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АТЗТ «Коханівський цегельний завод»
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Кулявець 
Микола Миколайович
Голова правління 

Myckola Myckolayovych 
Kulyavets
Chairman

Кар’єрне господарство.
The quarry site.

Микола Миколайович Кулявець народився 9 квітня 1962 р.
на Яворівщині. У 1985 р. закінчив Львівський політехнічний інститут
за спеціальністю «Хімічна технологія кераміки». З цього ж року працює
на підприємстві, а в 1997 р. обраний головою правління. 

Історія підприємства налічує півстоліття. У 1958 р. на базі
Коханівського родовища цегельної сировини було створено завод із
виробництва керамічної цегли. У квітні 1962 р. Коханівський цегельний
завод став одним з головних підприємств при Яворівському заводо(
управлінні будівельних матеріалів. 

Згідно з матеріалами детальної розвідки
за завданням Яворівського заводоуправління
будівельних матеріалів Львівського облміжкол(
госпбуду у квітні 1985 р. розроблено проект Ко(
ханівського кар’єру цегельної сировини. 

На початку дев’яностих років минулого
століття у зв’язку з переходом до нових ринкових
відносин господарювання в державі, на підставі
рішення Яворівського райвиконкому, на базі
розформованого заводоуправління створено
два окремі підприємства: кооператив «Кера(
міка» (Рогізнянський цегельний завод) і коопера(
тив «Надія» (Коханівський цегельний завод). 

За спільною угодою трудового колективу й
адміністрації загальними зборами кооперативу в березні 1997 р. було
прийняте рішення про реорганізацію підприємства в Акціонерне товари(
ство закритого типу «Коханівський цегельний завод». 

Підприємство в основному випускає цеглу за технологією пластич(
ного формування. На всю продукцію є сертифікат відповідності. 

Нині на заводі працює 9 сушил безперервної дії противоточно(
тунельної конструкції, з конвективним способом сушіння. Сушильний
агент — гаряче повітря з печі. 

На заводі працює 81 чоловік, з них 11 — інженерно(технічний пер(
сонал. 

Найближчим часом планується модернізація підприємства. АТЗТ
й надалі випускатиме поліпшену високоякісну рядову цеглу. Загально
виявлені запаси сировини нині становлять 2 208,9 тис. м3. 

Але для подальшої ефективної роботи акціонерного товариства
потрібні інвестиції в реконструкцію заводу. 

Myckola Myckolayovych Kulyavets was born in Yavorivshchyna region
on 9 April 1962. In 1985 he graduated from Lviv Polytechnic Institute with
the speciality Chemical Technology of Ceramics. Since then he has worked
at the enterprise and in 1997 he was elected Chairman of the Board. 

The history of the enterprise counts half century. In 1958 at the base
of Kokhanivskyi deposit of brick raw materials it was established a plant
producing ceramic brick. In April 1962 Kokhanivskyi Tsegelnyi Zavod
(Brick Plant) became one of the main enterprises by Yavorsk Factory

Management of Construction Materials. 
According to materials of a detailed

prospecting under the task of Yavorsk Factory
Management of Construction Materials of Lviv
Oblmizhkolgospbud in April 1985 it was worked
out a project of Kokhanivskyi quarry of brick raw
materials. 

At the beginning of nineties of the last cen(
tury in connection with transition to the new
market relations in our country under the deci(
sion of Yavorskyi Rayvykonkom two separate
enterprises: a cooperative society Ceramics
(Rogiznyanskyi Tsegelnyi Zavod) and a coope(
rative society Nadiya (Kokhanivskyi Tsegelnyi
Zavod) were founded. 

Under the common agreement between labor collective and the
administration a decision about reorganization of the enterprise into a
Closed Joint Stock Company Kokhanivskyi Tsegelnyi Zavod was taken. 

The enterprise basically produces bricks under the technology of a
plastic forming. All products have the Certificate of Compliance.

Nowadays there are nine continuous tunnel dryers with convection
method of drying. The drying agent is hot air from the stove. 

There work 81 workers at the plant and 11 of them are engineering(
technical staff. 

Modernization of the enterprise is planned in the nearest future. The
Company will produce an improved high(quality ordinary brick. Noday
the total deposit of raw materials is estimated as 2 208,9 thous. m3. 

But for the further efficient work the Company plans to invite invest(
ments for the reconstruction of the plant.

Склад готової продукції.
Storing output products.

Піч випалу цегли.
The stove for brick blast.

Зона заштовхування вагонетки у піч.
Brick car at the entrance of the stove.


