
Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Бурштин України». 
Основний вид діяльності відповідно до Статуту:  
добування інших корисних копалин та розроблення 
кар’єрів, н. в. і. у. 
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2019 – 
1 півріччя 2022: 13 560 тис. грн. 
Основна номенклатура продукції: вироби з бурштину; 
в тому числі експертної: відсутня. 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно): об’єкт включає 9 
зареєстрованих об’єктів нерухомого майна (69/100 
частини адміністративно-побутового корпусу; 67/100 
частини виробничого корпусу; трансформаторна 
підстанція; контрольно-пропускний пункт; склад балонів з 
рампою; адмінбудівля; ангар; господарська цегляна 
будівля) та інфраструктури (огорожа) загальною площею 
5847,4 кв. м, що розташовані за адресами:  
 м. Рівне, вул. Київська, 94; 
 Рівненська обл., Сарненський р-н,  смт. Клесів,                   

вул. Кузнецова, 7. 
Відомості про земельні ділянки: 11 зареєстрованих 
земельних ділянок загальною площею 43,2473 га, що 
розташовані за адресами:  
 Рівненська обл., Сарненський р-н, сщ/рада Клесівська; 
 Рівненська обл., Сарненський р-н, смт. Клесів,                          

вул. Кузнєцова, 7; 
 м. Рівне, вул. Київська, 94. 
Відомості про транспортні засоби: 5 зареєстрованих 
одиниць  транспортних засобів та спецтехніки (бульдозер 
Т-170 М.01; автомобіль УАЗ-31514; кран автомобільний 
КрАЗ-255; автомобіль ВАЗ-2107; автомобіль SKODA 
OCTAVIA A5) 2002-2013рр. випуску. 
Частину нерухомого майна ДП «Бурштин України»  
загальною площею 469,8 кв. м передано в оренду 
відповідно до 2 договорів оренди.  Граничний термін дії 
наявних договорів оренди – до 20.01.2027.  
На балансі підприємства відсутнє майно, що не підлягає 
приватизації. 

Загальна площа земельних ділянок: 

43,2473 га 
Загальна площа будівель    та  споруд: 

5847,4 кв. м.  
Кількість працівників (на  30.06.2022 р.): 

40 осіб 

03.10.2022 

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про 
захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане 
придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі - дозвіл на 
концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної 
конкуренції. 

33012, м. Рівне, вул. Київська, 94 

ЄМК ДП “Бурштин України” 

ЄДРПОУ: 34112754 

Загальні характеристики 



https://bit.ly/3TPsw7z 

Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних  цілей у 
відповідності до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації". Фонд не несе відповідальності за рішення  покупців, потенційних 
покупців або інших осіб та їх наслідки, які ґрунтуватимуться на інформації, опублікованій у цьому матеріалі. 

Детальна інформація  
про об'єкт: 

Контакти 
Контакт-центр: 0-800-50-56-46 
Investor Relations Office: +38 044 200 34 38  
ir@spfu.gov.ua  
privatization@spfu.gov.ua 

Умови продажу: 

 погашення протягом 6 місяців заборгованості із заробітної плати та 
перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права 
власності на ЄМК; 

 недопущення звільнення працівників протягом 6 місяців (за 
винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення 
на підставі пп. 3,4,7,8 частини першої ст. 40 та 41 Кодексу законів 
України про працю); 

Основні показники господарської діяльності: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Станом на 30.06.2022: 
Кредиторська заборгованість 14 457 тис. грн. (прострочена - 13 260  
тис. грн.), в тому числі: 
 заборгованість по заробітній платі – 3 336 тис. грн.; 
 товари, роботи, послуги – 8 545 тис. грн.; 
 розрахунки з бюджетом – 1 357 тис. грн.; 
 розрахунки зі страхування – 222 тис. грн.; 
 інша заборгованість – 997 тис. грн. 

 
 
 
 
 
 
 

 Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє 
природне середовище, утворення і розміщення відходів станом на 
30.06.2022 відсутні, екологічні збори та платежі не сплачувались. 

Період 
Загальний дохід,                

тис. грн. 
Дохід за основним видом 

діяльності, тис. грн. 
2019 р. 6068 6027 
2020 р. 2707 2441 
2021 р. 5652 4308 

1 півріччя 2022 р. 923 784 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 

№ 
п/п 

Показники (тис. грн.) 2019 р. 2020 р. 2021 р. 
6 місяців 
2021 р. 

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 13846 14084 13115 12870 
1.1 Необоротні активи 4857 4751 4287 4089 
1.2 Оборотні активи 8989 9333 8828 8781 
2. Пасиви 13846 14084 13115 12870 
3. Доходи всього, в тому числі: 6068 2707 5652 923 

3.1 
Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

6027 2441 4308 784 

4. Витрати всього, в тому числі: 10275 7391 7657 2450 

4.1 
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

3793 1713 3906 760 

4.2 Адміністративні витрати 2540 3381 1908 845 
4.4 Інші операційні витрати 3144 1512 1450 633 
4.6 Витрати з податку на прибуток - - - - 
5. Чистий прибуток (збиток) +,- -4207 -4684 -2005 -1527 
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