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1. Загальні відомості про компанію 

2.  

ТОВ «Українська бронетехніка» (далі – Компанія, Товариство, 

Підприємство) є товариством з відповідальністю учасників, обмеженою частками, 

що їм належать.  

Станом на 31 грудня 2019 року учасниками Компанії є ТОВ «Ремекспорт», 

ТОВ «Сучасні консалтингові рішення», ТОВ «Бюро національних розробок», 

Сенченко А.В. та Гринюк А.П.. 

ТОВ «Українська бронетехніка» є юридичною особою, 

зареєстрованою відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ 31410901, і 

є окремим платником всіх податків. 

Компанія здійснює діяльність в Україні відповідно до наступних видів 

економічної діяльності: 

• 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними 

засобами 

• 28.99 Виробництво інших машин і устатковання спеціального 

призначення, н. в. і. у. 

• 29.10 Виробництво автотранспортних засобів 

• 30.40 Виробництво військових транспортних засобів 

• 25.40 Виробництво зброї та боєприпасів 

• 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами 

• 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 

• 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних 

засобів 

• 52.10 Складське господарство 

• 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 

нерухомого майна 

• 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 

• 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання 

послуг технічного консультування в цих сферах 
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• 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших 

природничих і технічних наук 

• 73.11 Рекламні агентства 

• 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних 

засобів 

Сфера діяльності – виробництво військової продукції. 

Продукція, що виробляється Підприємством – спеціалізований броньований 

автомобіль для перевезення особового складу «ВАРТА», спеціалізований 

броньований автомобіль для перевезення особового складу «НОВАТОР», міномет 

калібру 82 мм «УПІК 82», міномет калібру 60 мм МП60, мінометний постріл калібру 

60 мм «UB 60», мінометний постріл калібру 82 мм. Також Підприємство виконує 

дослідно-конструкторські роботи, займається розробкою нових зразків продукції 

оборонного призначення. 

Географічне розташування – м. Київ, Київська область. За географічним 

розташуванням сфера діяльності Підприємства поширюється на Україну, а також 

деякі країни Африки. 

Галузеве спрямування – військова продукція, спеціально призначена для 

силових відомств. 

Ключовими елементи бізнес-стратегії ТОВ «Українська бронетехніка»  по 

підвищенню обороноздатності країни та забезпеченню високої вартості часток 

учасників Товариства в довготривалій перспективі охоплюють: 

- Органічне зростання всіх напрямів діяльності Компанії за рахунок 

випуску продукції оборонного призначення високої якості за конкурентними 

цінами; 

- Впровадження нових технологій, новітніх зразків для випуску новітньої 

ефективної та актуальної продукції оборонного призначення; 

- Підтримка і розширення бізнесу за рахунок нових географічних 

регіонів, придбання підприємств допоміжних галузей. 

Підприємство намагається пропонувати найліпші рішення продукції 

оборонного призначення та дотримуватися найвищих стандартів виробництва. 

Місія направлена на розвиток основних компетенцій з метою відповідати 
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ключовим принципам ведення бізнесу: 

- Забезпечити виробництво якісної продукції залучаючи 

висококваліфікованих спеціалістів, інвестуючи в сучасні виробничі процеси; 

- Перевершувати очікування споживачів за рахунок безперервного 

поліпшення характеристик продукції; 

- Підтримувати орієнтацію на якісне виробництво за рахунок навчання та 

передових методів ведення бізнесу; 

- Підтримувати найвищі стандарти професійної чесності в процесі 

взаємодії з усіма зацікавленими сторонами. 

Продукція Підприємства допущена до експлуатації та прийнята на озброєння 

Збройними силами України. 

 

3. Організаційна структура підприємства 

Організаційна структура Підприємства організована за функціональним 

принципом. Кожен структурний підрозділ відповідає за певний функціонал 

діяльності Підприємства. Керівництво Підприємством здійснює директор. Директор 

має сім заступників, які відповідають за певний функціонал: режим, фінанси, 

виробництво, юридичне забезпечення, автоматизація та ін. На Підприємстві 17 

відділів, виділені за своїм функціональним спрямуванням: адміністрація, 

конструкторське бюро, відділ управління проектами, відділ експортного контролю, 

виробничий відділ, відділ господарського обслуговування та МТЗ, відділ зовнішньої 

кооперації та комплектації, бухгалтерія, юридичний відділ, відділ маркетингу та ін. 

Організаційна структура сформована відповідно до вимог довготривалого 

забезпечення конкурентоспроможності та економічної ефективності Підприємства 

для забезпечення координації й контролю діяльності відділів  фірми та її 

співробітників. 

. 

4. Результати діяльності 

Загальні фінансові показники Компанії за останні два роки наведені у таблиці 

(візуалізовані в діаграмі): 
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Найменування показника 

За 2019 

рік 

За 2018 

рік % зміни 

Чистий дохід від реалізації 

продукції 

1 153 

679,00 660 343,00 74,71% 

Собівартість 

1 118 

446,00 569 471,00 96,40% 

Інші операційні доходи 9 666,00 3 161,00 205,79% 

Адміністративні витрати 14 488,00 11 595,00 24,95% 

Витрати на збут 4 331,00 4 675,00 -7,36% 
Інші операційні витрати 10 308,00 9 552,00 7,91% 
Фінансовий результат  від 

операційної діяльності 15 772,00 68 211,00 -76,88% 

 
 

Зростання показників чистого доходу на 74,71% протягом 2018-2019 років 

обумовлене збільшенням кількісних обсягів реалізованої продукції за відповідний 

період, обумовлений програмою підвищення обороноздатності країни, незважаючи 

на певні відмінності в умовах формування цін на продукцію. 

На пришвидшені темпи росту величини собівартості реалізованої 

продукції (зростання на 96,4 % порівняно з 2018 роком) окрім збільшення 

обсягів виробництва і продажів мали вплив, підвищення закупівельних цін на 

сировину, комплектуючі та напівфабрикати, енергоносії, збільшення витрат на 
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оплату праці. 

Зміна величини адміністративних витрат також пов'зана зі збільшенням 

номенклатури продукції, обсягів виробництва і реалізації. Зміна збутових 

витрат обумовлені оптимізацією деяких статтей витрат. 

Стабілізація курсу національної валюти гривні протягом останніх років 

і навіть його зміцнення протягом 2019 року вплинули на динаміку більш 

стрімкого зростання інших операційних доходів і значно нижчому росту інших 

операційних витрат. 

 

5. Ліквідність та зобов’язання 

Основними джерелами фінансування є кошти, отримані за 

результатами основної операційної діяльності Компанії. 

Основні фінансові зобов'язання ТОВ «Українська бронетехніка» включають 

кредити, позики та кредиторську заборгованість. Зазначені фінансові зобов'язання 

призначені головним чином для забезпечення фінансування діяльності ТОВ 

«Українська бронетехніка». Керівництво Компанії вважає, що майбутніх чистих 

доходів та фінансування буде достатньо для покриття зобов'язань. 

. В 2019 році Компанія м а л а  залучені позикові кошти у формі 

довгострокових банківських кредитів в сумі 59 396 тисяч гривень на початок 

року та 1 тисячу гривень на кінець. Відсоткова ставка по запозиченням в 2019 

році скала 19%. Протягом 2019 року Компанія здійснила погашення кредиту в 

сумі 58 396 тисяч гривень. Кредит підлягає погашенню до 20 січня 2020 року та 

має відсоткову ставку 19% річних. 

Основні засоби, нематеріальні активи та товарно-матеріальні запаси 

Компанії в заставу не передавалися. Компанія не має зобов'язань по кредитам в 

іноземній валюті. Справедлива вартість поточних позикових коштів дорівнює 

їх балансовій вартості, оскільки вплив дисконтування є незначним. 

Обачність при управлінні ризиком ліквідності передбачає наявність 

достатньої суми грошових коштів та наявність достатніх фінансових ресурсів 

завдяки використанню позикових коштів.  
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6. Екологічні аспекти 

Підприємство аналізує всі аспекти впливу продукції на навколишнє 

середовище на протязі всього виробничого циклу від вибору сировини до 

використання методів виробництва (включаючи скорочення відходів і ступеню 

забруднення в процесі виробництва).  

Деякі з основних напрямів діяльності в сфері екологічного управління 

включають: 

- Енергоефективність; 

- Мінімізація відходів; 

- Скорочення витрат палива; 

- Мінімізація використання сировини і матеріалів. 

-  

7. Соціальні аспекти та кадрова політика 

Підприємство відкрито і чесно співпрацює зі споживачами продукції і прагне 

поліпшити продукцію, зробити її більш зручною для використання. Зворотній 

зв’язок дає більше інформації Підприємству для вдосконалення процедур і систем. 

Компанія постійно перевіряє постачальників сировини, матеріалів та 

комплектуючих, для того щоб гарантувати їх відповідність стандартам. Відносини 

між учасниками ланцюгу поставок міцні завдяки регулярному обміну інформацією, 

який здійснює відділ зовнішньої кооперації та комплектації.  

Підприємство керується Законом України «Про охорону праці», «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», КЗпП та іншими 

нормативними актами. На Підприємстві створений відділ охорони праці. ТОВ 

«Українська бронетехніка» турбується про працівників Компанії, впроваджуючи 

політику їх захисту. За підвищення продуктивності праці, виготовлення якісної 

продукції, новаторство та бездоганну роботу існує програма преміювання 

працівників. Працівникам надаються спеціальний одяг, взуття та інші засоби 

індивідуального захисту. Працівники мають право на відпочинок, відповідно до 

законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані 

відпустки, право на здорові та безпечні умови праці, на матеріальне забезпечення в 

пенсійному віці в порядку соціального страхування, а також у разі хвороби, та інші 
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права, встановлені діючим законодавством.. Для всіх працівників встановлюється 

п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними в суботу і в неділю. Однак, в 

залежності від виробничої необхідності, Товариство може змінювати цей графік 

роботи відповідно до законодавства України про працю та за узгодженням з 

представниками трудового колективу. Працівники приймаються на роботу згідно 

чинного законодавства. Підприємство дотримується політики рівних можливостей, 

а саме: працевлаштування можливе незалежно від соціального статусу, віри 

сповідання, національності, статевої приналежності, обмежених можливостей та ін. 

Середня кількість працівників Підприємства протягом звітного періоду становила 

83 особи, з них 6 інвалідів. Також на Підприємстві введена та діє антикорупційна 

програма, якої дотримуються всі працівники. Проводяться корпоративні заходи. 

 

8. Ризики 

Загальна програма управління ризиками спрямована на відстеження 

динаміки фінансового ринку України і зменшення його потенційного негативного 

впливу на результати діяльності ТОВ «Українська бронетехніка».    В процесі своєї 

діяльності ТОВ «Українська бронетехніка» піддається дії різних фінансових 

ризиків, зокрема впливу змін валютних курсів, ризику ліквідності, кредитного 

ризику, ринкового ризику і відсотковому ризику. Загальна програма управління 

ризиками в ТОВ «Українська бронетехніка» приділяє особливу увагу 

непередбачуваності фінансових ринків і має на меті звести до мінімуму їх негативні 

наслідки для результатів діяльності. Основні цілі управління фінансовими ризиками 

- визначити ліміти ризику і встановити контроль над тим, щоб ці ліміти не 

перевищувалися. Мета управління операційними і юридичними ризиками - 

забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур і політики, 

направлених на зведення цих ризиків до мінімуму. До економічних ризиків можна 

віднести зміни в законодавстві України, а саме податкового, митного, нормативних 

актів і документів, регулюючих норму прибутку продукції оборонної 

промисловості. Прибутковість Компанії залежна від економічної і політичної 

ситуації в країні. Нестабільність макроекономічного середовища Компанії напряму 

впливає на курс іноземної валюти по відношенню до національної валюти. 
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Продукція, яка виробляється Компанією є залежною від коливань валютного курсу 

іноземних валют по відношенню до національної валюти. Це пов’язано з 

використанням новітніх іноземних комплектуючих та матеріалів у виробництві 

продукції. Крім того, Компанія є ресурсозалежною, адже використовує у 

виробництві продукції унікальні, обмежені за обсягом виробництва в світі матеріали 

та комплектуючі. Високий рівень конкуренції на ринку продукції оборонного 

призначення. В результаті великої кількості продукції нижчої якості, гіршої 

комплектації, яка задовольняє меншу кількість потреб озброєння, має менший 

функціонал, обмеження у використанні, ціни на ринку на таку продукцію нижчі, що 

може спричинити переорієнтацію основних споживачів продукції та необхідність в 

переорієнтуванні Підприємства у відповідність до нових ринкових умов і потреб 

споживачів. Політичні ризики, пов’язані зі змінами у законодавстві України, країн-

споживачів продукції, країн-постачальників комплектуючих, зміні стратегії 

розвитку оборонного комплексу як України, так і інших країн світу, вжиття санкцій 

і обмежень. До ризиків технологічного характеру слід віднести умови і обмеження 

технології виготовлення та технічних характеристик продукції оборонного 

призначення інших країн світу, в результаті яких Підприємство не зможе постачати 

власну продукцію. 

Кредитний ризик  

Кредитний ризик – ризик того, що контрагент не зможе виконати свої 

фінансові зобов’язання за контрагентом і це буде причиною виникнення збитку 

Підприємства. Кредитний ризик стосується переважно торгівельної дебіторської 

заборгованості. Управління кредитним ризиком, пов’язаним з платоспроможністю 

контрагентів, здійснюється відповідно до правил Підприємства. 

Кредитоспроможність контрагента оцінюється на основі оцінки кредитного 

рейтингу з урахуванням політичних та економічних чинників. Крім того, 

здійснюється регулярний моніторинг непогашеної торгівельної дебіторської 

заборгованості. Підприємство оцінює концентрацію кредитного ризику 

дебіторської заборгованості як низьку. Необхідність визнання збитків від 

знецінення дебіторської заборгованості аналізується Підприємством на кожну 

звітну дату по кожному основному контрагенту індивідуально. Підприємство не 
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утримує заставного майна в якості забезпечення заборгованості. Найвищого 

кредитного ризику ТОВ «Українська бронетехніка» зазнає з дебіторської 

заборгованості.  

 

Відсотковий ризик 

Відсотковий ризик – ризик того, що справедлива вартість майбутніх 

грошових потоків за фінансовим інструментом буде коливатись внаслідок змін 

ринкових відсоткових ставок. Він стосується насамперед фінансових 

зобов’язань з плаваючою відсотковою ставкою. Щоб уникнути негативного 

впливу відсоткового ризику, кредитні угоди Товариством укладаються з 

твердою процентною ставкою 

Ризик ліквідності  

Завданням ТОВ «Українська бронетехніка» є підтримка балансу між 

безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитів, наданих 

постачальниками та банками. ТОВ «Українська бронетехніка» проводить аналіз 

терміновості заборгованості і планує свою ліквідність у залежності від очікуваного 

терміну виконання зобов’язань. Підприємство здійснює контроль за рухом 

грошових коштів, використовуючи інструмент планування ліквідності.  У випадку 

недостатньої ліквідності ТОВ «Українська бронетехніка» залучає зовнішні джерела 

фінансування, за домовленісстю з поточними кредиторами, терміни погашення 

заборгованості  можуть бути перенесеними на більш пізніші дати. 

Ринковий ризик 

Ринкові ризики пов’язані з відкритими позиціями за іноземними валютами, а 

також процентними активами і зобов’язаннями. Керівництво встановлює 

обмеження сум ризику, яке контролюється щоденно, однак застосування такого 

підходу не запобігає виникненню збитків за межами цих обмежень у випадку більш 

суттєвих ринкових змін. 

 

9. Дослідження та інновації 

Компанія виконує дослідно-конструкторські роботи з розробки і 

впровадження нової техніки та іншої продукції оборонного призначення, проводить 



ЗВ
ІТ

 –
 2

01
9 

р.
 

 
 

11 

випробування нових зразків зброї, боєприпасів, техніки. 

 

10. Фінансові інвестиції 

Підприємство володіє часткою в статутному капіталі ТОВ «РУБІН-2017». 

Розмір частки ТОВ «Українська бронетехніка» в статутному капіталі ТОВ «Рубін-

2017» складає 51%.  

11.  Перспективи розвитку 

Для запобігання поліпшення фінансового стану ТОВ «Українська 

 

 бронетехніка»  була проведена робота щодо аналізу запитів основних 

споживачів продукції з метою розробки нових актуальних продуктів, що 

відповідатимуть більш вибагливим потребам сектору. Одним з головних напрямків, 

які розвиває ТОВ «Українська бронетехніка» є розробка та виробництво 

спеціалізованих броньованих автомобілів «ВАРТА» та «НОВАТОР» для 

перевезення особового складу та інших модифікацій на їх базі: автомобілів швидкої 

медичної допомоги, командно-штабних машин, станцій керування артилерійським 

вогнем та інші. Завдяки науковому та виробничому потенціалу, Підприємство 

зосередило зусилля на розробці інших видів сучасного озброєння та боєприпасів, 

таких як мобільний мінометний комплекс, важкі кулемети, міномети (у тому числі 

безшумний), мінометні та артилерійські постріли калібрів 60 мм, 81 мм, 82 мм, та 

120 мм. Водночас завдяки злагодженим і професійним діям команди Компанії і 

незважаючи на складну ситуацію в країні, на базі рухомої платформи «НОВАТОР» 

ведеться розробка лінійки бойових і транспортних машин для потреб Збройних Сил 

і силових структур України, презентацію заплановано на  2020 рік. Підприємство 

планує забезпечити потреби Української армії в повному обсязі, а також діяльність 

Підприємства направлена на підвищення експортного потенціалу. В найближчому 

майбутньому планується збільшення виробничих потужностей для створення 

конкурентного потенціалу в порівнянні з найбільшими світовими виробниками 

продукції оборонного призначення. Керівництвом Компанії прийняті заходи щодо 

покращення ефективності фінансово-господарської діяльності Підприємства: 

проведений аналіз, щодо економічно обгрунтованої побудови систем цін на 
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продукцію та оплату праці залежно від кінцевих результатів виробництва, 

проводиться робота з витребування дебіторської та погашення кредиторської 

заборгованості Підприємства, постійно аналізуються існуючі виробничі технології 

та вживаються заходи щодо їх покращення. 

 

12. Корпоративне управління 

Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників. 

Протягом 2019 року вищим органом  Товариства приймались рішення, які 

стосувались усіх питань діяльності Товариства, в тому числі і тих, що передані 

Зборами до компетенції виконавчого органу 

• затвердження змін до установчих документів та внутрішніх положень 

Товариства, зокрема, скасування одних та затвердження інших положень; 

• надання згоди на вчинення значних правочинів. 

 

Органом Товариства, що визначає стратегічний розвиток, технічну 

політику та іноваційну стратегію Товариства є Наглядова Рада Товариства. 

У своїй роботі в 2019 році наглядова рада Товариства керувалась 

чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про 

наглядову раду Товариства, а також рішеннями, прийнятими загальними 

зборами учасників Товариства. 

Основними завданнями наглядової ради є: 

- розробка і затвердження стратегії розвитку Товариства відповідно до 

основних напрямків діяльності; 

- пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного 

співробітництва; 

- створення позитивного іміджу Товариства у внутрішньоекономічних 

та зовнішньоекономічних зв’язках, а також подання виконавчому органу 

Товариства рекомендацій і пропозицій стосовно: 

- визначення шляхів реалізації Товариством політики у основних 

напрямках діяльності Товариства; 

- пріоритетних напрямів розвитку у сфері технічної та інноваційної 
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діяльності; 

- залучення фінансових та інших інвестиційних ресурсів для 

забезпечення реалізації основних напрямів діяльності та розвитку Товариства. 

 

Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства. 

У звітному періоді виконавчим органом Товариства був Директор. Директор 

Товариства самостійно вирішує всі питання діяльності Товариства з урахуванням 

застережень, визначених Статутом Товариства. 

Директор Товариства підзвітний Загальним зборам учасників Товариства і 

організовує виконання їх рішень. Директор Товариства один раз на рік звітує перед 

Загальними зборами учасників про свою роботу та про стан справ Товариства.  

Права та обов'язки Директора Товариства визначаються законодавством 

України та Статутом. 
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