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1.ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

1.1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕМИДІВСЬКИЙ ГРАНІТ» (надалі –
Товариство ) ,ідентифікаційний  код  38324809, з місцезнаходженням 23141, Вінницька 
область, Жмеринський район,с. Могилівка. Зареєстровано Жмеринською районною 
державною адміністрацією Вінницької області 21.11.2012р. Товариство є виробничим 
підприємством, основою діяльності якого являється видобування граніту та його подальша 
переробка для отримання щебеневої продукції, яка в подальшому реалізується на 
внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Підприємство на дату підготовки  цього Звіту – станом на 31.12.2018р. – в розумінні 
- статей   91,92 Цивільного кодексу України; 
- статті 20 Закону України ‘’ Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом “; 
- статті 105 Цивільного кодексу України; 
в стані припинення не перебуває. 

Товариство перебуває на обліку в органах доходів і зборів, є платником  податку на 
прибуток, платником податку на додану вартість (індивідуальний  податковий  номер 
383248002059) та платником податку з рентної плати за користування надрами для 
видобування корисних копалин. 

 

1.2. ІСТОРІЯ ПІДПРИЄМСТВА. 

Демидівський гранкар'єр заснований в 1972 році на базі Демидівського родовища 
гранітів. Щебеневий цех Демидівського кар'єру побудований і зданий в експлуатацію в 
1972  році потужністю 200 тис.м³. щебеню в рік. На гранкар'єрі були побудовані залізничні 
колії загальною довжиною 14,7 км . 

В 1976 році Демидівський кар'єр був приєднаний до створеного Демидівського 
комбінату нерудних будівельних матеріалів Укрміжколгоспбуду. В ті часи, з розвитком 
сільського будівництва Демидівський комбінат нерудних будівельних матеріалів (КНБМ) 
не задовольняв потреби сільських будівельників. Керівництвом Укрміжколгосбуду було 
прийнято рішення про будівництво на базі Демидівського родовища гранітів ще одного 
щебеневого заводу потужністю 700 тис. м³ в рік з доведенням загальної потужності 
підприємства до 1 мільйона метрів кубічних в рік. 

Господарським способом в 1986 році була проведена реконструкція сортувального 
цеху з доведенням потужності з 200 тис. м³до 400 тисяч м³в рік. Демидівський КНБМ був 
реорганізований в Демидівський гранітний кар'єр. 

 Одночасно з реконструкцією, велося будівництво і проектування другої лінії 
Демидівського гранкар’єру. Були переглянуті пріоритети розвитку на заміну застарілої 
проектно-кошторисної документації 700 тис. м³ на досконалішу, яка булла б наближена до 
Європейських стандартів. 

З 1989 року підприємство перейшло на нову економічно-правову форму 
господарювання. Враховуючи те, що Демидівський кар'єр не мав державної власності 
(міжколгоспна) колектив створив кооператив і взяв в оренду в Украгробуду (раніше 
Укрміжколгоспбуд) основні виробничі фонди, створивши орендно-колективне 
підприємство  (ОКП) «Демидівський гранкар'єр». 
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З 1989 року за участю Сумського облагробуду було поновлено будівництво щебзаводу 
потужністю 700 тисяч метрів кубічних щебеню в рік за оновленим проектом. 

Випуск продукції в 1990 році склав 400 тисяч метрів кубічних щебеню. Це в теперішніх 
цінах близько 10 мільйонів гривень товарної продукції в рік. 

На жаль, з 1992 року ця робота була припинена, відвантаження щебеню організаціям 
Украгробуду та іншим організаціям України різко скоротилося. В умовах економічного 
спаду, відсутності грошей, підприємство продовжувало працювати. Станом на 1996 рік 
підприємство не тільки зберегло виробничий потенціал, а й дещо його наростило. 
Гранкар'єр закупив технологічний транспорт та устаткування з метою збереження 
виробничої потужності. На жаль економічна політика нашої держави та району не тільки 
не сприяла розвитку виробництва, а навпаки поставила на межу ліквідації виробництва 
щебеню. В 1996 році підприємство скоротило виробництво і в першу чергу за рахунок 
нестабільної зовнішньоекономічної політики, не кажучи про внутрішні потреби.                   З 
2001р. Товариство  змінило назву на ТОВ «Гранітний кар’єр», яке продовжило будівництво  
другої лінії щебеневого заводу, а з 2009р. розпочало виробництво щебеневої продукції. 
Втрата ринку збуту та тяжкий фінансовий стан підприємства привело до банкрутства та в 
2013р. все майно було продано з аукціону ТОВ «Демидівський   Граніт». 

 

1.3. Організаційна структура. 

Організаційна структура  Товариства станом на кінець звітного періоду складається із 
апарату управління, виробничих цехів, дільниць(дробильно-сортувальний цех№1 та №2, 
гірничий цех, автотранспортний цех,навантажувально-розвантажувальна дільниця, 
підрозділ охорони), складів (матеріального,ПММ, готової продукції). Товариство не має 
відокремлених підрозділів. 

Відповідно до повноважень управління Товариством здійснюють загальні збори 
учасників, директор (виконавчий орган). 

 

1.4.СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ГЕОГРАФІЧНИМ РОЗТАШУВАННЯМ ТА ГАЛУЗЕВИМ 
СПРЯМУВАННЯМ: 

Виробничі площі Товариства розташовані в с. Могилівка Вінницької області 
Жмеринського району за місцем розташування Демидівського гранітного родовища. 
Базисом  для успішної діяльності Підприємства на ринку є: 

1) наявність доступу до Демидівського гранітного родовища, яке на даний час має 
запаси в обсязі  39 846 млн м³; 

2) значні виробничі потужності на базі 2-х дробильно-сортувальних заводів, наявність 
необхідного устаткування та транспорту, що дозволяє виробляти близько 3 млн. т 
продукції на рік; 

3) укомплектованість штату висококваліфікованими спеціалістами та робітниками; 

4) наявність власної залізничної колії; 

5) пізнаваність продукції на ринку. 
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Виходячи з головного напрямку діяльності Товариства, основною продукцією, яка 
виробляється та реалізується,  є щебінь. 

 

1.4.1.Види діяльності. 

Метою діяльності  Товариства є отримання прибутку від здійснення господарської  та 
інших видів діяльності та його використання в інтересах Товариства. 

Основним видом діяльності видобування та  переробка гранітного каменю  для 
отримання щебеневої продукції. У роботі підприємства спостерігається сезонність, 
пов’язана зі зменшенням попиту на щебеневу продукцію в холодну пору року, у зв'язку зі 
специфікою галузі її застосування. 
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Схема технологічного процесу ДСЗ 

 

1.4.2.Ліцензії та дозволи. 

Товариством отримано спеціальний дозвіл на користування надрами № 2871, 
виданий Державною службою геології та надр України від 17.12.2002р., згідно наказу 
№609 від  06.12.2013 р., зі строком  дії до 17.12.2032 р. 
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Продукція підприємства пройшла ліцензування відповідно до існуючих документів, 
які регулюють діяльність у даній галузі, і отримала сертифікати, що підтверджують її 
високу якість і відповідність санітарно-екологічним нормам. 

 

1.4.3. Характеристика виробничої діяльності підприємства. 

Виробничі потужності Товариства представленні сучасним дробильно-сортувальним 
заводом, який працює на даний час та випускає продукцію 

№ п/п Номенклатура питома вага% 

1 Відсів 37,0% 

2 Просів 15,9% 

3 Щебенево-піщана суміш С7  0-40 3,7% 

5 Щебінь фр. 10-20 22,4% 

6 Щебінь фр. 20-30 5,5% 

7 Щебінь фр. 40-70 2,3% 

8 Щебінь фр. 5-10 13,2% 

 Всього 100,0% 

 

Для відправки покупцям щебінь навантажується в транспортні засоби – автомобілі 
або залізничні вагони за допомогою фронтальних навантажувачів. Після навантаження 
транспортні засоби проходять зважування на автомобільних та залізничних вагах 
відповідно. Після цього продукція відправляється покупцю. 

1.4.4. РИНКОВА ЧАСТКА ПІДПРИЄМСТВА В РІЗНИХ СЕГМЕНТАХ, У ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄ СВОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВО: 

На сьогодні ТОВ «Демидівський Граніт» є одним із лідерів  по виробництву та 
реалізації продукції в Вінницькій області. Основними споживачами продукції 
підприємства є асфальтні заводи, заводи залізобетонних виробів і конструкцій, 
підприємства, що займаються цивільно-промисловим будівництвом, філії Укравтодору, 
що здійснюють будівництво та ремонт доріг. 

Товариство співпрацює з найкращими постачальниками матеріалів та запасних 
частин для потреб підприємства, як з нашого регіону, так і з прямими виробниками 
запасних частин, по всій Україні : 

ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ » ВІННИЦЬКА НАФТОВА КОМПАНІЯ 

ТОВ «СВ ТЕК» 

ТОВ «Цепелін Україна» 

ТОВ «Торент-Трейд» 
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ТОВ «МАЙНІНГ СЕРВІС» 

ФОП Лук’ ян 

ТОВ «ЖИТОМИР-БЕЛАЗ-СЕРВИС» 

ПП «Трансойл» 

ТОВ «АРСЕТ ГРУП» 

На внутрішньому ринку в регіонах збуту Товариства розміщені великі промислові 
підприємства, орієнтовані на виробництво збірних залізобетонних конструкцій (ТОВ 
«Поділля-Залізобетон»), декілька асфальтних заводів у Могилів-Подільському районі (ПП 
«Шлях-Буд-Монтаж», ПП «ШляхБудВан»), в с.м.т. Стрижавка Вінницької обл. (ТОВ 
«Шляхбуд»), у сусідній Хмельницькій області (ТОВ «Дортрейд Поділля). 

Крім того, з 2016 року ТОВ «Демидівський граніт» є одним із основних 
постачальників щебеневої продукції для ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК 
«Автомобільні дороги України», у рамках Державної програми реконструкції та 
будівництва автомобільних доріг, що забезпечує безперервний збут протягом усього 
календарного року. 

На зовнішньому  ринку  товариство працює з Молдовою. 

Постачання продукції на внутрішній ринок здійснюється за 3-ма можливими 
варіантами. Перший – коли покупець забирає товар власними силами і за власний 
рахунок автомобільними нормами, тобто самовивозом. Другий – доставка продукції 
автомобільним транспортом до місця розвантаження, вказаного покупцем, засобами 
підприємства, для чого Товариство уклало договори з автомобільними перевізниками. 
Третій – відвантаження продукції вагонними нормами зі ст. Браїлів Південно-Західної 
залізниці. 

Постачання продукції на зовнішній ринок здійснюється залізничним транспортом 
за двома варіантами: на умовах FCA «Інкотермс-2000» (ст. Браїлів Південно-Західної 
залізниці) або на умовах DAF«Інкотермс-2000» (пункт переходу ст. Могилів-Подільський – 
т. Велчинець при поставці в Молдову . 

У Товариства налагоджений збут продукції вагонними нормами, основні напрямки 
– Львівська та Одеська залізниця. У середньому за місяць підприємство відвантажує 600-
700 вагонів, хоча при існуючих можливостях з легкістю могло б забезпечити 
відвантаження біля 1000 вагонів (суть проблеми  - в нестачі у ПАТ «Укрзалізниця» 
вагонного парку). 

Стосовно конкурентів ТОВ «Демидівський граніт», то основними з них на даний час 
є наступні підприємства: 

1) ТОВ «Гніванський кар’єр» - частка на локальному ринку близько  20%; 
2) ТОВ «Стрижавський кар’єр» - близько 20%; 
3) ТОВ «Іванівський кар’єр» - близько 15%; 
4) ТОВ «Писарівський кар’єр» - близько 5%. 

 
На даний час на ринку щебеневої продукції склалася ситуація, за якої на перший 

план виходить якість продукції, до якої потенційний покупець ставить підвищені вимоги. 
Це стосується як іноземних, так і вітчизняних споживачів. ТОВ «Демидівський граніт» 
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здатне виробляти щебеневу продукцію найвищої якості, що спроможна задовольнити 
найвибагливіших споживачів. Саме якість продукції вигідно вирізняє підприємство з поміж 
ряду конкурентів. Тому орієнтація виробництва на експорт виглядає надзвичайно 
виваженим кроком, що відповідає існуючим тенденціям. Незважаючи на низку 
несприятливих факторів, можна спрогнозувати встановлення стабільності на ринку, 
тенденцію до його зростання. Дуже перспективним виглядає зовнішній ринок, особливо – 
співпраця з Молдовою. Це викликано, не в останню чергу, вигідним географічним 
розташуванням Демидівського гранітного родовища та перевагами в логістиці порівняно з 
українськими конкурентами. Так, ТОВ «Демидівський граніт» розташоване найближче до 
залізничної станції Могилів-Подільський Південно-Західної залізниці, яка є станцією 
переходу при відправці продукції залізничним транспортом до Молдови. Тому витрати на 
транспортування для Товариства є значно меншими, ніж для його конкурентів на цьому 
ринку. Отже, враховуючи все вищевикладене, цей напрямок експортної діяльності 
виглядає на даний час найбільш перспективним. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Фінансова звітність базується на принципах бухгалтерського обліку,зазначених в 
Обліковій політиці Товариства . Основними принципами складання фінансової звітності 
відповідно до Національних положень( стандартів)бухгалтерського обліку (П(С)БО). 

- принцип нарахування (результати операцій і інших подій визнаються,коли 
вони здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти і 
відображаються у фінансовій звітності того періоду, до якого вони відносяться. 

Баланс  Товариства на кінець звітного періоду склав 121642 тис. грн.. проти  118817 
тис.грн на його початок. 

За результатами діяльності в звітному  та попередньому роках  по ТОВ « Демидівський 
Граніт» виробництво становить 1364,3тис та 1135,7тис. тон щебеневої продукції, яку 
реалізовано на внутрішньому ринку та експортовано  до Молдови. 

В 2018році  експортовано 43,7 тис. тон готової продукції. У порівняні  з 2017роком  це 
на 31,5 тис. тон або  на 38% більше. 

 

Реалізація продукції за 2017 р.

Молдова 2,8 %

Ураїна  97,2 %



9 

 

 

За результатами діяльності підприємства за рік, що закінчився 31.12.2018року, 
фінансовий результат до оподаткування склав 41470тис.грн прибутку, що на 48643тис.грн 
більше ніж за аналогічний період попереднього року. За даними наданих Звітів про 
фінансові результати Товаристао прибуткове і спостерігається позитивна тенденція 
зростання чистого доходу та чистого прибутку протягом 2017-2018років. 

Порівняльний аналіз основних економічних показників за 2017-2018роки. 

№п/п Показники 

Сума     тис. грн. 

2018 

 

2017 

 

Відхилення 

1 Чистий дохід від реалізації продукції 184 818 
 

112116 72702 

2 Чистий дохід від реалізації послуг 45 648 
 

26205 19443 

3 Собівартість реалізованої продукції 103 782 
 

46802 56980 

4 Собівартість реалізованих послуг 16 
 
 16 

5 Інші операційні доходи 1 792 
 

483 1309 

6 Адміністративні витрати 10 298 
 

8896 1402 

7 Витрати на збут 73 969 
 

75171 -1202 

8 Інші операційні витрати 1 154 
 

7543 -6389 

9 Інші витрати 1 569 
 

7565 -5996 

10 Прибуток від операційної діяльності 41 470 
 

-7173 48643 

11 Податок на прибуток 7 525 
 

840 6685 

12 Чистий прибуток 33 945 
 

-8013 41958 

 

Реалізація продукції за 2018 р.

Молдова  3,2%

Україна 96,8%
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Елементи операційних витрат представлені в фінансовій звітності  наступним чином 
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2017 2018

Розрахунок показників рентабельності Товариства. 

Найменування показника 31.12.2017 31.12.2018 

Рентабельність продукції 69,93% 67,35% 

Рентабельність активів -4,7% 28,23% 

Рентабельність власного капіталу -14,63% -40,09% 

Рентабельність продажу 66,2% 55,0% 

 

Зміна рівня того чи іншого показника рентабельності залежить від зміни економічних та 
організаційно-технічних факторів виробництва й реалізації продукції. 

3. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ. 

Для здійснення безперебійного процесу діяльності Товариство повинно бути фінансово 
стабільним і незалежним. Фінансовий стан Товариства в короткостроковій перспективі 
оцінюється показниками ліквідності і платоспроможності, які характеризують здатність 
своєчасного і повного проведення розрахунків по короткочасним зобов’язанням перед 
контрагентами. 

Ліквідність підприємства-це його спроможність перетворювати свої активи на гроші 
для покриття всіх необхідних платежів. Аналіз ліквідності підприємства здійснюється 
шляхом розрахунку таких показників(коефіцієнтів): коефіцієнта покриття,коефіцієнта 
швидкої ліквідності,коефіцієнта поточної ліквідності, коефіцієнта абсолютної ліквідності. 

Показники ліквідності Підприємства. 

Найменуван
ня показника 

31.12.2017 31.12.2018 Примітки 
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Коефіцієнт 
поточної 

(загальної) 
ліквідності 

0,13 0,35 Збільшення значення показника є 
сприятливою тенденцією для підприємства 

Коефіцієнт 
швидкої 
ліквідації 

0,09 0,4 Граничне значення 0,8 -1,0 

Коефіцієнт 
покриття 

0,13 0,35 Коефіцієнт покриття розраховується як 
відношення величини оборотних активів до 
поточних зобов'язань. Це здатність до 
швидкого погашення своїх короткострокових 
зобов'язань 

Коефіцієнт 
зносу 

основних 
засобів 

0,15 0,24 Чим менший коефіцієнт зносу, тим кращий 
технічний стан , в якому знаходяться основні 
засоби 

Коефіцієнт покриття розраховується як відношення оборотних активів до поточних 
зобов’язань Товариства та показує достатність ресурсів, які можуть бути використані для 
погашення його поточних зобов'язань. 

Показники платоспроможності Товариства.   

Найменування 
показника 

31.12.2017 31.12.2018 Примітки 

Коефіцієнт автономії -0,86 -0,56 коефіцієнт автономії підприємства 
значно нижче нормативного. Це 
означає, що підприємство відчуває 
дефіцит власних засобів для здійснення 
своєї діяльності, тому залучає позикові 
кошти. 

Коефіцієнт фінансової 
залежності 

-1,17 -1,8 Збільшення значення цього показника в 
динаміці свідчить  про зростання частки 
позикових коштів під час фінансування 
підприємства 
 

Коефіцієнт фінансового 
ризику (фінансової 
стабільності) 

-0,85 -1,73 Динаміка зміни коефіцієнта протягом 
2017 - 2018 рр. свідчить про посилення 
залежності підприємства від зовнішніх  
позикових коштів 

Поточна 
платоспроможність 
тис. грн. 

0,13 0,49 Даний показник показує, що 
платоспроможність підприємства 
збільшилась. 

Коефіцієнт 
забезпечення 

-22,3 16,58 Зростання цього показника забезпечує 
неплатоспроможного підприємства 
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власними засобами використання позасудових засобів 
відновлення платоспроможності 

Коефіцієнт 
довгострокового 
залучення позикових 
коштів 

-5,5 2,36 Збільшення значення цього показника 
свідчить  про зниження фінансової 
стійкості 

Коефіцієнт оборотності 
активів 

2,78 

 

3,91 Даний показник показує, скільки разів 
за звітний період відбувається повний 
цикл виробництва й обігу, який 
приносить відповідний ефект у вигляді 
прибутку,тобто коефіцієнт оборотності 
активів за аналізований період 
збільшився на 1,13. Такі зміни вказують 
на зростання ефективності 
використання майна підприємства, яке 
відбулось за рахунок скорочення 
тривалості обігу оборотного капіталу 

Коефіцієнт оборотності 
дебіторської 
заборгованості 

10,68 7,68 

 

Коефіцієнт оборотності дебіторської 
заборгованості зменшився Це свідчить 
про активізацію роботи  керівництва 
підприємства з контрагентами – 
дебіторами і про те, що продукція, 
практично повністю оплачена в 2018 р. 
 

Коефіцієнт оборотності 
кредиторської 
заборгованості 

3,51 9,03 Така тенденція є позитивною   
для підприємства, бо кредиторська 
заборгованість погашається значно 
швидше і підприємство має змогу 
скоротити тривалість операційного 
циклу, а також швидше погашати 
кредиторську заборгованість, що є 
важливим для поліпшення його 
фінансового стану 

Коефіцієнт оборотності 
запасів 

9,45 24,88 Показник оборотності запасів протягом 
періоду зріс, що свідчить про ефективність 
роботи підприємства щодо запасів Це 
відбулось за рахунок коливання у збуті 
виробленої продукції 

                 

       4. СОЦІАЛЬНА ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА 

Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду  склала 159 осіб,з 
них 20-жінки. 

Протягом 2018року  кількість прийнятих штатних працівників-102, з них 5 жінок. 
Кількість звільнених працівників -93, з них жінки - 5 осіб. 
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Працівників , які знаходяться  у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 
віку, встановленого чинним законодавством-відсутні. 

До структури входять наступні підрозділи: адміністративно-управлінський, 
виробничий (дробильно-сортувальний цех, гірничий цех, автотранспортний цех, 
навантажувально-розвантажувальна дільниця), допоміжні (охорона і т.д.). 

Штат підприємства укомплектований висококваліфікованими спеціалістами, більшість 
із яких мають значний досвід роботи у своїй галузі (десятки років). 

 

Склад фонду оплати праці штатних працівників в 2018році був наступним (тис. грн..). 

Найменування показника 
 

2018рік 

Фонд оплати праці штатних працівників, всього 21900,4 

Фонд основної заробітної плати 8654,5 

Фонд додаткової заробітної плати ,в т.ч. 13245,9 
 

Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових 
окладів 

697,2 

Премії та винагороди, що носять систематичний 
характер(щомісячні,поквартальні) 

11656,1 

Виплати пов'язані з індексацією заробітної плати 0,0 

Оплата за невідпрацьований робочий час 892,5 

Протягом звітного періоду у працівників не було невідпрацьованого робочого часу через 

- через відпуски  без збереження заробітної плати(на період припинення 
виконання робіт); 
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- через переведення на неповний робочий день (тиждень) з економічних 
причин; 

Протягом звітного періоду на підприємстві відсутні потерпілі та нещасні випадки на 
виробництві через суворе дотримання правил охорони праці та безпеки на Підприємстві. 

Розподіл штатних працівників за розмірами заробітної плати на 31.12.2018року 

до  4 000,00                                                         осіб-3 

від 4 000,01 до 5 000,00                                   осіб -1 

від 5 000,01 до 5 500,00                                   осіб -1 

від 5 500,01 до 6 000,00                                   осіб -2 

від 6 000,01 до 7 000,00                                   осіб -3 

від 7 000,01 до 8 000,00                                   осіб -7 

від 8 000,01 до 10 000,00                                 осіб -31 

від 10 000,01 до 15 000,00                                осіб -71 

від 15000,01 до 20 000,00                                осіб -27 

понад 20 000,00                                                 осіб -13 

5.ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НА 2019 рік 

Як уже зазначалося, на теперішній час споживачі висувають підвищені вимоги 
щодо якості щебеневої продукції, особливо щодо її ліщадності, і тому їх може 
задовольнити лише продукція, вироблена на сучасному обладнанні. 

більше 20000 грн

від 15001 до 20000 грн.

від 10 001 до 15 000 грн.

від 8001 до 10000грн

від 7001 до 8000 грн.

від 6001 до 7000 грн

від 5501 до 6000 грн.

від 5001 до 5500 грн

від 4000 до 5000 грн.
до 4000 грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Проектом розвиту виробничих потужностей Товариства передбачено повноцінний 
запуск дробильно-сортувального заводу на сучасному обладнанні MetsoMinerals із метою 
випуску високоякісної щебеневої продукції для подальшого експорту та зміцнення 
існуючих позицій на внутрішньому ринку України. 

Оскільки переважна більшість конкурентів Товариства працює на старому 
обладнанні (часто – радянського зразка), їхня продукція поступається за своїми 
характеристиками продукції ТОВ «Демидівський граніт». Також, завдяки наявності 
сучасної виробничої лінії, власної залізничної колії та можливості відвантаження продукції  
із двох залізничних станцій (ст. Браїлів та ст. Гнівань Південно-Західної залізниці), 
нівелюються ризики не виробництва і несвоєчасного відвантаження продукції споживачу. 
Отже, враховуючи цілу низку переваг перед конкурентами, можна резюмувати, що ТОВ 
«Демидівський граніт», незважаючи на останні тенденції щодо зменшення попиту на 
щебеневу продукцію, повністю готове успішно працювати як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринку. Висока якість гранітної породи Демидівського родовища дозволяє 
виробляти широкий асортимент щебеню першого класу застосування, міцністю М1200-
1400 та морозостійкістю F-300 – F-400, що робить його придатним для використання у всіх 
галузях будівництва, в тому числі при будівництві гідротехнічних споруд та об’єктів 
спеціального призначення.  Також, окрім широкого асортименту та виключно якісних 
показників, що  відповідають найсуворішим національним та міжнародним стандартам і 
вимогам, конкурентними перевагами є великі виробничі потужності: завдяки наявності 
двох виробничих ліній та двох залізничних станцій відвантаження нівелюються ризики не 
виробництва і несвоєчасного відвантаження продукції споживачу. 

Останнім часом з боку всіх споживачів пред’являються жорсткі вимоги щодо 
ліщадності* щебеневої продукції, і тільки виробництво на базі сучасного обладнання 
здатне їх задовольнити. Щебінь виробництва Товариства характеризується ліщадністю від 
10 до 15%, що є взірцем якості у даній галузі. 
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