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Шановний Олексiю Мячеславовичу!

Су^lасний стан використ€lння торф'яних земель в YKpaihi з€lлишаеться
вкршi незадовiльним, а фактично - глибоко кризовим. За перiод |964 - 1990 рр.
були осушенi бiльш 70Yо всiхнаявних торф'яних болiт. В наслiдок таких зо<одiв
осушенi торфовища значною мiрою втратили бiльшiсть корисних бiосферних
функцiИ та, через окиснення поверхневих шарiв торфу, емiтуюють у значних
обсягах в атмосферу "парниковий" вуглекислий гдl. Втрати органiчноТ
РеЧОВини торфу через ii окиснення можуть перевищувати l0 т/га за один piK.
ПОЖежi на осушених торфовищ€tх ст€lли додатковим типовим фактором загрози
екологiчнiй безпецi.

За dанtlлtu,Щерэrcкомzеолоzit, на mepumopii Украiнu влtявлено й розвidано з рiзнtlл,t
Сmупенем dеmальносmi 2168 mорфовш роdовutца з zеолоеiчнllJl,lu запасслмu бiля 2,0
млр0. m. Заzаllьна пллоlца роdовutц сmановumь бiля ] MlH. 2а, у промuсловlлс меJlсах -
бiля б00 muс. 2а; балансовi запасu mорфу перевulцwmь 838 млн. m. Запасu mорфу на
вidвеdенш пid промuслове освоення роdовutцшс сmановляmь 22,б млн. ш., а
пidzоmовленi промuсловi поmуэrcносmi з вudобування mорфу - 2,] лшн. m.

Недоскона.пiсть окремих положень природоохоронного, земельного
З€tконоДавства та законодавства про н4дрs, непрозора та нераIдiонапьна
дiяльнiсть .Щержгеонадра УкраiЪи призвели до ситуацii, за якоi торфодобувнi
пiдприемства опинились в сиryацii неможливостi под€lльшого здiйснення
розробки торфородовищ, експJц/атацiю яких здiйснювали багато poKiB поспiль.

OcHoBHi проблеми забезпечення дозвiльною докуN{ентшдiею суб'ектiв
ГОСПОДаРЮВання, якi здiЙснюють/мzlють HaMip здiйснювати видобуток торфу,
ПОв'яЗанi iз надмiрноi процедурною скJIаднiстю порядку вiдведення земельних
дiлянок в межа.>( родовищ торфу, оцiнки впливу на довкiлля,
ОтРиМЕtння/продовження спецiального дозволу на користування надрами
родовищ торфу.

Згiдно iнформацii ,Щержстату, в ocTaHHi роки в YKpaiHi щорiчно
видобуваеться близько 600 тис. т. торфу. Переважна кiлькiсть виробництва



торфу (близько 85%) здiйснюеться держaвними пiдприемств€lми-учасникаI\dи
.ЩКкУкрторф).

,Щовidково:

(У 20Iб роцi пidпрuемсmвамu ,ЩК "Укрmорф" було dосяенуmо найвutцлм
показнuкiв з вudобуmку mорфу за весь час iснування Концерну (570 muс,mонн), а в 20]7
роцi найвutцuй поксвнuк вuробнuцmва mорфобрuкеmiв за ocmaъHi I0 poKiB (255 muс.
mонн).

Упроdовuс 20]5 - 2020 poKiB do бюdлсеmiв Bcix piBHiB пidпрuемсmвал,tu ,ЩК
"Укрmорф" сruлачено 366 мiльйонiв zрuвень mа оmрuмано чuсmоaо прuбуmку блuзько 32
мiльйонiв 2рuвень, незваэtсаючu на значнuй розмiр BidpalcyBaHb dо ,Щерuсавноzо
бюduсеmу часmuнu чuсmоzо прuбуmlу (doxody) depacaBHtl*tu yHimapHllMu
пidпрuемсmвал,lu mа tx об'еdнаннмлu - 90%.

Сереdня заробimна плаmа на пidпрuемсmвах в 2020 роцi сtпановuлlа:

!П "Волuньmорф" - 8 3б8 muс. zp+.;

!П "Рiвнеmорф" - ]5 I79 muс. zрн.;

,ЩП "Жumомuрmорф" - 7 790 muс. ?рн.,,

!П "Чернiziвmорф" - б ] 17 muс. zpH..

Варmо зсtзначumu, лцо за осmаннi 5 poKiB ,Щерэtсавнuй концерн "Укрmорф" с
прuбуmковuм, незва)lсаючu на вidсуmнiсmь dерлсавноt пidmрчмкu з 2012 polcy).

У 2019 роцi MiHicTepcTBoM енергетики та за)шсту довкiлля УкраiЪи
передано пiдприемства-уIасники Концерну до управлiння Фонду державного
майна Украiни (щодо вкJIючення пiдприемств, якi зно<одилися в управлiннi
MiHicTepcTBa, до перелiку об'ектiв приватизацiI у 2020 роцi). 03 березня 2020

року на засiданнi Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи прийнято розпорядження )(b195-р
"Про передачу единих майнових комплексiв державних пiдприемств до сфери

управлiння Ф,Щ}4У".
Зазначенi Пiдприемства тривагlий час перебували поза напежною увагою

уповновuDкеного органу управлiння - MiHicTepcTBa енергетики та вугiльноi
промисловостi Украihи, яке не вжив€Lпо жодних дiевих заходiв для вирiшення iх
нагальних виробничих та фiнансових проблем. HaToMicTb Пiдприемства
самотужки та за пiдтримки ,,Щержавного концерну <Укрторф>, протягом 2014-
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2020 poкiB, демонструвапи прибуткову дiяльнiсть виконуючи вiдповiднi
виробничi та фiнаrrсовi плани.

Основною продукцiею Пiдприемств е торфобрикет та iнша
торфопродукцiя, споживачами якоi е соцiа.tlьнi установи (школи, будинки
культури, дошкiльнi заклади, бiблiотеки та iH.) депресивних регiонiв та ix
населення, перевсuкно iз низьким piBHeM доходу. На бапансi Пiдприемств
перебувае соцiа.гlьна та комун€шьна iнфраструктура невеликих MicT та селищ,
поруч iз якими вони розташоваrri, Пiдприемства е чи не найбiльшими
прilдедавцями в населених пунктах та районах, а податки, що сплачуються
ними та ix пршtiвниками, е дуr(е значущими дJIя бюджетiв вiдповiдних
територiальних громад.

,Щовidково:
В yMoBalc сучасно?о dефiцumу вуziлля mа значно?о зросmання цiнu на прuроdнuй

zаз (Bid спсллювання 2 mонн брuкеmiв, цiна за якi на mорфопidпрuемсmвса Концерну
сmановumь 3000 ?рн., оmрuмуеmься кiлькiсmь merutoBoi eHepzit еквiваленmна
спалюванню I паc tуб. zазу, варmiсmь яко2о на рuнку YKpatHu - 15 000 zpш.), розвumок
mорфовudобування розzляOаеmься оdнuл,t з напряллiв розв'язанпя еперaеmuчноi крuзu в
Yt<paiHi.

Зzidно обласнlм проzраhl, в заклаdшс бюduсеmноt сферu PiBHeHcbKoi rпа Волuнськоi
обласmей провеdена значна робоmа по залliнi коmлiв dля вuкорuсmання tx пid мiсцеве
палuво - mорфобрuкеm, якi орiенmованi на цей Bud пшtuва mа економJlяmь бюdэrcеmнi
коtдmu за pclxyчot не BucoKoi варmосmi напiвбрuкеmiв/брuкеmiв mорф'янltх в порiвняннi
з iншпдлu вudамu палuва, tцо dae змоzу економumu колаmu мiсцевlм бюdэrcеmiв на
зменuленнi спо)t(uвання прuроdноlо zазу mа оdночасно налеuсно забезпечуваmu об'екmu
mеплолп. В mой самuй час зекономленi коtпmu моilсуmь буmu вuкорuсmанi на
енереозберizаючi зшсоdu. Саtце цей вud палuва споilсuваюmь 75 %о бюdысеmнlм усmанов
обласmей.

Виробнича дiяльнiсть Пiдприемств спрямовуеться також на забезпечення
протипожежного зашсту експJryатуемих осушених родовищ торфу, а наявна
спецiапьна торфодобувна TexHiKa дозвоJIяе здiйснювати гасiння пожеж на
торфовищЕtх, якi розташоваlri у болотнiй мiсцевостi. РацiонЕшьне використuлння
протипожежного потенцiаlry Пiдприемств забезпечуе мiнiмiзацiю витрат
державних коштiв на лiквiдацiю лiсових пожеж, якi щорiчно виникають у
наслИок самозаЙмання торфу осушених родовищ та мають значнi негативнi
економiчнi та екологiчнi наслiдки.

Приватизацiя цих Пiдприемств може призвести до значного скорочення
кiлькостi праIдюючих, зниження заробiтноi плати працiвникiв, зменшення
фiнансових надходжень до бюджетiв Bcix piBHiB, погiршення ситуацii на ринку
працi, зростання витрат мiсцевих бюджетiв на оп€шення об'ектiв соцiа.пьноi
iнфраструктури, а у випадку <Житомирторф> та (Чернiгiвторф> - повного
припинення дiяльностi пiдприемства (пiдприемства е приватизацiЙно
непривабливими через н€rявнiсть значноi податковоi заборгованостi).

З моменту передачi пiдприемств-)часникiв Концерну до сфери управлiння
Фонду державного майна Украiни, на адресу ДК <<Укрторф> постiйно
надходять звернення iх трудових колективiв про стурбованiсть негативними
наслiдкаrrли прийнятих рiшень про приватизацiю (п4дiння обсягiв виробництва,



зменшення кiлькостi робочих мiсць, надходжень податкiв до мiсцевих
бюджетiв, тощо).

Доцiльнiсть прrrватизацii цих пiдпрп€мств неодноразово розглядалась
Спецiальною контрольною комiсiею BepxoBHoi Радп Украi'нп з питань
прпватпзацii VIII скпикання. За результатамп розгляду констатувалась
шедоцiльнiсть проведення прпватизацii за невпрiшеностi проблем
користування надрамп та вiдведення земель торфовищ. Саме цi проблеми
i на зараз залишаються нерозв'язанпмп черGз ск.паднiсть процедурп
внесення змiн до вЦповЦнпх законодавчпх arcTiB, € головнпмп чиннпками
неможлпвостi проведення ефективноi приватизацii державного сектору
торфовидобувпоi галузi та di поступовоi деградацii.

На виконання дор)чень Прем'ер-мiнiстра Укршни ,Щениса IIIМИГАJUI (вiд
08.L2.2020 lft4721.Zl3l|-20, вiд 28.01 .202l Ns472L2l5l|-20 та вiд l|.0З.202|
Ns472|2l7 l|-Z0) 24.03.2021 було проведено мiжвiдомчу нараду за ylacTi
предст€лвникiв Мiненерго, Ф,ЩIrdУ, Мiнфiну, Мiнекономiки, Мiнюсry Украrни.
За пiдсумками наради вирiшено пiдтримати пропозицiю про доцiльнiсть
корпоратизацii торфодобувних пiдприемств шJIяхом створення на iх базi
акцiонерного товариства зi 100% держЕлвною часткою, що дозволить вивести
державний сектор торфодобувноi галryзi з кризового становища, вiдновити та
збiльшити обсяги виробництва, забезпечити зрост€lння рiвня його капiтагliзаIlii.
Однак зазначене питання, на сьогоднi, заJIишаеться не вирiшеним, що загрожуе
остатотIною руйнаrliею вiтчизняному промисловому торфодобуваrrню та сприяе
насиченню внутрiшнього ринку iмпортною торфопродукцiею.

Вржовуючи позицiI обласних i ршlонних р4д, трудових колективiв
пiдприемств та звертаючи увагу на вищезазначене, просимо Вас втрутитись у
сиryаrliю щодо: сучасного стану торфодобувноi гаrryзi; необхiдностi за.гlишення
дiючих торфодобувних пiдприемств-уrасникiв ,Щержавного Концерну
кУкрторфо у державнiй власностi, як таких, що мають стратегiчне значення дJIя
соцiшlьноI iнфраструктури та економiки PiBHeHcbKoi, Волинськоi,
Житомирськоi, Чернiгiвськоi та iнших областей; можливоi доцiльностi
прийняття рiшення про передавання пiдприемств-уrасникiв .Щержавного
Концерну кУкрторф> до комунагlьноi власностi вiдповiдних областей чи
територiальних громад.

За результатами розгJIяду звернення розрa>(овуемо на Вапту пiдтримку в
органiзаlдii проведення спiльноi наради iз зазначених проблемних питань
торфодобувноi гагryзi (за у частi Мiненерго, Мiндовкiлля, .Щержгеон4дра,
,Щержгеокадастр Украiни та iнших заrliкавлених cTopiH) з метою недопущення
ii руйнув€лння, вiдновлення ефективноi дiяльностi та розвитку.

З повагою

Генерапьний директор Андрiй Озерчук


