
Інша економічна інформація 

1. Повне та скорочене 

найменування підприємства 
та його ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ 

Публічне акціонерне товариство «Державна продовольчо-

зернова корпорація України», ПАТ «ДПЗКУ», 37243279  

2. Адреса підприємства, 
телефон, факс, ПІБ керівника  

Саксаганського, буд. 1, м. Київ, 01033,  
(044) 206-15-09 Григорович Олександр Іванович 

3. Організаційно-правова 
форма суб’єкта 

господарювання 

Публічне акціонерне товариство  

4. Пакет акцій, що 
залишається (закріплюється) 

у державній власності  

100% 

5. Основний(і) вид (види) 
економічної діяльності 

Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної 
промисловості  

Оптова торгівля зерном та кормами для тварин 
Складське господарство  
Вирощування зернових культур  

6. Основні види продукції, 

послуг; частка в загальному 
обсязі виробництва за 

останній рік (2015) 

Продукція/послуги  Частка в обсязі  

1. Експорт зерна 95,3 % 

2. Заготівельна продукція 2,3% 

3. Переробна діяльність 2,1% 

4. Інша діяльність 0,3% 

7. Обсяги виробництва 
основної продукції, послуг за 

останні три роки  
 

Продукція/послуги Обсяг, 

тис. грн 

(2015) 

Обсяг, 

тис. 

грн 

(2014) 

Обсяг, 

тис. 

грн 

(2013) 

1. Експорт зерна 11830036 6501777 3973559 

2. Заготівельна діяльність 294483 318079 424644 

3. Переробна діяльність 260401 216367 203467 

4. Інша діяльність 33490 17735 36032 

8. Площа земельної ділянки, 

включаючи орендовані 
ділянки  

658,0425 га, в т.ч. 69,8663 га по філіях, що не увійшли до 

статутного капіталу Товариства  
 

9. Ступінь зносу основних 

фондів на дату останнього 
звітного періоду  

33 %  

10. Середньооблікова 
чисельність працюючих за 

останній звітний період,  

5 002 чол. 

з них персонал основної 

діяльності,  

4 575 чол. 



у тому числі робітники  3 001 чол. 

11. Фінансові результати 
діяльності підприємства  

за 2014 р. за 2015 р. I півріччя  

 2016 року 

Активи (на кінець звітного 

періоду), тис. грн.  

24151673 33033755 32707816 

Чисті активи, тис. грн.  (526955) (4311207) (5941728) 

Обсяги реалізації продукції / 

послуг, тис. грн.  

7053958 12418410 7476514 

Частка експорту, в обсягах 
реалізації  

92,2% 95,3% 92,2% 

Валовий прибуток, тис. грн.  1098549 2110755 1369135 

Чистий прибуток, тис. грн.  (1497474) (3029460) (79606) 

Рівень завантаженості 
виробничих потужностей, %  

66% 65% 13% (результат  
півріччя 

внаслідок 

сезонності) 

12. Потенціал розширення 
виробництва  

Значний, за умови розширення потужностей з портової 
перевалки зерна 

13. Коротка історична довідка 

про підприємство з часу його 
виникнення  

Засновником ПАТ «Державна продовольчо-зернова 

корпорація України» (далі – Товариство) є держава в 
особі Кабінету Міністрів України. Повноваження з 
управління корпоративними правами Товариства 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  
6 червня 2011 року № 593 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня  
2010 року №764» здійснює Міністерство аграрної 
політики та продовольства України. 

Товариство не належить до об’єктів, що не підлягають 
приватизації.  

Статутний капітал Товариства становить  
867 717 000 грн. Структура Товариства включає Головне 
підприємство та 55 філій, що знаходяться в 20 областях 

України. 
Загальна місткість елеваторів, що належать Товариству 

складає 3,6 млн. тонн, що становить 100% потужностей 
зерносховищ в Україні. Це дозволяє Товариству бути 
найбільшим в Україні оператором потужностей по 

зберіганню зерна. 
Потужності з перевалки на експорт складають  

2,7 млн. тонн зернових вантажів щорічно, або 6% від 
загальних потужностей українських портів.  
Філії Товариства здатні щорічно переробляти на борошно 

616,8 тис. тонн зернових культур, забезпечуючи до 10% 
обсягів середньорічного споживання в Україні.  

14. Додаткова інформація про 

підприємство  

Основна сировина, що використовується для 

виробництва основної продукції, та її постачальники: 

Зерно кукурудзи, пшениці, ячменю, соєві боби. 



Постачальники – зернотрейдери та вітчизняні виробники. 

 

Основні споживачі продукції (робіт, послуг):  

Основними споживачами українського зерна є країни 

Азії, Африки та Близького Сходу.  
  

Основні конкуренти підприємства з основної 

продукції на загальнодержавному ринку: Louis 
Dreyfus, Нібулон, Kernel Trade, Bunge. 

на міжнародних ринках: виробники збіжжя США, 
Аргентини, Росії, Канади, Бразилії та міжнародні 

зернотрейдери ( Louis Dreyfus, Bunge) 
 

 

 


