Фонд повідомляє про початок проведення громадських слухань щодо ПАТ
«Одеський припортовий завод», яке підлягає приватизації
Фонд державного майна України повідомляє про початок проведення громадських
слухань щодо публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий 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

2. Місцезнаходження підприємства, телефон, факс,
П.І.Б. керівника
3. Галузь, до якої належить підприємство
4. Форма власності
5. Пакет акцій, що залишається у державній
власності

6. Основний вид (види) діяльності

Публічне акціонерне товариство "Одеський
припортовий завод" (АТ "ОПЗ")

Україна, 65481, Одеська область, місто Южне,
вулиця Заводська, 3
телефон: +38(048) 758-60-09, 758-60-58
факс: +38 (048) 758-60-08
хімічна галузь
приватна
99,56669927%
Виробництво і реалізація хімічної продукції (аміаку,
карбаміду, рідкої вуглекислоти тощо), а також
приймання, зберігання та перевантаження на
експорт аміаку, карбаміду і метанолу від інших
підприємств.

7. Основні види продукції, послуг; частка в
загальному обсязі виробництва за останній рік

Продукція/послуги
1. Аміак
2. Карбамід

8. Обсяги виробництва основної продукції, послуг
за останні три роки

Продукція/послуги
1. Аміак
2. Карбомід

Частка в обсязі
45,0%
40,0%
Обсяг, тис.т.
1147,504
950,555

9. Площа земельної ділянки, включаючи орендовані
ділянки
10. Ступінь зносу основних фондів на дату
останнього звітного періоду
11. Середньооблікова чисельність працюючих за
останній звітний період, з них персонал основної
діяльності, у тому числі робітники
12. Фінансові результати діяльності підприємства
Активи (на кінець звітного періоду), тис.грн.
Чисті активи, тис.грн.
Обсяги реалізації продукції/послуг, тис.грн.
Частка експорту в обсягах реалізації.
Дохід, тис.грн.
Прибуток, тис.грн.
Рівень завантаженості виробничих потужностей

га
62%
3852 осіб
осіб
2726 осіб
за 2015 р.

за 2013 р.
за 2014 р.
2 751
8 827
597,00
406,00
33511671
692
417
173515
504,00
768,00
4 904
5 428
049,00
153,00
11195159
Питома вага експорту у доході складає від 76% до
90,6 %
-811 480,00
-39 340,00
1426136
-1 143 874,00 -270 473,00
210880
2015 рік підприємство працювало з повною
завантаженістю виробничих потужностей

13. Потенціал розширення виробництва

14. Коротка історична довідка про підприємство з
часу його виникнення

15. Додаткова інформація про підприємство

Одеський припортовий завод створено відповідно
до Наказу Міністерства хімічної промисловості
СРСР від 04.03.1974 року № 155. Відкрите
акціонерне товариство «Одеський припортовий
завод» засновано шляхом перетворення Одеського
державного припортового заводу згідно до Закону
України «Про приватизацію державного майна» та
відповідно до Наказу Фонду державного майна
України від 16.06.2004 р. № 2-АТ. Загальними
зборами акціонерів (протокол від 26.04.2012 року №
01/12) було ухвалене рішення про перейменування
ВАТ «ОПЗ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ
ЗАВОД» у зв'язку з приведенням діяльності
товариства у відповідність з вимогами Закону
України «Про акціонерні товариства».

Постачальники природного газу: НАК "Нафтогаз
України" (Україна), ДК "Газ України" (Україна),
Ostchem Holding Limited (Кіпр), ТОВ "РГК
Трейдінг" (Україна), ТОВ "ЮГ ГАЗ" (Україна), ТОВ
"Нафтогаз Трейд" (Україна), ПАТ "Одесагаз"
(Україна), E. ON. Energy Sales GmbH (Німеччина),
Advanced energy GmbH (Німеччина).

Основні покупці: група компаній Koch (США), NF
Trading AG (Швейцарія), Ameropa AG (Швейцарія),
Agrofertrans Limited (Великобританія), група
компаній Trammo (США), Nitora Commodities AG
(Швейцарія), Newscope Estates Limited
(Великобританія), KeyTradeAG (Швейцарія).
АТ "ОПЗ" не може конкурувати з основними
постачальниками мінеральних добрив на світовому
ринку - з фірмами походженням з країн, в котрих
існують низькі ціни на природний газ, таких як:
країни Персидської затоки (Катар, Бахрейн,
Саудівська Аравія та інші) , країнами Північної
Африки (Алжир, Лівія, Єгипет та інші),
Карибського басейну (Тринідад і Тобаго, Венесуела
та інші), Іран, Росія, Індонезія та інші.

