Інформація
про діяльність суб'єкта господарювання державного сектору економіки
Державного підприємства «Український державний центр радіочастот»
за 9 місяців 2015 року
Госпрозрахункове Державне підприємство «Український державний
центр радіочастот» (далі – УДЦР) утворено відповідно до Закону України «Про
радіочастотний ресурс України», відноситься до сфери управління
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації (НКРЗІ) і здійснює свою діяльність на підставі Статуту.
УДЦР має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і
здійснює свої повноваження відповідно до статті 16 Закону України «Про
радіочастотний ресурс України». Повноваження УДЦР поширюються на
користувачів радіочастотного ресурсу України, які діють у смугах радіочастот
загального користування. Відповідно до вищезазначеного закону УДЦР
здійснює такі види діяльності:
1)
присвоєння
радіочастот,
призначення
позивних
сигналів
радіоелектронним засобам (РЕЗ), видача дозволів на експлуатацію;
2) ведення реєстру присвоєнь радіочастот;
3)
проведення
радіочастотного
моніторингу
використання
радіочастотного ресурсу України відповідно до цього Закону;
4) здійснення заходів щодо забезпечення електромагнітної сумісності
радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв;
5) здійснення заходів щодо виявлення та усунення дії джерел радіозавад;
6) підготовка висновків для прийняття Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, відповідних рішень
щодо видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України;
7) підготовка висновків на безпосереднє замовлення для Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо можливості та умов
користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення;
8) інші види діяльності, пов'язані з користуванням радіочастотним
ресурсом України і передбачені статутом УДЦР.
9) інші види діяльності, передбачені статутом УДЦР та не заборонені
законодавством.
УДЦР бере участь у здійсненні державного нагляду за дотриманням
законодавства про радіочастотний ресурс України.
Нині УДЦР вирішує як оперативні, так і стратегічні завдання,
виступаючи не лише як експертна й аналітична структура, але й як провідний
орган у сфері регулювання в галузі телекомунікацій.
УДЦР за 9 місяців 2015 року отримав чистий дохід від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) у розмірі 323,5 млн. грн., що перевищує
показник, передбачений фінансовим планом підприємства на 2015 рік, на 42,5
млн. грн. або 15,1 %, а рентабельність діяльності становила 24,7 %, що,
враховуючи втрати минулого року (втрата значної частини доходів внаслідок
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змін у законодавстві та відміни дозвільної системи на ввезення
радіоелектронних засобів з-за кордону, втрата доходів Кримської, Донецької та
Луганської філій, а також значної суми коштів підприємства внаслідок
банкрутства банківських установ), є досить високим показником та свідчить
про наполегливу працю та ефективний менеджмент.
Загальна сума операційних витрат УДЦР за січень-вересень 2015 року
становила 247,1 млн. грн., що перевищує відповідний показник за аналогічний
період 2014 року на 57,4 млн. грн. або на 30,3 %. Однак, аналіз показників
фінансово-господарської діяльності доводить, що основною причиною
збільшення витрат підприємства у звітному періоді порівняно з аналогічним
періодом минулого року є списання (відповідно до вимог податкового
законодавства, абз.11 п.13 постанови КМУ від 29.11.2006 № 1673 "Про стан
фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з
корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових
ресурсів" та згідно з аудиторським висновком ПрАТ "КПМГ Аудит»)
безнадійної дебіторської заборгованості на загальну суму 63,8 млн. грн. і без
цієї суми операційні витрати підприємства були б на 3,4 % менше, ніж за
аналогічний період минулого року, і це при зростанні інфляції (до відповідного
періоду попереднього року за даними Держстату України) на 49,9 %.
Головну роль у надходженні доходів підприємства у звітному періоді
зіграло впровадження 3G-технології у сфері радіозв’язку, що зумовило
зростання замовлень на виконання робіт з розгляду заяв на видачу висновків
щодо ЕМС, здійснення розрахунку ЕМС та оформлення висновків щодо РЕЗ
цифрового стільникового радіозв’язку стандарту ІМТ-2000 (3G-технологія) і,
як наслідок, збільшення обсягу робіт з радіочастотного моніторингу.
Слід відзначити, що створений підприємством Центр сертифікації
європейського рівня, який оснащений найсучаснішим обладнанням за
європейськими стандартами, що підтверджено експертами НААУ та
Британської сертифікаційної ради з телекомунікацій (British Approvals Board for
Telecommunications (TÜV SÜD BABT), а також високий професіоналізм
працівників Центру та постійне інвестування коштів підприємства у розвиток
його матеріально-технічної бази сприяє стабільному, з кварталу в квартал,
зростанню доходів підприємства за виконання робіт з оцінки (підтвердження)
відповідності техніки зв’язку. Так, за 9 місяців поточного року надходження
доходів УДЦР за цим напрямком діяльності збільшився порівняно з
аналогічним періодом минулого року на 32,9 %.
Зменшення загальної суми сплачених у звітному періоді податків, зборів
та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів та державних цільових
фондів, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зумовлено значною
переплатою податку на прибуток та відрахувань частини чистого прибутку до
державного бюджету за минулі періоди.
При цьому, загальний обсяг сплачених податків, зборів та інших
обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів
залишається на достатньо високому рівні та за січень-вересень поточного року
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становив 110,9 млн. гривень. Слід зазначити, що УДЦР на протязі багатьох
років почесно входить до Реєстру великих платників податків України.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 9 місяців 2015
року становила 8627,6 грн., що на 19,2 % більше відповідного періоду минулого
року та обумовлено індексацію заробітної плати працівників підприємства
відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»
(за даними Держстату індекс інфляції за січень-вересень 2015 року становив
141,4 %, а порівняно з відповідним періодом попереднього року – 149,9 %).
При цьому фонд оплати праці залишився майже на рівні минулого року
(приріст становить лише 0,2 %). Слід зазначити, що на 2015 рік розмір фонду
оплати праці не змінювався з метою економії коштів підприємства. Збільшення
середнього заробітку здійснено в рамках вибраного Прем’єр-міністром України
Арсенієм Яценюком шляху на зменшення кількості працівників, збільшення
ефективності роботи і зарплат.
У зв’язку з втратою Кримської філії УДЦР, а також ускладненням в
роботі Донецької та Луганської філій, протягом ІІ півріччя 2014 року на
підставі рішення НКРЗІ від 16.09.2014 № 652 та наказу УДЦР від 17.09.2014
№ 417 проведено реорганізацію структури управління підприємством,
внаслідок якої було скорочено близько 10 % працівників (середньооблікова
чисельність штатних працівників у звітному періоді становила 1010 осіб), що
дозволило збільшити середньомісячну заробітну плату не збільшуючи
загальний фонд оплати праці. Заборгованості з виплати заробітної плати УДЦР
не має.
На сьогоднішній день головним досягненням підприємства є той факт, що
не зважаючи на кризові явища, що відбуваються у нашій країні, та спричинені
цим ускладнення у провадженні господарської діяльності у будь-яких сферах
економіки, УДЦР залишається сучасним високотехнологічним підприємством
та продовжує відігравати провідну роль у розвитку сфери зв’язку і
телекомунікацій.
Так, з моменту видачі ліцензій НКРЗІ на користування радіочастотним
ресурсом України для впровадження радіотехнології «Цифровий стільниковий
радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS)» в смугах радіочастот 1920-1935/2110-2125,
1950-1965/2140-2155, 1965-1980/2155-2170 МГц фахівцями Департаменту
радіослужби УДЦР було видано 6071 висновків щодо електромагнітної
сумісності та 5079 дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів мережі
3G-зв’язку, внаслідок чого протягом досить короткого часу мережу 3G-зв’язку
розгорнуто майже в усіх обласних центрах України.
Протягом 3-го кварталу з метою посилення боротьби з нелегальними
користувачами радіочастотного ресурсу та більш повного контролю за його
використанням УДЦР розширив географію маршрутів руху мобільних
спеціалізованих комплексів, впровадив дієві організаційні заходи з
інформування НКРЗІ, МВС, спільних координаційних комісій про виявлені
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ознаки порушення вимог Закону України «Про радіочастотний ресурс
України».
Наразі УДЦР приймає активну участь в процесі запровадження в Україні
ще однієї передової та інноваційної послуги, яка надається в усьому
цивілізованому світі та є невід’ємною частиною будь-якого розвинутого ринку
телекомунікацій, – послуги з перенесення абонентських номерів.
Генеральний директор
Державного підприємства
«Український державний
центр радіочастот”

В.І. Корсун
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