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1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства.

Державне підприємство «Волиньторф» засноване на державній 
власності згідно з наказом Державного комітету України по вугільній 
промисловості від 10.02.1993 № 16, відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 03.05.2007 № 689 «Про утворення Державного 
концерну «Укрторф», входить до складу Державного концерну «Укрторф» 
та належить до сфери управління Фонду державного майна України (далі -  
Уповноважений орган управління).

У своїй діяльності ДП «Волиньторф» керується Статутом (у новій 
редакції), який затверджений наказом Фонду державного майна України від 
23.10.2020 за № 1720 та зареєстрований у єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ДП «Волиньторф» має філію -  Маневицький торфозавод, без права 
юридичної особи, який діє на підставі Положення, затвердженого наказом 
ДП «Волиньторф» від 02.07.2020 №145.

Підприємство є юридичною особою, користується правом 
господарського відання щодо закріпленого за ним майна, має самостійний 
баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, реєстраційний 
рахунок у Державній казначейській службі України, печатку, штампи, 
фірмові бланки. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні 
кошти, виробничі і невиробничі активи, вартість яких відображена в 
самостійному балансі Підприємства.

Підприємство створено з метою виробництва продукції, виконання 
робіт, надання послуг для отримання прибутку, що досягається шляхом 
забезпечення виконання завдань з видобутку торфу та виробництва 
торфопродукції, договірних зобов’язань із постачання продукції на 
внутрішній і зовнішній ринки; перспективного розвитку та підтримання 
діючих потужностей виробництва; підвищення ефективності виробництва 
та конкурентоспроможності продукції на ринках, збільшення прибутку; 
реалізації інвестиційних проектів, формування ефективних організаційних 
зв’язків підрозділів, що входять до складу Підприємства.

Підприємство складається із -  торфозаводів «Сойнеторф» та філіалу 
«Маневицький торфозавод».

Основними напрямками виробничої діяльності є видобуток торфу 
фрезерного для виробництва брикетів, торфу фрезерного для приготування 
компостів та виробництво брикетів торфових для комунально-побутових 
потреб, постачання пари та гарячої води, будівництво, перевезення 
торфопродукції автомобільним транспортом і надання послуг населенню.

Основною продукцією, на якій базується економіка Підприємства, є 
торфове паливо -  брикети торфові для комунально-побутових потреб, 
видобутий паливний фрезерний торф та торф для приготування компостів.

Основним доходом Підприємства є дохід від реалізації торфової 
продукції та перевезення торфопродукції власним автомобільним 
транспортом.
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Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та 
основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних 
прогнозів, пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт та 
економічної ситуації.

Основу планів Підприємства становлять державні контракти і державні 
замовлення та договори, укладені з покупцями продукції і постачальниками 
матеріально-технічних ресурсів.

Юридична адреса та фактична адреса: 44614, Волинська обл.,
Маневицький р-н, с. Прилісне, вул. Сойне, буд. 15.

Форма власності: загальнодержавна.

Організаційно-правова форма: державне підприємство.

Підпорядкованість: Державному концерну «Укрторф», Фонду
державного майна України.

Види діяльності за КВЕД-2010 відповідно відомостей з Єдиного 
державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), 
ідентифікаційний код 00426302:

19.20 -  виробництво продуктів нафтоперероблення;
08.92 -  добування торфу;
35.3 -  постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
71.20 -  технічні випробування та дослідження;
41.71 -  оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і 

подібними продуктами;
41.20 -  будівництво житлових і нежитлових будівель;
49.41 -  вантажний автомобільний транспорт.

2. Цінова політика та ринок збуту готової продукції
Основними напрямками виробничої діяльності є видобуток фрезерного 

торфу для виробництва брикетів торфових, видобуток торфу для приготування 
компостів, виробництво торфових брикетів, постачання пари та гарячої води, 
перевезення торфопродукції автомобільним транспортом.

ДП «Волиньторф» має потужності з виробництва брикетів 60 тис. тонн 
і являється найбільшим виробником палива з торфу в Україні.

Продуктивна робота підприємства можлива лише за умови достатності 
сировини та виробничої площі для її видобування. Нинішні порядок і 
процедура відведення торфовищ під розробку практично унеможливлюють 
нормальну роботу торфобрикетних заводів. Дефіцит виробничих площ полів 
видобування ДП «Волиньторф» становить уже майже 50 відсотків, що 
відобразилося на обсязі випуску торфобрикетів у 2020 році.
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Випуск брикетів торфових протягом
2016-2020 років
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Але незважаючи на труднощі торфобрикетні заводи підприємства 
протягом 2016 -  2020 років працювали стабільно і виготовили достатню 
кількість торфобрикетів, що користуються попитом серед споживачів 
бюджетної і комунальної сфери, котельні яких переобладнані на тверде 
паливо, серед населення і комерційних споживачів.

Продукція ДП «Волиньторф» широко використовується для опалення 
житлових будинків, адміністративних будівель, закладів освіти і охорони 
здоров’я.

Обсяг реалізованої продукції 
протягом 2016-2020 років
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Торфові брикети реалізується як на території Волинської області, так і 
суб’єктам господарювання інших регіонів.

Дешеве волинське паливо купляють споживачі з 22 областей України.
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Реалізація торфобрикетів по областях України за 2020 рік
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■ Рівненська ■ Київська и Черкаська Полтавська
■ Чернівецька ■ Волинська ■ Львівська ■ Хмельницька
■ Вінницька ■ Закарпатська ■ Запоріжська ■ Херсонська
■ Одеська ■ Миколаївська Дніпропетровська Харківська
■ Житомирська

Реалізація торфобрикетів на території Волинської області за 2020 рік 
становить 79,1 % від загального обсягу продаж.

В закладах бюджетної сфери області проведена значна робота із заміни 
котлів для використання їх під місцеве паливо -  торфобрикет та 
торфокрихту. За рахунок відмови від опалення газом у масштабах області 
облік зекономленого йде вже на мільйони, що дає змогу використовувати 
кошти на інші нагальні потреби.

Брикетами торфовими опалюється майже 1000 бюджетних і 
комунальних закладів Волинської області та Володимирецького, 
Дубровицького, Сарненського, Рокитнівського та Зарічненського районів 
Рівненської області доставка до яких проводиться транспортом підприємства.

Реалізація торфобрикетів на території Маневицького району за 2020 рік 
становить майже 45 відсотки від загального обсягу продаж торфопродукції у 
Волинській області.
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Реалізація торфобрикетів в межах Волинської області за 2020 рік

■ Рожищенський
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■ В.Волинський
■ Старовижівський
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Локачинський
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■ Шацький 

Ратнівський

■ Турійськ
■ Ковельський
■ Любомльський 

Іваничівський

У Маневицькому районі газифіковано лише декілька сіл і усі котли 
переведені на брикети тому наявність альтернативного палива вельми 
важлива. Так в районі нашими торфобрикетами опалюються 160 закладів 
бюджетної і комунальної сфери, а це: школи, дитячі садки, лікарні, санаторії, 
центри ПМСД, поштові відділення і ін.

Жителі шістнадцяти районів Волині також активно використовують 
брикети для опалення.

Крім того, підприємство забезпечує централізованим 
теплопостачанням житловий масив «Сойне», де проживають працівники і їх 
сім’ї, школу, дитячий садок, амбулаторію, головний офіс Прилісненської 
ОТГ, ЦНАП, будинок культури та інші комунальні і комерційні заклади 
розміщені на території села.

Цінова політика на підприємстві побудована таким чином, що 
вартість торфобрикетів на складі підприємства для всіх споживачів 
однакова.

Але взаємовідносини підприємства і покупців не обмежуються тільки 
визначенням ціни. У договорах купівлі-продажу узгоджуються умови 
транспортування торфобрикетів, тобто існує система франкування цін
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При цьому можливі такі базові варіанти:
- торфобрикет передається покупцеві за місцезнаходженням підприємства, 

покупець доставляє товар власним транспортом чи наймає для цього 
стороннього перевізника;

- доставку торфобрикету здійснює підприємство, причому вартість доставки 
оплачується покупцем окремо від вартості товару. Тобто підприємство 
виступає для покупця стороннім перевізником.

- доставку торфобрикету здійснює підприємство власним транспортом, 
причому вартість доставки включається до вартості проданого і доставленого 
торфобрикету і окремо в документах на поставку товару не виділяється. У 
даному випадку ціна залежить від наближеності торфобрикетних заводів до 
кінцевого споживача.

В 2020 році ціна однієї тонни брикетів торфових навалом на складі 
підприємства з урахуванням ПДВ для всіх споживачів становила 1242 грн.

Крім того, на замовлення покупців, підприємство пакує торфобрикети у 
біг-бег мішки по 700-800 кг та у термоупаковку з укладанням на європіддони 
по 1 тонні, що значно дорожче вартості брикетів насипом ,адже до ціни товару 
включається вартість тари і пакувальних матеріалів, трудові і транспортні 
витрати.

ДП «Волиньторф» постачає теплову енергію на ЖПК Прилісненської 
сільської ради по ціні 249 грн за 1 гігакалорію з ПДВ.

3. Результати діяльності.

Основна продукція горфозаводів -  випуск торфових брикетів для 
комунально-побутових потреб, видобуток торфу фрезерного паливного, 
видобуток торфу для приготування компостів, перевезення торфопродукції 
автомобільним транспортом.

- Виробнича діяльність.

Показники

Факт за 
2019р.

Факт за 
2020 рік

Темп 
зростання, %

1 2 3 4

Обсяг продукції в діючих оптових цінах 
без ПДВ, тис.грн.

133096,8
68090,4

-51,16

Обсяг реалізованої продукції в діючих 
оптових цінах без ПДВ, тис.грн

134737,7
71710,1

-53,22

Видобуток торфу -  всього, тис.тн, із 
загальної кількості:

232,108 91,216 -39,30

торф фрезерний паливний 213,475 77,602 -36,35
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торф для приготування компостів 13,633 13,614 -99,86

Брикети торфові, тис.ти 119,619 57,478 -48,05

Перевезення торфопродукції 
автомобільним транспор том, тис.тн 37,372 19,359 -51,80

Якісні показники вироблених брикетів по зольності і вологості 
відповідають діючим стандартам.

- Інвестиційна діяльність.

Загальна сума капітальних інвестицій у 2020 році склала 630 тис.грн., з 
них: на придбання основних засобів 209 тис.грн; на придбання інших 
необоротних матеріальних активів 53 тис.грн; на модернізацію, модифікацію 
(добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів -  153 тис.грн., на 
придбання інших матеріальних активів 215 грн.

Проте, потреба у капітальних інвестиціях у 2020 році становила 
1685тис.грн., з них: на придбання основних засобів 1420 тис.грн; на придбання 
інших необоротних матеріальних активів 265 тис.грн.

До 2012 року держава інвестувала у розвиток виробничої сфери ДП 
«Волиньторф» значні кошти, які ефективно використовувалися на 
будівництво ^сировинних баз, модернізацію застарілого обладнання та на 
придбання нової техніки. Але вже сім років на ці цілі не використано жодної 
копійки бюджетних грошей, натомість основним джерелом інвестицій 
являються власні кошти підприємства отримані в результаті господарської 
діяльності.

Для забезпечення надходжень до Державного бюджету відрахувань 
частини чистого прибутку з 01.01.2016 Урядом збільшено норматив 
відрахування частини чистого прибутку з 15 до 75 відсотків (постанова 
Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1156 (далі -  Постанова №1156), 
а з 24 квітня 2019 року Постановою КМУ №364 замінено норматив з 75 на 50 
відсотків відрахувань від чистого прибутку. Але постановою Кабінету 
Міністрів України від 04.12.2019 № 1015 «Про внесення змін та визнання 
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» 
(далі -  постанова) внесені зміни до Порядку відрахування до державного 
бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними 
підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 23.02.2011 № 138 «Про затвердження Порядку 
відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) 
державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями», згідно до 
встановлених вимог з 01.01.2019 замінено ставку відрахування частини 
чистого прибутку до державного бюджету на рівні 90 відсотків. Відповідно до 
п.1 Порядку (в редакції Постанови КМУ від 06.05.2020р. №349) розмір 
частини чистого прибутку (доходу) з 1 січня 2020 року становить 80%.



У відповідності із цими змінами ДП «Волиньторф», за результатами 
фінансово-господарської діяльності, відраховує до Державного бюджету 
України майже всю частину чистого прибутку для виплати дивідендів.

Отже, держава не тільки перестала інвестувати кошти у розвиток 
торфовидобувної галузі України, а й забирає майже весь прибуток 
підприємства, який можна було б використати для підготовки полів для 
видобутку торфу, оновлення і модернізації застарілого обладнання та 
придбання нової техніки.

- Фінансова діяльність.

За 2020 рік державне підприємство „Волиньторф” в результаті 
фінансово-господарської діяльності отримало дохід в сумі 81818 тис. гривень, 
з них: 69774 тис.грн -  дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 
10359 тис.грн -  інші операційні доходи, 5 тис.грн -  інші фінансові доходи та 
1680 тис.грн -  інші доходи.

Витрати в результаті господарської діяльності підприємства становили 
в сумі 83930 тис.гривень. Із загальної суми витрат собівартість реалізованої 
продукції становить 54814 тис.гривень, адміністративні витрати -  6308 
тис.гривень, витрати на збут -  1401 тис.гривень, інші витрати, що виникають 
у процесі операційної діяльності підприємства -  21018 тис.гривень, інші 
витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з 
операційною діяльністю підприємства -  389 тис.гривень.

Інформація за основними видами доходів та витрат наведена в таблиці.
тис.грн.

Назва показника Доходи Витрати

Реалізація основного виду продукції 69774 54814
Реалізація торфобрикетів 59678 48779

Надання транспортних послуг 6274 3343
Реалізація с/г торфу 2787 1770
Теплоенергія 1035 922

Грошові кошти станом на 31.12.2020 складаються з таких статей:

Готівка - 43 тис. грн.,
Рахунки в банках -  2977 тис. грн.

По ДП «Волиньторф» в установах банків відкрито 9 рахунків (АТ 
«Ощадбанк» та ПАТ «Приватбанк»).

Державне підприємство “Волиньторф” за 2020 рік від фінансово- 
господарської діяльності одержало 2112 тис. грн. чистого збитку.

Введено основних засобів на суму 647 тис.грн.
Дебіторська заборгованість на початок року склала 8899 тис.грн., на 

кінець звітного періоду - 4403 тис.грн., а саме: за торфобрикети -  1997 тис.грн, 
з бюджетом -  22 тис.грн та інша поточна дебіторська заборгованість становить 
2384 тис.грн. Основними дебіторами є комерційні структури. Проте,



юридичною службою проводяться претензійно - позовні роботи щодо 
повернення заборгованості дебіторами на рахунки підприємства.

Кредиторська заборгованість на початок року склала 18442 тис.грн., на 
кінець звітного періоду -  19528 тис.грн. Із неї заборгованість перед 
постачальниками за товари, роботи, послуги склала 5759 тис.грн., за виданими 
авансами -  1833 тис.грн., з іншими кредиторами -  11936 тис.грн.

За станом на 31.12.2020 на підприємстві обліковується заборгованість зі 
сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, передбачених Податковим 
кодексом України, в розмірі 3056 тис.гривень та з оплати праці 2099 тис. 
гривень. Зазначені суми є поточними зобов’язаннями, строк сплати яких ще 
не настав.

Витрати, пов’язані з внесенням обов’язкових платежів до бюджету та 
державних цільових фондів становлять 30088 тис.гривень, з них: сплата 
поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету -  21778 
тис.гривень, до місцевого бюджету -  1141 тис.гривень, єдиний соціальний 
внесок — 7169 тис.гривень.

Бухгалтерський облік на підприємстві проводиться в автоматизованому 
режимі із застосуванням бухгалтерської програми 1С Підприємство.

Допущення безперервності діяльності підприємства виходить з того, що 
бухгалтерський облік здійснюється, а звітність складається в припущенні, що 
у підприємства немає ні намірів, ні необхідності припиняти або істотно 
скорочувати господарсько-фінансову діяльність у доступному для огляду 
майбутньому.

ДП «Волиньторф» працює в нестабільному середовищі, створеному 
економічною і політичною кризою в Україні. Не зважаючи на недостатній 
обсяг фінансування, що призводить до зростання дебіторської заборгованості 
контрагентів та складнощам при проведенні своєчасних розрахунків з 
кредиторами, підприємство забезпечує стале виробництво (товарів, робіт, 
послуг).

Враховуючи наявну інформацію, підприємство є безперервно діючим та 
не має наміру ані потреби ліквідуватися або суттєво звужувати масштаби своєї 
діяльності.

4. Екологічні аспекти

Стан довкілля в межах діяльності ДП «Волиньторф» контролює Головне 
управління Держпродспоживслужби у Волинській області та державна 
екологічна інспекція у Волинській області, які проводять перевірки на предмет 
дотримання вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища», Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Основним видом діяльності підприємства за КВЕД -  2010 зміна якого 
відбувалася протягом кількох років, є видобуток торфу і виробництво 
торфових брикетів.
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Розробка родовищ торфу здійснюється на підставі спеціальних дозволів, 
на користування надрами. Площі відпрацьованих родовищ рекультивуються і 
передаються попереднім власникам.

Для виробничих потреб підприємство проводить забір води із 2 
свердловин, розміщених на території виробничої бази. Водокористування 
здійснюється на підставі дозволу на спецводокористування. По кожній з них 
впроваджуються заходи щодо захисту підземних вод від забруднення, основні 
з них -  облаштування 30-ти метрової зони суворого санітарного режиму з 
огородженням, озелененням та відсутністю в її межах будь-якої діяльності.

На підприємстві нараховується 17 джерел викидів в атмосферне повітря. 
Викиди забруднюючих речовин здійснюються на підставі дозволу. Джерела 
викидів обладнані пилогазоочисними установками типу ЦН-15 та 
установками з 3-х ступеневою очисткою.

Пилогазоочисне устаткування паспортизоване, паспорти розроблені в 
установленому порядку, акти оглядової комісії та ефективність роботи 
пилогазоочисного устаткування проводиться згідно вимог правил експлуатації 
установок очисних тазів.

За вмістом забруднюючих речовин в організованих викидах 
стаціонарних джерел проводиться відомчий контроль. Перевищень в джерелах 
викидів встановлених нормативів не виявлено.

На підприємстві впроваджено європейський підхід щодо роздільного 
збирання виробничих відходів з метою подальшої передачі їх ліцензованим 
організаціям для утилізації або повторного використання. Місця збирання 
відходів відповідають санітарним та екологічним стандартам. За наявними 
виробництвами постійно утворюється 6 видів відходів. Тимчасове зберігання 
відходів здійснюється відповідно до класу небезпеки у спеціально 
облаштованих місцях. Відпрацьовані мастила використовуються для власних 
потреб в якості змащувальної рідини для мащення підшипників ковзання 
вагонів ТСВ-6А та створення торфо-масляної суміші, яка використовується 
при запуску та зупинці торфо-пресів Б-8232, зола торфу складується на 
спеціально відведеній земельній ділянці площею 2 га, інші відходи 
передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно укладених 
договорів.

За 2020 рік підприємством «Волиньторф» сплачено екологічних 
платежів до бюджетів різних рівнів 251 тис.гривень.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика.

Облікова кількість працівників на кінець 2020 року на ДП «Волиньторф» 
становила 312 осіб. Із них: інженерно-технічні працівники -  61 осіб, робітники
-  251 осіб. У структурі працівників за статтю 271 осіб, або 86,9 % займають 
чоловіки і 41 осіб, або 13,1 % - жінки. У структурі працівників за віком 20 
відсоток - до 35 років, 62 % - від 35 до 50 років і 18 % - 50 років і старше.
95 % робочих місць займають працівники з числа місцевого населення.

ДП «Волиньторф» цінує своїх працівників і несе відповідальність за 
кожного. Кожне робоче місце -  це офіційне працевлаштування громадян (і тим 
самим впевненість у завтрашньому дні для їхніх сімей), виконання всіх
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передбачених законодавством соціальних гарантій, безпечні умови праці, 
виплата гідної заробітної плати та сплата податків, що формує бюджет країни 
сьогодні, а в майбутньому -  забезпечує працівникам отримання пенсій.

Відповідно до чинного законодавства та Колективного договору між 
адміністрацією підприємства і трудовим колективом, для всіх 
працівників(незалежно від строку трудового договору, неповної зайнятості) 
передбачені та надаються наступні виплати та пільги:
- щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні,
- додаткова оплачувана відпустка за роботу з шкідливими умовами праці, 
згідно затвердженого переліку професій і посад з шкідливими умовами праці;
- додаткова відпустка громадянам, яка надається відповідно до п. 22 ст. 20 та 
п. 1 ст. 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796- 
XII, тривалістю 13 календарних днів.
- додаткова відпустка працівникам, які мають дітей тривалістю 10 
календарних днів;
- відповідно до переліку професій і посад з шкідливими умовами праці 
працівникам підприємства виплачуються доплати до тарифних ставок, 
окладів, посадових окладів від 4 до 8 відсотків.
- при багатозмінному режимі роботи встановлені доплати за роботу у вечірній 
і нічний час, відповідно 20 і 40 відсотків до тарифних ставок, окладів, 
посадових окладів;

З урахуванням досягнутих результатів у роботі і фінансового стану 
підприємства працівникам встановлюються додаткові гарантії, компенсації та 
пільги:
• одноразова матеріальна допомога: при взятті шлюбу, при народженні 
дитини, з нагоди ювілейних дат, при виході на пенсію, на поховання 
працівників, у зв’язку з призивом на військову службу, на лікування 
працівників;
• одноразове заохочення всіх працівників з нагоди ювілейних і пам’ятних дат;
• безвідсоткові зворотні позики (можуть надаватись за зверненнями 
працівників на умовах забезпечення гарантій їх повернення);
• будівельні матеріали для будівництва власного житлового будинку (на певну 
суму).

Підприємство всіляко підтримує громадян з інвалідністю: працівники із 
загальними захворюваннями працюють на звичайних робочих місцях, а для 
працівників, що мають обмеження чи протипоказання, створюються 
спеціальні умови праці -  від розробки окремої посадової або робочої 
інструкції до обладнання індивідуальних робочих місць та встановлення 
індивідуального режиму роботи. У 2020 році на підприємстві працювало 19 
працівників з інвалідністю.

Середньомісячна заробітна плата в еквіваленті повної зайнятості у 2020 
році становила 10483 гривні. Працівники підприємства мають можливість 
жити повноцінним життям -  працювати в себе на Батьківщині, а не втрачати 
здоров’я й кращі роки на чужині, щодня бачити свої родини і виховувати дітей.
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Працівники мають можливість за окремими професіями безкоштовно 
пройти курс навчання на підприємстві й підвищити свою кваліфікацію.

Укладені довгострокові договори про співробітництво з профільними 
навчальними закладами про підготовку спеціалістів, в рамках яких учні 
проходять на підприємстві практику, а потім кращим пропонується прийняття 
на роботу

У 2020 року на торфозаводах ДГІ «Волиньторф» проводилася 
систематична робота спрямована на створення безпечних умов праці у 
відповідності із Законом України «Про охорону праці» і діючих нормативних 
актів по ОП.

З метою створення нормальних умов праці підприємство здійснює 
комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни 
праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня ОП, 
запобігання випадкам виробничого травматизму, профзахворюванням, 
аваріям. На ці цілі у 2020 році підприємство витратило 134 тис.гривень.

Для повного забезпечення працівників індивідуальним спеціальним 
одягом, взуттям, засобами індивідуального захисту та мийними засобами 
витрачено 277,3 тис. грн., а на придбання спеціального харчування, молока чи 
рівноцінних харчових продуктів для працівників зайнятих на роботах зі 
шкідливими умовами праці -  36,4 тис.грн.

Для працюючих на підприємстві систематично проводяться навчання та 
перевірка знань з питань охорони праці (лекції, семінари, консультації).

Згідно з «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій» працівники підприємства щорічно проходять періодичні медичні 
огляди.

6. Перспективи розвитку.

Для подальшого розвитку державного підприємства «Волиньторф» 
необхідно вирішити ряд проблем:

1. Прийняти зміни до Законів про землю і про надра для вирішення 
питання відведення земельних ділянок під промисловий видобуток торфу;

2. Відрегулювати питання відведення земель для видобутку торфу на 
діючих ліцензованих площах.

3. Знизити податковий тиск на торфопідприємства шляхом зменшення 
базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на 
виплату дивідендів за результатами фінансово господарської діяльності.

Вирішення цих питань на законодавчому рівні забезпечить стабільну 
роботу підприємства на найближчі 20 років, дасть змогу інвестувати зароблені 
кошти у технічне переозброєння і модернізацію виробництва, збільшити 
продуктивність праці і обсяги виробництва продукції.
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