ТОВ «БІЛЯЇВСЬКИЙ
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ»

Спеціальний дозвіл №4046 від 18.10.06 наданий з метою видобування на площі 382,0 га каолінів
Східної ділянки Біляївського родовища, придатних як сировина для застосування в керамічній
та паперовій промисловості.

Павлівська ОТГ

Вільнянськ

БІЛЯЇВСЬКЕ РОДОВИЩЕ ПЕРВИННИХ
КАОЛІНІВ РОЗТАШОВАНО У
ЗАПОРІЗЬКОМУ РАЙОНІ ЗАПОРІЗЬКОЇ
ОБЛАСТІ НА ТЕРИТОРІЇ ПАВЛІВСЬКОЇ
ОТГ. МІСТО ВІЛЬНЯНСЬК ТА ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР М. ЗАПОРІЖЖЯ ЗНАХОДЯТЬСЯ
НА ВІДСТАНІ 2,5 ТА 30 КМ ВІДПОВІДНО.

Продуктивність кар‘єру
Запроектована річна продуктивність кар'єру з
видобутку каолінів по корисній копалині
відкритим способом складає 112,82/220,0
тис. м3/тис.т. Продуктивність гірничозбагачувального комплексу для виробництва
високомарочних каолінів з використанням
способу мокрого збагачення з замкнутою
системою водообігу складає 100 000 тон/рік.

Сучасне виробництво

Перший етап реалізації
Перший етап реалізації інвестиційного проекту
передбачається на площі біля 50 га, на яких буде розміщено
кар'єр з видобутку каолінів та збудовано збагачувальну
фабрику розміром 108 на 46 м в осях.

Заплановане виробництво є
компактним, сучасним і
екологічно безпечним,
розробником проекту
будівництва комбінату є
Міжнародна компанія AKW
APPARATE + Verfahren GmbH
( http://www.akwauv.com )

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ
Створення робочіх місць
створення більше

100 додаткових робочих місць
середня заробітна плата близько

10 000 грн. на місяць.

ПЛАНУЄТЬСЯ ЗАДІЯТИ МІСЦЕВЕ
НАСЕЛЕННЯ У ВИРОБНИЧІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ ЗА НАСТУПНИМИ
СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

інженерно-технічний
персонал
лабораторія та технологи
складське господарство
технологічний персонал
фабрики
служба охорони
адміністратори

Прогнозовані грошові спрямування до бюджетів
усіх рівнів щороку становитимуть орієнтовно

25-30 000 000 грн.
податків та зборів згідно вимог чинного
законодавства України.

Загальна сума інвестицій, що планується освоїти при реалізації
проекту Міжнародної компанії AKW APPARATE + Verfahren GmbH
з будівництва гірничо-збагачувального комплексу та кар'єру в
перші два роки з початку будівництва складатиме приблизно

22 000000

, а в останні три роки – ще 8

000 000

ІНВЕСТИЦІЇ КОМПАНІЇ В РЕГІОНІ
2019-2021 сплачено податків та інших обов'язкових платежів близько

3 500 000 грн.
понад

1

2

понад

3

5 000 000 грн.

20 000 000 грн.

2 000 000 грн.

до місцевого бюджету,
у вигляді податку
на землю

податку на
прибуток

єдиного
соціального внеску

2021-2022 у розвиток
інфраструктури громади
планується інвестувати
біля

28 000 000 грн.

1

2

3

10 000 000 грн.

15 000 000 грн.

3 000 000 грн.

у розвиток системи
газопостачання

в розвиток
електромереж

у розбудову доріг

МЕМОРАНДУМ ПРО СОЦІАЛЬНЕ
ПАРТНЕРСТВО
09.01.2019 року між ТОВ «БЗК» та Павлівською
сільрадою був укладений меморандум про соціальне
партнерство, який було схвалено на сесії Павлівської
сільради.

В рамках підписаного
меморандуму підприємство
постійно здійснює
інвестування у соціальну
сферу Павлівської громади:
розвиток спорту та молоді
матеріальна підтримка соціально
незахищених верств населення
розвиток інфраструктури громади

КОМПАНІЯ НА
ЗАХИСТІ ЕКОЛОГІЇ
ТОВ «БЗК» отримано висновок з
оцінки впливу на довкілля
№7-03/12- 20192212919/1
від 07-03 06 2019
Мінекології та природних
ресурсів.

Відповідно до дозвільних
документі, підприємством
передбачено здійснення
наступних заходів:

Проведення після
проектного
моніторингу

Здійснення
рекультивації
відпрацьованої
частини кар'єру;

Зняття та збереження
родючого шару ґрунту та
його подальша
рекультивація, у відповідності
до проектної документації

Екологічно-наукові
проекти
для дітей

Запорізька обл., Вільнянський р-н.,
м. Вільнянск, вул. Бочарова, 16, офіс 175.

+38 (06143) 4-08-64
+38 (06143) 4-08-64

