Фонд повідомляє про початок проведення громадських слухань
щодо ПАТ "Турбоатом", яке підлягає приватизації
Фонд державного майна України повідомляє про початок проведення
громадських слухань щодо публічного акціонерного товариства «Турбоатом»,
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 «Турбоатом»

2. Місцезнаходження
підприємства,
телефон, факс, П. І. Б.
керівника

м. Харків, проспект Московський, 199,
(057) 349-22-92, (057) 759-21-71
Генеральний директор Суботін Віктор Георгійович

3. Галузь, до якої
належить
підприємство

Турбобудування

4. Форма власності

Акціонерне товариство

5. Пакет акцій, що
залишається у
державній власності

75,224076% у статутному капіталі

6. Основний вид
(види) діяльності

Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і
мотоциклетних двигунів.

7. Основні види
Продукція/послуги
продукції, послуг;
1. Паротурбінне обладнання
частка в загальному
2. Гідротурбінне обладнання
обсязі виробництва за
3. Запчастини для енергообладнання
останній рік
4. Інша продукція
8. Обсяги виробництва
основної продукції,
1. 2014
послуг за останні три
2. 2015
роки

Продукція/послуги

Частка в обсязі, %
39,3
29,9
28,8
2,0
Обсяг, тис. грн.
1 983 846
3 091 851

3. 2016

2 004 497

9. Площа земельної
ділянки, включаючи
орендовані ділянки

58,5 га

10. Ступінь зносу

64,5%

основних фондів на
дату останнього
звітного періоду

11. Середньооблікова
чисельність
працюючих за
останній звітний
період,
з них персонал
основної діяльності,
у тому числі
робітники

3 708 осіб

3 671 осіб
2 235 осіб

12. Фінансові
результати діяльності
підприємства

за 2014 р.

за 2015 р.

за 2016 р.

Активи (на кінець
звітного періоду), тис.
грн.
Чисті активи, тис. грн.
Обсяги реалізації
продукції/послуг,
тис. грн.
Частка експорту в
обсягах реалізації.
Дохід, тис. грн.

4 015 326

4 815 160

4 738 606

2 579 448

3 770 326

3 374 477

1 842 387

2 694 253

2 166 943

66,4

73,8

51,7

2 544 865

3 486 613

2 564 195

637 397

1 632 751

1 065 328

65,8

64,5

55,6

Прибуток, тис. грн.
Рівень завантаженості
виробничих
потужностей, %
13. Потенціал
розширення
виробництва

Товариство має достатні виробничі потужності для збільшення випуску
продукції до 40%.

14. Коротка історична
Історія
підприємства
починається
з
Харківського
довідка про
турбогенераторного заводу, який був введений в дію 21 січня 1934 року.
підприємство з часу
У 1940 році, за клопотанням працівників, заводу присвоєно ім’я
його виникнення
С.М. Кірова. На підприємстві здійснюється виготовлення невеликих та
середніх турбін та турбогенераторів для теплових електростанцій. З 1951
року підприємство починає поставку турбін на експорт. З 1953 року на
заводі розвивається гідротурбінне виробництво. З 1971 року завод стає
головним підприємством по проектуванню та виготовленню турбін для
атомних станцій.
Наказом Міністра енергетичного машинобудування СРСР від
21.07.1977 № 203 Харківський турбінний завод ім. С.М. Кірова
перейменовано у Виробниче об`єднання турбобудівництва «Харківський
турбінний завод» ім. С.М. Кірова.
Відповідно до Постанови ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від
03.01.1980 № 5 Виробниче об`єднання турбобудівництва «Харківський

турбінний завод» ім. С.М. Кірова перейменовано у виробниче
об`єднання атомного турбобудування «Харківський турбінний завод»
ім. С.М. Кірова.
Відповідно до Наказу Міністра важкого, енергетичного та
транспортного машинобудування СРСР від 20.03.1989 №99 виробниче
об`єднання атомного турбобудування «Харківський турбінний завод»
ім. С.М. Кірова перетворено у науково-виробниче об`єднання
«Турбоатом».
Відповідно до Наказу ФДМУ від 31.01.1996 №16-АТ НВО
«Турбоатом» перейменоване у ВАТ «Турбоатом».
Постановою КМУ від 04.03.2015 № 83 ПАТ «Турбоатом»
віднесено до Переліку об'єктів державної власності, що мають
стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
Загальними Зборами акціонерів Товариства від 22.04.2015 року
(Протокол №20), прийнято рішення про зміну найменування Відкритого
акціонерного товариства «Турбоатом» на Публічне акціонерне
товариство «Турбоатом».
За всю історію існування ПАТ «Турбоатом» виготовило біля 400
парових турбін для ТЕС, ДРЕС, 170 турбін для 27 АЕС, біля 550
гідравлічних турбін і 484 гідрозатворів та стало одним з найбільших у
світі турбінобудівельних підприємств з повним циклом виробництва:
проектування, виробництво, поставка, налагодження,
фірмове
обслуговування турбінного обладнання для всіх типів електростанцій.
Висока довіра зарубіжних енергетиків пов’язана, перш за все, високою
якістю і надійністю продукції, відомої більш ніж у 45 країнах світу.
ПАТ «Турбоатом» має Міжнародний сертифікат відповідності
Системі управління якістю вимогам стандарту ISO 9001:2000.
15. Додаткова
інформація про
підприємство

Основні постачальники
сировини: ПАТ
«МК
«Азовсталь»
(м. Маріуполь, Україна), ПАТ «ММК ім. Ілліча» (м. Маріуполь,
Україна), ПАТ «Дніпроспецьсталь» (м. Запоріжжя, Україна),
ПАТ «Енергомашспецсталь»
(м.
Краматорськ,
Україна),
ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (м. Краматорськ,
Україна), підприємства Італії.
Основні споживачі: Україна, країни Євросоюзу, країни Митного союзу,
країни
Латинської
Америки
та
Південно-Східної
Азії.
Основні конкуренти підприємства: «Дженерал Електрик» (США),
«Андрітц Гідро» (Австрія), «Шанхай Електрик» (Китай), «Бхарат Хеві
Електрікалз» (Індія), «Альстром» (Франція), «Сіменс» (Німеччина),
ВАТ «Силові машини» (Росія) та інші.

