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ОРГАНИЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (далі – ТОВ, Товариство) 

«ТРИМОБ» є оператором мобільного зв’язку стандарту UMTS (технологія WCDMA)  3-го 

покоління мобільного зв’язку (3G). Технологічна інфраструктура ТОВ «ТРИМОБ» 

забезпечує надання споживачам повного спектру телекомунікаційних послуг.  

На мережі Товариства працює єдиний Центр управління та технічної експлуатації 

мобільної мережі, який забезпечує централізоване керування як окремими мережевими 

елементами, так і мережею в цілому. 

П’ять Регіональних центрів мобільного зв᾽язку розташовані в найбільших містах 

України: Києві, Дніпрі, Львові, Харкові та Одесі. У інших обласних центрах створено 

віддалені робочі місця інженерів з експлуатації мережі. Кількість та розміщення віддалених 

робочих місць визначається числом та розташуванням майданчиків базових станцій в 

певному регіоні та географічними особливостями регіону.  

На початок 2019 року послугою національного роумінгу ТОВ «ТРИМОБ» охоплено 

практично всю територію України завдяки договору з партнером – ПрАТ «ВФ Україна». 

ТОВ «ТРИМОБ» є суб᾽єктом господарювання, юридичною особою, яка створена та 

діє відповідно до чинного законодавства України. Товариство здійснює свою діяльність на 

комерційній основі в Україні та за її межами відповідно до статуту та законодавства України 

з метою одержання доходу.  

Предметом діяльності ТОВ «ТРИМОБ» є надання послуг споживачам та  здійснення 

інших видів господарської діяльності, основними з яких є наступні:  

 надання телекомунікаційних послуг рухомого (мобільного) зв᾽язку, в тому числі 

UMTS стандарту, комп᾽ютерного зв᾽язку, радіозв᾽язку (з використанням 

радіочастот), інших послуг мультисервісних мереж та інших телекомунікаційних 

додаткових (супутніх) послуг; 

 будівництво, технічна експлуатація та технічне переоснащення об᾽єктів 

електрозв᾽язку, виробничих та інженерних споруд; 

 створення та обслуговування інформаційних і комп᾽ютерних мереж, мереж 

передавання даних та комутаційного устаткування; 

 зовнішньоекономічна діяльність. 

Для досягнення мети своєї статутної діяльності ТОВ «ТРИМОБ» також здійснює 

фінансово-економічну діяльність; виробничо-господарську діяльність; діяльність у сфері 
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інформатики та комп᾽ютеризації; діяльність у сфері торгівлі та надання послуг; рекламну та 

видавничу діяльність. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ТРИМОБ»  У 2018 РОЦІ  

Фінансова звітність ТОВ «ТРИМОБ» за 2018 рік повністю відповідає вимогам 

Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.  

У 2018 році дохід від основної діяльності Товариства склав 85,7 млн. грн. З цієї суми 

48,2 млн. грн. становив доход від кінцевих споживачів, 37,5  млн. грн. одержано від 

розрахунків з операторами. 

 

 

 

 

 

 Інші операційні доходи у сумі 14,7 млн. грн. включають: 

 доходи від оренди технологічних приміщень; 

 дохід від операційної курсової різниці; 

 дохід від реалізації інших оборотних активів; 

 одержані штрафи, пені, неустойки; 

 дохід від списання безнадійної кредиторської заборгованості; 

 дохід від коригування (списання) забезпечення інших виплат. 

Інші доходи у сумі 32,4 млн. грн. – це доходи від реалізації цінних паперів та 

необоротних активів. 

Чистий фінансовий результат за 2018 рік склав (382,0) млн. грн. 

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  

Основними джерелами надходження коштів у 2018 році є доходи від основної 

діяльності, надходження від депозитів, продажу та погашення ОВДП, фінансова допомога 

від компанії-засновника. 

39% 

19% 

7% 

35% 

Структура доходів від основної діяльності 

Контрактні аб. 

Неконтрактні аб. 

Оператори національні 

Оператори міжнародні 
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Надходження від основної діяльності покривали наперед визначені зобов’язання, як то 

виплату заробітної плати, основні операційні витрати.  

Протягом 2018 року Товариство активно застосовувало розміщення тимчасово вільних 

коштів у короткострокові депозити та ОВДП з метою досягнення найкращого балансу між 

можливістю отримати додатковий прибуток у вигляді процентного доходу та необхідності 

мати вільні кошти для фінансування зобов’язань в повному обсязі. У випадку недостатності 

перерахованих вище джерел на фінансування зобов’язань, ТОВ «ТРИМОБ» вдавалось до 

залучення фінансової допомоги у компанії-засновника. 

Основні зобов’язання Товариства протягом 2018 року, що закріплені договірними 

відносинами, контролюються за строками виникнення і термінами проведення розрахунків. 

Всі фінансові зобов’язання були профінансовані вчасно та в повному обсязі. 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

Діяльність Товариства побудована на безумовному дотриманні вимог законодавства з 

охорони довкілля і зменшення впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище. 

Для надання послуг мобільного зв’язку радіоелектронні засоби цифрового 

стільникового зв’язку та радіорелейного зв’язку використовується у Товаристві виключно на 

законних підставах, що підтверджується наявними дозволами Українського Державного 

Центру Радіочастот, а також протоколами вимірювання рівня електромагнітного 

випромінювання. 

Управління відходами у ТОВ «ТРИМОБ» регулюється Наказом про призначення 

відповідальних за організацію роботи з виконання вимог природоохоронного законодавства, 

яким передбачено організація роботи та здійснення контролю за проведенням первинного 

обліку відходів, утилізації відходів та ведення звітності. Раціональне ж використання води не 

стосується операторів мобільного зв’язку, оскільки не використовується для надання 

телекомунікаційних послуг споживачам. 

До переліку відходів у Товаристві відносяться: викиди забруднюючих речовин в 

атмосферу стаціонарними джерелами забруднення; відпрацьовані акумулятори; автомобільні 

шини; брухт кольорових та чорних металів; макулатура; люмінесцентні лампи. Викиди 

парникових газів на підприємстві відсутні. 
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СОЦІАЛЬНІ  АСПЕКТИ  ТА  КАДРОВА ПОЛІТИКА  

Загальна кількість працівників ТОВ «ТРИМОБ» станом на 31.12.2018 р становила 

250 чол. (в т. ч. жінок 32%).  

На керівних посадах – 56 працівників (в т. ч. жінок 20%). 

Навчання та освіта персоналу 

95% працівників мають вищу освіту (диплом магістра /спеціаліста). 

Протягом роботи, з встановленою законодавством України періодичністю, для 

працівників проводиться обов’язкове навчання з питань охорони праці в спеціалізованих 

закладах. За звітній період 50% персоналу пройшли навчання з електробезпеки, висотно-

верхолазних робіт та навчання з загальних питань охорони праці. 

Рівні можливості при працевлаштуванні та повага до прав людини 

Всі громадяни мають рівні можливості при працевлаштуванні до ТОВ «ТРИМОБ», з 

урахуванням характеру роботи або умов її виконання.  

Також всім працівникам Товариства гарантується повага до прав людини без будь-

яких обмежень щодо раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного та соціального походження, 

віку, стану здоров’я, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або 

іншими ознаками.  

Діяльність Товариства побудована на безумовному дотриманні вимог законодавства з 

охорони праці та безпечного ведення робіт. В Товаристві створена Служба охорони праці, 

якою розроблена та запроваджена в структурних підрозділах дієва система управління 

охороною праці. Для можливості виконання робіт підвищеної небезпеки Товариство має в 

наявності чинний Дозвіл на виконання верхолазних робіт.  

Працівники забезпечуються спецодягом та спецвзуттям, а також засобами 

індивідуального захисту для безпечного виконання робіт в електроустановках та на висоті. 

Для можливості виконання робіт підвищеної небезпеки працівникам проводять необхідні 

медичні огляди. 

Витрати Товариства за 2018 рік на дотримання вимог охорони праці, створення 

безпечних і нешкідливих умов праці складають не менше 0,5% фонду оплати праці за 

попередній рік. 
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РИЗИКИ  

А) РИНКОВИЙ РИЗИК  

 Конкурентний ризик є одним з основних ризиків ТОВ «ТРИМОБ». Безкоштовні 

внутрішньомережеві дзвінки та технологія 4G у конкурентів, а також демпінг 

конкурентів за окремими видами послуг, дозволяють оцінювати ступінь ризику як 

високий. Для мінімізації впливу ризику застосовується гнучка тарифна політика та 

індивідуальний підхід до потреб абонентів. 

 Технологічний ризик – ризик втрат, пов’язаних із використанням не найновіших у 

галузі технологій, є високим для Товариства. В умовах існуючого фінансування, 

інструментів для нівелювання ризику немає.  

 Ризик втрати кваліфікованих кадрів, враховуючи можливу перевагу конкурентів в 

оплаті праці, є високим. Існуючі фінансові можливості компанії не дозволяють 

належним чином компенсувати негативні наслідки. Для регулювання їх впливу 

застосовується індивідуальний підхід. 

 Інфляційний ризик впливає на зниження купівельної спроможності споживачів, як 

наслідок – зниження попиту на послуги. В умовах відносної цінової стабільності 

ступінь ризику є низьким, в разі потреби для зменшення впливу будуть 

застосовані тарифні чинники. 

 Валютний ризик – можливий вплив на збільшення витрат підприємства на товари 

та комплектуючі, що використовуються в основній діяльності підприємства. В 

умовах відносної стабільності національної валюти ступінь ризику є середньо 

низьким та не потребує додаткового регулювання. 

Б) КРЕДИТНИЙ РИЗИК  

Протягом 2018 року Товариство не надавало товарних кредитів, не отримувало 

кредитів в комерційних банках, отже кредитні ризики в Товаристві відсутні.  

В) РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ  

Для мінімізації та уникнення ризику ліквідності в Товаристві застосовувались 

прогнозування виникнення фінансових зобов’язань за сумами та строками, лімітування 

депозитних операцій та операцій з ОВДП за сумами та строками. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ 

Через зростання кількості пошкоджень об’єктів інфраструктури телекомунікаційних 

мереж, в тому числі викрадення мідних кабелів та інших технічних засобів телекомунікацій, 

та з метою забезпечення сталості функціонування телекомунікаційних мереж, операторами 

телекомунікацій ТОВ «ТРИМОБ» та ПАТ «Укртелеком» за підтримки НКРЗІ, проведено   

перший етап дослідної експлуатації надання конвергентних послуг фіксованого телефонного 

зв’язку з використанням мереж рухомого (мобільного) зв’язку, який був розпочатий у серпні 

2018 року в трьох містах Дніпропетровської області – Жовтих Водах, Марганці та 

Синельниково.  

За результатами цієї дослідної експлуатації протягом трьох місяців у визначених 

містах успішно відновлено надання послуг фіксованого телефонного зв’язку існуючим  

абонентам та розпочато надання послуг новим. При цьому, абоненти отримали можливість 

здійснювати виклики, у тому числі на скорочені номери служб екстреної допомоги та 

загальнонаціональні скорочені номери (урядова «гаряча» лінія тощо). 

У листопаді 2017 року рішенням № 607 Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ), був затверджений «Порядок 

реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в 

письмовій формі», метою якого було забезпечення прав абонентів на отримання від 

операторів, провайдерів телекомунікацій інформації про надані телекомунікаційні послуги. 

Для виконання вимог регулятора в ТОВ «ТРИМОБ» було розроблено ресурс для надання 

даних та їх підтвердження з використанням найсучасніших методів ідентифікації, таких як 

електронний цифровий підпис та BankID. 

У жовтні 2018 року рішенням № 543 НКРЗІ був затверджений термін початку надання 

послуги із перенесення абонентських номерів на телекомунікаційних мережах рухомого 

(мобільного) зв’язку. Рішенням було встановлено, що вже з 01.05.2019 усі абоненти 

мобільного зв’язку України зможуть безперешкодно змінювати мобільну мережу із 

збереженням свого номеру.  Виконуючи вимоги законодавства, Товариство впроваджує на 

своїй мережі комплекс заходів щодо забезпечення надання зазначеної послуги, зокрема: 

встановлення телекомунікаційного обладнання, що забезпечує процес перенесення 

абонентського номера та маршрутизацію трафіка на перенесені абонентські номери. 

Серед перспективних напрямків досліджень ТОВ «ТРИМОБ» є розробка сервісів 

дистанційного укладення правочинів з абонентами контрактної форми обслуговування із 

використанням сучасних методів ідентифікації та документообігу, таких як цифровий підпис 
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та електронна печатка, впровадження яких дозволить абонентам не витрачати час на 

відвідування центрів обслуговування.  

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ  

Протягом 2018 року ТОВ «ТРИМОБ» здійснювало фінансові інвестиції виключно в 

ОВДП.  

Переважна більшість (77%) інвестицій – погашення придбаних цінних паперів 

Міністерства фінансів України, 20%  – операції РЕПО, і 3%  – купівля-продаж ОВДП на 

фондовому ринку.  

За термінами всі інвестиції в ОВДП були короткостроковими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

В умовах технологічної (мобільний інтернет четвертого покоління, значні переваги у 

покритті) та ринкової (безкоштовні внутрішньомережеві дзвінки при сумарній абонентській 

базі близько 99%) переваги конкурентів, доступні тарифи та інноваційні сервіси є основними 

перевагами ТОВ «ТРИМОБ». 

Введення послуги перенесення абонентського номера при зміні оператора дозволить 

Товариству, за умови зростання тарифів у конкурентів, збільшити абонентську базу за 

рахунок переходу абонентів. 

Здійснення якісного переходу на вищий технологічний рівень, що дозволить значно 

збільшити частку ринку, можливе за умови залучення довгострокових інвестицій для 

модернізації інфраструктури, про що може бути прийнято окреме рішення. 

Погашення ЦП 
Міністерства 

фінансів 

77% 

Операції РЕПО 

20% 

Продаж 
пакету ОВДП 

на фондовому 
ринку 

3% 

Фінансові інвестиції 


