
Фонд повідомляє про початок проведення громадських слухань щодо 
приватного акціонерного товариства “Івано-Франківський 

локомотиворемоний завод», який підлягає приватизації 
 

Фонд державного майна України повідомляє про початок проведення громадських 

слухань щодо, приватного акціонерного товариства “Івано-Франківський 
локомотиворемоний завод», який підлягає приватизації.  

Протягом місяця Фонд державного майна України приймає пропозиції  
від громадськості за поштовою адресою: 01601, м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9 або  
електронною –tsap@spfu.gov.ua.  

Пропозиції повинні містити прізвище, ім‘я та по батькові, місце проживання та 
обґрунтування з урахуванням вимог законодавства. 

Пропозиції, подані після встановленого строку проведення громадських слухань, 
залишаються без розгляду 
 

Інформація про об'єкти групи Г, що підлягають приватизації  

1. Повне та (за 

наявності) 
скорочене 
найменування 

підприємства 

 Приватне акціонерне товариство “Івано-Франківський локомотиворемоний 

завод» 

ПрАТ «ІФ ЛРЗ» 

2. 

Місцезнаходження 
підприємства, 
телефон, факс,  

П. І. Б. керівника  

 76000, м. Івано-Франківськ, вул.. Залізнична,22 

 
(03422)2-53-70, т/ф.(03422)2-53-70; 
Ленів Ярослав Григорович 

3. Галузь, до якої 

належить 
підприємство 

  

транспорт 

4. Форма власності   приватна 

5. Пакет акцій, що 
залишається у 
державній власності 

 99,8% 

6. Основний вид 
(види) діяльності 

 33.17    ремонт та технічне обслуговування інших транспортних засобів;  
 24.51    послуги з лиття чавуну сірого; 

7. Основні види 

продукції, послуг;  
частка в загальному 

обсязі виробництва 
за останній рік 

Продукція / послуги Частка в обсязі 

1. ремонт та технічне обслуговування інших 
транспортних засобів  

2.Послуги з лиття чавуну сірого; 

74% 

26%  

8. Обсяги Продукція / послуги Обсяг, тис. грн. 

mailto:–tsap@spfu.gov.ua


виробництва 
основної продукції, 

послуг за останні 
три роки 

 2013р. 2014р. 2015р. 

1.  ремонт та технічне обслуговування інших 

транспортних засобів  

  33447    31819 36870 

2. Послуги з лиття чавуну сірого;     7437     6503    13089 

9. Площа земельної 
ділянки, включаючи 
орендовані ділянки 

 

9,69 га 

10. Ступінь зносу 
основних фондів на 

дату останнього 
звітного періоду 

 

65,3 % 

11. Середньооблікова 

чисельність 
працюючих за 

останній звітний 
період, 

 

 
 

   321 особа 

з них персонал 

основної діяльності,  

 

305 осіб 

У тому числі 

робітники 

 

289  осіб 

12. Фінансові 
результати 

діяльності 
підприємства 

 
за 2013 р. 

 

 
за 2014 р. 

 
за 2015р. 

Активи ( на кінець 
звітного періоду),  
тис. грн.. 

35948 40924 40311 

Чисті активи, тис. 
грн.   

24853 24994 25091 

Обсяги реалізації 

продукції/послуг,  
тис. грн. 

 

50356 

 

48295 

 

59851 

 Частка експорту в 
обсягах реалізації.  

1,6% 5,1% 0,9% 

Дохід , тис. грн. 42094 40651 49961 

Прибуток, тис. грн.  316 368 238 

Рівень 
завантаженості 

виробничих 
потужностей, % 

 

95% 

 

 

 

 



95% 95% 

13. Потенціал 

розширення 
виробництва 

 

Збільшення замовлень від ПАТ «Українські залізниці» 

 

14. Коротка 
історична довідка 

про підприємство з 
часу його 

виникнення 

Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» засновано  у 1866 році на 

базі Цісарсько-королівських Головних машинних майстерень. У 2016 році 

завод відзначить 150-тиліття.  

 «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» зареєстровано рішенням 

виконавчого комітету Івано-Франківської  міської Ради від 22.07.1994 р. за № 

212р. та 27.04.2001 р. за № 17п. Рішенням від 14.12.2001 р. перереєстровано у 

відкрите акціонерне товариство «Івано-Франківський локомотиворемонтний 

завод» У 2011 році перейменовано в  приватне акціонерне товариство «Івано-

Франківський  локомотиворемонтний завод». Статут затверджено 

Міністерством інфраструктури України 29.04.2011 року та  зареєстровано в 

органах державної влади  від 03.08.2011 р. № 11191050008002319.  Виписка з  

єдиного державного  реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

видана 05.08.2011 р. за № 695212 серія ААБ, дата та номер запису  в Єдиному 

державному  реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців  

05.08.2011 р.  за  № 1 119 120 0000 002319. 

Згідно Акту приймання – передачі від 16.07.2015 року № 235 ( на виконання 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року             № 

626-р «Деякі питання приватизації об’єктів державної власності») 

Міністерство інфраструктури передав а Фонд державного майна України 

прийняв пакет акцій ПрАТ «ІФ ЛРЗ» у розмірі 100 відсотків статутного 

капіталу, у кількості 78251200 штук  номінальною вартістю однієї акції 0,25 

грн. на загальну вартість 19562800 грн. 

Статут, викладений в новій редакції  Фонду державного майна України , 

переданий для державної реєстрації в реєстраційну службу України. 

Код суб’єкта підприємницької діяльності за ЄДРПОУ – 13655435.  

15. Додаткова 

інформація про 
підприємство 

Основні постачальники сировини: 

1.ТД «Галпідшипник»; 
2. ТОВ «Інтерпайп Уккраїна»; 

3.ТОВ. Західхімліс»; 
4.ТОВ «Єврококс»; 
Основні споживачі: 

98% всієї продукції, що виготовляється на заводі реалізується на ПАТ 
«Українська залізниця» ; 

Основні конкуренти підприємства: 



ТОВ «Красилівський ливарний завод» 
ДП «Завод ім.. Малишева» 

ТОВ «Дніпроспецмаш» 
ВАТ «Ніжинський дослідно-механічний завод» 

ТД  «БудКом» 
ТОВ «Металургтрансремонт» 
ПАТ «Гайворонський тепловозоремонтний завод» 

ВАТ «Запорізький механічний завод» 
ТОВ»Укрремколіямаш»  

 

 

 


