
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
ВАПНЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

КруглийКруглий стілстіл

««Перспективи розвитку вапняної та вапнякової галузей. Дефіцит ринку, дерегуляція 
дозвільних процедур»»

Представлення УАВП. Представлення УАВП. 
Світові Світові тенденції виробництва вапна та тенденції виробництва вапна та 

Корилкевич Михайло

президент УАВП

червень 2014

Світові Світові тенденції виробництва вапна та тенденції виробництва вапна та 

вапнякового вапнякового каменюкаменю



Аудиторія конференції

32 компанії

5 країн

5 галузей

8 областей

50 учасників
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член ILA

рік створення Української асоціації
вапняної промисловості (УАВП) 

З історії УАВП

2011

2013 член ILA
(Світова асоціація вапна) 2013 

Ініціатори створення: представники українських
підприємств, що здійснюють видобуток вапняку, 
виробництво вапна, що надають послуги в галузі
вивчення та використання природних ресурсів



Форум ILA у Ванкувері, жовтень 2014

Новий президент ILA Вейн Браун (Wayne Brown), керівник 
Південно-Африканської вапняної асоціації. 

Обіцянка здійснити візит в Україну у вересні 2015 року.

Наступний президент (через чотири роки) – представник Наступний президент (через чотири роки) – представник 
Європи.

Знайомство з керівниками найбільших світових виробників 
вапна: Lhoist, Carmeuse, SMA Mineral, Sibelco Group, та ін.
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Форум ILA 2015

Черговий річний форум:

7-9 жовтня 2015 року

Стамбул, ТуреччинаСтамбул, Туреччина

Turkish Lime Association (KISAD)
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Світовий ринок вапна

Специфіка ринку вапна полягає в тому, що майже весь обсяг 
виробництва йде на внутрішнє споживання, а на світовий ринок 
потрапляє лише мала частина виробленого продукту. 

Сьогодні більшість країн має родовища вапняку або доломіту, що дає 
можливість задовольняти потребу у вапні за рахунок власного 
виробництва.

СВІТОВЕ ВИРОБНИЦТВО

350 МЛН.Т

130 МЛН.Т

на ринок потрапляє

130 МЛН.Т

Більша частина ринку 
вапна кептивна
(виробляється 

компаніями для

власного споживання –
металургія, хімічні 
підприємства тощо)



Світовий ринок вапна в розрізі країн, млн.т

Індія
15

Росія
11
3%

Україна
3,1
1%

Інші
59,4
17%

Китай
220,5
63%

ЄС
22
6%

США
19
6%

15
4%



Структура використання вапна, Євросоюз

Металургія
Хімічна промисловість

сировина для карбіду кальцію,
універсальний наповнювач для

фарб, ПВХ та фармацевтики

Інші галузі промисловості

Цукрова, виробництва скла та паперу
Експорт

38%
7%

14%

4%

Основна 
відмінність: 

Будівельні матеріали
наповнювач,
сполучна речовина

Дорожнє будівництво

підвищення стійкості грунту,

поліпшення міцності асфальту

Захист навколишнього

середовища
очистка газових викидів,

очищення води

Сільське господарство
добавки в добрива,

гігієна тварин

11%
7%

16%

3%

7% відмінність: 
значно нижча 

частка металургії 
та вища частка 

вапна для захисту 
навколишнього 

середовища



Паливо для виробництва вапна, Євросоюз

Природній газНафтопродукти

Відходи Біомаса

34%

5%
8%

2%

Тверде викопне паливо 

(вугілля, антрацит)

51%



Ринок Північної Америки

Канада США Мексика
Північна 
Америка

виробництво вапна 
негашеного, млн.т

2 19 5 26

кількість компаній 5 30 24 59

кількість заводів 13 76 54 143

в середньому один 
завод, тис.т

154 250 93

якість >90% CaO >90% CaO 70% - 90% CaO

Основні технології печі: 
печі з поворотним підігрівачем і прямо обертові печі

Паливо:
вугілля і нафтовий кокс є домінуючими, деякі частина природного газу 

Регулювання:
Суворі процеси і правила екологічної оцінки роблять дозволів складним і 
трудомістким



Структура використання вапна, США

Високу, як і в ЄС, частка
використання вапна для захисту 

навколишнього середовища 

Високу, як і в ЄС, частка
використання вапна для захисту 

навколишнього середовища навколишнього середовища 

(FGD 20% - очистка викидів)

навколишнього середовища 

(FGD 20% - очистка викидів)

Перспективний ринок використання вапна 
для України – очистка викидів



Тенденції світового ринку вапна

• Нові види палива: коксовий порошок, коксова скаралупа...

• Зменшення використання палива, способи передачі: кондуктивне, 
конвекційне, радіаційне тепло

• Зростаюча тенденція використання вапна для сільського 
господарства

• Зростаюча тенденція по використанню вапна для асфальту: 
вологість, фракційність, окислення, пластичність, заморожуваннявологість, фракційність, окислення, пластичність, заморожування

• Зменшення викидів СО2

• Розвиток пов’язаних галузей: металургія, будівництво, дороги, 
цементна галузь

• Очистка газів ТЕЦ від SO2
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Проблеми галузі України 

 зростання цін на енергоносії та застосування застарілих
енерговитратних технологій;

 несприятлива ринкова кон'юнктура, падіння попиту на тлі
загального спаду в економіці;

 неможливість використання в достатньому об’ємі
вапняку з найбільших родовищ (Донецька область, Крим)

 непрозорість у процедурі відведення землі під
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 непрозорість у процедурі відведення землі під
видобування вапняків;

 відсутність комплексного геологічного обстеження
кар’єрів, недостатня кількість та низький рівень
лабораторій для аналізу продукції;

 брак кваліфікованих кадрів;

 недоступність та коштовність фінансових ресурсів.



Для вирішення проблем галузі необхідно 
об'єднати зусилля

ВСТУП ДО УАВП

Ознайомлення зі статутом, написання 
заяви встановленого зразка;
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Прийняття рішення щодо прийому в 
члени Радою асоціації;

Сплата річного членського внеску в 
сумі 5000,00 грн. 



Послуги УАВП. Членство

• Огляд та аналіз запасів та родовищ карбонатної сировини України

• Карбонатні породи в розрізі сфер використання

• Просторове розміщення родовищ карбонатної сировини
(представлено детальну карту родовищ)

Членство в 
УАВП

• для вітчизняних представників суміжних галузей 
Асоційоване 

членство 
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• для вітчизняних представників суміжних галузей 

• для представників іноземних підприємствчленство 
УАВП

• (включає звичайне членство)

• додає до переваг членства рекламу компанії на всіх 
заходах УАВП, 

• особисте консультування президентом УАВП, 

• супроводження на річні зустрічі Світової організації

Партнер 
УАВП



Загальні можливості, які дає членство в УАВП

 площадка для ефективного спілкування
гравців галузі

 спосіб комунікації з владою

 особисті контакти з власниками бізнесів галузі

 розміщення та опис карбонатних карєрів розміщення та опис карбонатних карєрів
України

 консультації та допомога у оформленні
ліцензії, землі…

 звязок з інвесторами та порядок отримання
інвестицій
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члени УАВП отримують

 безкоштовне розміщення інформації  про новини члена 
асоціації, прайсів, банерної реклами на сайті 
http://limeindustry.in.ua/;

 створення та технічна підтримка інтернет-магазинів членів 
УАВП на субдоменному імені limeindustry.in.ua

 надання щоквартального аналітичного звіту про тенденції 
розвитку ринків вапна в Україні;розвитку ринків вапна в Україні;

 пільгова вартість участі в конференціях «Будмікс Україна», 
«Індустрія щебеню»; 

 пільгова вартість участі (знижка 50%) у конференції і інших 
заходах УАВП;

 участь у щорічній конференції Світової асоціації Вапна
(здійснюється виключно через УАВП);

 інформаційні матеріали Світової асоціації Вапна
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http://limeindustry.in.ua/


Послуги УАВП. Інформаційні продукти

• Огляд та аналіз запасів та родовищ карбонатної сировини України

• Карбонатні породи в розрізі сфер використання

• Просторове розміщення родовищ карбонатної сировини
(представлено детальну карту родовищ)

Огляд родовищ
карбонатної

сировини

• Динаміка виробництва-імпорту-експорту

• Динаміка галузей використання

• Динаміка вільного ринку

• Використання вапняку в розрізі галузей

Дослідження
ринку вапна, 
2010-2013 рр.
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2010-2013 рр.

• Динаміка виробництва-імпорту-експорту

• Динаміка галузей використання

• Динаміка вільного ринку

• Використання вапна в розрізі галузей

Моніторинг
ринку вапна
(помісячно)

• Динаміка виробництва-імпорту-експорту

• Динаміка галузей використання

• Динаміка вільного ринку

• Використання вапняку в розрізі галузей

Моніторинг
ринку вапняку

(помісячно)



Українська асоціація вапняної промисловості

Тел.: +38(050) 419-75-06

Запрошуємо до співпраці!
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www.limeindustry.in.ua

info@limeindustry.in.ua

http://www.limeindustry.in.ua/
mailto:info@limeindustry.in.ua



