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обмеженою вhповiдальнiстю <Омелянiвський кар'ер> створене

учасниками та здiйснюе свою дiяльнiсть на пiдставi Конституцii Украiни, [|ивiльного кодексу
Украiни, Господарського кодексу УкраТни, 3акону УкраТни кПро товариства з обмеженою та
додатковою вiдповiдальнiстю та iнlлих нормативних aKTiB, чинних на територiI УкраIни.
Мiсцезнаходження: Житомирська обл., Коростенський район., с.Горtцик,
вул,L|ентральна, 71
обмеженою вiдповiдальнiстю.
Товариство
Органiзацiйно-правова форма
Товариство е юридичною особою з дати його державноТ реестрацiI та мае цивiльнi права та
обов'язки вiдповiдно до законодавства та його Статру,
Власниками товариства е ТОВ<Промислtово-Будiвельна Група КОВАЛЬСЬКА), код за
еДРПОУ 351 427 53. Власник,l 00% капiталу
Вiдомостi про розмiр статуrного капiталу Товариства мiстяться в единомудержавному
peecTpi юридичних осiб.
Майно Товариства становлять ocHoBHi фонди та оборотнi кошти, а також iнщi цiнностi,
BapTicTb яких вiдображаеться в самостiйному балансi Товариства.
отримання прибутку за рахунок виробничоI,
Метою дiяльностi товариства
пiдприемницькоТ, комерцiйноI та iнlлих видiв дiяльностi i эабезпечення на цих 3асадах
соцiально-економiчних потреб суспiльства та зростання добробру працiвникiв товариства
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та його власникiв.
Результати дiяльностi пiдприемства з динамiкою до минулих перiодiв вiдображаються
в Балансi пiдприемства Форма 1 та в звiтi про фiнансовi результати Форма 2.
виготовлення
Спецiалiзацiя та функцiональна направленiсть пiдприемства

-

щебеневоТ продукцiТ.

3авантаження виробничих потужностей залежить вiд розробки родовиlла, якостi
добутоТ гiрничоТ маси та iнlJlих чинникiв.
Технологiчний процес складаеться з цiлого ряду виробничих операцiЙ , якi
виконуються в певнiй послiдовностi.

Гiрничi роботи на кар'ерах полягають у проведеннi масових вибухiв та у виТмцi,
перемiщеннi iскладуваннi корисних копалин iрозкривних порiд. Вони включають в себе
ocHoBHi та допомiжнi процеси. До основних технологiчних процесiв вiдносяться:
.
пiдготовка порiд (або корисноТ копалини) до виJмки (бурiння, пiдривання);
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ьно-навантажувал bHi процеси;
перемiщення (транспортування ) порiд або корисноi копалини;
складування або вiдвал.
вий мал

допомi>кних процесiв,

що

належать

до всього

кар'еру, вiдносяться

енергопостачан ня, ремонт обладнання, вентиляцiя i водовiдлив. Кожен основний процес мае
своТ допомiжнi роботи (наприклlад, пiдготовка бурового iHcTpyMeHTy, упаковка вибухових
патронiв, автозаправка транспортних засобiв на А3П та замiна маGтил в АТL{, настройка
робочих параметрiв роботи бурових cTaHKiB, пiдготовка транспортних засобiв до
перевезення та iH.).
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Пiдготовка гiрських порiд iкорисних копал н до виl'мl(и полягае в руйнуваннi покладlв
масиву породи на подрiбнену гiрничу масу. Пiдготовка проводиться буро-пiдривним методом
або екскаваторним. Основним методом добування гiрничоТ маси для виробниuтва е буровибуховi роботи. Також здiйснюеться подрiбнення породи екскаваторним методом, даний
метод застосовуеться при наявностi негабариту. Навантажувальний-розвантажувальний
процес в гiрничому цеху полягае у виТмцi гiрничоТ маси з вибою i навантаженнi lT на
транспортний засiб, для вивазу на виробництво.
Транспортування - найбiльtч трудомiсткий технологiчний процес на Kap'epi. На нього
припадас понад 50% витрат. t-]ей процес полягае в перемiщеннi зруйнованого в Kap'epi
матерiалу до бункера первинного дроблення. Кар'ерний транспорт мао своI особливостi якi
характеризуються:
.
значними обсягами перевезень гiрничоТ маси( 2 090,05 тис.т в piK)
.
складними умовами експлуатаllii' (пiдйомами. крутими поворотами i вузькими
дорогами, роботами на вiдкритому повiтрi iiH.).
Пiсля процесу первинного дроблення сировина потрапляе на промiжний склад, звiдти

подаеться конвеерами на дробильнi заводи ДСЛ-1 та ДСЛ-2 по випуску фракцiйного

щебеню.
Пiдприемство на cвoiХ заводах виробляе готову продукцiю у виглядi щебеню фракцiй
2*5, 5"10, 10-20 та вiдходи у виглядi вiдсiву фракцii 0*5. Також працюе лiнiя flСЛ-4 по
випуску митих фракцiй, в результатi роботи отримуемо фракцiю 0-63*2 та фракцiю 2*5 миту.
Пiсля виробництва та переробки на технологiчних лiнiях , товар потрапляе на склади
готовоТ продукцiТ, де працiвники навантажувально-розвантажувального цеху завантажують
iT у вагони чи автотранспорт для доставки споживачам.
Також iснують на пiдприемствi допомiжнi цехи, якi забезпечують безперебiйну роботу
технологiчних процесiв на пiдприемствi:
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електроцех

по

забезпеченню електроенергiею пiдприемства, ремонту

електроустаткування.
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ремонтно-будiвельна дiльниця по будiвництву та ремонтним роботам
ремонтно-механ iч Hi майстернi
буро-вибухова дiльниця.
У 2020 роцi пiдприемством було витрачено 21 563,8 тис.грн на придбання та
оновлення основних засобiв, закуплено новий гусеничний екскаватор Volvo EC750DL,
придбання та встановлення конвеерних ваг.
OcHoBHi показники дiяльностi Товариства за 2020 piK:
вироблено готовоI продукцiТ (щебеню) - 1 557,4 тис. тон
отримано чистий дохiд вiд реалiзацii ToBapiB, робiт послуг у cyMi
497 272 тис. грн.
BapTicTb активiв станом на З1.12,2о2о року склала 415 42З тис. грн.
BapTicTb чистих активiв станом на З1,12,2020 року склала 27 895 тис. грн.
Фiнансовий результат до оподаткування 126542 тис грн
середня кiлькiсть працiвникiв станом на 31 ,12.2020 року складае 215 осiб,
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Мета пiдприемства
асортименту.
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Стратегiя планування, iT cyTHicTb, в першу чергу, залежать вiд наявного стабiльного
замовлення на продукцiю на перспективу. Стратегiя
це комплексна програма дiй, яка
визначае прiоритетнi для пiдприемства проблеми, його Micil9, головнi цiлi та способи
досягнення. 3алежно вiд цього пiдприемство плануе розвиток свого виробництва на
перспективу, оновлення основних фондiв та технологii виробництва, впровадкення
найновilдоi технологiТ, вiдповiдну пiдготовку кадрiв.
Стратегiя розвитку виробництва залежить вiд багатьох фапорiв, якi можуrь як
позитивно, так i негативно впливати на його перспективу, тому пiдприемство вибрало
альтернативу , яка мае стати алгоритмом у равлiння комплексного вирiшення проблеми
виробничоТ дiяльностi пiдприемства. Концепцiя управлiння включае: формування бiзнес
моделi , планування i iT реалiзацiю.
Головною стратегiею дiяльностi е: iнновацiйна дiяльнiсть, органiзацiя виробничоТ
дiяльностi, економiчна дiяльнiсть, соцiальна дiяльнiсть.
lнновацiйна дiяльнiсть, яка охоплюе науково-технiчнi розробки, впровадження
в виробництво технiчних, органiзацiйних та iнших нововведень, освоення нових видiв
продукцiТ, визначення обсяry необхiдних iнвестицiй, розрахунки TepMiHy ii окупностi.
Органiзацiя виробничоI дiяльностi пiдприемства, iT оперативне реryлювання,
Серед органiзацiйно-економiчних заходiв е: обiрунтування обсягу виготовлення певноl
номенклатури i асортименту продукцii вiдповiдно до попиту, складання маркетингових
програм, збалансування виробничоi потlDкностi та програми випуску продукцii на поточний
перiод iHa кожний наступний piK прогнозованого перiоду, забезпечення виробництва
вiдповiдними ресурсами, оперативне управлiння процесом виробництва.
Економiчна дiяльнiсть. Вона охоплюе весь цикл виробництва, починаючи вiд
поточного планування, системи ресурсного забезпечення, цiноугворення, оплати працi,
облiку, звiтностi.
Соцiальна дiяльнiсть. Результативнiсть виробничоi дiяльностi пiдприемства
безпосередньо залежить вiд рiвня професiйноТ пiдготовки i компетентностi ycix працiвникiв,
пiдтримування належного рiвня умов працi й життедiяльностi трудового колективу.
Щороку коlлти вкладаlоться в оновлення наявноi матерiально-технiчноТ бази
пiдприемства, освоення нових видiв продукцiТ та технологiй. lнвестицii мають велике
значення для майбугнього становиlла пiдприемства. 3а ixньою допомогою здiйснюеться
розlлирене вiдтворення основних засобiв як виробничого, так i невиробничого характеру,
змiцнюеться матерiально-технiчна база. l-{e дае змоry пiдприемству збiльltlувати обсяги
виробництва продукцiI, прибутку, полiпц.lувати умови працi i побуrу працiвникiв.
затвердлуеться програма
Товариствi також lцороку розробляеться
енергозбереження, дiють норми витрат паливно-енергетичних pecypciB, якi кожного року
перёглядаються
сторону зменщення. Виконання заходiв
енергозбереження та
нормування дае змоry знижувати енергоемнiсть пiдприемства та отримувати додатковi
надходження в результатi економii енергоресурсiв.
Реалiзацiя заходiв по енергозбереженню та плану технiчного розвитку пiдприемства
дозволить оновити ocHoBHi засоби виробничого характеру, змiцнить матерiально-технiчну
базу, дозволить впровадити енергозберiгаючi технологii, модернiзувати виробництво. l.|e в
свою черry призведе до:
пiдвищення ефекгивностi виробничоТ дiяльностi пiдприемства;
пiдвищеннятехнологiчного рiвня виробництва;
вчасного оновлення технологiчного обладнання;
ефепивного використання трудового потенцiалу;
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- створення нормальних умов працa i вiдповiдного психологiчного lиiMaTy;
- ефективного використання матерiальних ресурсiв, зниження

обсягу

непродуктивних витрат;
забезпечення безпечних умов працi на пiдприемствi.
Реалiзацiя плану розвитку пiдприемства при достатнiй завантаженостi виробничих
потужностей дозволить забезпечити TaKi позитивнi тенденцii у дiяльностi пiдприемства, як:
зростання обсягiв виробництва;
зростання чистого доходу вiд реалiзацil продукцiТ;
зростання обсяry чистого прибутку;
зростання обсягiв сплати податкiв до бюджетiв ycix piBHiB;
пiдвищення рiвня продуктивностi працi та рiвня середньоi заробiтноI плати;
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полiпщення умов працi

й

побуту Bcix категорiй працiвникiв, iхнього

соцiально-культурного обслtуговування, пiдвищення трудоваi аlсивностi.
На пiдприемствi створена слуrкба охорони працi, запровадкений триступеневий
контроль за станом охорони працi, Працiвники забезпеченi засобами iндивiдуального
захисту та спецодягом, також спецхарчуванням. 3гiдно проведеноi атесгацii робочих мiсць
працiвникам проводиться доплата за шкiдливiсть в залежностi вiд посади, та надаеться
додаткова оплачувана вiдпустка. Проводяться перiодичнi та попереднi медогляди
працiвникiв зайнятих в чlкiдливих та важких умовах працi. |нструlсажi працiвники проходять
на робочих мiсцях, керiвний склад та керiвники пiдроздiлiв проходять навчання з питань
охорони працi в спецiалiзованих навчальних закладах за раryнок пiдприемства.
Наш iмiдж як роботодавця спрямовано безпосередньо як на поточних, так i на
потенцiйних спiвробiтникiв. Впровадження iнновацiй, opieHToBaHicTb на клiентiв та сильне
конкурентне середовище - це лише деякi з причин, чому ми BiTaeMo нових та креативних
спiвробiтникiв. Ми використовуемо наш бренд роботодавця, шоб пiдвиlлити прихильнiсть
спiвробiтникiв i позицiонувати компанiю на ринку зайнятостi як стабiльну та вiдкриту. [L[об
задовольнити потребу в квалiфiкованих спiвробiтниках, пiдприемство проводить виробничу
пiдготовку cBo'ii працiвникiв
пропонуе посгiйно-стабiльну можлlивiсть професiйного
навчання та пiдвищення квалiфiкацiT за кошти пiдприемства.
3 кожним роком пiдприемство намагаеться збiльtлувати об'еми виробництва, а також
здiйснюе фiнансування в нове обладнання та TexHiKy. Виконуе вимоги iпостiйно покращуе
результативнiсть системи менеджменту якостi на ocHoBi мiжнародного стандарту lSO
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