
Фонд повідомляє про початок проведення громадських слухань щодо ПАТ «Сумихімпром», яке 

підлягає приватизації 
  

Фонд державного майна України повідомляє про початок проведення громадських слухань щодо ПАТ 
«Сумихімпром», яке 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 ПАТ «Сумихімпром», яке підлягає приватизації  

 

 

1. Повне та (за наявності) скорочене 
найменування підприємства 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СУМИХІМПРОМ",  ПАТ 

"СУМИХІМПРОМ" 

2. Місцезнаходження підприємства, 

телефон, факс, П.І.Б. керівника 

вул.Харківська, п/в 12, м. Суми, 
40003, Україна; тел. 0542 683-513; 

факс 0542 673-005; керівник 
керуючий санацією  

Лазакович Ігор Васильович 

3. Галузь, до якої належить підприємство хімічна промисловість 

4. Форма власності державна корпоративна 

5. Пакет акцій, що залишається у 

державній власності 
99,9953% 



6. Основний вид (види) діяльності 

Виробництво добрив та азотних 

сполук, виробництво барвників та 
пігментів, виробництво іншої хімічної 

продукції для промислових цілей 

7. Основні види продукції, послуг; частка в 

загальному обсязі виробництва за останній 
рік 

Продукція / 
послуги 

Частка в обсязі 

1. Двоокис титану 42 

2. Мінеральні 

добрива 
53 

3. Інша продукція 6 

8. Обсяги виробництва основної продукції, 

послуг за останні три роки 

Продукція / 
послуги 

Обсяг, тис. грн. 

1. Двоокис титану 1 757 085 

2. Мінеральні 

добрива 
2 583 500 

3. Інша продукція 262 773 

9. Площа земельної ділянки, включаючи 

орендовані ділянки 
637,1811 га  

10. Ступінь зносу основних фондів на дату 
останнього звітного періоду 

56,2% 

11. Середньооблікова чисельність 

працюючих за останній звітний період, з 
них персонал основної діяльності, в тому 

числі працівники 

4 408 осіб 

4 066 осіб 

3 188 осіб 

12. Фінансові результати діяльності 

підприємства 
за 2013 р. 

за 2014 

р. 

за 1 
півріччя2015 
р. 

  Активи (на кінець звітного періоду), тис. 

грн. 
1 304 285 

1 376 

128 
1 562 317 

  Чисті активи, тис. грн. -689 577 -789 089 -771 787 

  Обсяги реалізації продукції / послуг, тис. 1 415 555 1 959 1 348 647 



грн. 807 

  Частка експорту в обсягах реалізації 58 41 48 

  Дохід, тис. грн. (валовий прибуток) 14 679 87 778 205 470 

  Прибуток, тис. грн. -200 625 -99 414 17 332 

Рівень завантаженості виробничих 

потужностей, % 
65,7 64,2 56,7 

13. Потенціал розширення виробництва 

Розширення виробництва за основними 

видами  

товарної продукції потребує значних 
капітальних  

вкладень в глибоку модернізацію 

підприємства та будівництво нових 
потужностей.  



14. Коротка історична довідка про 
підприємство з часу його виникнення 

Пуск першого цеху відбувся у 1954 

році. Протягом наступних десятиліть 
підприємство інтенсивно  

будувалось,  вводилися в експлуатацію 

нові  

виробничі потужності, освоювалися 
унікальні  

технології, модернізувалися діючі 
виробництва,  

завдяки чому підприємство за 

короткий термін  

впевнено вийшло в лідери хімічної 
промисловості.  

З 1990-х років динаміка капітальних 

вкладень різко погіршилася. 
Підприємство пристосовувалось до  

нових ринкових умов,  переходило на 

нові ринки  

збуту і постачання основної сировини.  
Вкрай  

негативним чином на діяльяності 

підприємства позначилася світова 
фінансово-економічна криза  



2008-2009 рр.. Під її впливом 

фінансовий стан ПАТ погіршився до 
неплатоспроможного і 24.10.2011 

 було відкрите впровадження у справі 

про  

банкрутство підприємства. Сьогодні в 
процедурі банкрутства триває стадія 

санації ПАТ. 



15. Додаткова інформація про підприємство 

Основні постачальники сировини:  

Tilexis Enterprises AG (Швейцарія),  

Salbys Limited (Кіпр), Holland 
Novochem B.V.  

(Нідерланди), ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» 

(Україна), ТОВ «Укрспецлом» 
(Україна), ТОВ «ПМТЗ 

 «Інженерний центр «Реагент» 

(Україна), ТОВ «Межиріченський 
гірничо-збагачувальний комбінат» 

(Україна), ДП «Об’єднана гірничо-
хімічна компанія» (Україна),  ТОВ 
«Лісопромисловий комплекс» (Росія), 

 ВАТ «Білоруська калійна компанія» 
(Білорусія), ВАТ «Міндобрива» (Росія), 
«Уралкалій Трейдінг» СА (Швейцарія), 

ТОВ «НФ Трейдінг Україна» (Україна), 

 ПАТ «Азот» (Україна),  

ПрАТ «Сєверодонецьке об’єднання 

Азот» (Україна),  

ТОВ «ТИТАН України» (Україна), ТОВ 
«НПП Укрдніпротрейд» (Україна) 



Основні споживачі: ТОВ «ТИТАН 

УКРАЇНИ» (Україна), 

 ПСП «Укрросхім» (Україна),  

ТОВ «НФ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» 

(Україна), МПП Фірма «Ерідон» 
(Україна),  

ТОВ « ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ  

ЛТД» (Україна),  

NF TRADING AG (Швейцарія),   

 TOLEXIS  ENTERPRISES AG 
(Швейцарія). «IMMCO (INDUSTRIAL  

MINERALS & METALS) LIMITED»  

(Гонконг), «MACRI CHEMICALS S.r.l.»( 
Італія),  

 «SCHERUHN Industrie Mineralien GmbH 

& Co.KG» (Німеччина), ТОВ «Центр 
Оптимальних Технологій» (Росія), 

ВТПУП «Тензитпромстар» (Білорусь), 
K&T Export/Import/Inc (США),  

MELSPRING ROMANIA S.R.L.  

(Румунія), “ZEOCEM “А .S. (Словацька 

Республіка) 



Основні конкуренти підприємства:  

ПрАТ «Дніпровський завод  
мінеральних добрив» (Україна), Група 
компаній АКРОН (Росія),  

Група компаній ЄвроХім (Росія),  

Група компаній ФОСАГРО (Росія),  

ВАТ «ОХК Уралхім» (Росія),  

ВАТ «Минудобрения» (Росія), ПАТ 
«Кримський Титан» (Україна). 

 

 


