
вул. Південна, 2, смт Просяна, Дніпропетровська обл., 53610. Тел.: 8 (05638) 588�40; 580�10; 588�45. Е�mail: pgok@kaolin.dp.ua, www.prosco.com.ua
2 Pivdenna, Prosyana village, Dnipropetrovs’k region, 53610, Ukraine. Тel.: 38 (05638) 588�40; 580�10; 588�45. Е�mail: pgok@kaolin.dp.ua, www.prosco.com.ua

Кераміка України

ТОВ «ПРОСКО РЕСУРСИ»
PROSCO RESOURCES LLC
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Олександр Леонідович закінчив Національну металургійну
академію України у м. Дніпропетровську. Упродовж 2002–2004 рр.
працював менеджером ТОВ «ДВС Компані, ЛТД». Протягом
2004–2006 рр. очолював ТОВ «Дніпробетон».

Відлік історії підприємства починається понад століття тому,
з 1894 р. У той час на базі Просянівського родовища був створений
завод із збагачення каоліну. Нині ж компанія PROSCO консолідує ви)
робничі потужності ВАТ «Просянський гірничо)збагачувальний
комбінат» та ЗАТ «АТ Дніпро Каолін». Зараз — це одне з найбільших
підприємств, що спеціалізується на виготовленні каоліну збагачено)
го. Його продукція є сировиною для виробництва фарфору, фаянсу,
санітарно)будівельної кераміки, електротехнічних виробів, а також
для скляної та паперової промисловості, виробництва косметики.
Використовується каолін збагачений і у фармацевтичній промисло)
вості, для виробництва будівельних сумішей.

Нині до складу підприємства входять кілька фабрик: мокрого
збагачення каоліну виробничою потужністю 300 тис. т/рік; сухого
збагачення каоліну виробничою потужністю 90 тис. т/рік; хімічного
відбілювання потужністю 60 тис. т/рік; цех виробництва будівельного
піску потужністю відвантаження 600 тис. т/рік; Вершинський кар’єр з
добування каолінової руди, а також допоміжні структури та підроз)
діли. Всі вони розміщені на території понад 600 га.

На підприємстві працюють 1000 чоловік. Споживачами PROSCO
є великі міжнародні компанії, зокрема Marazzi Gruppo Ceramiche,
Roca, Sanitec, Esan, Ideal Standart, Lecico, Rak Ceramic, M–real, UPM
та інші. Продукція підприємства реалізується як на внутрішньому
ринку (30 відсотків обсягу реалізації), так і на експорт (70 відсотків
реалізації). Виручка від реалізації компанії у 2007 р. зросла
в порівнянні з 2006 р. на 20 % та склала 92 млн грн.

Спеціалісти підприємства постійно удосконалюють технологічний
процес, насамперед за рахунок використання досвіду й технологій
передових іноземних компаній. Планами капітальних інвестицій
на 2008 р. передбачувалась поетапна модернізація виробничих ліній

на фабриці мокрого збагачення каоліну, що дозволить на 50 % підви)
щити їх продуктивність; заміна технологічного обладнання на фабриці
сухого збагачення каоліну з метою зниження енергозатрат. Протягом
2009–2011 рр. намічено запровадження модернізації та закупку нового
обладнання, що дозволить збільшити виробничі потужності фабрики
хімічного відбілювання до 200 тис. т/рік.

Olexandr Leonidovych Lobach graduated from the National
Metallurgic Academy of Ukraine in Dnipropetrovsk. In 2002–2004
he worked as a manager of DVS Company LLC. During 2004–2006
he worked as a director of Dniprobeton LLC.

Kaolin production in Prosyana began more than a century ago,
in 1894. At that time a kaolin processing plant was established on the
basis of Prosyana kaolin deposit. Now the company PROSCO consoli)
dates the production capacities of OJSC Prosyansky Mining Combine
and CJSC JSC Dnipro Kaolin. Now it is one of the biggest companies
specializing in production of enriched kaolin. The company products are
used as raw materials for production of china, faience, sanitary ware and
construction ceramics, electro)technical goods as well as for the glass
and paper industries and cosmetics. Enriched kaolin is also used in the
pharmaceutical industry and in the construction mixtures production.

Currently the enterprise incorporates a few divisions: wet enrichment
plant with the annual production capacity of 300 thousand tons, dry
enrichment plant with the production capacity of 90 thousand tons per
year; chemical enrichment plant with the capacity of 60 thousand tons
annually; construction sand production department with the shipment
capacity of 600 thousand tons per year; Vershynsky kaolin quarry for
crude kaolin production as well as auxiliary departments and divisions. All
structural units of the company are located on the territory of more than
600 hectars.

The company employs 1000 persons. The customers of PROSCO
are big international companies, in particular, Marazzi Gruppo
Ceramiche, Roca, Sanitec, Esan, Ideal Standart, Lecico, Rak Ceramic,
M)real, UPM and others. The company products are sold on the domes)
tic market (30 % of sales) as well as are exported (70 % of sales). The
company sales revenue in 2007 grew 20 % compared to 2006 and
totalled to UAH 92 million.

The company specialists are constantly working on improving the
technological process, first of all with involvement of experience and tech)
nologies of leading foreign companies. The capital investments plan for
2008 involves phased modernization of production lines at the wet
enrichment plant that will lead to 50 % increase of its capacity and change
of technological equipment at the dry enrichment plant aimed at energy
costs savings. In 2009–2011 the company plans to modernize the pro)
duction facilities and to purchase the new equipment that will lead to the
production expansion of the chemical enrichment plant to 200 thousand
tons per year. 

Вершинський кар’єр.
Vershynsky quarry.

Заводоуправління ТОВ «ПРОСКО РЕСУРСИ».
Administration Building of PROSCO RESOURCES LLC.
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