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Ініціатори створення:
представники українських підприємств, що

здійснюють видобуток вапняку, виробництво вапна, 
надають послуги в галузі вивчення та використання

природних ресурсів



Нові члени асоціації, 2016

Один з найбільших виробників будівельних 
матеріалів на території України.

Виробничі потужності дозволяють виробляти до 10 
млн. одиниць на місяць силікатної цегли для 
будівництва як висотних так і малоповерхових 
будинків.
З 2014 року запущена лінія по виробництву 
кольорової облицювальної цегли і плитки.
Відмінні риси продукції - точні геометричні розміри, 
висока міцність і морозостійкість.

Основою діяльності ТОВ «Ітака-ПВ» є гірничо-
геологічна галузь. Компанія має великий 
виробничий досвід розробки карбонатних і піщаних 
кар'єрів, а також новітню сучасну гірську техніку, 
мобільні дробильно-сортувальні комплекси світових 
брендів, які дозволяють реалізувати гірничо-
геологічні проекти на високому технологічному рівні 
з низькою собівартістю продукції, що виробляється.

ТОВ «Ітака-ПВ»



Завдання УАВП

 галузеві стандарти;

 інформування потенційних інвесторів про розвиток           

галузі;

 розповсюдження інновацій, енергозберігаючих 

технологій;

 збільшення частки екологічно чистої продукції;

 захист навколишнього середовища, забезпечення 

сталого розвитку;

 створення потужної галузевої лабораторії;

 підвищення кваліфікації кадрів, якості підготовки.



Одна продукція – різні підходи



Ключові відмінності 

ПЕРСОНАЛ
ПЛАНУВАННЯ 

РОЗВИТКУ 
КАР’ЄРУ

КОНТРОЛЬ 
ЯКОСТІ

КООПЕРАЦІЯ



Персонал 

Відсутність елементарних речей в 
безпеці праці

Умови праці робітників низькі

Розвиток не в пріоритеті

Безпека праці 

Умови роботи та оплати 

Розвиток персоналу – тренінг 
центр



Планування розвитку кар’єру

Річне планування (вимога 
держави)

Маркшейдер працює сам

Рекультивація на останній рік 

Видобуваємо все підряд

Планування на весь період 
розробки кар’єру

Геолог працює з маркетологом

Рекультивація кожен рік

Селективне видобування



Контроль якості

Якість вже бачать після
переробки продукції

Не стандартизовані процеси

Лабараторії або не має, або
робить обмежений спектр аналізів

Якість забезпечується перед вибухом –

Водії екскаватора та самосвалів – знають 
точно що вантажити і куда везти

ISO 

Розвинута лабараторія – 1 аналіз за 5 
хвилин



Кооперація

Високий рівень кооперації 
між споживачем та виробником вапна:

- спільні підприємства з металургами
- спільна розробка карєру цементним 

заводом та виробником вапна
- спільні програми аграріїв та виробників 

вапна

Виробники металу, цукру, 
будматеріалів роблять не 
типовий для себе продукт 

Інформаційна закритість 



Запрошуємо до співпраці!

Українська асоціація вапняної 
промисловості

Тел.: +38(050) 419-75-06

www.limeindustry.in.ua

info@limeindustry.in.ua
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