
Звіт
з господарської діяльності 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД»

за 2020 рік

Загальна інформація про Товариство

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  «АВТОПІДПРИЄМСТВО
«УКРБУД»  було засновано  відповідно  до  розпорядження  рішення  засновників,
громадян  України  на  базі  викупленого  ними  орендованого  державного  майна
орендного підприємства "Красноармійська автобаза" (свідоцтво про право власності №
153 від 10.03.1994 р.). Найменування ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРАСНОАРМІЙСЬКЕ  АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД» було змінено відповідно
до вимог та положень Закону  України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17
вересня  2008  року  на  ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО
«КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД».

Найменування  ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА
«КРАСНОАРМІЙСЬКЕ  АВТОПІДПРИЄМСТВО  «УКРБУД»  в  подальшому  було
змінено  на  ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  «АВТОПІДПРИЄМСТВО
«УКРБУД»  згідно  Закону  України  «Про  засудження  комуністичного  та  націонал-
соціалістичного  (нацистського)  тоталітарних  режимів  в  Україні  та  заборону
пропаганди їхньої символіки» № 317-VIII від 09.04.2016 р.

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  «АВТОПІДПРИЄМСТВО
«УКРБУД» розташоване за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Захисників
України,  буд.31.  Підприємство  знаходиться  на  підконтрольній  території  України.
Загальна  земельна  площа,  згідно  з  договором  оренди  № 0294  від  02.02.2004  р.  та
договором оренди  б/н  від 18.11.2013 р. нараховує – 52 709 кв. м. та 1843 кв. м. 

Господарська діяльність  Товариства  здійснювалася i  здійснюється під  повним
контролем  адміністрації  та  органів  управління  Товариства,  виключно  в  рамках
законодавства  України.  Всі  необхідні  податки  i  обов’язкові  платежі,  передбачені
нормами  законодавства,  своєчасно  i  в  повному  обсязі  нараховуються  i
перераховуються в бюджет та цільові фонди.

Товариство  не  створювало  дочірні  підприємства,  не  було  фактів  набуття
підприємствами  статусу  залежного  від  Товариства,  не  були  ліквідовані  дочірні
підприємства Товариства та не було дочірніх підприємств Товариства, які перебувають
у процесі ліквідації. 

Товариство  не  є  учасником  спільної  діяльності  з  іншими  організаціями,
підприємствами,  установами.  Пропозицій  щодо  реорганізації  Товариства  від  третіх
осіб протягом звітного періоду не надходило.

Промислова та фінансова діяльність 
Основними видами діяльності, за якими підприємство здійснювало господарські

операції у 2020 році:
- надання послуг з перевезення вантажів,
- надання послуг з перевезення пасажирів легковими автомобілями та автобусами,



- виконання робіт спеціальною технікою та механізмами,
-  виконання послуг клінінг, благоустрій та фасіліті.

Основними  замовниками  послуг  є  ПРАТ  "ШАХТОУПРАВЛІННЯ
"ПОКРОВСЬКЕ"  -  64  %,  ТОВ  «ЗБАГАЧУВАЛЬНА  ФАБРИКА  «СВЯТО-
ВАРВАРИНСЬКА» - 23%.

Договори про  надання послуг укладаються напряму з ПРАТ «АП «УКРБУД». 
За 2020 рік виконані обсяги виробництва за наступними показниками:

- 765,1 тис.маш/год., що у порівнянні з 2019 роком більше на 14,6 тис.маш/год.,
або на 1,9%); 10258,9 тис.км пробігу, що у порівнянні з 2019 роком менше на
614,0 тис. км, або 6%.

- коефіцієнт використання парку - 0,681, у порівнянні з 2019 роком збільшився на
2,1%;

- коефіцієнт технічної готовності- 0,857, у порівнянні з 2019 роком збільшився на
0,7%. 
Загальний отриманий дохід за 2020 рік з надання послуг склав  348 555 тис. грн,

що у  порівнянні з 2019 роком, вище на 43,0 тис. грн, або на 14,1%, в тому числі за
видами послуг:
- вантажні перевезення – 119 405 тис. грн.;
- пасажирські перевезення – 110 452 тис. грн.;
- пасажирські перевезення легковим транспортом – 27 082 тис. грн.;
- послуги спецтехніки та механізмів – 19 310 тис. грн.
- дохід від автопослуг підрядних організацій – 54 181 тис. грн.
- дохід від послуг клінінга, фасіліті, благоустрою – 18 085 тис.грн.
- доход від послуг ремонту ТС – 40 тис.грн.

Дохід від іншої діяльності за рік склав 732 тис. грн.
Чистий фінансовий результат за 2020 рік склав прибуток у розмірі 5 513 тис. грн.
ПРАТ «АП «УКРБУД» у 2020 році  перерахувало до державного та місцевих
бюджетів 100 385 тис. грн (у тому числі 41390 тис. грн.  ПДВ, 29 429 тис. грн.

ЄСВ, 25 064 тис. грн. ПДФО, 2 093 тис. грн. військового збору, 224 тис. грн. орендної
плати за землю , НП 1 388 тис. грн та 797 тис. грн інших податків та зборів ), з яких:

Державний бюджет 81 206 тис. грн.
Місцевий бюджет (місто Покровськ) -  19 179 тис. грн.

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок отриманих коштів
від наданих послуг на умовах госпрозрахунку. Робочий капітал достатній i в цілому
відповідає поточним потребам підприємства. Можливі шляхи покращення ліквідності
за  оцінками  фахівців  Товариства  полягають  в  проведенні  заходів  по  збільшенню
об’ємів  послуг,  відмови  від  зайвих  витрат.  Для  забезпечення  безперервного
функціонування підприємства як суб`єкта господарювання необхідним є підвищення
уваги  до  ефективної  виробничої  діяльності,  пошуку  резервів  зниження  витрат
виробництва та погашення поточних зобов`язань.



Ризики для Товариства
До  постiйних  ризикiв,  якi  впливають  на  дiяльнiсть  ПРАТ  «АП  «УКРБУД»

можливо вiднести наступнi:
- полiтична й економiчна ситуацiї в Українi та свiтi; 
- стан ринку іноземних валют.

Рацiональна,  ефективна  органiзацiя  всiх  пiдроздiлiв  пiдприємства  є  головною
умовою його стабiльної й стiйкої дiяльностi. Iнформованiсть пiдприємства про змiни
та  тенденцiї,  що  вiдбуваються  в  свiтовiй  економiцi,  є  загальною  умовою  для
зменшення впливу ризикiв,  захисту своєї  дiяльностi  й  розширенню виробництва та
ринкiв збуту. Тому ПРАТ «АП«УКРБУД» проводить системний аналіз інформації про
такі зміни i тенденції, а також про ефективність своєї діяльності, розробляє заходи з
удосконалювання організації роботи своїх функціональних підрозділів. Для кожного
виду  ризиків  здійснюються  специфічні  заходи.  Для  зменшення  фінансових  ризиків
створюються резервні фонди грошових коштів та інше. Серед основних ризиків, які
впливали на діяльність Товариства у 2020 році можна назвати такі: 
- нестабільність світової економіки; 
- проведення військових дій;
- старіння парку транспортних засобів. 

Для  зменшення  впливу  цих  ризиків,  крім  зазначених  постійних  заходів,
впроваджується поетапне оновлення парку, що дозволяє своєчасно та в повному обсязі
виконувати попит Замовників. Для збільшення обсягу надання послуг  підприємство
постійно слідкує за якістю надання послуг.

Треба  зазначити,  що  військова  та  політична  нестабільність  у  регіоні  значно
посилює ризики, що загрожують діяльності Товариства.

Персонал та заробітна плата 
Середньооблікова чисельність працівників підприємства за 2020 рік склала 782

осіб.  Фонд  оплати  праці  за  2020  рік  склав  137  109  тис.  грн.  Заборгованості  по
заробітній платі на 01.01.2021 р. підприємство не має.

За  умовами  найму  винагороду  за  працю  здійснюється  у  вигляді  заробітної
плати,  нарахування та виплата якої  здійснюються згідно Колективного договору та
«Положення  про  оплату  праці».  Для  водіїв  і  машиністів  механізмів  і  спецтехніки
встановлюється погодинна система оплати праці за одну машино-годину роботи. Для
диференційованої оплати праці водіїв автомобілів з урахуванням рівня їх кваліфікації
та  додаткових  витрат  праці  застосовуються  доплати до  годинних тарифних ставок.
Положення  про  оплату  праці  передбачає  доплати  і  надбавки,  встановлені  чинним
законодавством. Незважаючи на значний знос рухомого складу і труднощі в придбанні
запчастин,  водійським  складом  і  ремонтними  робочими  забезпечуються  високі
техніко-експлуатаційні  показники,  що  дозволяють  ефективно  і  в  повному  обсязі
виконувати вантажні і  пасажирські перевезення ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ",  ТОВ
«ЗБАГАЧУВАЛЬНА  ФАБРИКА  «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА».  Підвищення



професійного  рівня  працівників  є  кадровою  політикою  Товариства.  Проводиться
плідна співпраця з філією ТОВ «Регіональний навчальний центр», ТОВ «Авіценна»,
ТОВ НТТП «Райдер» по навчанню та перепідготовці кадрів. На підприємстві створено
тарифно-кваліфікаційну  комісію,  яка  розглядає  питання  щодо  підвищення  класу
водіям  і  розрядів  робітникам.  В  першу  чергу  слід  відзначити,  що  керівництво
підприємства вважає, що своїми досягненнями ПРАТ «АП«УКРБУД» зобов'язано саме
своїм працівникам -  професіоналам, саме їх цінують найбільше. Головний принцип
кадрової  політики -  ефективна праця,  особистий внесок кожного у загальну справу
повинен  належно  оцінюватись. I,  звичайно,  Товариство  не  забуває  ветеранів,  які
багато років тому створювали основу майбутнього підприємства.

В  області  управління  персоналом  ПРАТ «АП «УКРБУД»  вирішує  наступні
завдання:
- створення  робочої  обстановки,  яка  базується  на  принципах  відкритості  та
взаємної поваги i сприяє розкриттю здібностей кожного працівника;
- розвиток  системи  мотивації  персоналу,  яка  дозволяє  кожному  працівникові
розраховувати на кар'єрне зростання i винагороду, яка відповідає професійному рівню
i особистому внеску у справу Товариства;
- соціальний захист співробітників;
- надання співробітникам можливості навчання та підвищення кваліфікації;
- розробка стратегічних планів комплектації Товариства інженерно-технічними
кадрами на основі прийнятих програм перспективного розвитку підприємства;
- розробка  стратегічних  напрямків,  форм  i  шляхів  пошуку  необхідного  для
Товариства кадрового потенціалу;
- проведення  соціологічних  та  психофізичних  досліджень  у  підрозділах
Товариства для розробки i реалізації програм із вдосконалення управління розвитком
трудових  колективів,  покращення  морально  -  психологічного  клімату,  стабілізація
трудових  колективів,  зміцнення  виробничої  дисципліни,  створення  найбільш
сприятливих умов праці, які спрямовані на підвищення його продуктивності на основі
використання кращих вітчизняних i світових досягнень.

Виходячи з цілей подолання наслідків напруженої ситуації на сході України та
керуючись планами попередніх періодів Товариство планує у 2021 році працювати в
штатному  режимі  із  збереженням  стабільної  роботи  підприємства,  з  урахуванням
обмежувальних  заходів,  встановлених  чинним  законодавством  та  рішеннями
уповноважених органів в частині запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19.

Генеральный директор Д.В. Ачкасов
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