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1. Організаційна структура та опис діяльності 
 
 
Відкрите акціонерне товариство «Державна акціонерна компанія 

«Автомобільні дороги України» (далі – Компанія) створено постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 221 «Про утворення 
відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія 
«Автомобільні дороги України» на виконання Указу Президента України від 
8 листопада 2001 року №1056/2001 «Про заходи щодо поліпшення ефективності 
управління дорожнім господарством». Державна реєстрація Компанії проведена 
18.03.2002. До статутного капіталу Компанії внесено майно державних 
підприємств, які належали до сфери управління Державної служби 
автомобільних доріг і до її утворення входили до складу Української державної 
корпорації по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг. 
У подальшому тип акціонерного товариства було змінено на публічне, що 
знайшло своє відображення і в зміні найменуванні підприємства.  

Наказом Державного агентства автомобільних доріг України від 
28.12.2018 № 421 змінено найменування на акціонерне товариство «Державна 
акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (далі – Компанія) та 
визначено її тип – приватне акціонерне товариство. 

Засновником і єдиним акціонером Компанії є держава в особі Державного 
агентства автомобільних доріг України (Укравтодор), яке здійснює 
повноваження вищого органу управління Компанії та виконує функції з 
управління корпоративними правами держави щодо Компанії. 

Місцезнаходження Компанії: вул. Антоновича, 51, м. Київ, 03680, 
ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ) 31899285. 

Розмір Статутного капіталу Компанії становить 1 266 140 698,90 гривень. 
Статутний капітал поділено на 1 272 887 простих іменних акцій номінальною 
вартістю 994,7 грн кожна.  

Організаційна структура Компанії є близькою до чистого горизонтального 
холдингу, адже їй підпорядковується 33 дочірні підприємства (група 
підприємств Компанії), які є окремими юридичними особами: 

 
№ 
з/п 

Ідентифікаційний 
код  Найменування юридичної особи Місцезнаходження 

юридичної особи 

1. 31829422 
 

Дочірнє підприємство «Кримавтодор» 
ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» 

95028, м.Сімферополь, 
вул. Кечкеметська, 184/1 

2. 32054743 
 

Дочірнє підприємство «Вінницький 
облавтодор « ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

21100, м. Вінниця, вул. 40-
річчя Перемоги, 27 

3. 32035139 
 

Дочірнє підприємство «Волинський 
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

43001, м. Луцьк, 
вул. Ковельська, 41 

4. 31950828 
 

Дочірнє підприємство «Дніпропетровський 
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

49600, м. Дніпропетровськ, 
вул. Леніна, 24 

5. 32001618 
 

Дочірнє підприємство  «Донецький 
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

83055, Донецька обл., 
м. Покровськ, 

вул. Дніпропетровська, б.2 

6. 32008278 
 

Дочірнє підприємство  «Житомирський 
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

10003, м. Житомир, 
Богунський р-н, 

вул. Перемоги, 75 



7. 31179046 
 

Дочірнє підприємство  «Закарпатський 
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

88000, м. Ужгород, 
вул. Собранецька, 39 

8. 32025623 
 

Дочірнє підприємство  «Запорізький 
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

69095, м. Запоріжжя, 
вул. Українська, 50 

9. 31790584 
 

Дочірнє підприємство  «Івано-Франківський 
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

76004, м. Івано-Франківськ, 
вул. Петрушевича, 1 

10. 33096517 
 

Дочірнє підприємство  «Київське обласне 
дорожнє управління» ВАТ «ДАК 
«Автомобільні дороги України» 

03150, м. Київ, 
Солом`янський р-н, вул. 

Народного ополчення, 11-А 

11. 32039992 
 

Дочірнє підприємство  «Кіровоградський 
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

25015, м. Кіровоград, 
вул. Полтавська, 38 

12. 31995774 
 

Дочірнє підприємство  «Луганський 
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

91000, Луганська обл., 
Старобільський район,  

с. Чмирівка, вул. Східна, 4. 

13. 31978981 
 

Дочірнє підприємство  «Львівський 
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

79053, м. Львів, 
Франківський р-н, 

Володимира Великого, 54 

14. 31159920 
 

Дочірнє підприємство  «Миколаївський 
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

54029, м. Миколаїв, 
вул. Галини Петрової, 2А 

15. 32018511 
 

Дочірнє підприємство  «Одеський 
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

65031, м. Одеса, 
вул. Грушевського, 49 

16. 32017261 
 

Дочірнє підприємство  «Полтавський 
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

36024, м. Полтава, 
вул. Куйбишева, 22А 

17. 31994540 
 

Дочірнє підприємство  «Рівненський 
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

33000, м. Рівне, 
вул. Остафова, 7 

18. 05422674 
 

Дочірнє підприємство  «Севастопольський 
упрдор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги 

України» 

99014, м. Севастополь, 
вул. Хрустальова, 22 

19. 31931024 
 

Дочірнє підприємство  «Сумський 
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги 

України» 

40002, м. Суми, 
Ковпаківський р-н, 

вул. Роменська, 79/2 

20. 31995099 
 

Дочірнє підприємство  «Тернопільський 
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги 

України» 

46001, м. Тернопіль, 
вул. Олени Кульчицької, 8 

21. 31941174 
 

Дочірнє підприємство  «Харківський 
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги 

України» 

61202, м. Харків, 
вул. Ахсарова, 2 

22. 31918234 
 

Дочірнє підприємство  «Херсонський 
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги 

України» 

73036, м. Херсон, 
вул. Поповича, 23 

23. 31100492 
 

Дочірнє підприємство  «Хмельницький 
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги 

України» 

29000, м. Хмельницький, 
вул. Свободи, 77 

24. 31141625 
 

Дочірнє підприємство  «Черкаський 
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги 

України» 

18006, м. Черкаси, 
бул. Шевченка, 389 

25. 31963989 
 

Дочірнє підприємство  «Чернівецький  
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги 

України» 

58018, м. Чернівці, 
вул. Головна, 205 

26. 32016315 
 

Дочірнє підприємство  «Чернігівський 
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги 

України» 

14005, м. Чернігів, 
Деснянський р-н, 
вул. Київська, 17 

27. 05423018 
 

Дочірнє підприємство  «ШРБУ-100» ВАТ 
«ДАК «Автомобільні дороги України» 

07335, Київська область, 
Вишгородський р-н, 

с. Демидів 



28. 31803425 
 

Дочірнє підприємство  «Львівський 
дорсервіс» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги 

України» 

81400, Львівська область, м. 
Самбір, вул. Чорновола, 32 

29. 34891341 
 

Дочірнє підприємство  «Оздоровчий комплекс 
«Поділля» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги 

України» 

32000, Хмельницька обл., 
Городоцький район, 

смт. Сатанів 

30. 21582733 
 

Дочірнє підприємство  «Управління 
експлуатації будинків» ВАТ «ДАК 

«Автомобільні дороги України» 

03150 м. Київ, 
вул. Антоновича, 51 

31. 03443666 
 

Дочірнє підприємство  «Західдорвибухпром» 
ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» 

46006, м. Тернопіль, 
вул. Гайова, 47 

32. 34385082 
 

Дочірнє підприємство  «Пансіонат 
«Дорожник» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги 

України 

72100, Запорізька область, 
м. Приморськ, вул. Курортна, 

85 

33. 03445665 
 

Дочірнє підприємство  «Київський 
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги 

України» 

03150, м. Київ, 
вул. Народного ополчення, 

11-А 
 
Майновою основою дочірніх підприємств є передане їм у господарське 

відання майно Компанії. 
Основну виробничу діяльність виконують 24 дочірні підприємства 

Компанії – облавтодори (за винятком дочірнього підприємства «Київський 
облавтодор») і дочірнє підприємство «Київське обласне дорожнє управління», 
кожне з яких розташоване в окремій області. До складу дочірніх підприємств 
Компанії станом на 31.12.2018 входить 340 філій (райавтодори, автодори, 
дорожньо-експлуатаційні дільниці, дорожньо-експлуатаційні управління тощо), 
які фактично здійснюють господарську діяльність. Зазначені дочірні 
підприємства Компанії мають складну та територіально розгалужену 
організаційну структуру, побудовану на основі поєднання лінійного та 
територіального підходів до експлуатаційного утримання доріг загального 
користування.  

2 дочірніх підприємства Компанії – Севастопольський упрдор і 
Кримавтодор знаходяться на анексованій території України і на разі Компанією 
не контролюються. Також у зв’язку з проведенням ООС (АТО) на території 
Донецької та Луганської області, дочірні підприємства «Донецький облавтодор» 
та «Луганський облавтодор» втратили контроль над частиною активів та їх 
балансоутримувачами (філіями). Так, в зоні проведення ООС (АТО) та на 
непідконтрольній території України знаходяться наступні : 

філії ДП «Луганський облавтодор»: 
- філія «Антрацитівська ДЕД»; 
- філія «Краснодонський РАД»; 
- філія «Лутугінський РАД»; 
- філія «Перевальський РАД»; 
- філія «Свердловський РАД»; 
- філія «Слов’яносербський РАД»; 
- філія «Луганська ДЕД»; 

філії ДП «Донецький облавтодор»: 
- філія «Новоазовський автодор»; 
- філія «Тельманівський автодор»; 
- філія «Харцизький автодор»; 
- філія «Шахтарський автодор»; 



- частина філії «Автодор №3»; 
- дебальцівська дільниця філії «Артемівська ДЕД»; 
- філія «Мар’їнский автодор». 

Керівництво зазначених підприємств і Компанії не володіє достовірною 
інформацією про збереження майна зазначених філій та їх стану.  

Також Компанія має 7 дочірніх підприємств, які здійснюють допоміжну 
або непрофільну діяльність.  

Відповідно до Статутів Компанії, що були чинним у звітному році, 
затверджених наказами Державного агентства автомобільних доріг України від 
11.10.2017 № 385 та від 28.12.2018 № 421, метою діяльності Компанії є 
задоволення потреб держави, територіальних громад, юридичних і фізичних 
осіб у безпечних та якісних автомобільних дорогах загального користування, 
роботах та послугах, що виконує (надає) Компанія, одержання прибутку від 
здійснення господарської діяльності, сприяння у розвитку дорожньої галузі, 
виробничому та соціальному розвитку підприємств дорожнього господарства, 
підвищення ефективності використання ними матеріальних, фінансових та 
інших ресурсів. 

Предметом діяльності Компанії та її дочірніх підприємств є: 
виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 

автомобільних доріг, мостів, інших споруд та елементів обстановки доріг; 
забезпечення стабільної роботи дорожнього комплексу в умовах 

стихійного лиха, аварій, катастроф і подолання їхніх наслідків; 
розвиток промисловості та виробництва будівельних, дорожньо-

будівельних матеріалів і конструкцій, інших виробів, необхідних для 
будівництва та ремонту автомобільних доріг і споруд на них; 

розробку родовищ будівельних матеріалів, переробку гірничої маси, 
виробництво будівельних матеріалів; 

діяльність головних управлінь  (хед-офісів); 
допоміжне обслуговування наземного транспорту; 
інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. 
Основним видом діяльності дочірніх підприємств Компанії є 

експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт доріг загального 
користування. Замовниками дорожніх робіт (послуг), що виконують дочірні 
підприємства Компанії, є Служби автомобільних доріг в областях (далі САД) – 
щодо доріг державного значення, та обласні державні адміністрації (ОДА) чи 
уповноважені ними органи/підприємства – щодо доріг місцевого значення. Такі 
роботи (послуги) оплачуються відповідними державними замовниками за 
рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Дочірні 
підприємства Компанії також виконують окремі дорожні роботи/послуги щодо 
вулиць і доріг населених пунктів на замовлення відповідних органів місцевого 
самоврядування та для інших (приватних) замовників. Крім того, деякі дочірні 
підприємства Компанії надають послуги машин і механізмів, а також продають 
продукцію власного виробництва (асфальтобетон, бітумну емульсію, гранітний 
щебінь, пісок). 

Виробничі потужності дочірніх підприємств Компанії, з урахуванням їх 
філій, включають 231 технічно справних асфальтобетонних заводів, 19 діючих 
кар’єрів для видобутку сипучих матеріалів (граніту, піску тощо), близько 



17 тисяч одиниць автотранспорту та дорожньо-будівельної техніки, у т.ч. 
спеціалізованої техніки, призначеної виключно для очищення доріг від снігу 
при інтенсивних снігопадах, що мають характер стихійного лиха (автогрейдери, 
роторні снігоочисники). 

Група підприємств Компанії має важливе значення для економіки і 
безпеки України, оскільки, здійснюючи експлуатаційне утримання близько 85 % 
мережі доріг загального користування державного значення, забезпечує проїзд 
автотранспорту цими стратегічними шляхами, а також виконує мобілізаційні 
завдання. 

Не зважаючи на постійну втрату позицій на ринку дорожніх робіт, 
більшість дочірніх підприємств Компанії залишались в 2018 році штучними 
монополістами на обласних ринках експлуатаційного утримання та поточного 
дрібного ремонту доріг загального користування, займаючи станом на 
31.12.2018 85 % відповідного ринку щодо доріг державного значення та 68 % 
щодо доріг місцевого значення. Таке монопольне становище обумовлюється 
наявністю у дочірніх підприємств Компанії спеціалізованої техніки для 
експлуатаційного, у т.ч. зимового утримання доріг, персоналу, який має значний 
досвід його здійснення, та розгалуженої інфраструктури виробничих баз, 
розташованих у безпосередній близькості до автомобільних доріг загального 
користування. Проте визначальними чинниками, які обумовлюють монопольне 
становище Компанії, є низька рентабельність більшості послуг з 
експлуатаційного утримання доріг, економічна неадекватність ціноутворення на 
них, неналежне планування державними замовниками закупівель відповідних 
робіт/послуг та відсутність можливості укладення довгострокових (5-7 років) 
договорів про утримання доріг. Унаслідок цих факторів відповідний сегмент 
ринку дорожніх робіт наразі є економічно непривабливим для приватних 
підрядників. 

Компанія та її дочірні підприємства не мають визначеної стратегії. 
Опосередковано стратегічна позиція держави щодо групи підприємств Компанії 
визначається в основних стратегічних документах щодо розвитку дорожньої 
галузі. Так, у Концепції Державної цільової економічної програми розвитку 
автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-
2022 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 січня 
2018 р. № 34-р, монополізм держави (в особі Компанії) у сфері 
експлуатаційного утримання автомобільних доріг визначено як одну з ключових 
проблем у дорожньому господарстві України, яка має бути подолана. 

У Стратегічному плані розвитку автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства на період до 2020 року, затвердженому наказом 
Міністерства інфраструктури України від 21 грудня 2015 року № 548, 
вказується, що будівництво та технічне утримання будуть передані на тендер та 
виконуватимуться приватними компаніями. Та ж процедура буде використана 
для контролю та управління будівництвом та утриманням доріг. Державні 
компанії, які зараз виконують роботи, пройдуть аудит і, якщо це буде необхідно 
і актуально, будуть приватизовані на основі конкурсу. 

У Концепції реформування системи державного управління 
автомобільними дорогами загального користування, схваленій розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 року № 1096, у редакції згідно з 



розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 432-р, 
передбачається реформування Компанії, оптимізація структури її дочірніх 
підприємств з урахуванням вимог законодавства та передача частини їх майна, 
прав та обов’язків до сфери управління Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій.  

Компанія входить до розміщеного на сторінці «Стратегічне бачення 
управління державними підприємствами» сайту Мінекономрозвитку Переліку 
об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом 
реорганізації або ліквідації. 

У 2018 році здійснювалось реформування Компанії відповідно до 
схваленого в лютому 2017 року Міністром інфраструктури України та 
затвердженого головою Укравтодору Плану заходів щодо реформування 
Компанії (далі План), який було впроваджено на виконання відповідного 
протокольного доручення Уряду після відміни Урядом 07.12.2016 ліквідації 
Компанії. 

Зазначений План включає наступні основні етапи реформування 
Компанії: 

1) фінансове оздоровлення та реструктуризація Компанії (2017 рік); 
2) реорганізація філій дочірніх підприємств Компанії (облавтодорів) 

шляхом створення на їх базі структурних виробничих підрозділів – дільниць 
(2017-2018 роки); 

3) реорганізація дочірніх підприємств та створення на їх базі філій 
Компанії (2019 рік). 

Очікуваним результатом (метою) реформування Компанії відповідно до 
Плану є побудова вертикально-інтегрованої структури (підприємства) шляхом 
приєднання дочірніх підприємств до Компанії та створення на їх базі філій 
Компанії. Однак в основі цього Плану лежать невірні цільові очікування, адже 
вертикальна інтеграція передбачає об’єднання в рамках однієї структури 
(підприємства, холдингу тощо) різних ланок ланцюгу виробництва певного 
товару чи послуги. Проте облавтодори виробляють одну і ту ж продукцію (з 
неістотними відмінностями), а тому не можуть утворювати різні ланки 
виробничих процесів. Всі вони відносяться до однієї дорожньої галузі та 
посідають одну і ту ж ланку виробництва. Інтеграція таких підприємств в 
економічній теорії називається горизонтальною. Отже, фактично План 
передбачає побудову Компанії як не вертикально, а горизонтально 
інтегрованого підприємства. 

Виконання у 2017-2018 роках передбачених Планом заходів не призвело 
до очікуваних результатів, зокрема, не відбулося фінансове оздоровлення 
дочірніх підприємств. Також була виявлена низка проблем, які не лише 
унеможливлюють його успішну реалізацію, а й взагалі ставлять під загрозу 
існування Компанії. Так, при приєднанні дочірніх підприємств до Компанії, як 
це передбачається Планом, вона стане правонаступником всіх їх прав і 
обов’язків, а отже й всіх боргів. Відтак, після закінчення інтеграційних процесів 
у Компанії, як цілісному підприємстві, зосередиться значна кредиторська 
заборгованість, яка не покриватиметься її оборотними активами. Дефіцит 
коштів для покриття такої різниці становитиме щонайменше 400 млн грн. За 
таких умов будь-який кредитор з достатнім розміром підтверджених вимог 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/432-2015-%D1%80/paran8%23n8


(більше 300 мінімальних заробітних плат) зможе ініціювати визнання 
інтегрованої Компанії неплатоспроможною, що може в кінцевому підсумку 
призвести до визнання її банкрутом. За таких обставин і за відсутності значних 
державних чи інших зовнішніх інвестицій в Компанію, які наразі не 
передбачаються, подальша реалізація Плану створить істотний ризик 
банкрутства Компанії та втрати для держави стратегічно важливого майна й 
виробничих потужностей. Це обумовлює необхідність перегляду зазначеного 
Плану чи заміну стратегії держави щодо Компанії. 

.  



2. Результати діяльності 
 
 
Згідно з даними консолідованої фінансової звітності, складеної за 

Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі МСФЗ), група 
підприємств Компанії отримала у 2018 році загалом 7 884 млн грн валового 
доходу від реалізації продукції (робіт, послуг, товарів). Основний дохід (92 %) 
було отримано за рахунок виконання дорожніх робіт і надання послуг з 
поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних 
доріг загального користування державного та місцевого значення. 

Структура отриманого валового доходу групи підприємств Компанії: 
 

№ 
з/п Види продукції Обсяг реалізації 

млн. грн % 
1. Дорожні роботи, 

у т.ч.: 
7 378  

1.1. виконані субпідрядниками 1 832  
1.2. виконані власними силами, 

з них: 
5 545 91,6 

1.2.1 за кошти Державного дорожнього фонду 
(Державний бюджет) 

2 875 47,5 

1.2.2. за кошти субвенцій місцевим бюджетам 
областей з Державного дорожнього фонду 

1 976 32,6 

1.2.3. за кошти міжнародних банків і 
співфінансування 

466 7,7 

1.2.4. за митні кошти 14 0,2 
1.2.5. за кошти з інших джерел 214 3,5 
2. Послуги машин і механізмів 149 2,5 
3. Продукція власного виробництва 245 4,1 
4. Інші види діяльності (вибухові роботи, оздоровчі 

послуги, здавання нерухомого майна в оренду) 
112 1,9 

Всього 7 884 
 

 
Дохід, отриманий групою підприємств Компанії у 2018 році, порівняно з 

2017 роком збільшився на 23%. Порівняно з попереднім роком збільшився на 
17 % й дохід від власної (без залучення субпідрядників) діяльності дочірніх 
підприємств Компанії. 

У рамках реформи дорожньої галузі та децентралізації управління 
автомобільними дорогами загального користування в 2018 році дороги 
місцевого значення були передані в управління обласних державних 
адміністрацій. Це обумовило диверсифікацію діяльності облавтодорів. 
Унаслідок цього в 2018 році їх переважна більшість уклали договори на 
експлуатаційне утримання не лише доріг державного значення (з обласними 
САД), а й доріг місцевого значення (з ОДА чи уповноваженими 
органами/підприємствами), які фінансувались за рахунок субвенцій з 
Державного бюджету місцевим бюджетам областей на дорожні потреби. У 2018 
році група підприємств Компанії отримала майже третину доходів від 
виконання робіт/послуг щодо доріг місцевого значення.  



Отриманий від власної діяльності дохід групи підприємств Компанії був 
використаний на забезпечення їх господарської діяльності. Надходження були 
використані дочірніми підприємствами Компанії на придбання матеріалів та 
енергоресурсів (53 %), виплату заробітної плати (22 %), сплату єдиного внесу 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі ЄСВ) і податку на 
доходи фізичних осіб (10 %), сплату податку на додану вартість, податку на 
прибуток підприємств та інших податків до державного та місцевого бюджетів 
(7%), оплату інших витрат операційної діяльності (8 %). 

Фінансовим результатом (консолідованим) діяльності Компанії за МСФЗ у 
2018 році є чистий збиток у розмірі 315 млн грн. За результатами 2018 року 
чистий збиток на одну просту акцію складає 0,24 грн. 

Необхідно відзначити, що 12 дочірніх підприємств Компанії отримали 
чистий прибуток у сумі 26 млн грн, тоді як чистий збиток 19 дочірніх 
підприємств становить 341 млн грн. 

Збиткова діяльності 19 дочірніх підприємств та Компанії в цілому 
обумовлена низкою факторів і насамперед: 

− недостатнім для покриття зобов’язань обсягом доходів від виконання 
дорожніх робіт/послуг. Так, 7 дочірніх підприємств (Київське обласне дорожнє 
управління, Закарпатський, Івано-Франківський, Миколаївський, Одеський, 
Полтавський, Тернопільський облавтодори) у 2018 році виконали дорожніх 
робіт менше (у грошовому виразі), ніж у 2017 році. Однією з причин цього є їх 
неконкурентоздатність через значну технічну зношеність машин і механізмів. 
При створенні Компанії та визначенні мінімального рівня рентабельності 
послуг з утримання автомобільних доріг загального користування 
передбачалось, що оновлення дорожньої техніки та механізмів її дочірніх 
підприємств буде здійснюватись за рахунок централізованих капітальних 
інвестицій з державного бюджету. Проте тривалий час це не відбувалось; 

− зменшенням обсягів залучення окремих дочірніх підприємств 
Компанії (Київське обласне дорожнє управління, Закарпатський, 
Миколаївський, Одеський, Полтавський, Тернопільський, Черкаський 
облавтодори) до виконання робіт/послуг щодо автомобільних доріг місцевого 
значення, у т.ч. шляхом встановлення замовниками дискримінаційних умов та 
застосування адміністративних важелів впливу; 

− неадекватним ціноутворенням на роботи/послуги дочірніх 
підприємств Компанії та відмовою частини державних замовників 
відшкодовувати загальновиробничі та адміністративні витрати облавтодорів у 
повному обсязі. Так, при зростанні в 2018 році мінімального розміру заробітної 
плати розмір кошторисної заробітної плати в дорожній галузі не переглядався. 
Внаслідок цього дочірні підприємства на виконання вимог законодавства були 
змушені підвищували своїм працівникам заробітну плату, не маючи для цього 
необхідних джерел їх виплат. Державні замовники, вирішуючи питання про 
відшкодування загальновиробничих і адміністративних витрат дочірніх 
підприємств, керувались нормативами, що не відповідали реаліям 2018 року. Не 
відшкодовувались дочірнім підприємствам Компанії витрати на сторожову 
охорону виробничих баз, у т.ч. тих, які не використовувались у їх господарській 
діяльності внаслідок простою. Утримання таких баз є прямими збитками 
дочірніх підприємств. При цьому вже 12 років не знаходить свого системного 



вирішення Державним агентством автомобільних доріг України проблема їх 
відчуження чи передачі в оренду. Зазначені обставини призвели до збільшення 
перевитрат дочірніх підприємств Компанії на загальну суму 135 млн грн, а 
саме: 

Стаття витрат Розмір 
перевитрат, млн. 

грн 
матеріальні ресурси 8 
заробітні плата робітників, механізаторів, 
адміністративного і лінійного персоналу  
філій 

80 

відрахування на соціальні заходи 18 
решта статей загальновиробничих витрат 
(у т.ч. сторожова охорона виробничих баз) 

9 

інші податки 1 
відшкодування доплат за рухомий характер 
робіт 

3 

адміністративні витрати 16 
− постійною впродовж останніх років заборгованістю основних 

державних замовників (САД в областях) перед дочірніми підприємствами 
Компанії та нарощуванням її розміру у 2018 році. Так, у 2017 році 
середньорічна заборгованість державних замовників перед групою підприємств 
Компанії на кінець місяця становила 410 млн грн, тоді як у 2018 році – вже 505 
млн грн. Постійний характер і значний розмір такої заборгованості закономірно 
призвели до економічних втрат та значного дефіциту обігових коштів, що 
негативно вплинуло на можливість дочірніх підприємств вчасно виплачувати 
заробітну плату, сплачувати податки і загальнообов’язкові платежі, оплачувати 
придбані матеріали і сировину, оплачувати послуги і роботи субпідрядників, 
тощо. Внаслідок цього, у 2018 році дочірнім підприємствам були нараховані 
різні санкції за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань на загальну суму 
74 млн грн; 

− обов’язком створення резервів забезпечень наступних виплат. З 
переходом у 2018 році до складання звітності за МСФЗ дочірніми 
підприємствами були нараховані та відображені у звітності відповідні резерви 
(забезпечення) на загальну суму 159 млн грн, у т.ч. на сплату штрафів і пені за 
несвоєчасну сплату податків та обов’язкових платежів, несвоєчасну реєстрацію 
податкових накладних, неустойки та інших санкцій за несвоєчасне виконання 
договірних фінансових зобов’язань; 

− законодавчою вимогою виплачувати низькооплачуваним працівникам 
заробітну плату не нижче встановленого законодавством мінімального рівня. 
Виконання цієї вимоги за відсутності додаткових джерел здійснюється за власні 
кошти дочірніх підприємств. Так, тільки сторожам і прибиральницям такі 
доплати разом з ЄСВ у 2018 році склали понад 60 млн грн.  
  



3. Ліквідність та зобов’язання 
 
 

Станом на 31.12.2018 коефіцієнт загальної ліквідності Компанії становить 
0,612, при нормативному значенні більше 2, а абсолютної ліквідності – 0,086, 
при нормативному значенні більше 0,2-0,25. 

На кінець звітного періоду у складі оборотних активів Компанії, які 
забезпечують абсолютну ліквідність, були грошові кошти у сумі 201 млн грн. 
Оборотні активи, які забезпечують загальну ліквідність, становили 1 429 млн 
грн. Вони складались із запасів – 498 млн грн, дебіторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги – 556 млн грн, іншої дебіторської заборгованості – 135 
млн грн., витрат майбутніх періодів – 5 млн грн, грошей – 201 млн грн та інших 
оборотних активів – 34 млн грн. 

На кінець 2018 року поточні зобов’язання Компанії становили 2 334 млн 
грн. Вони складались з короткострокових кредитів банків – 56 млн грн, 
поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями – 
6 млн грн, за товари, роботи, послуги – 1 058 млн грн, за розрахунками з 
бюджетом – 559 млн грн, за розрахунками зі страхування – 65 млн грн, з оплати 
праці – 151 млн грн, за отриманими авансами – 57 млн грн, з поточних 
забезпечень (забезпечення виплати відпусток, винагороди за вислугу років, за 
підсумками роботи за рік, матеріального заохочення, витрат по тимчасових 
будівель і споруд на виробництві) – 175 млн грн, інших поточних зобов’язань – 
207 млн грн. 

На кінець 2018 року забезпечення наступних витрат і платежів становили 
загалом 646 млн грн, з яких 471 млн грн – це довгострокові забезпечення  
наступних виплат штрафних санкцій, 175 млн грн – поточні забезпечення 
виплати відпусток, винагород за вислугу років та за підсумками роботи за рік, 
матеріального заохочення, витрат по тимчасових будівлях і спорудах на 
виробництві. 
  



4. Екологічні аспекти 
 
 

Діяльність дочірніх підприємств Компанії тісно пов’язана із впливом на 
навколишнє середовище. Такий вплив дочірніх підприємств унаслідок їх 
виробничої діяльності є як негативним – викиди в атмосферне повітря, шум, 
вібрації, забруднення ґрунту тощо, так і позитивним – озеленення смуг відводу 
автошляхів, прибирання сміття на узбіччях автомобільних доріг, прибирання 
проїзної частини автомобільних доріг, у т.ч. від залишків фрикційних 
матеріалів після завершення сезону зимового утримання, ліквідація порослі, 
покіс трави тощо.  

При поводженні з джерелами забруднення навколишнього середовища 
дочірні підприємства виконують вимоги чинного природоохоронного 
законодавства, зокрема, щодо дотримання санітарно-захисних зон, 
встановлення очисного обладнання тощо.  

При виробництві асфальтобетону застосовуються технології, орієнтовані 
на попередження забруднення навколишнього середовища та зменшення витрат 
ресурсів. Діючі асфальтобетонні заводи дочірніх підприємств Компанії мають 
дозволи на викиди забруднюючих речових в атмосферне повітря. Проводиться 
постійний екологічний моніторинг та оцінка їх впливу на довкілля та здоров’я 
людей. 

Ще одним напрямком зменшення впливу діяльності дочірніх підприємств 
на навколишнє середовище є встановлення на окремих автомобілях дочірніх 
підприємств газобалонного обладнання, що дозволяє зменшити їх викиди в 
атмосферне повітря. 

Також більша частина дочірніх підприємств перейшла на використання 
енергозберігаючих ламп для освітлення приміщень і території виробничих баз, 
що дозволило їм істотно зменшити споживання електричної енергії. 

Зимове утримання автомобільних доріг загального користування, що 
виконується дочірніми підприємствами, також пов’язане з екологічною 
безпекою, адже протиожеледні засоби, насамперед, піскосоляна суміш, 
здійснюють негативний вплив на ґрунти та рослинність. З огляду на це і задля 
його зменшення дочірні підприємства проводять завчасну підготовку до 
зимового періоду, зокрема, поповнюють запаси протиожеледних матеріалів, 
приводять до ладу спеціальну техніку та обладнання для прибирання снігу, 
проводять інструктажі та спеціальне навчання персоналу. При настанні 
зимового періоду спеціальна техніка, обладнання та працівники філій 
облавтодорів приводяться до стану готовності, організовуються робочі 
чергування, у т.ч. безпосередньо на дорогах, і за потреби (перевищення рівня 
накопичення снігу) терміново і невідкладно проводиться прибирання снігу для 
недопущення утворення снігового накату та переметів на дорогах.  
  



5. Соціальні аспекти та кадрова політика 
 
 

Кадрова політика групи підприємств Компанії направлена на збереження 
трудових колективів дочірніх підприємств та їх філій.  

Загальна кількість працівників дочірніх підприємств Компанії становить 
17 548 осіб. В апараті управління Компанії працює 77 осіб. Загалом в групі 
підприємств Компанії працює 3 629 жінок. 

За 2018 рік загальні чисельність працівників групи підприємств Компанії 
зменшилась на 1 842 чол., або на 9,5 %. Це пояснюється проведенням у 2018 
році оптимізацією структури окремих дочірніх підприємств. Плинність кадрів 
за звітний рік складає 41 % (7 992 чол. звільнених). Середньооблікова 
чисельність працівників за 2018 рік складає 18 245 чол., з них:  4 956 чол. – 
інженерно-технічні працівники (ІТП), 10 933 чол. – робітники, 2 356 чол. – 
обслуговуючий персонал. 

Аналіз кількісного та якісного складу ІПТ дочірніх підприємств Компанії 
показав, що 3114  чол.  мають вищу освіту ( 62,8 %), мають вищу освіту за 
фахом – 2383 чол. ( 48 %). Нестача інженерно-технічних кадрів складає 471 
чол., зокрема 420 вакансій присутні у філіях дочірніх підприємств, з них 
головних інженерів – 56, інженерів – 61, виконробів/майстрів – 156. Негативно 
впливає на виробничу діяльність групи підприємств Компанії нестача 
механізаторських кадрів – 659 чол., дорожніх робочих – 519 чол. Найбільше 
механізаторів не вистачало у Київському обласному дорожньому управлінні 
(114 чол.), Одеському облавтодорі (76 чол.), Львівському облавтодорі (49 чол.).  

Значна кількість працівників Компанії (3 214 чол. або 18,3 % від загальної 
чисельності працівників) має пенсійний вік або передпенсійний вік, що 
обумовлює ризик подальшого загострення проблеми належного кадрового 
забезпечення. 

З огляду на це перед групою підприємств Компанії гостро постало 
питання підготовки молодих кадрів. З огляду на це, дочірні підприємства 
Компанії планують та здійснюють заходи з підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників за рахунок коштів підприємства. 

Станом на кінець 2018 року підготовку, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації кадрів проходило: 

Підготовка Перепідготовка Підвищення 
кваліфікації 

ІТП Робітничі 
кадри ІТП Робітничі 

кадри ІТП Робітничі 
кадри 

64 
особи 655 осіб 7 осіб 213 осіб 263 осіб 135 осіб 

Такі заходи включають як внутрішньо корпоративне навчання, так і 
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів у спеціалізованих 
навчальних закладах різних рівнів. 

Згідно рекомендацій Компанії у 2018 році половина дочірніх підприємств 
направили кошти на підготовку та перепідготовку 32 інженерно-технічних 
працівників, зокрема: Волинський облавтодор (4 чол.), Закарпатський 
облавтодор (4 чол.), Рівненський облавтодор (5 чол.). Робота щодо підвищення 



кваліфікації працівників здійснювалася активніше. Так, лише на базі Центру 
підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і 
спеціалістів Національного транспортного університету пройшли підвищення 
кваліфікації 157 інженерно-технічних працівників дочірніх підприємств.  

Робітничі кадри дочірніх підприємств навчалися переважно на базі 
Білоцерківського навчального центру (146 чол.), до якого найбільше робітників 
направили на навчання Дніпропетровський облавтодор (15 чол.),  Донецький 
облавтодор (19 чол.), Закарпатський облавтодор (23 чол.), Запорізький 
облавтодор (26 чол.), Львівський облавтодор (27 чол.), Чернівецький 
облавтодор (16 чол.).  

У 2018 році було організовано і проведено низку корпоративних 
навчальних семінарів - практикумів за програмою «Міжнародні стандарти 
фінансової звітності» (IFA). Понад 100 працівників бухгалтерій і 
управлінського персоналу пройшли зазначене навчання та отримали відповідні 
сертифікати. Окремі фахівці бухгалтерських та економічних служб здобули 
відповідні  міжнародні дипломи. 

Система заохочення (мотивації) працівників групи підприємств Компанії 
передбачає як матеріальні, так і нематеріальні (моральні) методи. Провідна 
роль у матеріальній мотивації трудової діяльності працівників належить 
заробітній платі. Проте заробітна плата працівників групи підприємств 
Компанії в 2018 році була нижчою за середній розмір заробітної плати у 
будівництві та в Україні в цілому, що пов’язано з нормативним обмеженням 
кошторисних показників оплати праці в дорожній галузі. Внаслідок 
неритмічного фінансування державних замовників і їх постійної заборгованості 
з оплати виконаних робіт/послуг в умовах значного дефіциту обігових коштів в 
дочірні підприємствах в 2018 році спостерігалось затримування виплати 
дочірніми підприємствами Компанії. З боку апарату управління Компанії 
здійснювався постійний моніторинг надходжень і стану виплати заробітної 
плати задля забезпечення спрямування на ці цілі достатнього обсягу коштів. З 
метою економії коштів на виплату заробітної плати в умовах зменшення 
обсягів замовлень окремі дочірні підприємства Компанії запровадили системи 
оплати праці за неповний робочий тиждень, неповний робочий день або за 
виробітком. Вищевказані фактори негативно впливають на кадрове 
забезпечення дочірніх підприємств Компанії, особливо в західній частині 
України. 

Не менш важливе значення відіграє нематеріальна мотивація працівників, 
що полягає, зокрема, в створенні умов для розвитку, навчання, підвищення 
кваліфікації, відпочинку і оздоровлення у підпорядкованих Компанії (її 
дочірнім підприємствам) закладах відпочинку й оздоровлення, створення 
зручних умов праці, у т.ч. надання можливості працювати неповний робочий 
день, вахтовим методом тощо, забезпечення спецодягом та ін. Також в групі 
підприємств Компанії широко застосовується й такий спосіб моральної 
мотивації як визнання заслуг (особисте та публічне) шляхом оголошення подяк, 
нагородження корпоративними і відомчим заохочувальними відзнаками 
(Подякою Укравтодору, Грамотою Укравтодору, Нагрудним знаком «Знак 
пошани Укравтодору»). Нагородження відомчим заохочувальними відзнаками 
працівників Компанії та її дочірніх підприємств здійснюється відповідно до 



нормативних актів Укравтодору. Підставою для такого нагородження 
являються високі показники у праці, особисті досягнення в проектуванні, 
будівництві, ремонті, утриманні автомобільних доріг та дорожніх споруд, 
розробці і впровадженні досягнень науки, техніки і прогресивних технологій, 
вирішенні важливих проблем становлення та розвитку дорожньої галузі, її 
інфраструктури, соціальної сфери та дорожньої індустрії. 

В групі підприємств Компанії застосовується політика матеріальної 
підтримки працівників, які в силу виняткових обставин, насамперед, тяжкої 
хвороби, потребують матеріальної допомоги. Така допомога здійснюється як 
безпосередньо Компанією та її дочірніми підприємствами шляхом виплати 
відповідної допомоги у визначеному спільним рішенням керівництва 
підприємства та профспілками розмірі або через Благодійний фонд 
«Дорожник», до якого дочірні підприємства на регулярній основі сплачують 
пожертви на благодійні цілі. 

В групі підприємств Компанії запроваджено централізовану політику 
охорони праці та безпеки. Цим питанням приділяється значна увага, що 
пов’язано з високим ризиком окремих видів виробничої діяльності. 

В 2018 році охорона праці проводилась планово відповідно до 
затверджених Компанією Заходів з поліпшення стану безпеки та охорони праці за 
результатами аналізу стану охорони праці, виробничого травматизму та умов праці 
в дочірніх підприємствах АТ «ДАК» Автомобільні дороги України» на 2018 рік. 

Контроль за дотримання правил охорони праці в дочірніх підприємствах 
покладено на служби охорони праці, в яких станом на кінець 2018 року 
працювало 386 фахівців. Загальне керівництво заходами охорони праці і 
вибірковий контроль за їх належним здійсненням в дочірніх підприємствах 
проводять працівники апарату управління Компанії. За звітний період 
фахівцями служб охорони праці проведено 7 216 перевірок стану охорони 
праці, пожежної безпеки та безпеки руху, за результатами яких видано 6 641 
приписів про усунення виявлених недоліків. За звітний період виявлено 16 202 
порушень з питань охорони праці, зареєстрованих у приписах, з них усунуто 
15 568 порушень. Дочірніми підприємствами Компанії було видано 6 285 
наказів, спрямованих на поліпшення стану охорони праці, попередження 
нещасних випадків, пожеж та дорожньо-транспортних пригод. 

За порушення вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці 
притягнуто до відповідальності 28 працівників, з них 16 посадових осіб. 
Протягом звітного періоду припинялась експлуатація 148 одиниць механізмів і 
обладнання та 12 будівель, споруд. На заходи з поліпшення стану охорони 
праці, безпеки руху та пожежної безпеки з початку року витрачено понад 
22 792 тис. грн. 

Незважаючи на вжиті заходи охорони праці з початку 2018 року в 
дочірніх підприємствах Компанії сталось 16 нещасних випадків, пов’язаних з 
виробництвом, внаслідок яких 18 осіб травмовано, в тому числі 5 смертельно, з 
них 1 груповий – травмовано 3 особи. Крім облікових нещасних випадків в 
2018 році зареєстровано 4 випадки травматизму, не пов’язаних з виробництвом, 
під час яких 4 працівники померли через незадовільний стан здоров’я. Всі 
нещасні випадки і їх причини були детально розслідувані проаналізовані, за 



результати чого були вжиті заходи щодо недопущення повторних випадків у 
майбутньому. 

В рамках боротьби з корупцією та хабарництвом в групі підприємств 
Компанії у 2018 році підтримувалась система закупівель основних матеріалів 
через електронні майданчики, а також здійснювався контроль операцій з 
високим корупційним ризиком. Також були розроблені антикорупційні 
програми, введені посади уповноваженого з питань антикорупційної діяльності, 
започатковано запровадження система продажу та передачі в оренду надлишків 
майна через електронну систему Прозоро.Продажі. Компанія та її дочірні 
підприємства постійно здійснюють тісну взаємодію з різними 
правоохоронними органами з питань боротьби з корупцією та хабарництвом, а 
також відповідними громадськими організаціями. 

В групі підприємств Компанії забезпечені рівні можливості 
працевлаштування. Задля цього в групі підприємств Компанії категорично 
забороняються будь-які форми дискримінації за будь-якої ознакою, у т.ч. 
незалежно від статі. Інформація про наявні вакансії постійно розміщуються 
через Державну службу зайнятості та загальнодоступними для загалу.  

Для Компанії та її дочірніх підприємств одним із пріоритетних напрямків 
кадрової роботи є повага до прав людини і дотримання прав і свобод їх 
працівників. 
  



6. Ризики 
 
 

Протягом тривалого часу фінансування дорожньої галузі України 
здійснювалось недостатньо та неритмічно. Ця обставина у поєднанні з 
превалюванням у діяльності Компанії цінності соціальних інтересів над 
економічними негативно відобразилась на загальному фінансово-
господарському стані дочірніх підприємств Компанії. Їх діяльність 
супроводжувалась і продовжує супроводжуватись постійними затримками з 
боку державних замовників оплати виконаних робіт (послуг) і значною 
сукупною заборгованістю державних замовників перед дочірніми 
підприємствами. Це спричиняє істотні збитки дочірнім підприємствам 
унаслідок фактичного надання ними безоплатного товарного кредиту 
державним замовникам (виконання робіт/послуг з відстрочкою оплати подекуди 
більш ніж на 200 днів) при застосуванні їх постачальниками націнки на 
матеріали, що надаються з відстрочкою платежу.  

Залежність від бюджетного фінансування державних замовників та 
негативні економічні умови їх діяльності не дають змоги групі підприємств 
Компанії здійснювати середньострокове та довгострокове планування. 
Внаслідок цього державні замовники укладають з облавтодорами переважно 
короткостроковості (від 3 місяців до 1 року) договори про закупівлю послуг з 
експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування або 
про їх поточний ремонт. 

Дочірні підприємства Компанії накопичили значну сукупну кредиторську 
заборгованість та податкові борги. Наслідком цього стало обтяження майна 
деяких дочірніх підприємств податковими заставами, а також накладеними 
виконавцями й судами арештами й заборонами відчуження їх рухомого та 
нерухомого майна. Детальна інформація про наявні обтяження наведена в 
примітках до консолідованої фінансової звітності. 

Унаслідок недостатнього та несвоєчасного фінансування виконуваних 
робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення у 
дочірніх підприємств Компанії виникають податкові борги з податку на додану 
вартість, податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску та інших 
податків і зборів. Це обумовлює істотні фіскальні ризики, у т.ч. застосування 
штрафних санкцій та пені за порушення термінів сплати узгоджених податкових 
зобов’язань, несвоєчасну реєстрацію податкових накладних та виникнення 
додаткових фінансових витрат при отриманні рішень про розстрочення 
податкових платежів.  

Наразі 2 (два) дочірніх підприємства перебувають у процедурі судової 
санації (Луганський облавтодор, Київське обласне дорожнє управління), щодо 1 
(одного) – Запорізького облавтодору розпочато процедуру розпорядження 
майном. Ще 8 (вісім) облавтодорів мають ознаки стійкої неплатоспроможності, і 
ще 8  (вісім) – періодичні проблеми з ліквідністю (є умовно 
платоспроможними). 

Відсутність у дочірніх підприємств Компанії достатніх обігових коштів, 
наслідком чого є, зокрема, систематичні затримки у виплаті заробітної плати, а 
також її низький рівень, призвели до зменшення персоналу дочірніх 



підприємств Компанії. Внаслідок цього вони постійно відчувають дефіцит 
кваліфікованих працівників робітничих та інженерно-технічних професій. 
Спостерігається постійний відтік кадрів до приватних дорожніх підрядників, які 
є прямими конкурентами групи підприємств Компанії. 

Негативно на конкурентоспроможність дочірніх підприємств Компанії 
впливає те, що більше 87% їх виробничих потужностей (дорожньої техніки та 
обладнання) є технічно застарілими (придбані понад 10 років назад), а відтак не 
відповідають сучасним потребам і вимогам дорожньої галузі. При утворенні 
Компанії передбачалось, що за планово низького рівня рентабельності робіт і 
послуг щодо доріг загального користування оновлення основних виробничих 
потужностей облавтодорів здійснюватиметься за рахунок централізованих 
капітальних інвестицій з Державного бюджету України чи інших коштів, 
залучених Укравтодором. Однак протягом 6 років кошти на придбання 
дорожньої техніки та обладнання для Компанії не виділялись. У 2018 році 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 № 704 
«Деякі питання використання у 2018 році коштів, залучених у попередні роки 
під державні гарантії Державним агентством автомобільних доріг» було 
укладено договір про закупівлю 67 штук комбінованих дорожніх машин (КДМ) 
торгової марки «КРАЗ» з солерозкидальним обладнанням точного дозування та 
поворотним відвалом виробництва. Проте ці КДМ лише частково вирішать 
проблему оновлення дорожньої техніки дочірніх підприємств Компанії, адже 
загальна їх потреба становить щонайменше 392 одиниці. 

Внаслідок постійного дефіциту обігових коштів дочірні підприємства 
Компанії не мають фінансової можливості здійснювати капітальні інвестиції на 
оновлення дорожньої техніки та обладнання. Більше того, вони змушені 
частину нарахованої амортизації основних засобів, що відшкодована 
замовниками у складі кошторисної вартості виконаних дорожніх робіт 
використовувати не на оновлення основного капіталу, а  на фінансування 
нагальних потреб – виплату заробітної плати, сплату податків, у т.ч. 
розстрочених, штрафних санкцій, пені, погашення кредиторської 
заборгованості перед постачальниками тощо. Загальна нормативно 
обґрунтована потреба облавтодорів у оновленні дорожньої техніки та 
обладнання наразі складає понад 10 млрд грн. 

Негативно на результати фінансово-господарської діяльності дочірніх 
підприємств Компанії впливає економічна неадекватність механізму 
ціноутворення на частину дорожніх робіт і послуг з експлуатаційного 
утримання доріг, які виконуються облавтодорам. 

Зберігається певна невизначеність правового режиму об’єктів нерухомого 
майна виробничих баз дочірніх підприємств Компанії. При утворенні Компанії 
такі об’єкти були внесені державою до її статутного капіталу, а Компанія 
передала їх дочірнім підприємствам спочатку на праві оперативного управління, 
а згодом господарського відання. Відтак власником виробничих баз є Компанія, 
а за дочірніми підприємствами таке майно закріплене на праві господарського 
відання. Проте це не отримало свого належного оформлення щодо всіх 
виробничих баз Компанії. Так, наразі із загальної кількості 1524 виробничі бази 
належним чином оформлено право власності Компанії лише менше ніж на 
половину, право власності (господарського відання) на близько 180 виробничих 



баз оформлено на дочірні підприємства Компанії, більше 190 виробничих баз 
взагалі оформлені на державу в особі різних державних органів, у т.ч. вже давно 
ліквідованих (наприклад, Міністерства транспорту України). 
Правовстановлюючі документи й речові права на частину виробничих баз 
взагалі не оформлені. Належне оформлення прав власності Компанії на 
виробничі бази та їх державна реєстрація вимагає значних витрат на підготовку 
необхідних документів і сплату адміністративних зборів за державну 
реєстрацію прав, які в умовах скрутного фінансового становища та 
недостатності обігових коштів для більшості дочірніх підприємств є 
непосильними.  

Чинне законодавство України не містить чітких положень з приводу 
поширення чи не поширення на майно Компанії та її дочірніх підприємств 
правового режиму майна суб’єктів господарювання, заснованих на державній 
власності. Внаслідок цього в багатьох подібних ситуаціях державні органи 
(Державної фіскальної служби України, Державної аудиторської служби 
України, суди, Державної виконавчої служби тощо) та особи, які надають 
публічні послуги (приватні виконавці, арбітражні керуючі, нотаріуси тощо) по 
різному визначають в своїх актах правовий режим майна Компанії та її дочірніх 
підприємств. І це стосується не лише виробничих баз, а й усього майна 
Компанії та її групи дочірніх підприємств. 

З огляду на те, що з моменту утворення Компанії значно зменшились 
обсяги виконуваних її дочірніми підприємствами робіт, Компанія наразі має 
значний обсяг надлишкового нерухомого майна, що безпосередньо не 
використовується при експлуатаційному утриманні доріг. Частина такого майна 
надається дочірніми підприємствами в оренду зацікавленим особам, у т.ч. 
конкурентам. Об’єкти, що не передані в оренду, потребують значних витрат на 
підтримання їх стану чи збереження. 

Компанією та її дочірніми підприємствами постійно вживаються заходи 
на зменшення впливу вказаних та інших ризиків на їх діяльність. Проте для 
ефективності таких заходів органам управління корпоративними правами 
держави необхідно визначити стратегію Компанії. 
  



7. Дослідження та інновації 
 
 

Група підприємств Компанії не проводить дослідження, інноваційну 
діяльність та розробки, оскільки це безпосередньо не стосується її виробничої 
діяльності. Разом з тим, в 2018 році окремі дочірні підприємства Компанії для 
влаштування шарів зносу, а саме поверхневої обробки та покриття, 
використовували новітні технології, зокрема, литі емульсійно-мінеральні 
суміші. Також необхідно відзначити й те, що дочірніми підприємствами 
здійснювались роботи з влаштування щебенево-мастикового асфальтобетону і 
ліквідації ямковості струменевим методом з використанням 
пневмоструменевих машин. Так, в 2018 році струменевим методом було 
ліквідовано 212,62 тис. кв.м. ямковості, що становить 4,0% загального обсягу 
виконаних дочірніми підприємствами дорожніх робіт. 
  



8. Фінансові інвестиції 
 

Компанія та її дочірні підприємства у 2018 році не здійснювали фінансові 
інвестиції, у т.ч. у цінні папери інших підприємств, асоційовані та дочірні 
підприємства тощо. 
 
  



9. Перспективи розвитку 
 
 

Наприкінці 2018 року Державним агентством автомобільних доріг 
України (Укравтодор) проведено закупівлю послуг консультанта щодо перевірки 
поточного стану діяльності Компанії та її дочірніх компаній, виявлення ризиків 
і надання порад щодо підготовки Компанії та її дочірніх компаній до 
реструктуризації з метою досягнення ефективнішої експлуатації доріг України 
(стратегічний аудит). Передбачається, що відповідна консультативна підтримка 
включатиме юридичні, фінансові, податкові та технічні послуги. За 
результатами їх надання, консультант має визначити шляхи вирішення 
нагальних фінансових проблем Компанії та її дочірніх компаній, включаючи 
уникнення/запобігання виявлених фінансових та/або податкових 
проблем/ризиків, а також виробити остаточні пропозиції щодо фінансової та 
операційної реструктуризації Компанії. Переможцем відповідної закупівлі було 
визначено консорціум консультантів у складі підрозділів однієї з провідних 
організацій світу, що входить т.зв. «великої четвірки» аудиторських фірм, – 
Deloitte&Touche, а також технічного консультанта – Egis Ukraina, які протягом 
2019 року повинні надати відповідну консультативну підтримку. За 
результатами їх діяльності може бути визначена стратегія Компанії, яка з 
урахуванням ризиків та викликів має визначити перспективи розвитку групи 
підприємств Компанії.  

З огляду на основні програмні документи щодо дорожньої галузі, 
можливості, очікування і потреби основних стейкхолдерів, фінансовий стан та 
виробничі можливості дочірніх підприємств Компанії в 2019 році 
передбачається приведення їх виробничих потужностей у відповідність до 
прогнозованих обсягів фінансових ресурсів на експлуатаційне утримання доріг 
загального користування державного значення та обсягів укладених договорів з 
основним державними замовниками. Це передбачає, зокрема: 

− збереження децентралізованої моделі групи підприємств Компанії; 
− концентрацію їх сил і засобів на експлуатаційному утриманні доріг 

державного значення; 
− створення на базі майна Компанії умов для розвитку конкурентного 

середовища на ринку експлуатаційного утримання доріг місцевого значення; 
− скорочення потужностей дочірніх підприємств, у т.ч. структури, 

штату і основних засобів, до технологічно обґрунтованих мінімальних потреб, 
які забезпечать належне виконання робіт/послуг з експлуатаційного утримання 
доріг державного значення; 

− кореляцію виробничих планів облавтодорів з прогнозними обсягами 
фінансових ресурсів на експлуатаційне утримання доріг загального 
користування. 

Потребує негайного вирішення органами управління корпоративними 
правами держави проблема передачі в оренду приватному бізнесу чи органам 
місцевої влади філій дочірніх підприємств чи окремих об’єктів без зміни їх 
цільового призначення, а також продажу непридатного для подальшого 
використання за призначенням і непрофільного майна. Задля уникнення 
корупційних ризиків і економічних втрат для Компанії і держави продаж та 



передача майна в оренду повинна здійснюватись через систему електронних 
торгів Прозоро.Продажі. Надходження від продажу майна на збільшення 
надходжень від оренди можуть стати вагомим джерелом покриття збитків 
дочірніх підприємств за минулі періоди та внутрішнього інвестування. 

Одночасно із розробкою стратегії Компанії необхідно передбачити й 
заходи державної підтримки Компанії щодо експлуатаційного утримання доріг 
загального користування державного значення, його фінансування, 
особливостей оподаткування Компанії та групи її підприємств, запровадження 
довгострокового договору на експлуатаційне утримання доріг загального 
користування, створення умов для оновлення дорожньої техніки та обладнання, 
насамперед для зимового утримання, а також збереження кваліфікованого 
складу дорожніх робітників та інженерно-технічного персоналу. 

В 2019 році повинна розпочатися активна фаза корпоративного проекту 
автоматизації управління за рахунок впровадження модулів уніфікованого 
документообігу, обліку майна та бухгалтерського обліку за МСФЗ в групі 
підприємств Компанії, що дозволить зменшити їх непродуктивні витрати, 
пов’язані з існуючими недоліками цих процесів, і підвищить оперативність 
доступу до інформації та загальну керованість дочірніми підприємствами 
Компанії. 

Задля зменшення збитковості в 2019 році передбачається інтенсифікація 
використання всіх переваг оновлених правил визначення вартості робіт з 
поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг 
загального користування  (СОУ 42.1-37641918-085:2018) для збільшення 
доходів від таких робіт. Збільшення в тендерних пропозиціях та актах 
приймання виконаних робіт кошторисного прибутку, розрахункового рівня 
заробітної плати, а також розміру загальновиробничих і адміністративних 
витрат дозволить при відшкодуванні фактичних витрат часу та ресурсів 
отримати кращий фінансовий результат як для дочірніх підприємств, так і для 
Компанії в цілому. 

На часі також системне вирішення проблеми податкових боргів 
облавтодорів. У 2019 році Компанія продовжить пошук шляхів законодавчого 
вирішення проблеми розблокування реєстрації облавтодорами, які мають 
податкові борги, податкових накладних за їх операціями із державними 
замовниками, які не є платниками ПДВ, а також списання їх податкових боргів, 
зокрема, штрафів і пені, що виникли внаслідок істотного недофінансування 
дорожньої галузі у 2013-2017 роках. 
  



10. Корпоративне управління  
 
 

Звіт про корпоративне управління в цьому звіті про управління не 
наводиться з огляду на те, що цінні папери Компанії – її акції не допущені до 
торгів на фондових біржах і щодо її цінних паперів не здійснено публічну 
пропозицію. Основна інформація про корпоративне управління Компанією 
розкрита в річній інформації Компанії як емітента, що розміщена на сайті 
Компанії відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 
та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, 
затвердженого Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 03.12.2013 № 2826 – див. за посиланням 
http://www.adu.com.ua/sites/default/files/zvitnist/richna2018.pdf. 

 
 
 
 
Т.в.о. голови правління                                            Р.В. Косинський 
 
 
26.04.2019 
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