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Шановний Володимире Олександровичу!

У 2019 poui MiHicTepcTBoM енергетики та захисту довкiлля УкраТни передано
пiдприсмства-учасники Щержавного концерну "Укрторф" до управлiння Фонду
державного майна Украiни (рiшення щодо вкJlючення пiдприсмств, якi знаходилися в

управлiннi MiHicTepcTBa, ло перелiку об'ектiв приватизацiТ у 2020 рошi). 03 березня
2020 року на засiданнi Кабiнету MiHicTpiB УкраТни прийнято вiдповiдне
розпорядження JФl95-р "Про передачу сдиних майнових комплексiв державних
пiдприемств до сфери управлiння Ф!МУ".

Зазначенi пiдприсмства тривiLлий час перебува.гlи поза увагою уповноваженого
органу управлiння - MiHicTepcTBa енергетики та вугiльноТ промисловостi УкраТни, яке
не здiйснювЕlJIо жодних дiевих заходiв для вирiшення ii нагаJIьних виробничих та
фiнансових проблем. HaToMicTb, державнi пiдприсмства самостiйно та за пiдтримки
!ержавного концерну ООУкрторф", протягом 20l4,2020 poKiB, демонструвЕtли
прибуткову лiяльнiсть, виконуючи вiдповiднi виробничi та фiнансовi плани.

Основною продукцiсю пiдприемств с торфобрикет та iнша торфопродукцiя,
споживачами якоi е соцiальнi установи (школи, булинки культури, дошкiльнi заклади,
бiблiотеки та iH.) депресивних регiонiв та ix населення, переважно iз низьким piBHeM
доходу. На балансi пiдприсмств перебувае соцiальна та комунаJIьна iнфраструк,гура
невеликих MicT та селищ, поруч iз якими вони розташованi, пiдприсмства с чи не
найбiльшими роботодавцями в населених пунктах та районах, а податки, що
сплачуються ними та Тх працiвниками, е важливими для бюджетiв вiдповiдних
територiальних громад.

В умовах сучасного лефiuиту вугiлля та значного зростання цiн на природний
газ (вiд спалювання 2 тонн брикетiв, цiна за якi на торфопiдприемствах Концерну
становить близько 3000 грн., отримуеться кiлькiсть тепловоТ енергiТ еквiвалентна
СПаЛЮВанню 1 тис. куб. газу), розвиток торфовидобування може розглядатися як
одиН з напрямiв розв'язання енергетичноТ кризи в YKpaiHi. Виробнича дiяльнiсть
пiдприемств спрямовусться також на забезпечення протипожежного захисту
осушених родовищ торфу, що експлуатуються, а наявна спецiальна торфодобувна
TexHiKa дозволяе здiЙснювати гасiння лiсових пожеж на торфовищах, якi розташованi
у болотнiй мiсцевостi.



--
Приватизацiя цих державних торфодобувних пiдприемств може призвести до

значного скорочення кiлькостi працiвникiв та зниження iiньоi заробiтноТ плати,
зменшення фiнансових надходжень до бюджетiв Bcix piBHiB, погiршення ситуацiТ на

ринку прачi, зростання витрат мiсцевих бюдясетiв на опапення об'ектiв соцiальноi
iнфраструктури, а у випадку'ОЖитомирторф" та "Чернiгiвторф" - повного припинення
дiяльностi пiдприемств (вони с приватизацiйно непривабливими через ixHc критичне

фiнансове становище).
Питання приватизашiТ державних торфолобувних пiлприемств неодноразово

розглядалось Спецiальною контрольною комiсiсю ВерховноТ Ради УкраТни з питань
приватизацiТ VIII скJ]икання. За результатами розгляду було прийнято рiшення про
недоцiльнiсть проведення приватизацii за невирiшеностi проблем користування
надрами та вiдведення земель торфовищ. Саме цi проблеми i зараз зfuтишаються
невирiшеними через складнiсть процедури внесення змiн до вiдповiдних
законодавчих aKTiB УкраТни, е головними чинниками неможливостi проведення
ефективноТ приватизацiТ державного сектору торфовидобувноi галузi та ii поступовоТ
деградачii.

на виконання доручень Прем'ср-мiнiстра Укратни !ениса Шмигаля (вiл
08.12.2020 Nр47212Вl|-20, вiд 28,01 .2021 Ns472l2l5l1-20 та вiд 11.03.2021
М472 |2l7 l|-20) 24,0З.2021 було проведено мiжвiдомчу нараду за участi
представникiв Мiненерго, ФДМУ, Мiнфiну, Мiнекономiки, Мiнюсту УкраТни. За
пiдсумками наради було вирiшено пiдтримати пропозицiю про доцiльнiсть
корпоратизачiТ торфолобувних пiдприсмств шляхом створення на Тхнiй базi
акцiонерного товариства зi l00% державною часткою, що дозволить вивести
лержавний сектор торфолобувноТ галузi з кризового становища, вiдновити та
збiльшити обсяги виробництва, забезпечити зростання рiвня його капiталiзацii. Однак
зазначене питання, на сьогоднi, залишасться невирiшеним, що загрожус остаточною
руйначiсю вiтчизняному промисловому торфодобуванню та сприяе насиченню
внутрiшнього ринку iмпортною торфопродукцiею.

Враховуючи, що численнi звернення керiвництва !К "Укрторф", АсоцiацiТ
"УкраТнське Торфове Товариство", профспiлкових органiзашiй та трулових колективiв
пiдприемств до Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, вiдповiдних MiHicTepcTB та вiдомств,
KoMiTeTiB ВерховноТ Ради УкраТни та окремих народних депутатiв не дttли змоги
вирiшити вищезазначенi проблеми, просимо вас втрутитись у ситуацiю iз метою
недопущення остаточного руйнування вiтчизняноi торфодобувноi галузi та сприяння
вiдновленню iT ефективноТ дiяльностi та розвитку.

З повагою

Генеральний директор Андрiй Озерчук

Вик. Анлрiй
(097)40 l 7820




