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І. Загальні відомості 

Відповідно до Статут ПАТ «Укрпошта» (далі - Товариство), одноосібним 

виконавчим органом Товариства є генеральний директор. 

Згідно п.12 Наказу Міністерства інфраструктури України №56 від 16.02.2017 

року «Про припинення Українського державного підприємства поштового зв’язку 

«Укрпошта» в результаті його перетворення у публічне акціонерне товариство 

«Укрпошта» та створення публічного акціонерного товариства «Укрпошта»», на 

генерального директора УДППЗ «Укрпошта» Смілянського Ігоря Юхимовича було 

покладено виконання обов’язків генерального директора  Товариства до першого 

засідання Наглядової ради Товариства. 

Протягом 2017 року в.о. генерального діяв на підставі Статуту Товариства у 

редакції, затвердженої Наказом Міністерства інфраструктури України №56 від 16 

лютого 2017 року, та зареєстрованого 01.03.2017 року державним реєстратором 

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Затвердження звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства 

проводилось планово за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2017 рік з метою надання Загальним зборам акціонерів висновків щодо річних 

звітів та балансу Товариства. 

Головним напрямком діяльності Товариства є діяльність національної пошти. 

 

ІІ. Виконання показників фінансового плану Товариства за 2017 рік 

Основними видами діяльності Товариства є: 

- діяльність національної пошти; 

- неспеціалізована оптова торгівля; 

- інші види грошового посередництва та ін. 

Загальна сума доходів за 2017 рік становить 5 709,0 млн грн, що на 19,9% 

більше проти фактичних даних за 2016 рік та на 652,4 млн грн або на 10,3% менше 

проти плану. 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період 

становить 5 484,0 млн грн, що на 877,5 млн. грн або 19,0% більше проти фактичних 

даних за 2016 рік та на 682,6 млн грн або 11,1% менше у порівнянні із запланованим 

значенням. 



Інші операційні доходи за 2017 рік склали 179,9 млн грн, що на 47,0% більше 

проти фактичних даних за 2016 рік та на 13,1 млн грн менше проти запланованого 

значення. 

Загальні витрати (з податком на прибуток) по товариству за 2017 рік 

становлять  5 911,8 млн грн, що на 28,4% більше проти фактичних даних за 2016 рік 

та на 449,3 млн грн або на 7,1% менше проти плану. 

Витрати по собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 

2017 рік склали 5 244,0 млн грн, що на 27,4% більше проти фактичних даних за                

2016 рік та на 239,5 млн грн або на 4,4% менше проти плану. 

Адміністративні витрати за 2017 рік склали 364,4 млн грн, що на 78,9% 

більше проти фактичних даних за 2016 рік та на 71,5 млн грн або на 24,4% більше 

проти плану. 

Витрати на збут за 2017 рік склали 227,0 млн грн, що на 61,4% більше проти 

фактичних даних за 2016 рік та на 128,9 млн грн або на 36,2% менше проти плану. 

Інші операційні витрати за 2017 рік становлять 92,5 млн грн, що на 2,2% 

більше проти фактичних даних за 2016 рік та на 35,4 млн грн або на 27,7% менше 

проти плану. 

Фінансові витрати за 2017 рік становлять 34,8 млн грн, що менше проти 

плану на 64,1 млн грн або на 64,8%. 

За 2017 рік Товариством отримано збиток у розмірі 202,8 млн грн. 

Витрати на оплату праці працівників фактично за 2017 рік по відношенню 

до плану складають 102,9%. Середньомісячні витрати на оплату праці одного 

працівника становлять 3 806,0 грн, що складають 105,9 % від планового показника. 

Витрати на оплату праці працівників за 2017 рік по відношенню до 2016 року 

складають 134,7 %. 

Товариство не має заборгованості по платежах до бюджетів та державних 

цільових фондів.  

Всього за 2017 рік Товариством сплачено 1 650,4 млн. грн. податків,  зборів 

та обов’язкових платежів, що на 44,4 млн грн або на 2,8% більше проти 

запланованого значення. У порівнянні з 2016 роком сума сплачених податків зросла 

на 490,1млн. грн. 

У тому числі до Держбюджету сплачено 469,8 млн грн, що на                           

54,8 млн грн або на 13,2% більше проти плану та на 128,9 млн грн більше від факту 

2016 року. 



В фінансовому плані Товариства на 2017 рік передбачено залучення коштів на 

загальну суму  1 100,0 млн. грн. 

Товариство уклало протягом І-ІІІ кварталів два договори фінансового лізингу з 

ТОВ «ОТП Лізинг» на придбання автомобілів: ІІ квартал 2017 року - на загальну суму 

8,0 млн. грн, ІІІ квартал- на суму 15,1 млн. грн.  

Оскільки протягом І-ІІІ кварталів 2017 року залучити кредитні кошти на 

привабливих для товариства умовах не вдалось, в IV кварталі заключено ще три 

договори фінансового лізингу з ТОВ «ОТП Лізинг» на придбання автомобілів та один 

договір з АТ «ТАСКОМБАНК» на придбання комп’ютерної техніки на загальну суму  

85,7 млн. грн.  

Загалом, Товариство в 2017 році залучило коштів (договори фінансового 

лізингу) на загальну суму 108,8 млн. грн, що на 8,8 млн. грн більше ніж передбачено 

фінансовим планом товариства за статтею «Інші фінансові зобов’язання», проте 

загальний план по залученню коштів на 2017 рік виконаний лише на 9,89 %. 

Фактичний обсяг освоєних капітальних інвестицій у 2017 році становить 

303,6 млн. грн, що складає 51,4 % до запланованих витрат. 

 

ІІІ. Висновки виконавчого органу щодо розподілу прибутку 

Чистий збиток Товариства, отриманий за результатами фінансово-господарської 

діяльності у 2017 році, становить 202 817 тис.грн. 

Відсутність прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році, 

унеможливлюють нарахування та здійснення виплати дивідендів у 2018 році. 

 

IV. Пропозиції виконавчого органу щодо інвестування у 2018 році 

На виконання фінансового плану Товариства на 2018 рік, з метою модернізації 

та оновлення основних засобів, споруд та об’єктів поштового зв’язку Товариства, 

протягом 2018 року пропонується здійснити низку заходів: 

- придбати автотранспорт у кількості 565 одиниць, за для заміни застарілого 

автотранспорту, створення умов для підвищення якості та ефективності 

поштових перевезень, збільшення обсягів поштових відправлень, зменшення 

експлуатаційних витрат; 

- провести капітальний ремонт об’єктів поштового зв’язку, з метою зменшення 

експлуатаційних витрат, покращення якості та доступності надання послуг 



поштового зв’язку, збільшення доходів підприємства та покращення умов 

праці; 

- провести капітальне будівництво для створення єдиного макрорегіонального 

сортувального центру; 

- придбати поштове та поштооброблювальне обладнання, з метою 

забезпечення максимального скорочення часу на сортування поштових 

відправлень та зменшення трудовитрат. 

Це дозволить Товариству забезпечити позитивну динаміку розвитку. 

 

 

 

В.о.генерального директор 

ПАТ «Укрпошта»                                                                              І.Ю.Смілянський 


