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ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Державна установа «Держгідрографія»
(надалі – ДУ «Держгідрографія», Держгідрографія,
Установа) заснована на виконання наказу
Міністерства транспорту України № 460 від
23.08.2000 шляхом реорганізації та злиття
Центрального, Керченського, Миколаївського,
Одеського, Севастопольського державних
гідрографічних підприємств, Державного науково-
дослідного центру навігації, гідрографії і
океанографії, Державного науково-виробничого
підприємства «Укрморкартографія».

Створена на виконання міжнародних
зобов’язань України з навігаційно-гідрографічного
забезпечення (надалі – НГЗ) безпеки мореплавства у
зоні відповідальності України Держгідрографія
входить до сфери управління Державної служби
морського та річкового транспорту України,
заснована на державній формі власності і
відноситься до підприємств, що мають
стратегічне значення для економіки і безпеки
держави.

Держгідрографія представляє інтереси нашої
країни в міжнародних організаціях з питань
навігації, гідрографії, морської і річкової картографії,
співпрацює з гідрографічними службами інших
країн.



Сферою діяльності Держгідрографії є
виконання міжнародних зобов`язань України з
надання гідрографічних і навігаційних послуг для
забезпечення безпеки судноплавства у морському
регіоні та на внутрішніх водних шляхах України,
встановлення таких засобів навігаційного обладнання
(ЗНО), яких потребує інтенсивність руху суден і
ступінь небезпеки, забезпечення інформацією про
роботу і стан ЗНО, виявлені небезпеки, збір і
накопичення гідрографічних даних, публікації,
розповсюдження і підтримка на сучасному рівні усієї
навігаційно-гідрографічної інформації для безпечного
судноплавства.

Види економічної діяльності:
52.22. Допоміжне обслуговування водного транспорту
18.12. Друкування іншої продукції
18.13. Виготовлення друкарських форм і надання
інших поліграфічних послуг
63.11. Оброблення даних, розміщення інформації на
веб-вузлах і пов’язана з ним діяльність
71.12. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та
геодезії, надання послуг технічного консультування в
цих сферах

Основним видом діяльності, який забезпечує
фінансування установи є допоміжне обслуговування
водного транспорту, що полягає у наданні послуг з
НГЗ безпеки мореплавства – забезпечує надходження
маякового збору, який відповідно до п.5 ст. 22 Закону
України «Про морські порти України» від 17.05.2012
№4709-ІV, справляється на користь державної
установи, що організовує та здійснює навігаційно-
гідрографічне забезпечення мореплавства.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА



ОРГАНІЗАЦІЙНА 
СТРУКТУРА 

ФДУ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ 
РАЙОН ДЕРЖГІДРОГРАФІЇ»

ФДУ «ОДЕСЬКИЙ РАЙОН 
ДЕРЖГІДРОГРАФІЇ»

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ    
ДУ «ДЕРЖГІДРОГРАФІЯ»

ФДУ "УКРМОРКАРТО-
ГРАФІЯ»

ФДУ "ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН 
ДЕРЖГІДРОГРАФІЇ"

ФДУ  "КЕРЧЕНСЬКИЙ РАЙОН 
ДЕРЖГІДРОГРАФІЇ"

ФДУ "СЕВАСТОПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ 
ІМ. Л.І. МІТІНА"



ФДУ «Одеський район 
Держгідрографії»

Обслуговує ЗНО у північно-західній
частині Чорного моря від державного
кордону з Румунією, включаючи
українську ділянку р. Дунай, до мису
Аджияськ.

Обслуговує ЗНО від мису Аджияськ до
адміністративної межі Херсонської області
і АР Крим, включаючи Березанський і
Сосицький лимани, Бузько-Дніпровсько-
лиманський і Спаський канали до гирла річки
Інгул, Херсонський морський канал та ВВШ
від Херсона до Дніпровської ГЕС, а також
українські води в Азовському морі від
адміністративної межі АР Крим і
Херсонської області до державного кордону
України з Російською Федерацією

ФДУ «Миколаївський район 
Держгідрографії»



ФДУ«Укрморкартографія»
Здійснює розробку, виготовлення, друк та

розповсюдження морських навігаційних карт, карт
внутрішніх водних шляхів, і лоцманських річкових
карт, керівництв, посібників для плавання,
Повідомлень мореплавцям, атласів і схем
розташування обладнання морського узбережжя
України, прилеглих морських районів плавання і
внутрішніх водних шляхів маяками, навігаційними
знаками, радіотехнічними, супутниковими та
іншими навігаційними системами, а також
проведенням топографо-геодезичних робіт з
використанням БПЛА для підтримки
картографічної продукції на рівні сучасності

. ФДУ «Дніпровський район 
Держгідрографії»

Утворена з метою забезпечення безпеки
судноплавства на внутрішніх водних
шляхах, а саме: р. Дніпро від державного
кордону до Запорізької ГЕС, р. Десна,
р. Прип’ять, р. Самара до державного
кордону, р. Південний Буг (від с. Лаврівка до
м. Гнівань), Ладижинське водосховище



ФДУ «Керченський район Держгідрографії», 
ФДУ «Севастопольська філія Держгідрографії ім. Л.І. Мітіна»

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 
режим на тимчасово окупованій території України», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 30.04.2014 № 578-р «Деякі питання функціонування морського та річкового 
транспорту» та пункту 3 наказу Міністерства інфраструктури України від 16.06.2014 № 
255 «Про закриття морських портів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

24.06.2014 за № 690/25467, та у зв’язку з неможливістю здійснення на належному рівні НГЗ 
мореплавства на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, 

внутрішніх морських водах і територіальному морі України навколо Кримського 
півострова, на території виключної (морської) економічної зони України, у зоні 

відповідальності філій, що розташовані в Автономній Республіці Крим, тимчасово 
призупинено фінансово-господарську діяльність ФДУ «Керченський район Держгідрографії» 

та ФДУ «Севастопольський район Держгідрографії ім. Л. І. Мітіна».



Показники 2018 
тис. грн

2019 
тис. грн

Відхилення
тис. грн.                 %

ДОХОДИ - ВСЬОГО, в т.ч. 493 642 559 792 66 150 13%

Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг), в т.ч. 472 489 539 226 66 737 14%

доходи від маякового збору 423 065 470 172 47 107 11%

інші доходи від НГЗ 47 408 67 114 19 706 42%

доходи від картографічної діяльності 1 983 1 848 -135 -7%

доходи від промірних робіт 33 92 59 179%

Інші операційні доходи 21 084 20 474 - 61 -3%

Інші доходи 69 92 23 33%

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ



РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Чистий дохід установи на 89% (у
2018) і на 87% (у 2019) складається з
доходів від маякового збору, ставка якого
законодавчо встановлена у розмірі 0,045
долара США за 1 куб. метр об’єму судна
– із суден закордонного плавання та
0,0045 долара США за 1 куб. метр об’єму
судна – із суден у каботажному плаванні
(наказ Міністерства інфраструктури
України від 27.05.2013 р № 316 «Про
портові збори»).

2018 2019

Доходи від маякового збору (тис.грн)

423 065 

470 172 

+11%

- 1 455 тис.грн

+ 47 107,00 
тис.грн - 24 724 тис.грн

+ 73 286 тис.грн збільшення кількості суднозаходів

середній курс дол.США
25,85 грн/1 USD у 2019 
27,20 грн/1 USD у 2018

зміна структури суднозаходів
(закордон.плавання/каботаж)

Доходи від маякового збору
за 2019 рік



Показники 2018 
тис. грн

2019 
тис. грн

Відхилення
тис. грн.           %

ВИТРАТИ - ВСЬОГО, в т.ч. 445 732 516 698 70 966 16%

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг) 313 115 343 733 30 618 10%

Адміністративні витрати 72 660 86 374 13 714 19%
Витрати на збут 8 801 8 631 - 170 -2%

Інші операційні витрати 39 613 48 584 8 971 23%

Фінансові витрати - 2 911 2 911 
Інші витрати 642 13 069 12 427 у 20,4 р

Валовий прибуток (збиток 159 374 195 493 36 119 23%

Фінансовий результат до 
оподаткування 58 811 56 490 -2 321 -4%

Податок на прибуток 10 901 13 396 2 495 23%

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ



РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Враховуючи специфіку діяльності установи основними складовими витрат є витрати на оплату праці
і відрахування на соціальні заходи – займають в цілому 60% витрат. Амортизаційні відрахування
становлять близько 10% витрат.

Найбільшу питому вагу в інших операційних витратах займають:
• витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту,
технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) – близько 46% – найбільші з них це витрати на ремонт
суден, берегових ЗНО, будівель і споруд, автотехніки, офісного обладнання, послуги Регістру судноплавства
України з огляду і переосвідчення суднового обладнання і аварійно-рятувального майна на плавзасобах
• 11% займають витрати на оренду приміщень, виробничих майданчиків і площ, плавзасобів і послуг зі
стоянки суден установи
• 10% – втрати від курсових різниць і витрати на купівлю-продаж валюти
• 7% – відрахування в фонд Профспілки, який становив 3,1% від витрат на оплату праці персоналу
установи
• 6 % – витрати на виплату додаткових соціальних гарантій та благ відповідно до умов Колективного
договору.

3% 4%

50%

10%

10%

23%

Стуктура елементів витрат 2019
витрати на сировину та 
основні матеріали

витрати на паливо та 
енергію

Витрати на оплату 
праці

Відрахування на 
соціальні заходи

Амортизація

Інші операційні 
витрати
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22%

Структура елементів витрат 2018
витрати на сировину та 
основні матеріали

витрати на паливо та 
енергію

Витрати на оплату праці

Відрахування на 
соціальні заходи

Амортизація

Інші операційні витрати



Показники 2018 
тис. грн

2019 
тис. грн

Відхилення
тис. грн.           %

Чистий прибуток/збиток 47 910 43 094 -4 816 -10%

Валова рентабельність реалізованої
продукції 34% 36% 2% 7%

Операційна рентабельність реалізованої
продукції 12% 10% -2% -16%

Чиста рентабельність реалізованої
продукції 10% 8% -2% -21%

Сплата податків, зборів та інших
обов'язкових платежів до державного 
бюджету України, тис. грн

144 442 178 433 33 991 24%

Сплата податків, зборів та інших
обов'язкових платежів до державного 
бюджету України, у % від доходів

29% 32% 3% 9%

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ



2018
2019

47 910   

43 094   

Чистий прибуток/збиток

- 10%

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

 визнання витрат щодо зменшення
корисності активів, що перебувають на
території АР Крим, здійснене на дату
балансу;

 приведення у відповідність вартості
запасів, що рахуються в обліку установи,
але втратили первісно очікувану
економічну вигоду (здійснено їх
перерахунок за чистою вартістю
реалізації відповідно до вимог ПС(Б)О 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності»
і ПС(Б)О 28 «Зменшення корисності
активів»).

Не зважаючи на зростання доходів
установи у 2019 році проти факту 2018
року на 13% за рахунок збільшення
надходжень від маякового збору, чистий
прибуток за звітний рік знизився на 10 %,
оскільки фактичні витрати перевищили
минулорічний показник на 16% в наслідок
таких причин:



Показники 2018 2019 Відхилення
тис грн % тис грн % тис. грн. %

І. Необоротні активи, в т.ч. 326 198 60,8% 325 778 60,7% -420 -0,1%

Нематеріальні активи 11 386 2,1% 15 240 2,8% 3 854 33,8%
Незавершені капітальні інвестиції 35 608 6,6% 39 998 7,4% 4 390 12,3%
Основні засоби 273 156 50,9% 269 288 50,1% -3 868 -1,4%

первісна вартість 649 452 121,0% 700 945 130,5% 51 493 8,0%
знос 376 296 70,1% 431 657 80,4% 55 361 14,7%

Довгострокова дебіторська заборгованість 6 048 1,1% 1 252 0,2% -4 796 -79,3%

ІІ. Оборотні активи, в т.ч. 210 534 39,2% 211 315 39,3% 781 0,4%

Запаси 61 397 11,4% 69 262 12,9% 7 865 12,8%
Виробничі запаси 56 874 10,6% 64 872 12,1% 7 998 14,1%
Незавершене виробництво 3 990 0,7% 3 872 0,7% -118 -3,0%
Готова продукція 533 0,1% 518 0,1% -15 -2,8%

Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги

10 911 2,0% 14 939 2,8% 4 028 36,9%

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 8 267 1,5% 12 910 2,4% 4 643 56,2%

з бюджетом 799 0,1% 589 0,1% -210 -26,3%
Інша поточна заборгованість 992 0,2% 13 942 2,6% 12 950 У 13 р.
Гроші та їх еквіваленти 97 452 18,2% 78 544 14,6% -18 908 -19,4%
Витрати майбутніх періодів 29 153 5,4% 18 567 3,5% -10 586 -36,3%

ВСЬОГО АКТИВИ 536 732 100,0% 537 093 100,0% 361 0,1%

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ



Обсяг та структура активів за період 2018-2019р.р. майже не змінилися. Більш ніж 60% в
структурі активів займають необоротні активи, з яких найбільшу питому вагу становлять
основні засоби. Серед оборотних активів, які складають 39% в структурі активів, найбільшу
частку займають грошові кошти та їх еквіваленти – 46% на початок року та 37% на кінець
року, у зв’язку із зменшенням обсягу коштів на кінець періоду і збільшенням на кінець року
обсягів дебіторської заборгованості внаслідок здійснення авансових оплат за укладеними
договорами.

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
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Показники 2018 2019 Відхилення
тис грн % тис грн % тис. грн. %

І. Власний капітал 492 153 91,7% 492 643 91,7% 490 0,1%

Зареєстрований (пайовий) капітал 14 957 2,8% 14 957 2,8% 0 0,0%

Капітал у дооцінках 47 288 8,8% 46 778 8,7% -510 -1,1%

Додатковий капітал 428 272 79,8% 429 417 80,0% 1 145 0,3%

Нерозподілений прибуток 1 636 0,3% 1 491 0,3% -145 -8,9%

ІІ. Довгострокові зобов'язання і
забезпечення

0 0,0% 0 0,0% 0

ІІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 44 579 8,3% 44 450 8,3% -129 -0,3%

Поточна кредиторська заборгованість
за:

0,0%

товари, роботи, послуги 3 724 0,7% 6 299 1,2% 2 575 69,1%

розрахунками з бюджетом 18 261 3,4% 8 806 1,6% -9 455 -51,8%

розрахунками зі страхування 2 180 0,4% 2 516 0,5% 336 15,4%

розрахунками з оплати праці 9 270 1,7% 11 128 2,1% 1 858 20,0%

Поточна кредиторська заборгованість 486 0,1% 2 698 0,5% 2 212 455,1%

Поточні забезпечення 0 0,0% 1 622 0,3% 1 622

Доходи майбутніх періодів 8 021 1,5% 7 953 1,5% -68 -0,8%

Інші поточні зобов'язання 2 637 0,5% 3 428 0,6% 791 30,0%

ВСЬОГО ВЛАСНІ ДЖЕРЕЛА ТА 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

536 732 100,0% 537 093 100,0% 361 0,1%

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ



Обсяг та структура власного капіталу і поточних зобов’язань також залишилися
майже незмінними. На 90% активи установи сформовані за рахунок власного капіталу.
Найбільшу питому вагу в структурі поточних зобов’язань займала поточна кредиторська
заборгованість за розрахунками з бюджетом – скоротилася на кінець року на 52% і поточна
кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці – збільшилася на кінець
періоду на 20%.

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
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ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Виконання норм та вимог законодавства про охорону навколишнього природного
середовища, раціональне використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення
екологічної безпеки визначено положенням ДУ «Держгідрографія».

Робота 74 стаціонарних джерел на 25 промислових площадках у філіях установи
супроводжується викидами в атмосферне повітря, на які є відповідні чинні дозволи на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Протягом 2019 року ДУ «Держгідрографія» сплатила 24 тис. грн. екологічного податку.

У сфері водокористування наявні чинні дозволи на спеціальне водокористування (14
промислових площадок). Згідно з умовами дозволів на спецводокористування, щорічно
проводяться дослідження в лабораторних умовах стану якості води артезіанських
свердловин.

На виконання вимог санітарно-гігієнічного законодавства України, Міжнародної
конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (МАРПОЛ-73/78) забруднені,
лляльні, стічні, фекальні води передаються спеціалізованим підприємствам відповідно до
укладених договорів.

Небезпечні відходи, що утворюються в результаті діяльності, на договірних умовах
передаються спеціальним суб’єктам господарювання, що мають відповідні ліцензії на
право здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (зберігання,
оброблення, утилізація, видалення). Протягом 2019 року витрати на утилізацію майна
склали 72 тис. грн.



СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

У структурі витрат установи значну
частку займають витрати на оплату праці,
оскільки основним напрямком діяльності
установи є організація та здійснення
навігаційно-гідрографічного забезпечення
судноплавства, що в свою чергу вимагає високого
рівня професіоналізму працівників за такими
напрямками як «Гідрографія», «Картографія»,
«Морський транспорт», «Річковий транспорт»
Класифікатора професій ДК 003:2010.



СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

Через велику кількість маяків, вогнів та інших
ЗНО найбільша частка в структурі персоналу
належить працівникам відділів маякової та шляхової
(внутрішні водні шляхи) служб, експлуатації флоту
та плавзасобам, ремонтно-відновлювальним базам.

В установі працюють професіонали за
гідрографічними та картографічними напрямками,
зокрема працівники, які займаються підготовкою,
редагуванням карт, МНК, посібників, і які
відносяться до ФДУ «Укрморкартографія».

Керівники
22%

Професіон
али
18%

Фахівці
23%Технічні 

службовці
1%

Робітники
36%

Структура персоналу за категоріями, 
2019 рік
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Структура персоналу за 
гендерною ознакою

чоловіки жінки

Частка жінок у загальній
кількості працівників досить стала.
Основними напрямками їх праці є
професії економічного та
бухгалтерського характеру,
юридичний профіль, канцелярія та
діловодство. За керівними посадами
на кінець 2019 року працювало 38
жінок, що становить 5% від
загальної кількості персоналу.

Для утримання фахівців в
установі створені гідні умови праці,
забезпечується щорічне зростання
витрат на оплату праці.
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СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

Чисельність та оплата праці
Найменування показника

Факт 
2018 року

Факт 
2019 року

2019 до 
2018

Середня кількість працівників (штатних працівників, 
зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за 
цивільно-правовими договорами),у тому числі:

937 865 92%

директор 1 1 100%
адміністративно-управлінський персонал 50 51 102%
працівники 886 813 92%
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: 221 749,0 244 861,0 110%
директор 1 118,0 2 399,0 215%
адміністративно-управлінський персонал 27 774,0 31 729,0 114%
працівники 192 857,0 210 733,0 109%
Витрати на оплату праці,тис. грн, у тому числі: 216 378,0 241 420,0 112%
директор 1 118,0 2 399,0 215%
адміністративно-управлінський персонал 25 072,0 31 729,0 127%
працівники 190 188,0 207 292,0 109%
Середньомісячні витрати на оплату праці
одного працівника (грн), усього,
у тому числі:

19 243,9 23 258,2 121%

керівник, усього 93 166,7 199 916,7 215%
адміністративно-управлінський персонал 41 786,7 51 844,8 124%
працівники 17 888,3 21 247,6 119%



СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

При заохоченні працівників установа керується
Колективним договором між адміністрацією і
трудовим колективом державної установи
«Держгідрографія» на 2019-2021 роки. Дія Колективного
договору поширюється на всіх працівників установи
незалежно від їх належності до профспілки.

Для забезпечення проведення культурно-масової,
фізкультурної і оздоровчої діяльності установа
щомісячно перераховує кошти на рахунок профспілок
установи.

2018
2019

7176

7415

Відрахування в фонд профспілки, тис.грн

2018
2019

5620
6712

Витрати на виплату додаткових соціальних
гарантій та благ відповідно до умов 

Колективного договору, тис.грн



Основними факторами ризику для діяльності і розвитку 
ДУ «Держгідрографія» є:

Зовнішні

• Нестабільність динаміки суднозаходів в порти України (відповідно до сумарного
умовного об’єму суден, що є базою для розрахунку маякового збору) та неможливість
Установи впливати на кількість суднозаходів, динаміку курсів іноземних валют, від
чого залежить розмір близько 90% доходів Установи
• Нестабільність змін законодавства у фіскальній сфері та невизначеність
дивідендної політики держави унеможливлює довго- та середньострокове планування
розвитку установи.

Внутрішні

• Фізична та моральна застарілість основних засобів установи (коефіцієнт зносу
основних засобів складає 59,4%), в тому числі спеціалізованого гідрографічного флоту –
середній вік суден становить понад 35 років.
• Відсутність змін та уточнень нормативної бази в частині тарифоутворення –
відсутність джерела доходів – компенсатора витрат ДУ “Держгідрографія” на
навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах –
щорічні додаткові витрати, пов’язані з передачею вказаної (додаткової) функції
Установі становлять понад 100 млн. грн.

РИЗИКИ



ІННОВАЦІЇ

Використання БПЛА дасть
можливість Держгідрографії здійснювати
картографування та моніторинг,
підтримувати на сучасному рівні бази
даних картографічної та топографічної
інформації, а саме оперативно
отримувати дані дистанційного
зондування землі про зміну берегової та
гідрографічної обстановки без залучення
сторонніх організацій

Державною установою
«Держгідрографія» розпочато новий
інноваційний етап експлуатації
безпілотного авіаційного комплексу,
спрямований у першу чергу на
підвищення оперативності та
ефективності виконання прямих
завдань з розробки, актуалізації,
видання та підтримки електронних і
паперових навігаційних карт та
посібників для плавання



ІННОВАЦІЇ

Це новий перспективний напрямок
розвитку та використання сучасних
технологій у галузі навігаційно-
гідрографічного забезпечення
судноплавства, гідрографії внутрішніх
водних шляхів і забезпечення широкого
спектра природничих наук сучасними й
актуальними даними.

Старт безпілотника здійснюється
за допомогою катапультної системи.
Посадка – за допомогою парашутної
системи або за принципом посадки
літака. Також БПЛА мають потужну
фотокамеру та 2-частотний GNSS L1/L2
прилад, що дозволить створювати
високоточні ортофотоплани місцевості

Наприкінці 2019 року спеціалістами
установи виконано роботи в районі 905 – 920
км суднового ходу Київського водосховища,
загальним обсягом близько 44 км2 території
вздовж берегової лінії.



ІНВЕСТИЦІЇ

Показники 2018 
тис. грн %

2019 
тис. грн %

Відхилення
тис. грн.            %

Капітальне будівництво 14 0

Придбання (виготовлення) основних засобів 29 971 57 36 126 55 6 155 21

Придбання (виготовлення) інших
необоротних матеріальних активів 1 457 3 1 026 2 -431 -30

Придбання (створення) нематеріальних
активів 2 000 4 4 496 7 2 496 125

Модернізація, модифікація (добудова, 
дообладнання, реконструкція) основних
засобів

15 413 29 18 324 28 2 911 19

Капітальний ремонт 3 430 7 5 615 9 2 185 64

Капітальні інвестиції всього 52 271 100 65 601 100 13 330 26



ІНВЕСТИЦІЇ

В 2019 році порівняно з 2018
роком спостерігається збільшення
капітальних інвестицій на 26%
(13 330 тис.грн).
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Таке зростання відбувалось в
основному за рахунок інвестицій у
придбання основних засобів, які протягом
всього терміну складали 55% всіх інвестицій
2019 року, та збільшились на 6 155 тис.грн
(21%) в порівнянні з 2018 роком за рахунок
вкладень у гідрографічні катери, суднове,
навігаційне та гідрографічне обладнання,
безпілотний авіаційний комплекс



ІНВЕСТИЦІЇ

Незначно меншим, проте також вагомим був вклад у придбання
нематеріальних активів, а саме в інші НА виробничого призначення (програмне
забезпечення для обробких даних, космозйомки, виробничого обладнання тощо),
які протягом всього терміну складали 7% всіх інвестицій 2019 року, та
збільшились на 2 496 тис.грн (125 %) в порівнянні з 2018 роком.

Придбання (створення) нематеріальних
активів за 2018 рік (тис.грн)

електронні навігаційні карти

інші НА виробничого призначення (програмне забезпечення для 
обробких даних, космозйомки, виробничого обладнання тощо)

електронні навігаційні карти

інші НА виробничого призначення (програмне забезпечення для 
обробких даних, космозйомки, виробничого обладнання тощо)

Придбання (створення) нематеріальних
активів за 2019 рік (тис.грн)

2 784

1 712

1 759

241



ІНВЕСТИЦІЇ

Також розпочато ремонтні роботи на баржах: "Т-502", "Т-703", "Т-313", які
використовуються для проведення сезонного встановлення та зняття плавучих
застережних знаків (буїв) і виконання обстановочних робіт на внутрішніх водних
шляхах.

Капітальний ремонт збільшився у 2019 році на 64% (2 185 тис.грн) відносно 2018
року. Завершено ремонти т/х "Шляховий-151", т/х "Шляховий-152" за допомогою цих
суден Держгідрографія виконує роботи з оперативного, цілодобового обслуговування
засобів навігаційного обладнання та підтримання берегових знаків-орієнтирів на
акваторіях водосховищ на річці Дніпро.

ПІСЛЯ

ПІСЛЯ

ДО

ДО

т/х "Шляховий-152" т/х "Шляховий-151"



ІНВЕСТИЦІЇ

Частка вкладень в модернізацію, модифікацію (добудову, дообладнання,
реконструкцію) основних засобів у 2019 році склала 28 % всіх інвестицій 2019 року, та
збільшились на 2 911 тис.грн (19%) в порівнянні з 2018 роком. Ці кошти були спрямовані
на модернізацію карт, переобладнання та модернізацію флоту , а саме "БГК-334", т/х
"Кречет", баржі: "Т-317" і "Т-151" .
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