
Звіт про управління компанією 

за 2019 р.

Квітень 2020



Зміст

Укртелеком сьогодні1

Звернення Директора 

ПАТ «Укртелеком»
2

Про компанію
 Місія

 Цінності

 Історія

 Модернізація продуктового портфелю

3

Відповідальність
 Управління персоналом

 Безпека праці

 Соціальний внесок  

6

Корпоративне управління
 Керівництво компанії

 Управління ризиками 

7

2

Додатки
 Організаційна структура ПАТ «Укртелеком»

 Адреси Корпоративного Центру та філій

 Ліцензії ПАТ «Укртелеком»

8

Результати діяльності за 2019 рік 
 Фінансові результати

 Розвиток інфраструктури

 Крадіжки та пошкодження мідного кабелю

 Інновації та наукова робота 

4

Стратегічні напрямки розвитку
 Розширення та модернізація телеком мережі 

 Розвиток суміжних та додаткових напрямків бізнесу

 Подальше підвищення операційної ефективності

5



6,4
млрд грн

B2C 53%

B2B 22%

Укртелеком сьогодні1

18 тис. співробітників

2 дата-центри 

загальною ємністю 5,8 тис. units
79 тис. абонентів IPTV

1,2 млн абонентів інтернет

3 млн абонентів фіксованої телефонії
Послуги інтернет 

у понад 2,4 тис. населених пунктах

20 тис. ліній хмарних АТС 
10 тис. об'єктів нерухомості 

по всій країні

54 тис. км ВОЛЗ 

(+4 тис. км в 2019 р.)

Примітка: дохід та податки за 2019 р

Річний дохід

Один з найбільших платників податків та 

зборів в Україні – 1,8 млрд грн

Укртелеком сьогодні – це найбільший оператор фіксованого зв’язку в Україні, 
лідер серед провайдерів інтернет

3

B2O 9%

Інші 17%



Звернення Директора ПАТ «Укртелеком»2

Шановні партнери,

Рік 2019 збагатив нас новим досвідом і створив передумови для нових звершень та подальшого розвитку. Стратегічна

трансформація та ефективна операційна діяльність дозволили забезпечити високий рівень прибутковості компанії та

стабільність її фінансових показників. Загальний дохід Укртелекому за результатами 2019 року залишається стабільним – на

рівні 6,4 млрд грн. EBITDA склала 1,6 млрд грн. Маржа EBITDA зросла до 26%.

Укртелеком продовжує розширювати географію своєї присутності, модернізувати обладнання та покращувати якість інтернет-

послуг. Завдяки нашим зусиллям у 2019 році мешканці 280 населених пунктів отримали можливість користуватися сучасними

інтернет-послугами. Для цього прокладено близько 4 тисячі кілометрів волоконно-оптичного кабелю. До речі, в 160 з них

раніше взагалі не було широкосмугового інтернет-доступу. На кінець минулого року мережа інтернет-доступу компанії

загалом охопила 2 424 міст і сіл у різних областях України.

Завдяки вищезазначеним діям компанія нарощує доходи від надання послуг інтернету. Тож протягом останніх п'яти років ми

спостерігаємо стабільний приріст доходу в цьому напрямку. В середньому за останні п'ять років, у контексті надання інтернет-

послуг, це щорічне зростання на 7-12%. А ось частка доходів від надання інтернет-послуг у загальних телекомдоходах росте на 2-4 п.п. щорічно. У

2019 році доходи від інтернет-послуг збільшилися на 6,2% до майже 2 млрд грн.

Укртелеком продовжував підключати і об’єкти соціальної інфраструктури. Так, до оптичного інтернету підключено 550 медичних і навчальних

закладів, більше 150 об’єднаних територіальних громад. Також швидкісний оптичний інтернет з’явився у майже 400 бізнес-об’єктах.

Однак залишаються і фактори, що стримують наш розвиток. Серед них – крадіжки та пошкодження телекомінфраструктури. Незважаючи на системні

заходи з посилення та удосконалення фізичної та технічної охорони власних кабельних мереж, масові викрадення та пошкодження телефонного

кабелю й обладнання продовжуються. Протягом минулого року зафіксовано майже 13 тис. випадків зловмисних посягань на мережі Укртелекому.

Варто зауважити, що проведення виборів, як президентських, так і парламентських, загострило актуальність питання. На 40% у цілому, а в деяких

областях – на 60-70% зменшилася кількість крадіжок на період виборів. Це говорить про те, що при належній увазі правоохоронних органів,

громадськості, місцевої влади до проблеми – вона не залишиться без вирішення.

За останні чотири роки ми інвестували в розвиток і модернізацію мережі понад 3 млрд. Тож у 2020 році Укртелеком продовжить розвиток, інвестуючи

ресурси у подолання цифрової нерівності в Україні, надання якісних IP-послуг для населення і бізнес-клієнтів на базі мультисервісних

телекомунікаційних технологій.

З повагою,

Юрій Курмаз

Директор ПАТ «Укртелеком» 4



Місія 

Про компанію3

Задовольняти потреби 

підприємств та громадян 

України 

в телекомунікаційних 

послугах високої якості

Забезпечувати інтереси 

своїх акціонерів шляхом 

досягнення високих 

фінансових результатів 

діяльності

Забезпечувати інтереси 

суспільства у створенні 

високорозвиненої 

інформаційно-

телекомунікаційної 

інфраструктури держави
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Місія компанії включає три ключові аспекти:



Цінності

Про компанію3

Корпоративна культура компанії побудована на системі цінностей КРАЩЕ

6



Розпочато 

дворічний проект по 

підключенню 300 

населених пунктів до 

оптичного інтернету

Історія

Про компанію3

1991 - 1995

1999

Укртелеком 

розпочав 

продаж 

послуг 

мобільного 

зв’язку 3G

2007

ПАТ «Укртелеком» 

пройшло процес 

приватизації

2011

ПАТ «Укртелеком» 

засновує оператора 

мобільного зв'язку 

ТОВ «ТриМоб»

2011

2013

ПАТ «Укртелеком» 

стало частиною 

групи SCM

Починається 

масштабна 

модернізація 

телекомунікаційної 

мережі 

ПАТ «Укртелеком»

2019

2015

Від національного оператора електрозв’язку до провідної телекомунікаційної компанії
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2000

2000

Створено Українське 

об’єднання електрозв’язку 

«Укрелектрозв’язок», на 

яке покладено функції 

національного оператора 

електрозв’язку в Україні

Кабінет Міністрів 

України ухвалив 

рішення про 

початок 

приватизації 

Укртелекому

Зареєстровано 

відкрите 

акціонерне 

товариство 

«Укртелеком» 

Корпоратизація

Укртелекому



 Фіксована телефонія

 SIP-телефонія

 DSL-інтернет

 Інтерактивне ТБ

 Фіксована/конвергентна телефонія

 SIP-телефонія

 ADSL-інтернет до 20 Мбіт / с

 VDSL-інтернет до 50 Мбіт / с

 Оптичний інтернет до 1 Гбіт / с

 Інтерактивне ТБ: Multiscreen

2011 20192015

B2C
 Фіксована телефонія

 DSL-інтернет 

 Dial-up-інтернет

 Фіксована телефонія

 DSL-інтернет 

 Канали зв’язку

 Фіксована телефонія

 DSL-інтернет 

 Канали зв’язку

 SIP-телефонія

 Хмарна АТС

 Оптичний інтернет 1 Гбіт / с

 VPN L2/L3

 Послуги ЦОД

 Фіксована/конвергентна телефонія

 DSL-інтернет 

 Канали зв’язку

 SIP-телефонія

 Хмарна АТС

 Оптичний інтернет 10 Гбіт / с

 VPN L2/L3

 послуги ЦОД

 TV Бізнес

 Anti-DDoS;

 Хмарні сервіси - IaaS, BaaS

B2B

Модернізація продуктового портфеля

Про компанію3
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5 513
5 288

2018 2019

6 445 6 353

2018 2019

-1,4% 

Доходи

Результати діяльності за 2019 рік4

Загальний дохід,

млн грн

9

-4,1% 

Доходи від телеком послуг, 

млн грн 



1 344

3 499

670

1 378

3 339

571

B2B B2C B2O

2018 2019

Структура доходів від телеком послуг

Результати діяльності за 2019 рік4

Дохід за напрямками бізнесу,

млн грн

Стійке зростання у B2B-сегменті

10

+2,5% 

-14,7% 

-4,6% 



2 813

1 836

2 560

1 950

Телефонія Інтернет*

2018 2019

Структура доходів від основних телеком послуг

Результати діяльності за 2019 рік4

Зростання доходу від інтернет-послуг

11

* Послуги інтернет та передачі даних 

-9,0% 

+6,2% 

+12 п.п. 

Дохід від основних телеком послуг,

млн грн

Частка доходу від інтернет-послуг

31%
34%

36%

40%
43%

2015 2016 2017 2018 2019



В2С

Результати діяльності за 2019 рік4

12

 1,04 млн абонентів

 +280 населених пунктів GPON

 покриття 2 420 н.п. (+7%)

 78 тис. абонентів

 14% проникнення IPTV 

у абонентів FTTx

 2,3 млн абонентів

ARPU

 2018 – 86 грн без ПДВ

 2019 – 99 грн без ПДВ

АRPU

 2018 – 51 грн без ПДВ

 2019 – 58 грн без ПДВ

 120+ каналів і радіостанцій 

 бібліотека 10 тис. фільмів



В2С

Результати діяльності за 2019 рік4

Зростання доходу від інтернет-послуг

13

Розвиток інтернет мережі, 

населені пункти

-10,9% 

+6,2% 

+520

Дохід від основних телеком послуг,

млн грн

2 093

1 293

1 865

1 372

Телефонія Інтернет

2018 2019

1 900
2 130 2 200 2 260

2 420

2015 2016 2017 2018 2019



В2С

Результати діяльності за 2019 рік4

Частка нових підключень 

за технологіями

Зростання частки оптичних підключень

14

70% 19%

9%

30% 60% 40%

2018 2019

ADSL Нові технології FTTB FTTH VDSL

2%
2%

26%
12%

2%



В2С

Результати діяльності за 2019 рік4

Інтернет-трафік за технологіями

84

164 152

279

650

ADSL

(20 Mbit/s)

VDSL

(50 Mbit/s)

FTTx 

(до 100 Mbit/s)

FTTx

(200 Mbit/s)

FTTx

(1 Gbit/s)

Середнє споживання інтернет-трафіку на одного абонента, 

GB/міс.

15



В2B

Результати діяльності за 2019 рік4

16

 790 тис. абонентів

 150 тис. абонентів

ARPU

 2018 – 68 грн без ПДВ

 2019 – 70 грн без ПДВ 

АRPU

 2018 – 175 грн без ПДВ

 2019 – 198 грн без ПДВ

 20,2 тис. ліній (+13% за рік)

 1,3 тис. екранів

 5 800 Units (93% зайнятості)

Anti-DDoS

Protected  +51% доходу за рік

VPBX



720

344

175

104

694

370

184
130

Телефонія Інтернет Передача даних Інше (в т.ч. ДЦ)

2018 2019

В2B

Результати діяльності за 2019 рік4

Дохід, 

млн грн

Зростання доходів від ICT-сервісів

17

-3,6% 

+7,6% 

+5,2% 

+24,5% 



201 195

73

484 466

227

Медичні заклади Заклади освіти Громади (ЦНАП, тощо)

січ. 2019 груд. 2019

В2B

Результати діяльності за 2019 рік4

Кількість об'єктів, 

підключених до оптичної мережі

Збільшення бази об'єктів соціальної інфраструктури

18

+141% 
+139% 

+211% 



393

75

128

74

311

70

124

67

Міжнародний трафік Національний трафік Кабельна каналізація Інше (канали, передача даних)

2018 2019

В2O

Результати діяльності за 2019 рік4

Дохід,

млн грн

19

-20,9% 



279

151

31

266 237

39

Брухт кабелю Брухт обладнання Транспорт та інше

2018 2019

Доходи від управління активами

Результати діяльності за 2019 рік4

Дохід від оренди комерційної нерухомості, 

млн грн

20

Зростання доходів від комерційної оренди

Дохід від технологічної оренди, 

млн грн

Реалізація вивільнених активів,

млн грн

+34% 

217
291

2018 2019

143 138

2018 2019



2 008

1 811

2018 2019

Податки та збори

Результати діяльності за 2019 рік4

Укртелеком – один з найбільших платників податків та зборів у телекомунікаційній галузі

Податки та збори,

млн грн

21

-10% 



25,0 25,6

2018 2019

1 614 1 628

2018 2019

EBITDA

Результати діяльності за 2019 рік4

22

EBITDA, 

млн грн*
Маржа EBITDA, 

%

* Згідно даних управлінського обліку. EBITDA відповідно до фінансової звітності - 2018: 1 627 млн грн; 2019: 1 688 млн грн 

+0,9% +0,6 п.п.



63%

37%

Модернізація Інфраструктура

Капітальні інвестиції 

Результати діяльності за 2019 рік4

Капітальні інвестиції в основному спрямовані на модернізацію та розвиток мережі

23

692

млн грн

Структура капітальних інвестицій у 2019 р.*

* Згідно даних управлінського обліку. Надходження незавершеного будівництва відповідно до примітки 6 фінансової звітності у 2019 році - 642 млн грн



47%
53%

Короткострокові зобов'язання Довгострокові зобов'язання

2 250

млн грн

Ліквідність та зобов’язання

Результати діяльності за 2019 рік4

Чистий борг/EBITDA

Компанія має стабільний фінансовий стан та низьке співвідношення чистого боргу та EBITDA

Структура зобов’язань станом на 

31.12.2019 р.

24

0,9

1,1

0

0,5

1

1,5

2

2018 2019



Розвиток інфраструктури

Результати діяльності за 2019 рік4

Ядро мережі

IMS core,

8 P, 81 PE routers, 1.7K of 10 Gb ports

Оптичні лінії зв'язку

54 тис. км (+4 тис. км в 2019 р.)

Мережа доступу Інтернет

2,4 тис. населених пунктів (+160 в 2019 р.)

Транспортна мережа

Внутрішня 1 060 Гб/с, зовнішня 250 Гб/с, паритетні канали 550 Гб/с
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Результати діяльності за 2019 рік4

Крадіжки та зловмисні пошкодження телеком інфраструктури 

26

У 2019 р. зафіксовано:

 13 тис. випадків крадіжок та пошкоджень;

 викрадено або пошкоджено 1,7 тис. км кабелю.

ТОП-5 областей за кількістю випадків:

 Дніпропетровська 4 730

 Київська 1 614

 Одеська 1 558

 Запорізька 1 213

 Харківська 976

З метою зменшення кількості крадіжок та збереження телеком інфраструктури Компанія співпрацює з 

правоохоронними органами та приватними охоронними організаціями, встановлює запірні прилади на люках,

проводить заміну мідних ліній на оптичні, а також переходить на використання інших сучасних технологій 

(зокрема, FMC).



Інновації та наукова робота

Результати діяльності за 2019 рік4

Протягом 2019 р. Укртелеком впроваджував в свою роботу сучасні технології:

 Почав масштабно використовувати технологію конвергентного зв'язку (FMC) з метою відновлення послуг голосової телефонії 

після крадіжок та пошкоджень телеком інфраструктури;

 Впровадив платформу управління корпоративними додатками, мобільними пристроями та персональними комп’ютерами 

Unified Endpoint Management (UEM) для понад 8 тисяч працівників Компанії. Впровадження UEM в Укртелекомі було визнано 

наймасштабнішим у Східній Європі на Міжнародному форумі «Mobileiron LIVE! 2019»;

 Продовжував здійснювати інвестиції в розвиток волоконно-оптичних мереж доступу за технологіями GPON та Ethernet;

 Розширив ємність транспортної мережі DWDM шляхом побудови шести нових 100 Гбіт/с оптичних каналів;

 Продовжував використовувати найсучасніші типи конструкцій волоконно-оптичного кабелю та волоконних світловодів.
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Протягом 2019 р. представники Укртелекому приймали активну участь в науково-технічній роботі:

 Приймали участь у розробці міжнародних та національних нормативно-технічних документів, зокрема:

 двох Державних Технічних комітетах стандартизації: ТК 155 «Радіотехнології» та ТК 157 «Телекомунікації»; 

 технічній комісії Адміністрації Держспецзв’язку з питань визначення переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в 

телекомунікаційних мережах загального користування України;

 15-й дослідній комісії Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ).

 Приймали участь у сімох профільних міжнародних науково-технічних конференціях, де виступали з науковими доповідями;

 Представник Укртелекому є членом Міжнародного Союзу Електрозв’язку (підрозділ ООН) та отримав визнання як 

«Експерт року в сфері телекомунікацій» на Міжнародній конференції «Telecom Ukraine 2019».



Стратегічні напрямки розвитку5

 Будівництво нових сучасних 

волоконно-оптичних мереж;

 Модернізація існуючої телеком

мережі.

 «Розумний» дім, Інтернет 

речей, кібербезпека, хмарні 

послуги, мережеві послуги з 

віддаленим управлінням

(Smart Wi-Fi, SD WAN) та ін.;

 Здача в оренду нерухомості, 

вивільненої в процесі 

модернізації телеком мережі.

 Модернізація портфеля послуг 

з урахуванням технологічних та 

ринкових факторів;

 Впровадження системи 

управління та автоматизація 

бізнес-процесів.

Розширення та 

модернізація телеком

мережі

Розвиток суміжних та 

додаткових напрямків 

бізнесу

2

Подальше підвищення 

операційної ефективності
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 Стратегічні пріоритети розвитку Укртелекому залишаються незмінними – це збереження лідируючих позицій 

на телеком ринку України в довгостроковій перспективі шляхом проведення модернізації телеком мережі та її 

розвитку в найбільш перспективних локаціях;

 Виконанню цієї задачі в 2019 р. сприяла реалізація проектів по трьох стратегічних напрямках розвитку бізнесу 

Укртелекому:



Brownfield

FTTB Swap

Оптика B2B 

 Проект з розбудови GPON-мережі в невеликих населених пунктах України;

 В 2019 р. прокладено більше 2 тис. км волоконно-оптичних ліній зв'язку у 280 н.п., 

з яких у 160 н.п. до цього не було Інтернет-мережі Укртелекому;

 Підключено 10,7 тис. нових абонентів, переключено 4,6 тис. існуючих абонентів 

інтернет з ADSL на GPON.

 Реалізовано VI чергу проекту: побудовано FTTB-мережу загальною ємністю 2 тис. 

портів у 12 населених пунктах;

 Загалом по проекту підключено 11 тис. нових абонентів інтернет, переключено

7,7 тис. існуючих абонентів інтернет з ADSL на FTTB Ethernet.

 Підключено до оптичного інтернету 283 медичних установи та 271 навчальний 

заклад;

 Підключено 2,7 тис. послуг оптичного інтернету в 154 об'єднаних територіальних 

громадах

Розширення та модернізація телеком мережі 
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Стратегічні напрямки розвитку5



Розвиток суміжних 

напрямків бізнесу

Здача в оренду нерухомості, 

вивільненої в процесі 

модернізації

 Загальна ємність дата-центрів Укртелекому в 2019 р. зросла на 35%; 

 Кількість ліній хмарних АТС (VPBX) в 2019 р. зросла на 133 до 20 тис.

 Доходи від послуги кіберзахисту (anti-DDOS) зросли в 2019 р. на 51%.

 Портфель нерухомості Укртелеком складає 2,8 млн м2;

 Станом на кінець 2019 р. 350 тис. м2 передано в оренду, а 1,3 тис. об’єктів 

нерухомості, що не задіяні в операційній діяльності, пропонуються в оренду;

 25% площ розташовані в обласних центрах.

Розвиток суміжних та додаткових напрямків бізнесу
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Стратегічні напрямки розвитку5



 Проект поєднує в собі можливості мобільного та фіксованого зв'язку

 Постановою Кабінету міністрів України конвергентна технологія затверджена як 

технологія надання фіксованого телефонного зв'язку нарівні з класичною 

провідною технологією;

 Завершено II етап пілотного проекту з впровадження конвергентного зв'язку в 

Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Ірпені та 250 селах і розпочато масштабування 

по всій території України;

 Станом на кінець 2019 р. послугою альтернативної телефонії на базі конвергентної 

технології користуються близько 6,8 тис. абонентів.

Управління та автоматизація 

бізнес-процесів

 Розширено функціональність системи дистанційного керування задачами 

польового технічного персоналу;

 Триває впровадження нової системи лінійного обліку;

 Триває наскрізна автоматизація ключових клієнтських бізнес-процесів 

(усунення інцидентів та аварій, продажі, підключення, обслуговування).

Подальше підвищення операційної ефективності

31

Стратегічні напрямки розвитку5

Модернізація портфелю 

послуг

 З 1 січня 2019 р. припинено надання послуги проводового мовлення в Одесі;

 З 1 квітня 2019 р. припинено надання послуги проводового мовлення в Дніпрі.

Альтернативна телефонія



30%

70%

Жінки Чоловіки

Управління персоналом

Відповідальність 6

Укртелеком – найбільший роботодавець в телеком галузі України

Структура персоналу компанії на 

кінець 2019 р.

 В ПАТ «Укртелеком» діє профспілкова організація, що входить до складу профспілки працівників зв‘язку України;

 Адміністрація ПАТ «Укртелеком» та Об’єднана профспілкова організація раз на півроку звітують про виконання 

умов колективного договору, який у 2019 році виконаний в повному обсязі.

Гендерна структура керівників 

на кінець 2019 р.

Фонд оплати праці та 

відрахування, млн грн

18 004
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* Середня кількість працівників Компанії за 2019 рік - 19 090 особа

30%

62%

8%

Робітники Спеціалісти

1 933 1 949

395 397

2 328 2 346

2018 2019

ФОП ЄСВ

+1% 



Управління персоналом

Відповідальність 6

Проекти з навчання та розвитку

Група працівників Програми Сутність
Навчено працівників 

у 2019 р.

Керівники

«Академія менеджменту» Розвиток управлінських компетенцій у керівників вищої ланки

356
«Школа менеджменту»

Розвиток управлінських компетенцій у керівників середньої 

ланки

Спеціалісти з 

продажів

В2С Розвиток навичок з продажів 535

В2В Розвиток навичок з продажів 100

Спеціалісти Технічної 

дирекції та Дирекції ІТ
Технічне навчання Навчання професійним навичкам 243

Всі співробітники

Корпоративне навчання Розвиток корпоративних компетенцій 472

Організація зовнішнього 

навчання

Навчання професійним навичкам у зовнішніх провайдерів за 

запитом бізнесу
112

Всього аудиторного 

навчання
1 818

Дистанційно за всіма 

напрямками навчання
3 093
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Безпека праці

У 2019 р. ПАТ «Укртелеком» повністю дотримувався вимог законодавства України в сфері 

охорони праці та пожежної безпеки

Охорона праці

Пожежна безпека

 Реалізовано 207 комплексних заходів, спрямованих на поліпшення умов праці

 Отримано 40 дозволів на експлуатацію машин, механізмів, устаткування

підвищеної небезпеки/виконання робіт підвищеної небезпеки

 41 об'єкт оснащено новими системами протипожежного захисту

Відповідальність 6
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Соціальний внесок

Відповідальність6

Заборгованість на кінець року, 

млн грн

Найбільші боржники серед місцевих 

бюджетів, млн грн 

35

Заборгованість за надані пільговикам послуги на 31.12.2019

Укртелеком в рамках своїх зобов’язань перед державою надає телеком послуги пільговим 

категоріям громадян

 Відповідно до законодавства України 

Укртелеком забезпечує зв'язок більше 400 

тис. громадян пільгових категорій 

 Серед них: 

- Багатодітні сім’ї

- Учасники та інваліди війни

- Ліквідатори ЧАЕС 1-ї та 2-ї категорій

- Учасники бойових дій

- Інваліди I та II груп

- Ветерани державних служб (пожежники, 

МВС тощо) 

Як соціально відповідальна компанія, Укртелеком продовжує надання телеком послуг пільговим категоріям

громадян незважаючи на значну заборгованість місцевих бюджетів

10,7

15,9

16,5

23,9

31,8

Вінницька обл.

Чернігівська обл.

Житомирська обл.

Київська обл.

м. Київ182 190

134

2017 2018 2019



Соціальний внесок 

«Кращі – з Укртелекомом: Ігри стажерів»

Переваги 

Відповідальність 6

Це соціальний освітній проект для студентів 3-6 курсів ВНЗ України (Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро), 

спрямований на розширення знань учасників про специфіку телекомунікаційної галузі та загальні принципи 

управління. Тривалість 5 тижнів: 4 тижні навчання на майстер-класах та 1 тиждень на вирішення бізнес-кейсу. 

Найуспішнішим учасникам проекту пропонується стажування в Компанії з перспективою працевлаштування.

Досягнення за 2019 рік

Освітній проект є частиною УКРАЇНСЬКОГО ПАКТУ ЗАРАДИ МОЛОДІ-2020 під егідою 

ООН, що сприяє розвитку та зміцненню співробітництва між бізнес-спільнотою та 

сферою освіти

 Студенти різних спеціальностей 

отримують досвід у найбільшій 

телекомунікаційній компанії України;

 Студенти отримують знання 

безпосередньо від практиків, які щоденно 

вирішують бізнес-завдання; 

 Залучення активних, талановитих, 

цілеспрямованих молодих спеціалістів.

5 штатних працівників, які успішно пройшли стажування та 

отримали своє перше робоче місце в Укртелекомі

55 стажерів, які здобули свій перший досвід роботи у великій 

національній компанії 

70 учасників, які вчилися у керівників та бізнес-тренерів 

Компанії й здобули знання та навички для побудови власної 

кар’єри

36



Соціальний внесок 

Відповідальність 6
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 В 2019 році ПАТ «Укртелеком» було нагороджено почесною грамотою Міністерства молоді та 

спорту України за вагомий внесок у розвиток української молоді та активну участь у реалізації 

Українського пакту заради молоді – 2020;

 Дану нагороду отримали лише 9 Компаній серед 123 Компаній-підписантів пакту.

 Компанія Укртелеком увійшла в рейтинг «ТОП-25 роботодавців відкритих для талантів до 25 років 

за підтримку у місії Stud-Point, за відкритість до молодих талантів та надання їм можливості 

розвитку, за активну позицію та роботу зі студентами, за створення нових можливостей для 

побудови кар’єрних історій»;

 Переможці були обрані командою Stud-Point та фокус-групою студентів. 



Керівництво компанії

Корпоративне управління7
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Директор ПАТ «Укртелеком» Юрій Курмаз

Фінансовий директор Любомир Коцюмбас

Директор дирекції розвитку масового сегмента Денис Захаренко

Директор дирекції розвитку корпоративного сегмента Микола Давиденко

Директор технічної дирекції Дмитро Микитюк

Директор дирекції інформаційних технологій Кирило Гончарук

Директор дирекції корпоративних відносин Іван Коломоєць

Директор дирекції управління персоналом та організаційного розвитку Тетяна Петрук

Директор дирекції підтримки бізнесу Дмитро Омельченко

Директор дирекції корпоративної безпеки Микола Потімко

Директор дирекції стратегії та розвитку бізнесу Ігор Яремчук

Директор департаменту юридичної підтримки та супроводження бізнесу Олександр Білоножко

Директор департаменту корпоративних комунікацій Михайло Шуранов



Управління ризиками

Корпоративне управління7

Управління ризиками в Компанії базується на комплексній системі внутрішнього аналізу та 

контролю

Для ефективного управління ризиками здійснюються:

Регулярне виявлення та оцінка ризиків, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей;

Прийняття рішень з урахуванням існуючих, а також потенційних ризиків та можливостей;

Вибір оптимальної стратегії управління ризиками, враховуючи ступінь впливу та вартість заходів з 

управління;

Регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками.

1

2

3

4
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Організаційна структура ПАТ «Укртелеком»

Додатки8

40

*Ліквідовано з 14.02.2020

*

40

*

Загальні збори акціонерів ПАТ “Укртелеком”

Наглядова рада ПАТ “Укртелеком”

Директор ПАТ “Укртелеком”

Кримська 

філія

Донецька 

філія

Луганська 

філія

Дніпровський 

макрорегіон

Дніпровська 

філія

Кіровоградська 

філія*

Запорізька 

філія

Південний макрорегіон

Одеська філія

Миколаївська 

філія

Херсонська 

філія

Східний макрорегіон

Харківська 

філія

Сумська філія

Полтавська 

філія

Київська філія

Вінницька 

філія

Житомирська 

філія

Чергнігівська

філія

Черкаська 

філія

Західний 

макрорегіон

Львівська 

філія

Волинська 

філія

Рівненська 

філія

Тернопільська 

філія

Хмельницька 

філія

Івано-

Франківська 

філія

Закарпатська 

філія

Чернівецька 

філія

Directorate of Сorporate

Relations

Directorate of Corporate 

Security

Directorate of Strategy and 

Business Development

Directorate of HR 

Management and 

Organizational Development

Divisions of the Directorate 

of HR Management and 

Organizational Development

Divisions of the Directorate 

of Strategy and Business 

Development

Divisions of the Directorate 

of Corporate Security
Divisions of the Directorate 

of Сorporate Relations 

Finance Directorate Technical Directorate
Directorate of Information 

Technology
Business Support Directorate

Divisions of the Business 

Support Directorate

Divisions of the Directorate 

of Information Technology

Divisions of the Technical 

Directorate
Divisions of the Finance 

Directorate

Directorate of Mass Segment 

Development

Directorate of Сorporate

Segment Development
Department of Legal and 

Business Support

Corporate Communications 

Department

Divisions of the Directorate 

of Сorporate Segment 

Development

Divisions of the Directorate 

of Mass Segment 

Development

Special Department

Дирекція корпоративних 

відносин 

Дирекція корпоративної 

безпеки

Дирекція стратегії та 

розвитку бізнесу

Дирекція управління 

персоналом та 

організаційного розвитку

Підрозділи Дирекції 

корпоративних відносин 
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стратегії та розвитку 
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Підрозділи Дирекції 
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організаційного розвитку

Фінансова дирекція Технічна дирекція
Дирекція інформаційних 

технологій
Дирекція підтримки 

бізнесу
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Підрозділи дирекції 

розвитку корпоративного 

сегмента

Центральний 

макрорегіон

Внутрішній аудитор



Адреси Корпоративного Центру та філій ПАТ «Укртелеком»

№ Назва філії Адреса
1 Корпоративний Центр ПАТ "Укртелеком" 01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 18

2 Вiнницька філія ПАТ "Укртелеком" 21050 м. Вiнниця, вул. Соборна,8

3 Волинська філія ПАТ "Укртелеком" 43005 м. Луцьк, пр. Василя Мойсея, 2

4 Днiпропетровська філія ПАТ "Укртелеком" 49600 м. Днiпро, вул. Херсонська, 26

5 Житомирська філія ПАТ "Укртелеком" 10014 м. Житомир, вул. Київська, 20

6 Закарпатська філія ПАТ "Укртелеком" 88000 м. Ужгород, пл. Кирила та Мефодiя, 4

7 Запорiзька філія ПАТ "Укртелеком" 69005 м. Запорiжжя, вул. Кам'яногірська, 10

8 Iвано-Франкiвська філія ПАТ "Укртелеком" 76014 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Ак. Сахарова, 32

9 Київська філія ПАТ "Укртелеком" 03110 м. Київ, вул. Солом`янська, 34-А

10 Кiровоградська філія ПАТ "Укртелеком"* 25006 м. Кропивницький, вул. Гоголя, 72

11 Львiвська філія ПАТ "Укртелеком" 79007 м. Львiв, вул. Дорошенка, 43

12 Миколаївська філія ПАТ "Укртелеком" 54001 м. Миколаїв, вул. Адмiральська, 27/3 

13 Одеська філія ПАТ "Укртелеком" 65023 м. Одеса, вул. Коблевська, 39

14 Полтавська філія ПАТ "Укртелеком" 36000 м. Полтава, вул. Соборності, 33

15 Рiвненська філія ПАТ "Укртелеком" 33028 м. Рiвне, вул. А.Міцкевича, 2

16 Сумська філія ПАТ "Укртелеком" 40030 м. Суми, вул. Іллінська, 2

17 Тернопiльська філія ПАТ "Укртелеком" 46001 м. Тернопiль, вул. В.Чорновола, 4

18 Харкiвська філія ПАТ "Укртелеком" 61010, м. Харків, Нетіченська набережна, 8

19 Херсонська філія ПАТ "Укртелеком" 73013 м. Херсон, вул. Кримська, 124 - А

20 Хмельницька філія ПАТ "Укртелеком" 29001 м. Хмельницький, вул. Володимирська, 68

21 Черкаська філія ПАТ "Укртелеком" 18000 м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 34

22 Чернiгiвська філія ПАТ "Укртелеком" 14000 м. Чернiгiв, пр. Перемоги, 76

23 Чернiвецька філія ПАТ "Укртелеком" 58002 м. Чернiвцi, вул. Університетська, 3 41

Додатки8

*Ліквідовано з 14.02.2020



Ліцензії ПАТ «Укртелеком»

Додатки8

1. Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації мереж проводового радіомовлення на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської,

Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської,

Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської області та м. Київ (від 28.02.2019 №

001141).

2. Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в

користування каналів електрозв’язку на всій території України (від 29.07.2011 серія АВ № 583383).

3. Надання послуг фіксованого телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування

каналів електрозв’язку: міжнародного, міжміського на всій території України (від 09.04.2015 серія АЕ № 521977).

4. Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж ефірного телемовлення на території м. Київ, Київської, Тернопільської, Львівської,
Закарпатської, Житомирської областей (від 10.06.2015 серія АЕ № 522083).

5. Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу із застосуванням технології DECT з правом технічного

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку на території Автономної Республіки Крим, м.

Ужгород та Закарпатської області, м. Чернівці та Чернівецької області, м. Івано-Франківськ та Івано-Франківської області (від 01.02.2016 серія ДЛ № 000190).

6. Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих об’єктів) - місцевого з правом створення власної мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі)

абонентських номерів на всій території України (від 13.04.2016 серія ДЛ № 000396).

7. Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг цифрового підпису) та

технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом міністрів України, в частині постачання, монтаж (встановлення), налаштування,

технічне обслуговування (супроводження), ремонт та/або утилізація криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації (з наданням права

провадження діяльності у галузі криптографічного захисту службової інформації), Витяг з наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та

захисту інформації України від 07.08.2019 №434

8. Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг цифрового підпису) та

технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом міністрів України, в частині оцінювання захищеності інформації усіх видів, у тому

числі інформації, що становить державну таємницю; виявлення закладних пристроїв, Витяг з наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та

захисту інформації України від 29.07.2019 №416.
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