
Фонд повідомляє про початок проведення громадських слухань щодо 

Державного концерну «Укрторф», який підлягає приватизації 
 

Фонд державного майна України повідомляє про початок проведення 

громадських слухань щодо, Державного концерну «Укрторф», 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. 
 

Форма довідки про підприємство, яке приватизується 

1. Повне та скорочене (за 

наявності) найменування 

підприємства 

Державний концерн «Укрторф» 

м. Київ, вул. Фрунзе 85 

2. Місцезнаходження 

підприємства, телефон, 

факс, П. І. Б. керівника 

03150, м. Київ , вул. Червоноармійська, 65  

Контакти керівника підприємства: м. Київ, вул. Фрунзе, 85, тел. 206-61-90  

ukrtorf@gmail.com 

3. Галузь, до якої належить 

підприємство 

енергетична 

4. Форма власності Державна  

5. Пакет акцій, що 

залишається у державній 

власності 

100 % 

6. Основний(і) вид (види) 

діяльності 

08.92  Добування торфу 

7. Основні види продукції, 

послуг; частка в загальному 

обсязі виробництва за 

останній рік 

Продукція/послуги Частка в обсязі 

  

8. Обсяги виробництва 

основної продукції, послуг 

за останні три роки 

Продукція/послуги Обсяг, тис. грн 

1. 2012рік  

2. 2013рік  

3. 2014 рік  

9. Площа земельної ділянки, 

включаючи орендовані 

ділянки 

 

10. Ступінь зносу основних 

фондів на дату останнього 

звітного періоду 

84 % 

11. Середньооблікова 

чисельність працюючих за 

останній звітний період, 

з них персонал основної 

діяльності,  

у тому числі робітники 

По штатному розпису – 19, фактично – 15. 

 

 

12. Фінансові результати 

діяльності підприємства за  2012 рік за 2013 рік   2014 рік 

Активи (на кінець звітного 

періоду), тис. грн  

172 172 424 

 

Чисті активи, тис. грн  

 

- 62 - 12 - 23 

Обсяги реалізації 

продукції/послуг, тис. грн  

6 3 - 

Частка експорту в обсягах 

реалізації  

   

Чистий прибуток, тис. грн  
-73 50 -10 

mailto:tsap@spfu.gov.ua


Валовий прибуток тис. грн  5 3 - 

Рівень завантаженості 

виробничих потужностей, % 

 

 

 

 

 

 

13. Потенціал розширення 

виробництва 

 

14. Коротка історична 

довідка про підприємство з 

часу його створення 

Кредитів немає.  

Загальна сума кредиторської заборгованості – 447, 0 тис. грн. На 01.01.15 р. , 

з неї простроченої: 

ДП «Черкаситорф» -67, 0 тис. грн. 

ДП «Чернігівторф» - 101,0 тис. грн. 

«Укрінспаливо» - 21,0 тис. грн. 

Головний інформаційно-обчислювальний центр – 31,0 тис. грн. 

 

Загальна сума дебіторської заборгованості – 353, 0 тис. грн. на 01.01.15 р., з 

неї простроченої: 

Відділ освіти Козелецької РДА – 16 тис. грн. 

ДП «Рівнеторф» - 68,0 тис. грн. 

ДП «Чернігівторф» - 84,0 тис. грн. 

 

Орендодавець. Автомобіль ВАЗ 211040, 441,60 грн.  – в місяць. 

Орендар . Автомобіль Фольксваген PASSAT, 441,60 грн. – в місяць. 

 

 

 


