ПОГЛЯД СУЧАСНИКА
У квітні цього року ЗАТ ´Чернівецький хімічний заводª відзначить 11ту річницю
приватизації.
Як свідчать показники фінансовогосподарської діяльності підприємства, за цей час
вдалося чимало здійснити. Однак найголовнішим є те, що на заводі зуміли подолати й
негаразди перехідного періоду в економіці, й перешкоди, які стояли перед кожним
підприємством після роздержавлення. Адже в ті часи треба було докорінно
перебудувати напрями діяльності, зорієнтуватися в потребах і вимогах ринку та
налагодити виробництво високоякісних і конкурентоспроможних товарів. Усі ці
завдання колектив товариства втілив у життя.

З АТ ´ Ч Е Р Н І В Е Ц Ь К И Й Х І М І Ч Н И Й З А В О Д ª :
друге десятиліття
після приватизації
Тетяна КОБЕВКО, завідувач сектору по роботі зі ЗМІ
та звíязків з громадськістю РВ ФДМУ по Чернівецькій області

На своїх сторінках Бюлетень у 2002 р. розповідав про Чернівецький хімічний за7
вод ñ одне з провідних роздержавлених підприємств Буковини*. З того часу мину7
ло чотири роки. І тепер ми знову на підприємстві.
Генеральний директор ñ голова правління ЗАТ Василь Георгійович Візнюк трива7
лий час працює на заводі, був заступником колишнього керівника. Тому саме йому
акціонери довірили очолювати правління. ´Головне ñ не стояти на місці, не зацик7
люватися на здобутках, активно рухатися вперед. Якби ми сьогодні випускали
продукцію, скажімо, того ж самого асортименту, що і в 2002 році, то, напевно,
підприємство вже давно би збанкрутувало. Адже ринок бурхливо розвивається,
треба встигати за нимª, ñ переконаний Василь Георгійович.
_________
* Див. Державний інформаційний бюлетень про приватизацію, 2002, № 7, с. 9 ñ 11. ñ
Прим. ред.
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Голова правління ЗАТ Василь Георгійович Візнюк
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Останніми роками на підприємстві відбулося
чимало змін, основною причиною яких стала
жорстка конкуренція в галузі. Якщо на початку
907х років минулого століття в Україні було
близько десяти хімічних підприємств, то нині їх
більш як 100. Також відбувся значний наплив
імпортної лакофарбової продукції, часом не зов7
сім якісної.
Отже, чернівецьким хімзаводівцям довелося
доволі швидко переорієнтовуватися відповідно
до сучасних реалій. Основну увагу приділили вив7
ченню потреб ринку, впровадженню новітніх пе7
редових технологій у виробництво сучасної лако7
фарбової продукції, постійному оновленню асор7
тименту та поліпшенню якості товарів.
Сьогодні підприємство надає перевагу кільком
напрямам роботи, зокрема випуску товарів ав7
тохімії, лакофарбо7
вої
продукції,
фільтрів.
Так, ЗАТ ´Черні7
вецький хімічний
заводª виробляє
серію якісних су7
часних матеріалів
для надійного ан7
тикорозійного за7
хисту автотранс7
порту. Наприклад,
Продукція заводу
на підприємстві ос7

воїли випуск мастики на водній основі. Мастика
екологічно чиста та нешкідлива, що є дуже важ7
ливим зараз. Цю мастику також можна використо7
вувати для захисту поверхні залізничних вагонів.
Для залізничного транспорту був освоєний випуск
високоякісної акрилової емалі, яка витримує
значні навантаження упродовж тривалого часу та
не поступається аналогам відомих світових фірм.
Ще одна новинка заводу ñ емаль7перетворювач
іржі ´три в одномуª, яка забезпечує позбавлення
від іржі й водночас має властивості ґрунтівки та
емалі.
Також було налагоджено випуск нового виду
продукції для будівельних та ремонтних робіт ñ су7
хих шпатлівок.
Чимало новинок поповнили асортимент лако7
фарбової продукції. Для її випуску ЗАТ закуповує
нове обладнання та високоякісну сировину. Якщо
в 2005 р. на оновлення обладнання витратили
300 тис. грн., то в 2006 р. ñ уже вдвічі більше. На
новому обладнанні створюють широкий спектр
як пентафталевих, так і акрилових фарб, а також
фарб для шиферних і металевих покрівель, парт7
кетних лаків з високою твердістю покриття для
офісних приміщень.
Серед новинок ñ рідина для опалювальних сис7
тем ´Термоплюсª, водоморозостійкі клеї для різно7
манітних зовнішніх та внутрішніх поверхонь. Ця
продукція не поступається якістю зарубіжним
аналогам, а за ціною є значно дешевшою.
Загалом за останні два роки ЗАТ освоєно 12 но7
вих видів продукції.
Упродовж останніх кількох років на заводі
збільшили виробництво фільтрувальних еле7
ментів, адже цей вид продукції є перспективним і
користується значним попитом. Представників
На дослідній дільниці з виробництва фарб
понад 2 000 кольорів та відтінків
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відомої голландської компанії ´Ama Filtrª, що виго7
товляє фільтрувальне обладнання, заінтересували
чернівецькі фільтри, й у 2006 р. завод став
співпрацювати з цією фірмою. Партію чернівець7
ких фільтрувальних патронів відправили до Гол7
ландії, де було здійснено їх випробування.
Фільтри дістали схвальних відгуків як щодо
якості, так і щодо ціни. Отже, є перспективи по7
дальшої співпраці з європейськими партнерами.
У 2004 р. на підприємстві було розроблено но7
ву систему управління якістю, яка регламентує
весь цикл виробництва, а також розроблення но7
вих видів продукції, кожен з яких обовíязково пе7
ревіряється в Інституті медико7екологічних про7
блем. У разі позитивних висновків науковців про7
дукцію запускають у виробництво.
Одними з показників поліпшення стану справ у
ЗАТ за останні післяприватизаційні роки є сума
відрахувань до бюджетів усіх рівнів та своєчасна
сплата податків і зборів. Наприклад, у 2003 р. до
бюджетів було перераховано коштів на суму 1
889 тис. грн., у 2005 р. ñ 2 306 тис. грн.
Постійно зростають обсяги реалізації виготов7
леної продукції. Якщо в 2005 р. було реалізовано
продукції на суму близько 16,5 млн грн., то за
2006 р. очікувалося реалізувати продукції на суму
близько 18 млн грн.
Із року в рік зростає чистий прибуток ЗАТ. У
2002 р. було одержано прибутку на суму 601
тис. грн., 2004 р. ñ 627, у 2005 р. ñ 805, за 9
міс. 2006 р. ñ 1 125 тис. грн.

У цеху з виробництва фільтрів

Середня заробітна плата на підприємстві в
2006 р. становила 1 048 грн., що на 23 відсотки
більше порівняно з попереднім роком.
Як і колись, керівництво Чернівецького хіміч7
ного заводу турбується про соціальний захист
працівників. На підприємстві ліквідовано чергу на
отримання житла. Щороку до відпустки кожному
працюючому сплачують по 300 ñ 350 грн. на оз7
доровлення. Також допомагають матеріально ве7
теранам та пенсіонерам, які працювали на підпри7
ємстві.
Товариство не зупинятиметься на досягнутому
й надалі. Нині під контролем колективу перебуває
близько 80 відсотків акцій, що дає змогу ефектив7
но втілювати в життя все задумане.
А планів у заводу багато. Це й освоєння випуску
нової продукції, й енергійне просування та закріп7
лення продукції ЗАТ на вітчизняному та зарубіжно7
му ринках, упровадження новітніх технологій,
оновлення основних засобів виробництва тощо.
Доведеться також долати й різні перешкоди,
яких ще досить багато. Так, товариство працює
поряд з тими виробниками, які до цього часу пе7
ребувають ´в тініª, не сплачують при цьому жод7
них податків. Це створює нерівні умови для фор7
мування цінової політики. Вітчизняний ринок за7
полонила нелегально завезена в Україну лакофар7
бова продукція. Також триває незаконне викори7
стання торгової марки ЗАТ ´Чернівецький
хімічний заводª підпільними фальсифікаторами,
яких ще чимало є на території країни.
Однак попри всі труднощі багаторічна історія
підприємства дає надію на те, що ЗАТ ´Чернівець7
кий хімічний заводª і надалі високо нестиме мар7
ку свого підприємства, а споживачів забезпечува7
тиме якісними товарами.
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