45 726 млн кВт·год електроенергії, що вище планового показника на 2 410,9 млн кВт·год. 

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року виробництво збільшилось на 5 403 

млн кВт·год (І півріччя 2016 року - 40 323 млн кВт·год). 

Відпуск електроенергії до ДП “Енергоринок” в січні-червні 2017 року становив 43 043,7 

млн кВт·год, що вище планового показника на 2 481,4 млн кВт·год. У порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року відпуск збільшився на 5 167,8 млн кВт·год (І 

півріччя 2016 року - 37 875,9 млн кВт·год). У гривневому еквіваленті за І-е півріччя 2017 

року до Енергоринку відпущено електроенергії на суму 24 543,0  млн грн (з ПДВ), що на 4 

907,0 млн грн або на 25% більше, ніж за І-е півріччя 2016 року (19 636,0 млн грн, з ПДВ).   

Коефіцієнт використання встановленої потужності за І півріччя 2017 року склав 75,9%, за 

аналогічний період 2016 року коефіцієнт використання становив 66,5%. Коефіцієнт 

готовності енергоблоків несення номінального електричного навантаження за І півріччя 

2017 року склав 81,9%, у порівнянні з 71,8% в аналогічний період 2016 року. 

Обсяг капітальних вкладень за І-е півріччя 2017 року склав 1 557,1 млн грн, що на 218,3 

млн грн менше, ніж за аналогічний період 2016 року (1 775,4 млн грн). За І-е півріччя 

2017 року профінансовано капітальних вкладень на суму 3 680,0 млн грн, що на 1 073,4 

млн грн вище, ніж за аналогічний період 2016 року (2 607,4  млн грн). Це пов’язано з 

початком будівництва в Україні централізованого сховища відпрацьованого ядерного 

палива (ЦСВЯП) з вітчизняних атомних станцій. 

 

Фінансові результати  

Чистий дохід компанії за перше півріччя 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом 

попереднього року збільшився на 24,9% до 20,5 млрд грн  Чистий прибуток склав 1,6 млрд 

грн, що на 46% більше ніж за 6 місяців 2016 року. Рентабельність за EBITDA склала 37,1% 

проти 43,1 в попередньому році, при цьому показник EBITDA збільшився на 7% до 7,6 

млрд грн 

 
 

Фінансовий 

результат  (млн грн) 

6 міс. 

2016 

6 міс.  

2017 

Чистий дохід 16 429 20 521 

Собівартість реалізованої 

продукції 

12 742 

 

15 262 

Валовий 

прибуток/(збиток) 

3 687 5 258 

EBITDA 7 088 7 618 

Амортизація 4 145 

 

4 113 

Операційний прибуток/ 

(збиток) 

2 943 

 

3 505 

 

Чистий фінансовий 

дохід/(збитки) 

(904) (2 806) 

 

Прибуток/(збиток) до 

оподаткування 

2 039 2 693 

Податок на прибуток 920 1 064 

Чистий прибуток/(збиток) 1 118 1 629 

      

Баланс (млн грн) 2016 6 міс. 

2017 

Активи, всього 206 280 211 111  

Необоротні активи 168 543 167 280 

Основні засоби 159 699 156 957 

Оборотні активи 37 607 43 701  

Дебіторська 

заборгованість 

3 447 7 249 

Грошові кошти та їхні 

еквіваленти 

258 1 484 

Зобов’язання та власний 

капітал 

206 280 211 111 

Зобов’язання 46 664 51 066 

Кредиторська 

заборгованість 

7 552 6 955 

Довогостр. зобов'язання 

та забезпечення 

25 017 26 092 

Власний капітал 159 616 160 045 

      

Фінансові 

коефіцієнти 

2016 6 міс. 

2017 

Приріст чистогодоходу 

(%, до відповідного 

періоду минулого року) 

9,62%

  

 

24,91% 

Рентабельність за EBITDA 

(%) 

31,43%

  

37,13% 

Чиста рентабельність (%) 0,52% 7,94% 

Борг/власний капітал (%) 7,76% 10,81% 

Чистий борг/EBITDA (%) 92,45% 366,90% 

Рентабельність власного 

капіталу (%) 

0,12% 2,04% 

Рентабельність активів 

(%) 

0,09%

  

 

1,56% 

 

Рентабельність 

застосованого капіталу 

(%) 

1,91% 

 

4,31% 

      

Примітка: *витрати на заробітну плату (за винятком соціальних 

виплат), поділені на середню кількість працівників 
 



ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ 

 

 

 

 

 

ДП обслуговування 

повітряного руху України 

(Украерорух)   

 

 

 

 

 

 

www.uksatse.ua 

  

Загальна інформація  

Основна місія підприємства полягає у забезпеченні якісного та безпечного 

аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України та у повітряному 

просторі над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху 

міжнародними договорами покладена на Україну, з урахуванням наявних та очікуваних 

потреб користувачів повітряного простору та умов діяльності на ринку послуг 

авіаційного транспорту в Україні та в Європейському регіоні.  

Украерорух є основою національної аеронавігаційної системи та Об'єднаної цивільно-

військової системи організації повітряного руху України (ОЦВС). 

До складу Украероруху входять Український центр планування використання 

повітряного простору України та регулювання повітряного руху (Украероцентр), 

Служба аеронавігаційної інформації України (САІ), Авіакомпанія «Украерорух», 

Навчально-сертифікаційний центр Украероруху, Центр авіаційної підготовки та 

сертифікації та шість регіональних структурних підрозділів: РСП «Київцентраеро», 

Дніпропетровський РСП, РСП «Кримаерорух», Львівський РСП, Одеський РСП, 

Харківський РСП. 

 

Результати операційної діяльності  

Українські авіакомпанії у січні-червні 2017 року виконали 42,6 тис. комерційних рейсів, 

що на 25% вище, ніж за аналогічний період 2016 року. Згідно зі статистичною 

інформацією, кількість перевезених пасажирів за зазначений період зросла на 40% у 

порівнянні з першим півріччям 2016 року – до 4,565 млн осіб. Обсяги перевезень 

вантажів і пошти скоротилися на 9% – до 35,5 тис. тонн. Пасажиропотоки через 

аеропорти України за перше півріччя збільшилися на 34,1% і склали 7,145 млн осіб. За 

вказаний період на ринку пасажиро- та вантажоавіаперевезень працювало 30 

вітчизняних авіакомпаній. Пасажирські перевезення здійснювали 18 вітчизняних 

авіакомпаній. За підсумками першого півріччя 2017 року 95% загальних обсягів 

пасажирських перевезень виконано п’ятьма провідними авіакомпаніями: “Міжнародні 

авіалінії України”, “Азур Ейр Україна”, “Роза Вітрів”, “Браво” і “Атласджет Україна”. 

 

Фінансові результати  

Підприємство демонструє стабільні результати та закінчило перше півріччя 2017 року з 

прибутком. За результатами першого півріччя 207 року EBITDA склала 282 млн грн, що 

на 13% більше аналогічного періоду 2016 року. Незначно збільшилась рентабельність 

активів – з 4,7% до 4,93%, а чиста рентабельність – навпаки зменшилась з 12,56% у 

першому півріччі 2016 до 10,59% у першому півріччі 2017 року.  
 

Фінансовий 

результат  (млн грн) 

6 міс. 

2016 

6 міс.  

2017 

Чистий дохід 938 1,220 

Собівартість реалізованої 

продукції 

766 923 

Валовий 

прибуток/(збиток) 

172 297 

EBITDA 250 282 

Амортизація 105 105 

Операційний прибуток/ 

(збиток) 

145 177 

Чистий фінансовий 

дохід/(збитки) 

3 0 

Прибуток/(збиток) до 

оподаткування 

148 177 

Податок на прибуток 30 44 

Чистий прибуток/(збиток) 118 134 

      

Баланс (млн грн) 2016 6 міс. 

2017 

Активи, всього 5,093 5,505 

Необоротні активи 3,187 3,654 

Основні засоби 2,457 2,462 

Оборотні активи 1,906 1,851 

Дебіторська 

заборгованість 
626 798 

Грошові кошти та їхні 

еквіваленти 
1,301 1,097 

Зобов’язання та власний 

капітал 
5,093 5,505 

Зобов’язання 156 187 

Кредиторська 

заборгованість 
112 144 

Довогостр. зобов'язання 

та забезпечення 
24 38 

Власний капітал 4,913 5,280 

      

Фінансові 

коефіцієнти 

2016 6 міс. 

2017 

Приріст чистого доходу 

(%, до відповідного 

періоду минулого року) 

2.31% 30.00% 

Рентабельність за EBITDA 

(%) 

26.67% 23.16% 

Чиста рентабельність (%) 12.56% 10.95% 

Борг/власний капітал (%) 0.05% 0.46% 

Чистий борг/EBITDA (%) -1003.26% -888.27% 

Рентабельність власного 

капіталу (%) 

4.85% 5.12% 

Рентабельність активів 

(%) 

4.70% 4.93% 

Рентабельність 

застосованого капіталу 

(%) 

5.97% 6.77% 

      

    

Примітка: *витрати на заробітну плату (за винятком соціальних 

виплат), поділені на середню кількість працівників 
 

 



ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ 

 

 

 

 

 

ПАТ «НАК «Нафтогаз України»  
 

 

www.naftogaz.com 

  

Загальна інформація  

Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” є провідним підприємством паливно-

енергетичного комплексу. “Нафтогаз” здійснює повний цикл операцій з розвідки та 

розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та 

зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам. Також 

“Нафтогаз” керує газотранспортною системою України (через дочірню компанію ПАТ 

"Укртрансгаз"). Загальна довжина газопроводів України становить 38,5 тисяч кілометрів. До 

газотранспортної системи також входять 12 підземних газосховищ на материковій частині 

України загальною потужністю 31 млрд куб. метрів газу. Загальна довжина магістральних 

нафтопроводів в Україні становить 4,7 тисячі кілометрів. Нафтотранспортна система 

включає 11 нафтових сховищ загальною потужністю 1.1 мільйона тонн нафти. Сегмент 

переробки сирої нафти та газового конденсату і торгівлі нафтопродуктами представлений 8 

нафто- і газопереробними заводами. Продуктами переробки, в основному є бензин і 

дизельне пальне, а також скроплений газ. Дохід від цього сегменту також включають 

доходи від продажу хімічної продукції.  

Результати операційної діяльності 

За перше півріччя 2017 року підприємства Групи компаній НАК “Нафтогаз України”: 

- видобули 809 тис. т нафти та газового конденсату, що на 2% менше обсягу видобутку 

у першому півріччі 2016 року. Скорочення пов’язане із зростанням частки 

важковидобувних і виснажених запасів та відсутністю нових родовищ зі значними 

запасами; 

- транспортували 61,4 млрд куб. м природного газу, що на 15% більше за обсяги 

відповідного періоду 2016 року; 

- транспортували 7,7 млн т сирої нафти, що на 8% більше за обсяги транспортування 

аналогічного періоду 2016 року. Збільшення обсягів транспортування нафти пов’язане 

з відкриттям маршруту Одеса-Кременчуцький НПЗ з березня 2017 року; 

- переробили сирої нафти, газового конденсату і нафтопродуктів 0,5 млн тонн , що на 

2% вище за обсяги відповідного періоду 2016 року; 

- відібрали природного газу з ПСГ (підземні сховища газу) 4,1 млрд куб. м, що менше 

відповідного показника 2016 року на 26%. Це є результатом того, що опалювальний 

сезон 2016-2017 завершився раніше, ніж попередній. При цьому протягом першого 

півріччя 2017 року до ПСГ було закачано 3,7 млрд куб. м, що в 1,8 раза вище у 

порівнянні з аналогічним періодом 2016 року; 

- реалізували природного газу 12,3 млрд куб. м (в тому числі підприємствам Групи 1,9 

млрд куб. м), що вище обсягу реалізації за аналогічний період 2016 року на 2,6%.  

У першому півріччі 2017 року Нафтогаз продовжував виконувати спеціальні обов’язки 

(далі - ПСО) щодо закупівлі природного газу власного видобутку у Укргазвидобування та 

його реалізації визначеним категоріям споживачів за регульованими цінами. Це 

принесло збиток у розмірі 6,9 млрд грн 

Фінансові результати  

За даними консолідованої звітності, чистий дохід  від реалізації збільшився на 41,2% до 

122,8 млрд грн Рентабельність за EBITDA знизилась з 32,2% у першому півріччі 2016 до 

25,6% в аналогічному періоді 2017 року. За звітний період підприємство отримало 

прибуток в розмірі 23,3 млрд грн, що склало 72% загального фінансового результату 

підприємств Портфелю. 

 

 

 
 

 

 
Фінансовий результат  

(млн грн) 

6 міс. 

2016 

6 міс.  

2017 

Чистий дохід 86 546 122 767 

Собівартість реалізованої 

продукції 

53 533 81 326 

Валовий прибуток/(збиток) 33 013 

 

41 441 

EBITDA 27 870 31 399 

Амортизація 27 35 

Операційний прибуток/ 

(збиток) 

27 843 31 364 

 

Чистий фінансовий 

дохід/(збиток) 

(3 130) (4 909) 

 

Прибуток/(збиток) до 

оподаткування 

21 979 29 276 

Податок на прибуток 2 635 5 939 

Чистий прибуток/(збиток) 19 344 23 337 

      

Баланс (млн грн) 2016 6 міс. 2017 

Активи, всього 704 589 703 772 

Необоротні активи 570 047 559 552 

Основні засоби 551 661 542 047 

Оборотні активи 134 542 144 220 

Дебіторська заборгованість 44 562  36 434  

 

Грошові кошти та їхні 

еквіваленти 

23016 24 245  

Зобов’язання та власний 

капітал 

704 589 703 772 

Зобов’язання 244 317 

 

222 060 

Кредиторська 

заборгованість 

44 562  36 434  

Довогостр. зобов'язання 

та забезпечення 

117 608  107 783 

Власний капітал 460 272 481 712 

      

Фінансові 
коефіцієнти 

2016 6 міс. 2017 

Приріст чистого  доходу 

(%, до відповідного періоду 

минулого року) 

46,87% 41,85% 

 

 

Рентабельність за EBITDA 

(%) 

16,56% 25,58% 

 

Чиста рентабельність (%) 11,69% 19,01% 

Борг/власний капітал (%) 15,39% 14,03% 

Чистий борг/EBITDA (%) 141,60% 290,37% 

Рентабельність власного 

капіталу (%) 

5,58% 9,91% 

 

Рентабельність активів (%) 3,88% 6,63% 

Рентабельність 

застосованого капіталу (%) 

7,36% 12,81% 

      

      

Примітка: *витрати на заробітну плату (за винятком соціальних 

виплат), поділені на середню кількість працівників 
 

 



ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ 

 

 

 

 

 

ПАТ «Об’єднана гірничо-

хімічна компанія» 

 

 

www.umcc.com.ua 

  

Загальна інформація  

На збагачувальному виробництві ПАТ «ОГХК» здійснюється підготовка пісків до 

збагачення (грохіт, промивка, видалення глини), гравітаційне збагачення та отримання 

колективного концентрату.  

ПАТ «ОГХК» складається з двох філій: «Вільногрський ГМК» та «Іршанський ГЗК». 

«Вільногрський ГМК» - провідне підприємство металургійної галузі України з виробництва 

концентратів рідкісних металів. Є сировинною базою низки важливих для економіки 

країни галузей, таких як хімічна, електротехнічна та машинобудівна. Основним 

структурним підрозділом є гірниче виробництво, яке здійснює відпрацювання родовища 

відкритим способом з наступною рекультивацією земель. 

Філія «Іршанський ГЗК» - спеціалізується на видобутку та збагаченні ільменітових руд 

(титанова руда). Розсипні родовища ільменіту розташовані в радіусі від шести до двадцяти 

одного кілометра від Іршанська. Технологія передбачає розкриття, видобуток і збагачення 

руди. 

Традиційними споживачами продукції ПАТ «Об'єднана Гірничо-Хімічна Компанія» є 

підприємства вогнетривкої, ливарної, керамічної, пігментної, металургійної, скляної 

промисловості в усьому світі. 

Результати операційної діяльності 

Зростання чистого доходу ПАТ «ОГХК» на 15,7% пояснюється збільшенням об’ємів 

продажу продукції на експорт та зростанням цін на концентрат на світових ринках. 

«Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» в 2,3 раза збільшив відвантаження 

ільменітового концентрату на експорт. Філія відправила іноземним споживачам за цей 

період 414 тис. т продукції, що майже дорівнює річним можливостям комбінату з 

виробництва. 

ПАТ «ОГХК» прийняло рішення збільшити видобуток титанових руд, їхню переробку, та 

нарощувати виробництво. Зокрема, філія «ВГМК» у першому півріччі 2017 року збільшила 

видобуток на 34,9%, розкрив – на 69,6%.  

Збільшення витрат на видобуток, а також здорожчання енергоносіїв, збільшення 

заробітних плат працівникам філій у квітні поточного року на 10% призвело до 

підвищення собівартості  реалізованої продукції ПАТ «ОГХК» на 57,30%. Саме ці статті 

витрат компанії стали причиною зниження чистого прибутку та показника EBITDA  у січні-

червні 2017 року. 

 

Фінансові результати 

За результатами першого півріччя 2017 року чистий прибуток підприємства склав 

302,7 млн грн, що на 25% нижче показника за аналогічний період 2016 року. В першу 

чергу, це пов’язано із значним зростанням собівартості продукції. Чистий дохід від 

реалізованої продукції за перше півріччя 2017 року склав 1 306 млрд грн, на 25% меше 

показника першого півріччям 2016 року. Показник EBITDA  знизився на 9% у порівнянні з 

аналогічним періодом 2016 року та становив 479,9 млн грн  

 
 

Фінансовий 
результат  (млн грн) 

6 міс. 
2016 

6 міс.  
2017 

Чистий дохід 1 129 1 306 

Собівартість реалізованої 

продукції 

508 799 

Валовий 

прибуток/(збиток) 

621 507 

 

EBITDA 528 480 

Амортизація 31 112 

Операційний прибуток/ 

(збиток) 

496 368 

Чистий фінансовий 

дохід/(збитки) 

0 

 

0 

 

Прибуток/(збиток) до 

оподаткування 

496 

 

373 

Податок на прибуток 91 71 

Чистий прибуток/(збиток) 406 303 

      

Баланс (млн грн) 2016  6 міс. 

2017 

Активи, всього 3 000 3 085 

Необоротні активи 1 709 1 611 

Основні засоби 1 575 1 475 

Оборотні активи 1 291 1 474 

Дебіторська 

заборгованість 

742 

 

709 

 

Грошові кошти та їхні 

еквіваленти 

29 

 

154 

 

Зобов’язання та власний 

капітал 

3 000 3 085 

Зобов’язання 975 1 085 

Кредиторська 

заборгованість 

745 

 

883 

 

Довогостр. зобов'язання 

та забезпечення 

189  148 

Власний капітал 2 025 2 000 

      

Фінансові 
коефіцієнти 

2016 6 міс. 
2017 

Приріст чистого доходу 

(%, до відповідного 

періоду минулого року) 

33,45% 

 

15,73% 

 

Рентабельність за EBITDA 

(%) 

42,16% 

 

36,74% 

 

Чиста рентабельність (%) 26,36% 23,17% 

Борг/власний капітал (%) н/д н/д 

Чистий борг/EBITDA (%) (1,54%) (38,11%) 

Рентабельність власного 

капіталу (%) 

32,70% 30,09% 

Рентабельність активів 

(%) 

22,81% 

 

19,90% 

 

Рентабельність 

застосованого капіталу 

(%) 

40,62% 36,57% 

      

Примітка: *витрати на заробітну плату (за винятком соціальних 

виплат), поділені на середню кількість працівників 
 



ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ 

 

 

 

 

 

ПАТ «Одеський припортовий 

завод» 

 

 

www.opz.odessa.net 

  

Загальна інформація  

ПАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) був заснований у 1974 році. 99.6% 

акціонерного капіталу заводу належать державі. Головними видами діяльності ОПЗ є 

виробництво та перевантаження нітрату амонію та карбаміду. Експортні продажі 

складають 90% від реалізації заводом аміачної продукції власного виробництва. Завод 

розташований у кінцевій точці аміачного трубопроводу Тольятті-Горлівка-Одеса і виконує 

перевантаження великих об’ємів аміаку, що транспортується через трубопровід. Серед 

іншої продукції ОПЗ можна виділити рідкий азот, вуглекислий газ, рідкий кисень та 

сульфат натрію. Фінансові показники ОПЗ залежать від цін на природний газ: вартість газу 

складає 80% собівартості виробництва. 

Результати операційної діяльності 

Беручи до уваги неможливість подальшого постачання природного газу в 2017 році з 

боку НАК "Нафтогаз України" до погашення існуючого боргу, прийнято рішення про 

тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу. В березні 2017 року ПАТ «ОПЗ» 

запустило виробництво, проте в липні 2017 виконало планову зупинку потужностей з 

виробництва аміаку та карбаміду для проведення регламентних робіт. 

 

Фінансові результати 

За результатами діяльності першого півріччя 2017 року ПАТ «ОПЗ» отримало прибуток у 

розмірі 108,2 млн грн проти 243,9 млн грн збитку за аналогічний період 2016 року. При 

цьому чистий дохід від реалізації знизився на 77%, собівартість – на 80%. 

 
 

Фінансовий 

результат  (млн грн) 

6 міс. 

2016 

6 міс.  

2017 

Чистий дохід 3 172 741 

Собівартість реалізованої 

продукції 

2 977 610 

Валовий 

прибуток/(збиток) 

195 131 

 

EBITDA (184)  56 

Амортизація 48 75 

Операційний прибуток/ 

(збиток) 

(232) (18) 

Чистий фінансовий 

дохід/(збитки) 

(33) 

 

(4) 

 

Прибуток/(збиток) до 

оподаткування 

(265) 

 

108 

Податок на прибуток (21) 

 

0 

Чистий прибуток/(збиток) (244) 

 

108 

      

Баланс (млн грн) 2016  6 міс. 

2017 

Активи, всього 3 563 5 770 

Необоротні активи 2 337 4 940 

Основні засоби 1 027 3 746 

Оборотні активи 1 225 820 

Дебіторська 

заборгованість 

276 

 

327 

 

Грошові кошти та їхні 

еквіваленти 

353 

 

15 

 

Зобов’язання та власний 

капітал 

3 563 5 770 

Зобов’язання 9 167 9 814 

Кредиторська 

заборгованість 

6 457 

 

7 206 

 

Довогостр. зобов'язання 

та забезпечення 

698  264 

Власний капітал (5 605) (4 044) 

      

Фінансові 

коефіцієнти 

2016 6 міс. 

2017 

Приріст чистого доходу 

(%, до відповідного 

періоду минулого року) 

(53,29%) 

 

(76,65%) 

 

Рентабельність за EBITDA 

(%) 

(53,97%) 

 

7,54% 

 

Чиста рентабельність (%) (57,02%) 14,60% 

Борг/власний капітал (%) н/д н/д 

Чистий борг/EBITDA (%) н/д 590,03% 

Рентабельність власного 

капіталу (%) 

н/д н/д 

Рентабельність активів 

(%) 

(86,24%) 

 

4,64% 

 

Рентабельність 

застосованого капіталу 

(%) 

н/д н/д 

      

Примітка: *витрати на заробітну плату (за винятком соціальних 

виплат), поділені на середню кількість працівників 
 

 

http://www.opz.odessa.net/


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ 

 

 

 

 

 

ПАТ «Турбоатом»  
 

 

www.turboatom.com.ua 

  

Загальна інформація  

ПАТ «Турбоатом» виробляє турбінне обладнання для теплових, атомних та 

гідроелектростанцій, забезпечуючи понад 10% потреби світового ринку в турбінах для 

атомних електростанцій, що робить підприємство четвертим за розміром виробником 

турбін у світі. В Україні турбінами підприємства укомплектовані 40% теплових 

електростанцій (ТЕС), 85% атомних електростанцій (АЕС) та 95% гідроелектростанцій 

(ГЕС). Виробничі потужності ПАТ «Турбоатом» дозволяють випускати щороку парові та 

гідравлічні турбіни загальною розрахунковою потужністю 8 млн ГВт і 2 млн ГВт 

відповідно. Підприємство постачає турбіни власного виробництва у 45 країн світу. З 

моменту свого заснування у 1935 році виготовлено понад 165 турбін для 110 АЕС 

сумарною потужністю понад 65 млн ГВт; 400 турбін для ТЕС (63 млн ГВт); та 530 турбін 

для 115 ГЕС (39 млн ГВт). Основними конкурентами підприємства є російські «Силові 

машини», Siemens, Alstom, ABB та Shanghai Electric.  

Виробничі можливості ПАТ "Турбоатом" дозволяють випускати на рік парових і 

гідравлічних турбін загальною розрахунковою потужністю відповідно 8 млн кВт і 2 млн 

кВт. Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклом: від проектно-

конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробування 

турбін і відвантаження. 

Результати операційної діяльності  

За перше півріччя 2017 року підприємство виготовило та відвантажило замовникам 

наступну продукцію: для атомних та теплових електростанцій – обладнання для 

Запорізької АЕС № 3 та Южно-Української АЕС № 1, блоки паророзподілення для турбіни 

Слов’янської ТЕС бл. № 7, та комплекти енергетичного обладнання для модернізації двох 

циліндрів високого тиску АЕС Пакш (Угорщина), робочі лопатки 5-ої ступені низького 

тиску для АЕС Пакш (Угорщина), запчастини для Запорізької АЕС, Криворізької ТЕС 

(Україна); для гідравлічних електростанцій – закладні частини для гідравлічних турбін для 

Дністровської ГАЕС № 4 перший етап, енергетичне обладнання для гідравлічних турбін 

для Кременчуцької ГЕС №5 (Україна). 

 

Фінансові результати  

За січень-червень 2017 року чистий дохід ПАТ «Турбоатом» склав 1 млрд грн, що на 

1% нижче, ніж за аналогічний період 2016 року. Чистий прибуток зменшився на 13% до 

372,4 млн грн Рентабельність за EBITDA майже не змінилась та склала 47%. 
 

 

Фінансовий 

результат  (млн грн) 

6 міс. 

2016 

6 міс.  

2017 

Чистий дохід 1 065 1 053 

Собівартість реалізованої 

продукції 

616  521 

 

Валовий 

прибуток/(збиток) 

449

  

532 

 

EBITDA 509 496 

Амортизація 20 35 

Операційний прибуток/ 

(збиток) 

490 460 

 

Чистий фінансовий 

дохід/(збитки) 

33 36 

Прибуток/(збиток) до 

оподаткування 

21

  

455 

 

Податок на прибуток 90 82 

Чистий прибуток/(збиток) 431

  

372 

 

      

Баланс (млн грн) 2016 6 міс. 
2017 

Активи, всього 4 739 4 840 

Необоротні активи 1 623 1 833 

Основні засоби 496 470 

Оборотні активи 3 116 3 006 

Дебіторська 

заборгованість 

51 193 

Грошові кошти та їхні 

еквіваленти 

1 170 

 

658 

Зобов’язання та власний 

капітал 

4 739 

 

4 840 

 

Зобов’язання 1 364 1 249 

Кредиторська 

заборгованість 

1 294 

 

1 146 

 

Довогостр. зобов'язання 

та забезпечення 

37 37 

Власний капітал 3 374 

 

3 591 

 

      

Фінансові 

коефіцієнти 

2016 6 міс. 

2017 

Приріст чистого доходу 

(%, до відповідного 

періоду минулого року) 

(20,74%) (1,13%) 

 

Рентабельність за EBITDA 

(%) 

57,11% 47,05% 

 

Чиста рентабельність (%) 49,16% 35,36% 

 

Борг/власний капітал (%) - - 

Чистий борг/EBITDA (%) (138,59%) (369,05%) 

Рентабельність власного 

капіталу (%) 

30,34% 21,38% 

Рентабельність активів 

(%) 

22,16% 15,55% 

Рентабельність 

застосованого капіталу 

(%) 

33,57% 26,44% 

 

Примітка: *витрати на заробітну плату (за винятком соціальних 

виплат), поділені на середню кількість працівників 
 

 



ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ 

 

 

 

 

 

ПАТ «Укрзалізниця»  
 

 

www.uz.gov.ua 

  

Загальна інформація  

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» – національний перевізник 

вантажів та пасажирів. Метою діяльності товариства є задоволення потреб у безпечних та 

якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування та 

розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення 

конкурентоспроможності галузі тощо. 

Свою господарську діяльність ПАТ «Укрзалізниця»  розпочало 1 грудня 2015 року. 

Товариство є правонаступником усіх прав і обов’язків Державної адміністрації 

залізничного транспорту України, а також підвідомчих підприємств і закладів, що мали 

статус окремих юридичних осіб. 

Наразі компанія забезпечує 82% вантажних і майже 50% пасажирських перевезень, які 

здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська 

залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише 

залізницям Китаю, Росії та Індії. 

Результати операційної діяльності  

Основні зміни, що відбулись за 6 місців 2017 порівняно з аналогічним періодом 2016 

року: робочий парк вагонів в середньому за добу зріс на 11,6%; завантаження тонн в 

середньому за добу зросло на 12,9%; обсіг вантажообігу зріс на 11,6% (до 94 925,9 млн 

км); транзитні перевезення зросли на 7,5% (до 10 523,9 млн км); пасажирообіг зріс на 

6,9% (до 13 781 млн пас-км). 

Протягом звітного періоду було запроваджено нові маршрути: міжнародні сполучення 

Київ-Перемишль, Київ-Хелм. Крім того, відбулось приєднання до Транскаспійського 

міжнародного транспортного маршруту.  

Варто зазначити, що основна мета стратегії розвитку ПАТ «Укрзалізниця» на 2017-2021 

роки – підвищення фінансово-економічної стабільності завдяки стійкому розвитку, 

росту дохідності і рентабельності бізнесу.   

 

Фінансові результати  

Чистий дохід від реалізації за перше півріччя 2017 року в порівнянні з аналогічним 

періодом 2016 року збільшився на 15,3% до 35,3 млрд грн Чистий прибуток склав 122 

млн грн проти 3,8 млрд збитку за 6 місяців 2016 року. Рентабельність за EBITDA за 

звітний період склала 29,2%. 

 
 

 
Фінансовий результат 

 (млн грн) 
6 міс. 

2016 
6 міс. 

 2017 
Чистий дохід 30 596 35 272  
Собівартість реалізованої 

продукції 
29 377 
 

32 489 

Валовий прибуток/(збиток) 1 219 2 783  
EBITDA 8 647 10 297 
Амортизація 9 241 7 686 
Операційний прибуток/ (збиток) (594) 2 611 

Чистий фінансовий 

дохід/(збитки) 
(3 079) (1 965) 

 
Прибуток/(збиток) до 

оподаткування 
(3 646) 607  

Податок на прибуток 148  485 
Чистий прибуток/(збиток) (3 794) 123  

      
Баланс (млн грн) 2016 6 міс. 

2017 
Активи, всього 266 852 262 840 
Необоротні активи 251 109 246 707 
Основні засоби 196 248 191 159 
Оборотні активи 15 743 16 133 

Дебіторська заборгованість 1 093 89  

Грошові кошти та їхні 

еквіваленти 
6 420 
 

6 628 

Зобов’язання та власний капітал 266 852 262 840 

Зобов’язання 56 039 51 911 
Кредиторська заборгованість 7 976 25 605 
Довогостр. зобов'язання 

та забезпечення 
26 850 21 147 

Власний капітал 210 813  
 

 

210 929  

Фінансові коефіцієнти 2016 6 міс. 
2017 

Приріст чистого доходу (%, до 

відповідного періоду минулого 

року) 

10,72% 15,29% 

Рентабельність за EBITDA (%) 22,78% 29,19% 

Чиста рентабельність (%) (11,00%) 0,35% 
Борг/власний капітал (%) 19,44% 8,79% 
Чистий борг/EBITDA (%) 242,95% 451,16% 
Рентабельність власного 

капіталу (%) 
(3,41%) 0,12% 

Рентабельність активів (%) (2,71%) 
 

0,09% 

Рентабельність застосованого 

капіталу (%) 
(1,15%) 2,25% 

      
Примітка: *витрати на заробітну плату (за винятком соціальних виплат), 

поділені на середню кількість працівників 
 

 



ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ 

 

 

 

 

 

ПАТ «Укрпошта»  
 

 

www.ukrposhta.ua 

  

Загальна інформація  

Укрпошта функціонує як самостійна господарська одиниця з 1994 року. Товариство 

здiйснює надання послуг поштового зв’язку на всiй територiї України. Мета –повне 

задоволення потреб користувачiв та забезпечення ефективного розвитку єдиної 

нацiональної мережi поштового зв’язку. Крiм того, товариство надає послуги кур’єрської 

доставки, послуги з розповсюдження перiодичних видань, доставки пенсiй та грошової 

допомоги, здійснює поштові перекази в межах України та за кордон тощо. ПАТ 

“Укрпошта” здiйснює доставку пошти до бiльш нiж 14 млн абонентських поштових 

скриньок; розповсюджує за передплатою та вроздрiб близько 9 тис. найменувань 

перiодичних видань; щороку перевозить близько 31 тис. тонн перiодики та видає 

мiльйонними тиражами поштовi марки. ПАТ «Укрпошта» має 31 фiлiал, з них 27 

регiональних дирекцiй, дирекцiя оброблення та перевезення пошти, дирекцiя 

«Автотранспошта», головний навчальний центр «Зелена Буча» та інформацiйно-

розрахункова дирекцiя, з яких 2 регiональнi дирекцiї повнiстю знаходяться на тимчасово 

окупованiй територiї АР Крим. Товариство має близько 11,8 тисячі поштових вiддiлень по 

всiй територiї країни, з яких станом на 31.03.2017, близько 1,2 тис. знаходяться на 

непідконтрольній територiї Донецької, Луганської областей та АР Крим 

Результати операційної діяльності  

Операцiйний дохiд “Укрпошти” за звiтний i попереднiй перiоди формувався переважно 

завдяки дiяльностi, пов’язаної з наданням унiверсальних послуг поштового зв’язку, 

послуг з виплати та доставки пенсiй та вiд послуг поштового зв’язку.  

 

Чистi доходи вiд реалiзацiї продукцiї  (товарiв, робiт, послуг) - 2 286 млн грн Доходи вiд 

реалiзацiї готової продукцiї - 2 903 млн грн, з них: доходи вiд унiверсальних послуг 

поштового зв’язку - 570 млн грн, письмова кореспонденцiя - 443 млн грн На 

збiльшення доходiв вплинуло пiдвищення тарифiв (тарифи змiнено з 24.03.2017 року). 

Доходи від посилок до 10 кг - 127 млн грн Зростання доходiв по посилках пов’язано iз 

збiльшенням обсягiв вiдправлень в натуральних одиницях та пiдвищенням тарифiв з 

березня 2017 року. Доходи вiд послуг поштового зв’язку - 322 млн грн, дрiбнi пакети - 

103 млн грн, доходи за мiжнародний поштовий обмiн - 96 млн грн зниження доходiв 

пов’язано з нерiвномiрнiстю надходження рахункiв вiд мiжнародних поштових 

адмiнiстрацiй.  Доходи вiд послуг з виплати та доставки пенсiй 623 млн грн Зростання 

доходiв пов’язано iз зростанням середнього розмiру пенсiї.  Винагорода за договорами 

комiсiї - 106 млн грн, збiльшення вiдбулося завдяки перегляду умов спiвпрацi з  

постачальниками товарiв в частинi пiдвищення комiсiйної винагороди. Доходи вiд 

реалiзацiї товарiв  - 51 млн грн, доходи вiд iнших послуг – 611 млн грн, з них:   поштовi 

перекази - 96 млн грн, завдяки збiльшенню середньої суми переказу та збiльшенням 

обсягiв, приймання платежiв – 264 млн грн, завдяки збiльшенню середньої суми 

платежу, розповсюдження перiодичних друкованих видань 147 млн грн, за рахунок 

збiльшенню тарифiв на послугу з приймання передплати. 

 

Фінансові результати  

Чистий дохід від реалізації ПАТ «Укрпошта» за перше півріччя 2017 року склав 2 286 

млн грн, що на 6% більше аналогічного періоду 2016 року. При цьому за 6 місяців 2017 

року підприємство отримало збиток у розмірі 361,7 млн грн проти прибутку 18,8 млн 

грн, а 6 місяців 2016 року. Рентабельність за EBITDA мала від’ємне значення – 7,14% 

проти позитивного значення 8,25% в червні 2016 року. 

 
 

 
Фінансовий 

результат  (млн грн) 
6 міс. 2016 6 міс. 

 2017 
Чистий дохід 2 156 2 286 
Собівартість реалізованої 

продукції 
1 889 
 

2 424 

Валовий 

прибуток/(збиток) 
267 (138) 

EBITDA 178 (163) 
Амортизація 75 194 
Операційний прибуток/ 

(збиток) 
103 (357) 

Чистий фінансовий 

дохід/(збитки) 
(77) (133) 

Прибуток/(збиток) до 

оподаткування 
26 
 

(362) 
 

Податок на прибуток 7 - 
Чистий прибуток/(збиток) 19 (362) 

      
Баланс (млн грн) 2016 6 міс. 

2017 
Активи, всього 10 593 9 921  
Необоротні активи 8 375 8 233 
Основні засоби 7 161 7 080 
Оборотні активи 2 218 1 688 
Дебіторська 

заборгованість 
39 
 

32 

Грошові кошти та їхні 

еквіваленти 
1 559 1 211 

Зобов’язання та власний 

капітал 
10 593 9 921 

Зобов’язання 3 427 3 119 
Кредиторська 

заборгованість 
610 656 

Довогостр. зобов'язання 

та забезпечення 
1 205 1 120 

 

Власний капітал 7 165 6 802 
 

      
Фінансові 
коефіцієнти 

2016  6 міс. 
2017 

Приріст чистого доходу 

(%, до відповідного 

періоду минулого року) 

14,89%  6,04% 
 

Рентабельність за 

EBITDA (%) 
6,30%  (7,14%) 

 
Чиста рентабельність (%) (3,60%) (15,82%) 
Борг/власний капітал (%) 2,11% 0,97% 
Чистий борг/EBITDA (%) (415,35%) н/д 
Рентабельність власного 

капіталу (%) 
(3,43%) 
 

(10,36%) 

Рентабельність активів 

(%) 
(2,17%) (7,05%) 

Рентабельність 

застосованого капіталу 

(%) 

(1,12%) 
 

(10,07%) 

Примітка: *витрати на заробітну плату (за винятком соціальних виплат), 

поділені на середню кількість працівників 
 

 
 

 

 

 

 

 



ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ 

 

 

 

 

ПАТ «Центренерго»   
 

www.centrenergo.com 

  

Загальна інформація  

Публічне акціонерне товариство «Центренерго» - одна з найбільших 

енергогенерувальних компаній України. 

До складу компанії входять три теплові електростанції –  Вуглегірська, Зміївська та 

Трипільська. Сумарна проектна потужність станцій становить 7690 МВт, що дорівнює 

близько 14% від загальної потужності електростанцій України. За цим показником 

компанія посідає друге місце серед теплових енергогенерувальних компаній України. 

На електростанціях компанії встановлено 23 енергоблоки потужністю від 175 до 800 

МВт, з яких 18 блоків – вугільні, а 5 призначені для використання газомазутного палива. 

У загальному обсязі виробництва електроенергії України частка виробленої 

електроенергії ПАТ „Центренерго” складає близько 8%. 

 

Результати операційної діяльності  

За січень-червень 2017 року ПАТ «Центренерго» виробив 2945,9 млн кВтг, що складає 

15% від загального обсягу електроенергії, виробленої ТЕС України та 4% від загального 

обсягу виробленої в Україні електроенергії. Обсяг виробництва Вуглегірської ТЕС склав 

1730,5 млн кВтг, Трипільської ТЕС – 565,6 млн кВтг, Зміївської ТЕС – 649,8 млн кВтг. 

Фінансові результати  

Чистий дохід від реалізації ПАТ «Центренерго» за 2016 рік склав 10,7 млрд грн, що на 

55.8% вище за показник за аналогічний період 2015 року. Чистий фінансовий результат 

збільшився з 70 млн грн у 2015 році до 387 млн грн за 2016 рік.  Фінансовий показник 

EBITDA становив 1,2 млрд грн, що в 5 разів вище за торішній результат. В свою чергу, 

валовий прибуток збільшився майже в 7 разів до 2,1 млрд грн за 2016 рік. Значні 

покращення фінансових показників викликані подорожчанням тарифів на 

електроенергію з початку 2016 року. Коефіцієнти рентабельності також покращились: 

рентабельність за EBITDA становила 11.1%, чиста рентабельність – 3.6%, рентабельність 

власного капіталу – 9.9%. 

 
 

Фінансовий 

результат  (млн грн) 

6 міс. 

2016 

6 міс.  

2017 

Чистий дохід 5 126 6 034 

Собівартість реалізованої 

продукції 

4 319  3 536 

Валовий 

прибуток/(збиток) 

807 2 498 

EBITDA 915 2 677 

Амортизація 97 201 

Операційний прибуток/ 

(збиток) 

818  2 476 

Чистий фінансовий 

дохід/(збитки) 

(63) (2) 

Прибуток/(збиток) до 

оподаткування 

807 2 476 

Податок на прибуток 120  456  

Чистий прибуток/(збиток) 686  2 019  

      

Баланс (млн грн) 2016 6 міс. 

2017 

Активи, всього 8 582 10 218 

Необоротні активи 5 781 5 718 

Основні засоби 5 512 5 321 

Оборотні активи 2 801 4 500 

Дебіторська 

заборгованість 

7  39 

Грошові кошти та їхні 

еквіваленти 

527 891 2 263  

Зобов’язання та власний 

капітал 

8 582 10 218 

 

Зобов’язання 3 347 3 157 

Кредиторська 

заборгованість 

2 356 2 162 

Довогостр. зобов'язання 

та забезпечення 

457 447 

Власний капітал 5 235 7 061 

 

 

 

      

Фінансові 

коефіцієнти 

2016 6 міс. 

2017 

Приріст чистого доходу 

(%, до відповідного 

періоду минулого року) 

55,83%

  

 

17,71% 

Рентабельність за EBITDA 

(%) 

11,07% 

 

44,36% 

Чиста рентабельність (%) 3,62% 33,47% 

Борг/власний капітал (%) 0% 0% 

Чистий борг/EBITDA (%) (42,28%) (104,25%) 

Рентабельність власного 

капіталу (%) 

10,03%

  

65,69% 

 

Рентабельність активів 

(%) 

5,08% 42,97% 

 

Рентабельність 

застосованого капіталу 

(%) 

25,52%

  

80,55% 

 

 

      

    

Примітка: *витрати на заробітну плату (за винятком соціальних 

виплат), поділені на середню кількість працівників 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 



ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ 

 

 

 

 

ПрАТ «Укргідроенерго»    

 

 

www.uge.gov.ua 

  

Загальна інформація  

ПрАТ «Укргідроенерго» — найбільша гідрогенерувальна компанія України, до складу 

якої входять дев’ять станцій на річках Дніпро та Дністер - Київська, Канівська, 

Кременчуцька, Середньодніпровська, Дністровська, Дніпровська та Каховська ГЕС, 

Київська та Дністровська ГАЕС. Будуються Канівська ГАЕС та Каховська ГЕС-2. У 2017 

році загальна кількість гідроагрегатів на станціях товариства склала 103, а їх сумарна 

встановлена потужність досягла 5747. Компанія забезпечує покриття пікових 

навантажень, регулювання частоти та потужності, мобільний аварійний резерв в 

об’єднаній енергосистемі України. 

 

Результати операційної діяльності  

За підсумками роботи ПрАТ «Укргідроенерго» у 1-му півріччі 2017 року корисний 

відпуск електроенергії склав 5 495,756 млн кВт*год, що на722,439 млн Вт*год (13%) 

більше в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. 

 

Фінансові результати  

ПрАТ «Укргідроенерго» за звітний період отримав прибуток у розмірі 1,3 млрд грн, що 

на 12% вище ніж за аналогічний період 2016 року, при цьому EBITDA зменшилась на 

1% до 1,98 млрд грн Підприємство, як і раніше продемонстрував високий рівень чистої  

рентабельності, яка станом на 31 червня 2017 року склала 44,4%. 
 

Фінансовий 

результат  (млн грн) 

6 міс. 

2016 

6 міс.  

2017 

Чистий дохід 2,891 2,989 

Собівартість реалізованої 

продукції 
1,200 1,313 

Валовий 

прибуток/(збиток) 
1,691 1,676 

EBITDA 1,996 1,983 

Амортизація 372 377 

Операційний прибуток/ 

(збиток) 
1,625 1,605 

Чистий фінансовий 

дохід/(збитки) 
-180 23 

Прибуток/(збиток) до 

оподаткування 
1,445 1,628 

Податок на прибуток 264 300 

Чистий прибуток/(збиток) 1,181 1,328 

      

Баланс (млн грн) 2016 6 міс. 

2017 

Активи, всього 24,187 26,713 

Необоротні активи 22,301 22,982 

Основні засоби 17,845 20,646 

Оборотні активи 1,886 3,732 

Дебіторська 

заборгованість 
1,114 3,353 

Грошові кошти та їхні 

еквіваленти 
751 1,351 

Зобов’язання та власний 

капітал 
24,187 26,713 

Зобов’язання 1,680 1,780 

Кредиторська 

заборгованість 
1,501 1,443 

Довогостр. зобов'язання 

та забезпечення 
3,581 4,319 

Власний капітал 18,925 20,615 

      

Фінансові 

коефіцієнти 

2016 6 міс. 

2017 

Приріст чистого доходу 

(%, до відповідного 

періоду минулого року) 
34.98% 3.40% 

Рентабельність за EBITDA 

(%) 
69.07% 66.34% 

Чиста рентабельність (%) 40.86% 44.41% 

Борг/власний капітал (%) 15.15% 17.63% 

Чистий борг/EBITDA (%) 212.01% 211.57% 

Рентабельність власного 

капіталу (%) 
24.96% 13.09% 

Рентабельність активів 

(%) 
19.53% 10.25% 

Рентабельність 

застосованого капіталу 

(%) 

59.65% 13.60% 

      

    

Примітка: *витрати на заробітну плату (за винятком соціальних 

виплат), поділені на середню кількість працівників 
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Фінансові дані підприємств портфелю за звітний період, млн грн 
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Вугільна пром-ть 31599557 
ДП «Вугільна компанія 

"Краснолиманська"» 
106  112  (6) (99) (99) 4  0  (94) 1,993  438  303  1,556  1,307  0  1,993  1,861  947  627  133  

Вугільна пром-ть 33426253 ДП «Селидіввугілля» 488  870  (382) (425) (425) 24  0  (401) 1,549  1,057  653  491  117  33  1,549  3,766  2,722  207  (2,218) 

Вугільна пром-ть 32087941 ДП «Мироноградвугілля» 301  611  (310) (591) (591) 7  0  (584) 1,250  941  797  309  101  16  1,250  3,030  2,215  56  (1,779) 

Вугільна пром-ть 32320594 ДП «Пеpвомайськвугiлля» 169  355  (187) (98) (112) (83) 0  (195) 1,169  737  604  432  106  0  1,169  2,721  1,743  156  (1,552) 

Вугільна пром-ть 32359108 ПАТ «Лисичанськвугілля» 94  420  (325) (200) (249) (39) 0  (287) 914  769  762  145  46  0  914  5,299  1,940  1,266  (4,386) 

Вугільна пром-ть 32323256 ДП «Львіввугілля» 697  804  (107) (152) (152) 7  0  (145) 1,117  453  321  664  301  41  1,117  2,847  2,223  368  (1,730) 

Вугільна пром-ть 34032208 
ДП «Шахтоуправління 

"Південнодонбаське № 1"» 
160  256  (95) (115) (115) 5  0  (110) 577  436  426  141  80  0  577  1,184  915  84  (607) 

Вугільна пром-ть 33839013 ДП «Торецьквугілля» 167  429  (261) (181) (181) 4  0  (177) 515  381  260  134  61  7  515  2,718  2,563  66  (2,203) 

Вугільна пром-ть 32365965 ДП «Волиньвугiлля» 65  123  (58) (57) (65) 1  0  (64) 200  82  68  117  44  7  200  845  751  30  (645) 

Електроенергетика 24584661 

ДП «Національна атомна 

енергогенеруюча компанія 

"Енергоатом"» 

20,521  15,262  5,258  7,618  3,505  (812) 1,064  1,629  211,111  167,280  156,957  43,701  26,401  1,484  211,111  51,066  6,956  17,300  160,045  

Електроенергетика 20588716 ПрАТ «Укргідроенерго» 2,989  1,313  1,676  1,983  1,605  23  300  1,328  26,713  22,982  20,646  3,732  3,353  1,351  26,713  6,098  1,443  3,634  20,615  

Електроенергетика 100227 
ДП «Національна енергетична 

компанія "Укренерго"» 
4,581  1,050  3,531  3,234  3,208  (714) 595  1,899  26,199  19,253  9,619  6,946  4,396  3,277  26,199  17,088  2,920  13,033  9,110  

Електроенергетика 32402870 
ДП «Регіональні електричні 

мережі» 
1,068  991  78  (157) (162) 0  0  (162) 10,275  147  110  10,129  9,677  7  10,275  13,648  10,897  53  (3,373) 

Електроенергетика 22927045 ПАТ «Центренерго» 6,034  3,536  2,498  2,677  2,476  (0) 456  2,019  10,218  5,718  5,321  4,500  1,344  2,263  10,218  3,157  2,162  0  7,061  

Електроенергетика 131954 АК «Харківобленерго» 3,964  3,687  277  352  230  0  40  191  3,896  2,040  2,004  1,856  1,741  9  3,896  1,200  781  22  2,696  

Електроенергетика 130850 ПАТ «Криворізька теплоцентраль» 494  579  (85) 76  (41) 21  0  (21) 3,278  1,479  1,468  1,799  1,519  4  3,278  3,096  2,766  31  182  

Електроенергетика 130926 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 4,944  4,869  75  101  62  (20) 6  35  2,181  912  782  1,269  1,230  3  2,181  1,771  718  873  410  

Електроенергетика 22767506 ПАТ «Хмельницькобленерго» 1,211  1,088  122  170  104  4  26  82  1,811  1,473  1,468  338  209  123  1,811  418  222  0  1,392  

Електроенергетика 23399393 ПАТ «Миколаївобленерго» 1,615  1,486  129  86  54  (2) 10  43  1,129  884  849  245  192  6  1,129  771  326  267  358  

Електроенергетика 130725 ВАТ «Тернопільобленерго» 884  782  102  103  71  (2) 11  58  823  664  628  158  143  20  823  190  172  5  633  

Електроенергетика 130820 ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» 247  242  5  (3) (4) 0  0  (4) 1,100  78  45  1,022  854  94  1,100  1,179  1,009  0  (79) 

Електроенергетика 19480600 ДПЗД «Укрінтеренерго» 110  80  29  29  28  0  5  23  199  63  58  137  93  70  199  25  23  0  174  
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Машинобудування 14308304 
ДП «Конструкторське бюро 

"Південне" імені М.К.Янгеля» 
826  716  110  (24) (36) 46  0  10  6,442  169  103  6,272  4,074  2,131  6,442  5,401  4,780  0  1,041  

Машинобудування 14308368 

ДП «ВО "Південний 

машинобудівний завод ім. О.М. 

Макарова"» 

218  233  (15) 54  33  (53) 0  (20) 4,522  1,414  405  3,108  1,176  29  4,520  7,350  3,297  3,835  (2,831) 

Машинобудування 5762269 ПАТ «Турбоатом» 1,053  521  532  496  460  (6) 82  372  4,840  1,833  470  3,006  1,017  658  4,840  1,249  1,146  0  3,591  

Машинобудування 213121 ДП завод «Електроважмаш» 780  679  101  33  14  (9) 0  5  1,410  278  231  1,132  641  138  1,410  1,132  504  597  278  

Машинобудування 14313062 ПАТ «Хартрон» 178  79  99  43  37  1  15  24  640  173  59  467  138  106  640  366  169  3  274  

Машинобудування 14307357 КП СПБ «Арсенал» 125  103  22  8  2  0  0  2  430  96  88  333  140  30  430  181  175  0  249  

Машинобудування 14308730 

Державне науково-виробниче 

підприємство «Об'єднання 

Комунар» 

157  122  35  14  8  (4) 0  3  354  98  91  255  81  28  354  122  95  23  232  

Машинобудування 32495626 
ДП «Дніпровський 

електровозобудівний завод» 
116  96  20  (30) (32) (0) 0  (32) 266  101  55  165  105  8  266  179  136  0  87  

Нафта і газ 20077720 ПАТ "НАК «Нафтогаз України»" 122,767  81,326  41,441  31,399  31,364  (2,088) 5,939  23,337  703,772  559,552  542,047  144,220  64,146  24,245  703,772  222,060  36,434  67,586  481,712  

Нафта і газ 31169745 ПАТ "НАК "Надра України"" 23  17  6  12  5  (2) 3  0  1,976  1,632  1,339  344  151  17  1,976  814  83  68  1,162  

Нафта і газ 1432761 ДГП «Укргеофізика» 71  55  16  3  0  0  0  0  353  273  46  80  44  15  353  198  25  1  155  

Транспорт 40075815 ПАТ «Укрзалізниця» 35,272  32,489  2,783  10,297  2,611  (2,004) 485  123  262,840  246,707  191,159  16,133  2,506  6,628  262,840  51,911  25,605  18,535  210,929  

Транспорт 38727770 
ДП «Адміністрація морських портів 

України» 
3,853  1,233  2,620  2,393  2,203  44  418  1,829  20,801  16,282  13,722  4,518  1,309  3,230  20,801  1,186  983  0  19,614  

Транспорт 20572069 
ДП «Міжнародний аеропорт 

"Бориспіль"» 
1,874  604  1,269  1,430  1,278  (116) 211  951  9,128  7,592  5,035  1,536  768  642  9,128  3,110  879  1,803  6,018  

Транспорт 19477064 

Державне підприємство 

обслуговування повітряного руху 

України (Украерорух) 

1,220  923  297  282  177  (0) 44  134  5,505  3,654  2,462  1,851  798  1,097  5,505  225  144  24  5,280  

Транспорт 24381357 ДП «Укркосмос» 8  18  (10) (168) (171) (397) 0  (569) 2,828  2,798  17  30  27  2  2,828  9,063  109  8,954  (6,235) 

Транспорт 4704790 ДП «МТП "Южний"» 826  437  389  314  233  (0) 46  187  3,144  1,742  1,661  1,402  301  1,003  3,144  712  120  0  2,432  

Транспорт 1125755 ДП «Маріупольський МТП» 552  399  153  133  133  (15) 25  92  2,951  1,681  1,642  1,270  275  852  2,951  164  154  0  2,787  

Транспорт 31899285 
ПАТ «ДАК "Автомобільні дороги 

України"» 
0  0  0  (3) (3) 0  0  (3) 1,269  1,266  0  3  5  0  1,269  8  7  0  1,261  

Транспорт 1125666 ДП «Одеський порт» 143  104  39  (5) (5) 28  9  14  3,050  2,224  1,882  826  187  634  3,050  61  21  0  2,990  

Транспорт 1125672 ДП «МТП "Чорноморськ"» 494  435  59  63  10  6  8  8  2,110  1,385  1,153  725  316  319  2,110  86  62  6  2,024  

Транспорт 33073442 
ДП «МА "Львів" ім.Данила 

Галицького» 
164  132  32  19  19  42  11  50  2,035  1,897  1,821  138  47  87  2,035  61  41  0  1,974  

Транспорт 1181765 
ДП «Український держаний центр 

радіочастот» 
258  125  133  87  54  0  16  39  878  509  348  370  179  203  878  49  39  0  830  

Транспорт 1168185 ПрАТ  "Діпрозв’язок" 1  2  (1) 0  (0) 0  0  (0) 622  609  609  13  8  0  622  6  2  0  616  

Транспорт 25196197 ДАП «Україна» 15  14  1  17  0  0  0  0  596  524  468  71  15  18  596  125  17  70  471  

Транспорт 1125815 ДП «Ізмаїльський МТП» 293  218  75  75  56  0  12  44  552  380  366  172  44  92  552  129  53  0  424  

Транспорт 19290012 ДП «Стивідорна компанія "Ольвія"» 173  102  71  71  56  0  11  45  537  386  288  151  90  67  537  41  33  0  496  

Транспорт 1125761 ДП «Бердянський МТП» 128  104  24  14  5  8  0  13  454  235  214  220  47  149  454  35  27  0  420  

Транспорт 21720000 
Державна установа 

«Держгідрографія» 
228  100  128  103  84  (0) 15  69  519  298  240  221  40  134  519  42  33  0  477  
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Транспорт 4737111 ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 207  178  28  20  13  0  1  12  319  227  212  91  48  2  319  85  60  0  234  

Транспорт 1125821 
ПрАТ «Українське Дунайське 

пароплавство» 
318  313  5  (36) (36) 23  0  (13) 373  105  57  266  290  16  373  228  195  26  144  

Транспорт 1125695 ДП «Херсонський МТП» 98  72  26  9  9  0  2  7  272  195  182  76  32  36  272  20  14  0  252  

Транспорт 21560045 ПАТ «Укрпошта» 2,286  2,424  (138) (163) (357) (5) 0  (362) 9,921  8,233  7,080  1,688  271  1,211  9,921  3,119  656  66  6,802  

Харчова п-ть і с/г 37243279 
ПАТ «Державна продовольчо-

зернова корпорація України» 
6,075  5,532  543  227  180  118  0  298  36,802  3,682  3,269  33,120  4,129  28,911  36,802  40,703  1,457  39,148  (3,902) 

Харчова п-ть і с/г 38926880 ПАТ «Аграрний фонд» 1,819  1,594  225  107  106  (17) 19  70  6,490  219  7  6,271  6,149  905  6,490  981  254  378  5,509  

Харчова п-ть і с/г 20047943 ДАК «Хліб України» 12  11  1  (4) (4) (25) 0  (29) 1,322  1,105  33  217  220  2  1,322  983  390  362  339  

Харчова п-ть і с/г 379790 ДП «Артемсіль» 576  321  254  120  88  5  20  73  1,168  445  408  723  234  345  1,168  147  68  0  1,021  

Харчова п-ть і с/г 37199618 
ДП спирвотої та лікеро-горілчаної 

промисловості «Укрспирт» 
849  589  260  (10) (27) 0  0  (27) 909  182  138  727  732  47  909  846  465  0  63  

Харчова п-ть і с/г 37404165 ДП «Конярство України» 40  32  7  (3) (6) (0) 0  (6) 442  79  41  363  220  1  442  369  324  1  73  

Харчова п-ть і с/г 30518866 
ДП «Державний резервний 

насіннєвий фонд України» 
7  6  1  (11) (11) (1) 0  (12) 144  16  15  126  72  4  144  7  1  5  138  

Харчова п-ть і с/г 37884028 

ДП «Центр сертифікації та 

експертизи насіння і садивного 

матеріалу» 

39  26  14  (2) (3) 0  0  (2) 204  111  21  93  12  2  204  46  42  0  158  

Хімічна пром-ть 206539 
ПАТ «Одеський припортовий 

завод» 
741  610  131  56  (19) (90) 0  108  5,770  4,950  3,746  820  693  15  5,770  9,814  7,206  0  (4,044) 

Хімічна пром-ть 14310112 
ДП «Науково-виробниче об'єднання 

"Павлоградський хімічний завод"» 
319  263  55  73  15  1  6  9  1,572  767  471  804  340  24  1,572  709  85  60  863  

Хімічна пром-ть 5766356 ПАТ «Сумихімпром» 937  817  120  33  4  4  0  7  1,204  728  683  477  293  22  1,204  1,983  213  0  (779) 

Хімічна пром-ть 5743160 ВАТ «Оріана» 0  0  0  (29) (32) 2  0  (30) 1,233  1,131  13  102  78  1  1,233  1,974  875  149  (740) 

Хімічна пром-ть 31517060 ДП «Укрхімтрансаміак» 559  431  128  83  83  0  13  70  1,149  594  302  555  370  95  1,149  311  305  0  837  

Хімічна пром-ть 4653147 
ДП  "УКРМЕДПОСТАЧ" МОЗ 

України 
6  3  3  0  0  0  0  0  905  3  2  902  1,773  15  905  897  2  886  7  

інше 14297707 
ДП «Національний спортивний 

комплекс "Олімпійський"» 
13  16  (2) (12) (12) 0  0  (12) 6,517  5,615  3,350  901  22  0  6,517  4,741  11  0  1,776  

інше 14309787 
ДП «Східний гірничо-

збагачувальний комбінат» 
1,568  1,148  421  292  292  (10) 53  229  3,404  1,710  1,223  1,694  988  148  3,404  2,795  2,035  68  610  

інше 36716128 
ПАТ «Об'єднана гірничо-хімічна 

компанія» 
1,306  799  507  480  368  6  71  303  3,085  1,611  1,475  1,474  739  154  3,085  1,085  883  0  2,000  

інше 16286441 

ДП «Поліграфічний комбінат 

"Україна" по виготовленню цінних 

паперів» 

763  566  198  192  151  2  28  126  1,327  836  774  491  312  133  1,327  237  142  0  1,090  

інше 38457291 ДП «Арена Львів» 4  3  1  (1) (1) (0) 0  (1) 1,048  1,047  1,002  1  0  0  1,048  1,008  5  717  40  

інше 33298371 
ДПАТ «Будівельна компанія 

"Укрбуд"» 
160  138  22  9  8  0  3  4  732  170  69  562  322  19  732  519  388  0  213  

інше 21710384 НК «Експоцентр України» 16  11  5  5  4  0  1  4  1,434  1,424  31  11  6  0  1,434  32  28  2  1,402  

інше 33403498 
ДП «НКММК "Мистецький 

арсенал"» 
8  10  (2) 0  0  1  0  2  635  588  24  46  46  5  635  325  5  120  310  

інше 4013583 

ДП «Генеральна дирекція з 

обслуговування іноземних 

представництв» 

86  41  45  32  26  1  5  22  691  589  365  102  52  52  691  49  22  0  642  

інше 37700171 ДП «Укрмедпроектбуд» 3  0  3  0  0  0  0  0  948  675  0  273  278  0  948  953  3  0  (5) 

інше 30401456 ДПАТ «НАК "Украгролізинг"» 48  44  4  (23) (25) 26  0  2  439  245  23  193  175  8  439  11  8  0  427  
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інше 26191463 ДП «Зал офіційних делегацій» 24  17  6  0  0  1  0  1  431  324  69  107  75  22  431  243  19  0  188  

інше 37193349 ДП «Палац спорту» 0  0  0  (0) (0) 0  0  (0) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

інше 1190043 
Концерн радіомовлення, 

радіозв’язку та телебачення 
334  274  60  12  12  1  4  9  507  292  172  215  203  9  507  73  45  2  433  

інше 32207896 ДП «Укржитлосервіс» 4  6  (2) (2) (2) (0) 0  (2) 391  375  274  16  8  2  391  107  41  1  285  

інше 30218246 ДП «Укрсервіс Мінтрансу» 21  22  (1) 2  (4) 0  0  (4) 385  224  223  161  156  5  385  131  2  128  254  

інше 191017 ДПП«Кривбаспромводопостачання» 131  109  22  8  2  2  1  4  365  105  92  260  251  1  365  353  148  0  13  

інше 14308569 
ПАТ «Науково-виробниче 

підприємство "Більшовик"» 
39  15  24  (11) (14) (7) 0  (20) 339  275  271  64  23  1  339  242  237  0  97  

інше 21661711 ПАТ «ДАК "Укрвидавполіграфія"» 1  1  0  (0) (0) 0  0  0  318  316  1  2  2  0  318  0  0  0  317  

інше 2221461 
ДП «Національний палац мистецтв 

"Україна"» 
27  24  3  3  0  (0) 0  0  332  316  35  17  6  4  332  8  7  0  324  

інше 25593685 ДП «Преса» 20  15  5  1  1  0  0  1  72  21  20  52  32  20  72  49  3  0  23  

інше 25287988 
ДП «Інформаційний центр» 

Міністерства юстиції України 
0  0  (0) (1) (1) 0  0  (1) 20  7  6  13  22  0  20  205  205  0  (185) 

 

 


