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Кераміка України

ТОВ «Карпатська кераміка»
Karpatska Ceramika Ltd.
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Народився 7 серпня 1951 р. у с. Дички Рогатинського району на
Івано�Франківщині.

Після закінчення середньої школи розпочав свою трудову
діяльність електрослюсарем тресту «Хімметалургбуд». Після служ�
би в збройних силах повернувся на рідне підприємство.

У 1973 р. І. В. Петрів перейшов на роботу в трест «Калушхім�
рембуд», де пройшов шлях від слюсаря�монтажника до керуючого
трестом. Під час реорганізації підприємства у відкрите акціонерне
товариство (1994 р.) Івана Васильовича було призначено головою
правління. На цій посаді він працював до 2000 р.

У 2002 р. І. В. Петрів очолив ТОВ «Карпатська кераміка».

Завод виробляє облицювальну керамічну плитку. Незважаючи на
те, що «Карпатська кераміка» є порівняно молодим підприємством
(початок роботи квітень 2003 р.), його працівники на чолі з директо�
ром зуміли за короткий час пройти період становлення і досягти ви�
пуску високоякісної продукції, що відповідає міжнародним стандар�
там та користується попитом у покупців.

Основним продуктом, що виробляється товариством, є ке�
рамічна глазурована плитка для внутрішнього облицювання стін
(ГОСТ — 6141�91, формат — 200х250 мм, 250х333 мм). Виготовля�
ють її на італійському обладнанні за іспанською технологією з
імпортної сировини. В основі плитки є бісквіт (черепок), який поста�
чається з Польщі, де його виготовляє фірма «Cotto Petrus». У вироб�
ництві черепка використовують природні компоненти, які дозують,
перемелюють з водою в кульових млинах, висушують і гранулюють у
баштовій сушарці�грануляторі. Одержаний гранулят — прес�поро�
шок — пресують у плитки заданого формату і товщини. На поверх�
ню бісквіта наносять глазур, яка виготовляється з фрити, що поста�
чається з Іспанії, зокрема з фірм — «ENDEKA Ceramika», «Fritta»,
«VERNIS».

Ось із такого високоякісного імпортного напівфабрикату ви�
робляють ТОВ «Карпатська кераміка» глазуровану керамічну плитку.
На підприємстві створено всі необхідні умови для роботи і для
випуску продукції, що відповідала б найсуворішим вимогам спожи�
вачів. Тут зведено цех для виготовлення керамічної плитки загаль�
ною площею 4,270 кв. м; адміністративно�побутовий корпус площею
1, 080 кв. м; склад готової продукції (загальна площа — 648 кв. м);
склад�навіс для сировини та матеріалів (площа — 864 кв. м); лабо�
раторний корпус, механічну майстерню, а ще виробничий корпус,
який поки що не діє, площею 11,016 кв. м.

Упродовж 2005 — початку 2006 р. на підприємстві було закуплено
та змонтовано ще одну лінію виробництва, завдяки чому потужність
заводу збільшилася у два з половиною рази.

У листопаді 2006 р. «Карпатська кераміка» почала виготовляти
плитку для покриття підлоги всередині житлових і громадських буді�
вель форматом 250х250х8,5 мм.

Починаючи з листопада 2007 р., продуктивність підприємства
досягла 170 тис. кв. м на місяць. А при повному завантаженні устат�
кування вона може сягнути 220 тис. кв. м на місяць.

У квітні 2008 р. підприємство відсвяткувало п'ятиріччя свого
існування. За цей період колектив ТОВ «Карпатська кераміка» на
чолі з директором Петрівим Іваном Васильовичем досягли визнання
на ринку керамічної плитки.

Ivan Vasylyovych Petriv was born in Dychky village of Rogatyn region,
Ivano�Frankivsk area on 7 August 1951. After he finished a secondary school
he began his labour activity as a locksmith at Chemymetallbuild Trust. After his
serving in military forces he returned to his native enterprise. In 1973 I. V. Petriv
changed his workplace and moved to Khalushchemyrembud Trust where he
has passed his way from a locksmith�fitter to the trust director. During the
enterprise reorganization into a joint�stock company (in 1994), Ivan
Vasylyovych was appointed the Chairman of the Board. He hed occupied this
position till 2000.

In 2002 I. V. Petriv became director of Karpatska Ceramika Ltd
(Carpathian Ceramics Ltd).

The factory produces facing ceramic tile. Without regard to that the
Carpathian Ceramics is comparatively young enterprise (founded in July,
2002), its workers together with their director Mr. Petriv, have passed the initial
period in a short time and managed to obtain high�quality production output
which meet all the international standards and customers' demands.

The main product which is manufactured at the enterprise is ceramic
glazed tile for inner facing of walls (GOST — 6141–91, size — 200 х250х6.7 mm).
It is produced on Italian equipment with a Spanish technology from the import�
ed raw material, mainly from a biscuit (crock) which is delivered from Poland.
Biscuit producer is Cotto Petrus firm. In manufacturing handles they use only
natural components which are measured, milled with water in ball grinders,
then they are dried and granulated in a tank dryer�granulator. At the base of
crock manufacturing are natural components such as clay, feldspars and
feldspar sands, quartz, dolomite, kal'cit, talc etc. They are measured out,
milled with water in ball mills, dried and grained in tower dryer�grainer. The
received grains, namely press�powder is pressed into tiles of the given format
and thickness. On the surface of the tiles they inflict glaze made of frit which is
delivered from Spain, particularly by ENDEKA Ceramika, Fritta, and VERNIS.

So, Carpathian Ceramics produces glazed ceramics of such a high�
quality imported semifinished products. There are all the necessary condi�
tions for working and product output which meet all the customers' demands.
There are a shop floor for producing ceramic tiles with its general area
of 4.270 square meters; administrative and household building with its area
of 1.080 square meters; storage of ready�made products (general area
of 648 square meters.); storage for raw materials (area of 864 square
meters); a lab, mechanical workshop and manufacture building which is not
in exploitation yet with its area of 11.016 square meters.

During 2005 and at the beginning of 2006 there was bought and moun�
ted one more manufacture line at the enterprise resulting in the plant’s capa�
city increased in twice and a half times. 

In November 2006 Carpathian Ceramics started manufacturing tile for insi�
de floor in apartments and public buildings with its format of 250 х250 х 8.5 mm.

Starting from November 2007 the enterprise productivicity has achieved
180. 000 square meters per month. And at the complete load of equipment
it can achieve 220.000 square meters per month. The enterprise celebrated
its 5th anniversary in April 2008. For this period the team of Carpathian
Ceramics Ltd at the head with Ivan Vasylyovych Petriv has obtained the recog�
nition at the market of ceramic tile.
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