
ЗАТ «Новокаховський завод
силікатної цегли»

Засновано у 1972 році. Основним видом продукції, яку виробляє
підприємство, є силікатна цегла, яка використовується для кладки
зовнішніх та внутрішніх стін та стовпів в наземній частині будівель з
нормальним та вологим режимом експлуатації. Завод випускає цеглу
силікатну одинарну та потовщену марки 150-200 у відповідності з ДСТУ
Б.В.2.7-80-98.

Річна потужність заводу – 60 млн. шт. умовної цегли.
Крім цегли силікатної, виробляється силікатна маса, вапно

будівельне 1-3 сорту активністю до 92%, фракція 40-80 мм. Існуючі
технологічні лінії дозволяють виробляти вапняково-піщані суміші
будь-якого змісту з будь-якими домішками обсягом 20 тис. т на місяць.
Підприємство без суттєвої реконструкції може бути переведене на
виробництво легковагових виробів будь-якого складу. По замовленню
покупця можливий відпуск вапна фракції 0-20 мм.

Загальна територія складає 8 га. На підприємстві встановлені дві
газифіковані печі для випалення вапна – продуктивністю 50 т. вапна на
добу. Вапняк, що використовується для випалення вапна, завозиться
з/д транспортом. Технологія випалення дозволяє переробляти вапняки
будь-якої структури і щільності фракцією від 40 до 120 мм.

Постачальниками піску є піщані кар'єри на відстані 60 км. від
заводу. Доставка піску здійснюється баржами до Новокаховського
річкового порту або автотранспортом. У 4 кв. 2008 р. планується
відкриття піщаного кар'єру на відстані 1,5 км від заводу.

Підприємство має зручне транспортне розташування:
- на перехресті автотранспортних магістралей Одеса – Ростов,
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Дніпропетровськ – Одеса, поруч – головна дорога до Криму;
- власна залізнична колія до станції Каховка Одеської з/д;
- на відстані 10 км знаходиться Новокаховський річковий порт.
Деякі із замовників продукції заводу:
- Холдингова компанія «Київміськбуд-1» (м. Київ); 
- Буденергомонтаж АЕС (м. Енергодар); 
- Молодьжитлобуд (м. Одеса); 
- Торгова марка «Наша Ряба» (АР Крим); 
- ВАТ «Херсоноблагробуд» (м. Херсон); 
- Запорізька АЕС (м. Енергодар); 
- ТОВ «Олеся» (м. Нова Каховка); 
- ЧМП «Віра» (м. Нова Каховка); 
- ВАТ АПФ «Таврія»(м. Нова Каховка); 
- ТОВ «Південенерго» (м. Херсон); 
- ЗАТ «Завод великих електричних машин» (м. Нова Каховка); 
- ЗАТ «Миколаївбудінвест» (м. Миколаїв) 
та інші підприємства, організації та приватні особи.

м. Нова-Каховка, Херсонська обл., 74900, вул. Індустріальна, 13
Тел.: (05549) 4-51-32, 4-20-91, 4-53-01. E-mail: nkzsk@kahovka.net


