
 

Інша економічна інформація  

1. Повне та скорочене  

найменування підприємства та 
його ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ 

Публічне акціонерне товариство  

«Об'єднана гірничо-хімічна компанія» 
ПАТ «ОГХК» 

Код за ЄДРПОУ-36716128 

2. Адреса підприємства, 

телефон, факс, П. І. Б. 

керівника  

вул. Сурікова, 3, Солом'янський район,  

м. Київ, 03035 

Телефон - (044) 229-02-47 

Керівник - Гладушко Олександр Володимирович  

3. Організаційно-правова 

форма суб’єкта 

господарювання  

 

 Публічне акціонерне товариство  

4. Пакет акцій, що залишається 

у державній власності  
 

5.Основний(і) вид (види) 

діяльності  
07.29 Добування руд інших кольорових металів  

6. Основні види продукції, 

послуг; частка в загальному 

обсязі виробництва за останній 

рік 

Продукція/послуги Частка в обсязі  

Філія ВГМК ПАТ ОГХК  

1. цирконовий 

концентрат 
27,3 % 

2. рутиловий 

концентрат 
41,4 % 

3. ільменітовий 

концентрат 
28,3 % 

Філія ІГОК ПАТ ОГХК 

4. ільменітовий 

концентрат 
72,6 % 

5. послуги зі 

збагачення 

ільменітового 

концентрату 

22,2 % 

7. Обсяги виробництва 

основної продукції, послуг за 
останні три роки в 

натуральному вимірі  

Продукція/послуги Обсяг, тис. грн  

1. 2014 рік - 

2. 2015 рік 2 361 218,6 

3. 2016 рік 2 579 358,6 

8. Площа земельної ділянки, 
включаючи орендовані ділянки 

Філія ВГМК ПАТ ОГХК 2 345,9764 га  
Філія ІГОК ПАТ ОГХК 1 228,6256 га 

9. Ступінь зносу основних 

фондів на дату останнього 

звітного періоду 

Філія ВГМК ПАТ ОГХК 20,43 %  

Філія ІГОК ПАТ ОГХК 18 %  

10. Середньооблікова 
чисельність працюючих за 

останній звітний період, 

5623 осіб 

з них персонал основної 

діяльності,  
5370 осіб 

у тому числі робітники  
4328 осіб 



 

11. Фінансові результати 

діяльності підприємства 

за 2014 р. за 2015 р. за 2016 р. 

Активи (на кінець звітного 

періоду), тис. грн 
705 516 1 635 796 3 060 025 

Чисті активи, тис. грн 686 891 1 128 349 2 299 876 

Обсяги реалізації 

продукції/послуг, тис. грн. 

 

- 1 829 760 2 441 784 

Частка експорту, в обсягах 

реалізації  
- 1472 666 1 824 122 

Валовий прибуток, тис. грн - 952 129 1 279 377 

Чистий прибуток, тис. грн 530 630 769 677 678 

Рівень завантаженості 

виробничих потужностей, % 

Філія ВГМК ПАТ ОГХК  

Філія ІГОК ПАТ ОГХК 

 
 
 
- 
- 

70% 

84% 

72,7% 

92,8% 
12. Потенціал розширення 

виробництва 

Філія ВГМК ПАТ ОГХК: Встановлення модуля 

гвинтових сепараторів з метою отримання скляних 

пісків марки ВС-030. Проведення дослідних робіт з 

метою визначення ефективності переробки хвостів 

лежаних збагачувального виробництва філії. 

Філія ІГОК ПАТ ОГХК: Збільшення виробництва 

ільменітового концентрату до 600 тис.т/рік (у 

перерахунку на товарний 42 % концентрат) за умови 

вводу в експлуатацію Букинської та Осинової ділянок 

Межирічного родовища, Тростянецького родовища.  

13. Коротка історична довідка 

про підприємство з часу його 

виникнення  

 Філія ВГМК ПАТ ОГХК: Вільногірський гірничо-

металургійний комбінат - один з найкрупніших у світі 

комплексів з видобутку та переробки руд 

рідкоземельних металів. Життя комбінату і місту 

Вільногірську дало Малишевське родовище руд 

рідкоземельних металів, яке виникло на місті 

стародавніх узбережно-морських розсипів і є єдиним 

у Європі. 

       Малишевське родовище було відкрите геолого-

розвідувальною експедицією у 1954 році, в районі 

річки Самоткань у Дніпропетровській області.  

       Титано-цирконієві піски Малишевського 
родовища представлені складним мінеральним 

комплексом, до якого входять циркон, рутил, 

ільменіт, лейкоксен, дистен, силіманит, ставроліт, 

турмалін, кварц, що мають високе промислове 

значення. 

       Історія комбінату почалася з 1956 року, коли 2 

квітня Рада Міністрів СРСР прийняла постанову про 

початок робіт з освоєння родовища, а 5 квітня був 

виданий наказ Мінистерства кольорової металургії 

СРСР про будівництво Верхньодніпровського 

гірничо-збагачувального комбінату. 

       В 1961 році була введена перша черга для 



 

випуску цирконового, рутилового та ільменітового 

концентратів. Сьогодні комбінат - потужне 

підприємство, яке виробляє цирконові та титанові 

(ільменітовий, рутиловий) концентрати, забезпечує 

сировиною підприємства титанової, електродної та 

керамічної галузей вітчизняної промисловості, а 

також фарбову та скловиробничу галузі. 

Підприємство включає в себе два основні 

виробництва: гірниче, збагачувальне і 15 допоміжних 
підрозділів та більше 20 служб.  

Філія ІГОК ПАТ ОГХК: Іршанський гірничо- 

збагачувальний комбінат - це одне з найбільших 

підприємств Житомирської області.  

Першовідкривачем ільменіту у 50-х роках двадцятого 

століття був відомий житомирський геолог, професор 

С. В. Бельський. Ільменіт - є сировиною для 

виробництва металевого титану, його двоокису та 

інших сполук. Титанові сплави характеризуються 

високою міццю, антикорозійними якостями.  

       9 березня 1954 року Рада Міністрів СРСР 

прийняла постанову про заснування Іршанського 

розвідувально-експлуатаційного підприємства.  

       11 березня 1954 року був виданий наказ 
Міністерства кольорової металургії СРСР про 

будівництво Іршанського гірничо-збагачувального 

комбінату. 

       В 1961 році була завершена перша черга 

будівництва об'єктів комбінату для випуску 

ільменітових концентратів, яка включала в себе 

малолітражну дослідну драгу і дослідну 

збагачувальну фабрику, драги № 1 і № 2, ремонтно- 

механічні майстерні, центральну котельню і багато 

інших промислових об'єктів і об'єктів культурно-

побутового призначення. 

       Комбінат сьогодні - це повністю сформоване 

підприємство, яке забезпечене необхідною 

інфраструктурою для плодотворної праці 

титанодобувників. 
       Мінерально-сировинну базу підприємства 

складають розсипні та корінні родовища як із суто 

ільменітовими покладами, так і з комплексними 

апатит-ільменітовими. Всі родовища рівновіддалені 

(20-25 км.) від центру смт. Іршанськ в якому 

розташовані виробничі допоміжні цехи та дільниці. 

       Видобуток руд здійснюється відкритим способом. 

На вскришних роботах застосовується без 

транспортна система розробки із кратною перевалкою 

порід вскриші у вироблений кар'єром простір 

крокуючими екскаваторами ЗШ 5\45,15\90, 10\70. 

       За якість продукції власного виробництва 

комбінат отримав дві міжнародні нагороди: у травні 



 

1998 року в Парижі та у жовтні 1999 року у Мадриді.  

       Основними напрямками здійснення виробничо- 

господарської діяльність на комбінаті є: 

- гірничо-експлуатаційні роботи з видобування і 

збагачення ільменітовміщуючих пісків з отриманням 

ільменітового концентрату; 

- надання послуг промислового характеру по 

збагаченню ільменітовміщуючих пісків; 

- надання послуг з ремонту гірничого обладнання. 
       До складу підприємства входить 5 основних 

цехів: кар'єри № 7, 8, 9, фабрики № 1 та № 3; 9 

допоміжних цехів (енергетичний, експлуатаційна 

геологорозвідка, навантажувально-розвантажувальна 

база, РМЦ, ТТЦ, ВТК, БМУ, ЦЗЛ, КВПіА); 

управління; 5 об'єктів непромсфери (Палац Культури 

та спорту, готель, гуртожиток, санаторій- 

профілакторій, кафе), кожен з яких має на меті 

виконання окремих виробничих завдань.  

14. Додаткова інформація про 
підприємство  

Основна сировина, що використовується для 

виробництва основної продукції, та її 

постачальники:  

Основною сировиною для виробництва основної 

продукції є чорновий концентрат власного 

виробництва. 

Основні постачальники сировини:  

- ТОВ «Енерджи Трейд Груп» 

- ТОВ «Імекс Мінерале» 

- ТОВ «Деліс Проф» 

- ТОВ «Реймс Транспорт» 

- ТОВ «Літ-Маш» 

- ТОВ «Світ Сталі» 

- ПрАТ «Гарант Метиз Інвест» 

- ТОВ «Новітні Технології» 
- ТОВ «Одесса Кабель» 

- ТОВ «Полімер» 

- ТОВ «Азовська Ливарна Компанія» 

- ТОВ «Еко-Сервіс»  

-  

Основні споживачі продукції  (робіт, послуг): 

- ADELIS TRADE LLP 

- TS Тaunas Chemical GmbH 

- Lincoln Electric Europe SL 

- Bollwerk Finanzierungs -und 

Industriemanagement 

- AG ABICMA філія ПАТ Корпорація ВСМПО-

АВІСМА 

- УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТМК АТ 

- УКРАЇНСЬКА БРИКЕТНА КОМПАНІЯ ТОВ  
- ЧЕПЕЦЬ КИЙ МЕХАНІЧИЙ ЗАВОД АТ 

- РХИ ПОДОЛЬСКИЕ ОГНЕУПОРЫ ЗАТ 



 

- ЕКОМЕТПЛЮС ТОВ 

- МЕЖГОСМЕТИЗ-МЦЕНСЬК АТ 

- ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД ПАТ  

- ПЛАЗМАТЕК ПАТ 

- ЛОСІНООСТРОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОДНИЙ 

ЗАВОД ТОВ 

- РЕГІОНПРОМСЕРВІС ТОВ 

- РЕДМЕТКОНЦЕНТРАТ ТОВ 

- КЕРАМПЛЮС ТОВ 
- ММК-МЕТИЗ ВАТ 

- КЕРАМА МАРАЦЦИ ТОВ 

- НКМЗ ПАТ 

- ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ 

КОМБІНАТ ТОВ 

- КЛЮЧЕВСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВІВ 

ВАТ  

- АрселорМіттал Кривий Ріг ПАТ 

- ПАТОН-ЕЛЕКТРОД ТОВ 

- ТД РУСФОСФАТТОВ  

- СВЕТЛОГОРСЬКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНИХ 

ЭЛЕКТРОДІВ ТОВ 

- КЕРАМІН ВАТ 

- ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО ВАТ 
- МІНСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД ВАТ 

- СУМИХІМПРОМ» ПАТ 

- Burkont Lojistik Denizcilik Ulus. Tas. Tic. Ltd. Sti  

- PRECHEZA a.s  

- Joe International Ltd., Xiamen C and D Energy 

Resources Co., Ltd 

- Jinan Yuxing Chemcical Co., Ltd 

 

Основні конкуренти підприємства з основної 

продукції на загальнодержавному та 

міжнародному ринках:  

- TOB II «Кольорові Метали» 

- ТОВ ПКФ «ВЕЛТА»  

- ТОВ «Межирічинський ГЗК» 

-  Iluka Resources Limited 
- Rio Tinto Iron & Titanium 

- Base Resources 

- Kenmar Resources 

- Sheffield Resources 

- Image Resources 

- Lomon Billions 

- TIMET 

- Titanium Metals CorporationUK TMP 

 


