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Місія і цілі компанії

Місія: 

«Розвиток інформаційної інфраструктури України для наступних
поколінь»

Цілі: 

«Бути кращими в області технічного обслуговування мереж
зв'язку через надання вдосконалених, якісних і
конкурентоспроможних послуг»
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Загальна інформація
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• Заснована в 2002 році

• Перший проект – будівництво магістральних ВОЛЗ для операторів
мобільного зв’язку Київстар та УМС (Водафон)

• 14 працівників на кінець 2006 року

• 208 працівників на кінець 2019 року

• Присутність працівників та офісів у 45 містах України

• 110 автомобілів на кінець 2019 року



Результати діяльності 2019
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Чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) за звітній період
становить 198 689 тис.грн. порівняно з 150 120 тис. грн. у 2018 р.

Валовий прибуток, який розраховується як різниця між чистим доходом і 
собівартістю реалізованої продукції дорівнювала 120 714 тис. грн. (79 
413 тис. грн. у 2018 р.).

Фінансовий результат до оподаткування в 2019 році склав 27 449 тис. 
грн. порівняно з 22 841 тис. грн. у 2018 році.  

Протягом 2019 року ставка податку на прибуток Підприємства складала
18% від фінансового результату, відкоригованого на різниці, які виникли
відповідно до норм податкового законодавства.



Результати діяльності 2019
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Витрати з податку на прибуток, включають:

- 5 990 тис. грн податок на прибуток розрахованого згідно норм ПКУ;

- 5 828 тис.грн – ефект від визнання податкових різниць (тимчасових та 
постійних).  

Чистий прибуток Товариства у 2019 році склав 21 459 тис. грн. порівняно
з 16 713 тис. грн. за попередній рік.  Чистий прибуток у повному обсязі
було реінвестовано в бізнес Товариства.  

Фінансовий результат Товариства у звітному році був зумовлений
поступовим збільшенням обсягів реалізації товарів, робіт, послуг, деяким
скороченням обсягів операцийних витрат, а також деякими іншими
факторами. 



Ліквідність та зобов’язання
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Основними джерелами забезпечення ліквідності Товариства у звітному
році були грошові кошти, отримані від продажу власної продукції на 
вітчизняному та зарубіжному ринках.  

У складі активів Підприємства необоротні активи становили 36 694тис. 
грн. станом на 31.12.2019 порівняно з 63 986 тис. грн. на 01.01.2019.  

Оборотні активи становили 369 453 тис. грн. станом на 31.12.2019 
порівняно з 359 624 тис. грн. на 01.01.2019.  Найбільшими статтями в 
складі оборотних активів були запаси (71% від загальної суми
оборотних активів станом на 31.12.2019) та гроші та їх еквіваленти
(5%).  Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
становила 21% від загальної суми оборотних активів станом на 
31.12.2019, а дебіторська заборгованість за виданими авансами — 2%.  
Решта статтей склала сукупно 1%.  



Ліквідність та зобов’язання
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Поточні зобов’язання і забезпечення Товариства станом на 31.12.2019 
становили 20 847 тис. грн., скоротившись відносно суми на початок 
періоду, що дорівнювала 59 769 тис. грн.  

Протягом звітного року Товариство не створювало нових фінансових
зобов’язань[1], натомість скоротило довгострокові зобов’язання на 27 688 
тис. грн. Найбільшою статтею довгострокових зобов’язань Підприємства
була заборгованість за кредитом нерезиденту який був повністю погашен 
у 2019 році.

Станом на кінець звітного періоду залишок такої довгострокової
заборгованості становив 0 тис. грн.  

Співвідношення власних та позикових коштів Підприємства станом на 
01.01.2019 та повна відсутність позикових коштів Підприємства 31.12.2019 
р. свідчить про високий рівень фінансової стійкості.  Сума чистих активів
Товариства дорівнювала 385 300 тис. грн. станом на 31.12.2019 р. 



Орг. структура компанії 2019
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Директор (CEO)

Загальні збори Засновників

Департамент 
експлуатації

(CTO)

Диспетчерсько-
аналітичний центр 

(CQO)

Фінансовий
департамент 

(CFO)

Юр. департамент 
(аутсорс)

Бухгалтерія
(Гол. бух./ CAO)

Зовнішні аудитори

Центри
експлуатації (7 

регіонів)

Менеджери з 
виробничих

процесів

Департамент 
будівництва

Підтримуючі та обслуговуючі департаменти: 
IT (CIO/CISO)
Транспортний
Охорони праці
Маркетинговий (CMO) и PR
Адміністративно-господарський / кадровий

Департамент 
контрактів та 

логістики
(COO)



Менеджмент та працівники
• Олександр Савчук, директор ТОВ «Атраком»
• Відповідає за загальне керівництво Компанією, координацію роботи відділів. Савчук О. бере активну участь у розробці 

стратегії Компанії та відповідає за її реалізацію
• Професійний досвід: понад 20 років, з них 16 років у телекомунікаційній галузі та 14 років в ТОВ «Атраком».
• Савчук О. займає на громадських засадах посаду зам. голови правління ИнАУ (Інтернет асоціація України), є членом ПАКУ 

(професійна асоціація корпоративного управління) та Українського Телеком-клубу. має сертифікат IPMA рівня А

• Інна Беспалова, головний бухгалтер
• Відповідає за загальний облік, підготовку бухгалтерських звітів. 
• Понад 18 років у телекомунікаційному секторі, з них більше 17 років з Компанією.
• Отримала сертифікат АССА DipIFR

• Олег Ігнат’єв, директор департаменту розвитку, планування та будівництва
• Здійснює загальне управління будівельним департаментом. Відповідає за реалізацію проектів та координує роботу 

керівників проектів. Також відповідає за співпрацю з підрядниками, постачальниками матеріалів та відповідними 
державними органами.

• Більше 20 років у телекомунікаційному секторі, з них більше 17 років з Компанією.
• Євгеній Коршун, директор департаменту експлуатації
• Здійснює загальне керівництво департаментом експлуатації, координує роботу центру підтримки клієнтів та регіональних 

підрозділів
• Понад 40 років у телекомунікаційному секторі, з них понад 13 років працює в ТОВ «Атраком». Перш ніж приєднатися до Атраком, 

Коршун Є. обіймав посаду головного інженера департаменту первинних мереж компанії «Укртелеком».
• Пройшов професійні тренінги Deutche Telecom та нагороджений званням «Заслуженим працівник телекомунікацій України»

Всього 208 працівників, з них 36- Центральний офіс та 172 – департамент експлуатації

• Володимир Веренінов, фінансовий директор
• Відповідає за фінансову частину діяльності Компанії. Основні його обов'язки зосереджені на розробці та впровадженні 

управлінської облікової політики, а також на безпосередній участі у процесах бюджетування та фінансової аналітики.
• Понад 12 років у телекомунікаційному секторі, з них більше 8 років працює в ТОВ «Атраком»
• Отримав сертифікат ACCA DipIFR



Регіональна присутність компанії
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Основні напрямки бізнесу 2019
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Основні напрямки діяльності ТОВ «Атраком», 

які приносять дохід

Послуги
генерального 
підряду

Технічне обслуговування
оптичних волокон

Будівництво; продаж ОВ Послуги

Оренда ресурсів мережі ВОЛЗ 
(оптичні волокна і точки 
присутності)

Продаж 
оптичних
волокон



Замовники компанії
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Ліцензії та дозволи
• Atracom має дійсні

ліцензії та дозволи, 
необхідні для будівництва
та обслуговування ВОЛЗ

• Ліцензія на будівництво
діє до 20.12.2020

• Дозвіл на проведення
будівельних робіт, що
потребують посилених
заходів безпеки, 
закінчується

• Сертифікат відповідності
електротехнічного та 
інженерного обладнання
чинний до 06.02.2021

• Всі необхідні дозволи на 
проведення робіт 
підвищеної безпеки



Сеть магистральных ВОЛС Атраком
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Мережа магістральних ВОЛЗ Атраком



Інвентаризація
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• Інвентаризація ВОЛЗ ТОВ «Атраком»
з прив'язкою їх до геоінформаційних
систем дозволяє проводити якісне
обслуговування та утримання
основних засобів компанії.



Роботи з ТО 2019
• Здійснення виноски оптичної лінії
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Роботи з ТО 2019
• Проведення монтажних робіт з включення Замовника
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Роботи з ТО 2019
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Роботи з ТО 2019
Відновлення та фарбування стовпчиків для позначення ліній на місцевості
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Роботи з ТО 2019
• Аварійна робота в нічних умовах
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Роботи з ТО 2019
• Відновлення ізоляції ВОК 

• Заміна кабелю на ділянках з загрозою
аварії линії та низькими параметрами 
кабелю дозволила скоротити в 8-10 разів
кількість виїздів на аварії в цих місцях та 
покращити параметри кабелю з 
критичного до нормального стану, знявши
скарги операторів.
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ІТ системи компанії 2019
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Field Service
Management
(управління та

Контроль ресурсів)

Inventory
(Облік об’єктів
обслуговування)

GIS (google)
(відображення

Об’єктів на карті)Work
management
(управління
роботами, 
працівниками)

Transport 
(контроль 

використання
транспорту)

Off-line системи , в 
т.ч. звітності та
інвентаризації

Ієрархічний
довідник обладнання

ВОЛЗ
***
***
***

***
***

Системи
автоматичного 

моніторингу
On-line звітність

(BI)

BPM



Інформаційна безпека 2019
• Проведення тестування на проникнення

• Постійне навчання всіх працівників основам інформаційної безпеки

• Проведення технічних заходів, застосування сучасних видів
програмного забезпечення для забезпечення інформаційної та
технічної безпеки роботи компанії
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Матриця ризиків, забезпечення безперервності 
діяльності 
• Перераховіні 67 ризиків для компанії із зазначенням

відповідальних, ймовірності, вартості ризику та протиризикових
заходів
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Проекти 2019 (Розподільний офіс)
• В процесі пошуку більш ефективних з різних точок зору методів

роботи в компанії, було розпочато проект зі створення методології і 
пошуку програмних продуктів для розподіленої команди
співробітників, частина з яких знаходиться на віддаленій роботі.

• Цілі:
• Прискорення комунікацій між працівниками (ефективність)

• Економія робочого часу працівників (ефективність)

• Можливість переведення працівників на частково віддалену роботу

• Можливість зменшення площі орендованих офісів

• Готовність до нестандартних ситуацій та зниження ризиків (пандемія
2020 довела правильність вибраного підходу)
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Проекти 2019 (Розподільний офіс)
• В процесі роботи були вибрані програмні продукти для віддаленої

командної роботи MS Teams, OneDrive и Trello

• Дослідження та експерименти з CRM OneBox не дали очікуваних
результатів
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Соціальні аспекти та кадрова політика
• Персонал – це стратегічний ресурс ТОВ «Атраком»

• Команда Товариства формувалася 17 років, за період 2003-2019 років. Це люди,
які, змінючи себе, змінюють нашу молоду державу. Вони планомірно працюють
над інноваційним розвитком, удосконаленням внутрішніх процесів та рівнем
обслуговування клієнтів на краще, щоб підтримувати на найвищому рівні,
роками зароблений, імідж Товариства.

• Створено хороше середовище для професійного та кар’єрного розвитку
співробітників Товариства. Наразі маємо наступну ціль: хороше середовище
зробити найкращим. Згідно зі Стратегією, Товариство має два види мотивації:
матеріальну (гідна оплата праці) та нематеріальну (розвиток і соціальний
захист). Серед основних досягнень 2019 року за цими напрямами є підвищення
заробітної плати, навчання та покращений соціальний пакет для працівників.
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Соціальні аспекти та кадрова політика

• Сьогодні профіль команди Товариства виглядає таким чином: 208
співробітників. Середній вік – 48 років; 11% складають жінки, 89% – чоловіки;
82% співробітників мають базову, неповну та повну вищу освіту; Середній
відсоток плинності кадрів становить до 4%. На підприємстві створено робочі
місця для людей з інвалідністю.

• Для забезпечення сприятливих умов праці у Товаристві постійно
відновлюються технічні засоби отримання, оброблення та передавання
інформації, робочі місця облаштовуються зручними та комфортними
меблями, налагоджено забезпечення працівників якісною водою.
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Соціальні аспекти та кадрова політика

• З метою дотримання безпечних умов праці в 2019 році всі працівники
Товариства пройшли навчання з питань охорони праці, електробезпеки та
пожежної безпеки. Відповідно до статті 17 Закону України «Про охорону
праці» та на виконання Порядку проведення медичних оглядів працівників,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України і Положення
про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів,
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України, всі працівники
пройшли медогляд за рахунок Товариства. Відповідно до пункту 4 Порядку
проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 та з метою
забезпечення реалізації прав працівників на здорові та безпечні умови праці,
проведено атестацію всіх робочих місць.
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Соціальні аспекти та кадрова політика
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Соціальні аспекти та кадрова політика

• Керівництво Товариства неухильно дотримується статті 2-1 КЗпП України, та
гарантує рівні можливості працевлаштування незалежно від походження,
соціального та майнового стану, статі, мови, політичних поглядів, релігійних
переконань, роду і характеру занять, місць проживання.
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Участь, виступи з доповіддю и модерування панелей в 
профільних конференціях семінарах, форумах.

• Межнародний гранд форум «Навколо Хмари. Навколо
даних. Навколо КЦ. Навколо IoT. Навколо Безпеки. 
Навколо ЦОД. Навколо Кабелю. навколо IP» (BIT & BIS-
2020).

• Digital transformation forum 2019

• TIM 2019: Telecom, IT, Media

• Форум «Telecom Ukraine»

• Форум «DIGITALIZATION: business talk. open opportunities» 

• 10-й Український форум з управління Інтернетом (IGF)

• II-й Міжнародний Форум "Кібербезпека - захисти свій
бізнес»

• Міжнародний Гранд форум «Навколо Хмари. Навколо
даних. Навколо КЦ. Навколо IoT. Smart SMB. Навколо
Безпеки»

• Міжнародний Гранд Форум «Навколо Кабелю. Навколо IP. 
Навколо IoT. Академія FTTx. Smart Building» 
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Суспільна діяльність компанії
• Обрання директора компанії членом правління Інтернет асоціації

України (ІнАУ)

• Участь в засіданнях правління ІнАУ та ДП UA-IX (точка обміну)

• Участь в заходах, що проводяться ІнАУ

• Взаємодія з іншими профільними асоціаціями (Телас, Телекомпалата)

• Засідання Комітету ВРУ з цифрової трансформації

• Засідання Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної
політики

• Участь в засіданнях та обговореннях профільних нормативних
документів (НКРЗІ, ДСТЗІ, СБУ, Мінцифра, комітети ВРУ)

• Засідання Телеком Клубу
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Участь в розробці законопроектів
• Проект Закону про електронні комунікації 1083 від 29.08.2019

• Проект Закону про електронні комунікації 2264 від 15.10.2019

• Проект Закону про електронні комунікації 3014 від 05.02.2020

• Проект Закону про радіочастотний ресурс України 2316 від 25.10.2019 
(1086 від 29.08.2019)

• Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
доступу до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту,
електроенергетики 2042 від 03.09.2019

• Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж) 2654 від
20.12.2019

• Проект Закону про медіа 2693 від 27.12.2019
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Екологічні аспекти

• Ми дбаємо про захист навколишнього середовища за допомогою заходів
щодо зменшення та попередження вивільнення шкідливих речовин в
атмосферне повітря. Автопарк Товариства завжди підтримується в
належному технічному стані, що підтверджено систематичними технічними
оглядами та використанням високоякісного пального. Екологічна
відповідальність та свідомість працівників Товариства є складовою
збереження довкілля.
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Благодійність

• Щороку Товариством проводиться благодійний «Пробіг під каштанами», 
кошти від якого допомагають дітям з вадами серця. 

• З 2014 року наші працівники беруть участь у донорстві крові. Є такі, що
нагороджені відзнакою "Почесний донор України". 
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