
Фонд повідомляє про початок проведення громадських слухань 
щодо ПАТ "ЗАлК", яке підлягає приватизації 

Фонд державного майна України повідомляє про початок проведення  
громадських слухань щодо публічного акціонерного товариства «Запорізький 

виробничий алюмінієвий комбінат», яке підлягає приватизації. 
Протягом місяця Фонд державного майна України приймає пропозиції  

від громадськості за поштовою адресою: 01133, м. Київ 01133, вул. Генерала  

Алмазова, 18/9 або електронною – oxana@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 

Публічне акціонерне товариство «Запорізький виробничий 
алюмінієвий комбінат»  (ПАТ «ЗАлК»)  

2. Місцезнаходження 

підприємства, телефон, 

факс, П.І.Б. керівника  

69032, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, Пiвденне шосе, 15 ;                    
тел. (061) 212-24-27; факс (061) 212-23-36                              

Генеральний директор: Лобіков Дмитро Валентинович 

 

3. Галузь, до якої належить 
підприємство 

Алюмінієва промисловість 

4. Форма власності  Акціонерне товариство 

5. Пакет акцій, що 

залишається у державній 

власності 

68,0095 % 

6. Основний вид (види) 
діяльності  

24.42 Виробництво алюмiнiю ;                                                                
55.90 Дiяльнiсть iншого тимчасового розмiщення;                             

38.32 Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв  

7. Основні види продукції, 

послуг; частка в загальному 

обсязі виробництва за 

останній рік  

Продукція/послуги Частка в обсязі 

1. Катанка алюмінієва  99,231 т (99,79%) 

2. Катанка алюмінієва з давальницької  

сировини 

2,557 т (0,21%) 

8. Обсяги виробництва 

основної продукції, послуг за 

останні три роки 

Продукція/послуги Обсяг, тис.грн. 

1. Алюміній товарний (2014 рік)   7829 т; 187465,00 



2. У  зв'язку iз зупиненям та 
консервацiєю основних виробництв, на 
протязi 2015 року на пiдприємствi 

товарна продукц iя не вироблялася.  

- 

3. -     Катанка алюмінієва (2016 рік)  552,287 т; 19345,00 

- Катанка алюмінієва з 

давальницької сировини 

119,547 т;  523,00 

9. Площа земельної ділянки, 

включаючи орендовані 

ділянки 

216,09 Га 

10. Ступінь зносу основних 

фондів на дату останнього 

звітного періоду  

 На кінець звітного періоду 31.04.2017 р. – 83% 

11. Середньооблікова 

чисельність працюючих за 

останній звітний період, з 

них персонал основної 

діяльності, у тому числі 

робітники 

203 осіб 

152 осіб 

130 осіб 

12. Фінансові результати 

діяльності підприємства  

за 2014 р. за 2015 р. за 2016 р. 

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

263 608  216 864 240 649 

Чисті активи, тис.грн.  -3637140 -5477517 -6271152 

Обсяги реалізації 

продукції/послуг, тис.грн.  
396 886 2 6 314 

Частка експорту в обсягах 

реалізації.  
2% - - 

Дохід, тис.грн.  404 190 183 747 89273 

Прибуток, тис.грн.  -1971973 -2043755 -799372 

Рівень завантаженості 

виробничих потужностей, %  
   

13. Потенціал розширення 

виробництва 

Концентрування існуючих ресурсів на найбільш рентабельних та 
перспективних напрямках, в т.ч. виробництво алюмінієвої катанки, 

робота ділянки лиття, ділянки вапна, чавуно-ливарного відділення, 
спільне використання ЦМК та РМЦ.  

14. Коротка історична 

довідка про підприємство з 

Публічне акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий 
алюмiнiєвий комбiнат" (до 1990 р. "Днiпровський алюмiнiєвий 
завод") спецiалiзується на виробництвi спецiальних марок 



часу його виникнення  алюмiнiю первинного, легiрованих алюмiнiєвих сплавiв для 
автомобiльного та сiльськогосподарського машинобудування, 
алюмінієвої катанки. Будiвництво алюмiнiєвого заводу було 

розпочато в 1930 роцi. У 1933 роцi одержано перший Запорiзький 
алюмiнiй. Завод працював на привiзному глиноземi та анодах. У 

1934 роцi був пущений глиноземний цех. У 1941 роцi в зв`язку з 
припиненням подачi електроенергiї на заводi приступили до 
демонтажу та евакуацiї обладнання на Урал. Разом з обладнанням 

були вивезеннi всi залишки металу та сировини. По закiнченнi 
Великої Вiтчизняної вiйни розпочата вiдбудова Днiпровського 

алюмiнiєвого заводу. Перший пiслявоєнний метал завод видав 22 
липня 1949 роцi. У 1990 роцi на Днiпровському алюмiнiєвому 
заводi розпочата корiнна реконструкцiя. В тому ж роцi завод 

перетворений в Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат. 
ПАТ "ЗАлК" створено шляхом перетворення державного 

пiдприємства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" 
згiдно Розпорядження Запорiзької обласної державної 
адмiнiстрацiї вiд 22.08.1994 р. № 23-р та у вiдповiдностi до Указу 

Президента України вiд 15.06.93 р. № 210/93 "Про корпоратизацiю 
пiдприємств", Указу Президента України вiд 21.02.94 р. № 61/97 

"Про додатковi заходи щодо делегування Днiпропетровськiй, 
Донецькiй, Запорiзькiй, Луганськiй обласним державним 
адмiнiстрацiям повноважень з управлiння майном, яке знаходиться 

в загальнодержавнiй власностi". У 2011 році згідно з вимогами 
Закону України "Про акціонерні товариства" та за рішенням 

Загальних зборів акціонерів ВАТ "ЗАлК" (Протокол № 15 від "20" 
квітня 2011 року) найменування Відкритого акціонерного 
товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" 

змінено на Публічне акціонерне товариство "Запорізький 
виробничий алюмінієвий комбінат ".Реєстрацiя ПАТ "ЗАлК" 

здiйснена 30 вересня 1994 р. 

15. Додаткова інформація 

про підприємство 

Основні ринки збуту це галузі споживання катанки – кабельна та 
металургійна промисловість. У 2016 році основними споживачами 

товарної продукції, яка вироблялася комбінатом були:                       
ТОВ "Тринадцятий елемент", ТОВ Торговий дім 

"Запоріжнафтострой", ТОВ "Січ-Кабель", ТОВ "Виробниче 
підприємство "Електротехніка".      

В свiтi конкурентами комбiнату є великi виробники алюмiнiю, якi 
розташованi в РФ, Європi, США та Китаї.  

 
 

 


