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Історія підприємства. Вперше про цегельні заводи у Прилуках
згадується в 1869 р. У 1944 р. за наказом Чернігівського облуправління
промбудматеріалів було організовано Прилуцьке заводоуправління,
до складу якого увійшли три підприємства. У витягу з акту обстеження
цегельних заводів міста від 29 вересня 1944 р., складеного інспектором
Київської міжобласної держінспекції, зазначено, що формування цегли
здійснюється вручну.

У вересні 1988 р. Прилуцьке заводоуправління будматеріалів
перейшло на орендний підряд — договірну форму організації та сти'
мулювання праці в умовах повного госпрозрахунку, самофінансування
і самоокупності.

Рішенням Прилуцького міськвиконкому з вересня 1993 р.
Прилуцьке заводоуправління будматеріалів реорганізовано
в акціонерне товариство «Прилуцькі будматеріали». У зв'язку з цим
ВАТ «ПБМ» вийшло із складу об'єднання «Чернігівбудматеріали».
Починати довелося майже з «чистого листа». ВАТ «Прилуцькі буд'
матеріали» у 1998 р. збанкрутіло. Щоб зберегти хоч якесь майно і
колектив, на базі колишнього цегельного заводу № 3 було створено
товариство з обмеженою відповідальністю «Керамік'Прилуки», за'
реєстроване 15 січня 1999 р. До 2003 р. підприємство працювало
лише в теплу пору року — з квітня по листопад, а потім робітникам
доводилося ставати на облік у центрі зайнятості. Нині завод працює
350 днів на рік.

Останнім часом відчутно оновилася технологія виробництва,
завдяки чому підприємство досягло значного поліпшення якості
продукції.

Структура підприємства. В наявності 8 сушил. Їх режим роботи
та конструкція — безперервної дії противоточно'тунельна. Спосіб
сушіння — конвективний. Сушильний агент — гаряче повітря з печі.

Основний напрям діяльності — випуск цегли за технологією
пластичного формування. На всю продукцію є сертифікат відповід'
ності ДЦСМС № UA1.020.0054331'08.

Кадри. Станом на 1 квітня 2008 р. на заводі працює 136 чоловік,
з них 13 — інженерно'технічний персонал.

Перспективи розвитку. Нині керівництво підприємства займа'
ється залученням інвестицій. На заводі планується велика модерніза'
ція. Підприємство й надалі випускатиме поліпшену рядову цеглу, її якість
та асортимент постійно удосконалюватиметься.

Ділові пропозиції. Хочете мати без проблем щорічно безстро'
ково 8 млн шт. цегли? Інвестуйте в реконструкцію цегельного заводу
15 млн гривень! Повернення вкладених коштів — цеглою протягом
двох років.

History of the enterprise. First mentions about brickyards date to
1869. And in 1944 by order of Chernihiv Regional Administration of
Industrial Building Materials the Pryluky Plant Administration of brickyards
was established and three enterprises joined it. In the inspection act
dated 29th September 1944, compiled by an inspector of the Kyiv inter'
regional state inspection it was pointed out that bricks formation was
done by hand.

In September 1988 Pryluky Plant Administration of Building
Materials started working under tenant right i.e. a contract form of
organization and stimulation of working in conditions of general self'
support.

By decree of Pryluky city administration from September 1993,
Pryluky Plant Administration of Building Materials was reorganized into
a Joint'Stock Company Pryluky Building Materials (PBM). Due to this
JSC PBM went out of the structure of Chernihiv Building Materials
Association. They had to begin from almost “a blank page.” Joint'Stock
Company Pryluky Building Materials became bankrupt in 1998. In order
to save some property and personnel on base of the former brickyard
№ 3 Joint'Stock Company Pryluky Building Materials it was established
Keramik'Pryluky Ltd, which was registrated on 15th January 1999. Till
2003 the enterprise worked only in warm seasons i.e. from april till
november and then workers had to register theirselves in employments
center. Nowadays the plant works 350 days a year.

Recently the production technology has been significantly renovated
and due to this the enterprise has achieved enormous improvement in
quality.

The structure of the enterprise. There are now 8 dryers. Their
working regime and construction: continuous, anti current tunnel 
method. Drying method: convection. The drying agent: hot air from the
oven.

The main direction of activity is output of bricks under the tech'
nology of plastic formation. The products have the Certificate of Comp'
liance № UA1.020.0054331'08.

Personnel. As of 1st April 2008 there were 136 workers at the plant,
13 of them being engineer'technical personnel.

Development perspectives. Now the administration of the enter'
prise deals with attraction of investments. A big modernization at the
plant is planned. The enterprise will continue to produce high quality
bricks and assortment is continuously improved.

Business offers. We offer to our investors 8 million bricks a year
subject to investment of UAH 15 millions for the reconstruction of the
brickyard! The invested money is returning back in bricks during two
years. 

Пальники на печі.
Furnace burners.

Формування цегли.
Brick formation.
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