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«ЮГцемент» філія

«Цемент – хліб будівництва»

Досягай більшого з «Дікергофф»!
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Група Дікергофф в Україні

Історія

 Історія компанії Дікергофф почалася у 1864 році у Німеччині з виробництва

портландцементу на підприємстві з 14 найманими працівниками.

 На ринок України компанія вийшла в 2000-му році, шляхом придбання

контрольного пакету акцій двох цементних заводів повного циклу («Волинь-

Цемент» та «ЮГцемент»), а також помельного заводу («Київцемент»).

 З 2003 року в Україні запущено випуск товарного бетону

 В 2007 році виповнилося 100 років з моменту існування Групи Буцці (Італія); в

цьому ж році Буцці запропонував Дікергофф викупити акції підприємства і з

2008 року ми ввійшли до складу Буцці Унічем

 За результатами 2016 року Україна посіла 2-е місце в Групі Буцці Унічем,

поступившись за темпами росту лише США.
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Буцці Унічем – компанія світового рівня
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ОСНОВНІ ПРАВИЛА Групи Буцці Унічем
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ПАТ «Дікергофф Цемент Україна»

Структура компанії в Україні
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ПАТ «Дікергофф Цемент Україна»

Розташування підприємств компанії в Україні
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Об'єкти в Україні, побудовані з використанням нашої 

продукції
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«Вітряні парки України", вітряні генератори

Рівненська, Хмельницька АЕС

Гаванський міст, м. Київ

НСК «Олімпійський» до ЄВРО 2012 

"Аеропорт Бориспіль", термінал "Д"

Ялтинська набережна

Одеський оперний театр

Відомі сучасні БЦ у Києві та Одесі

Автомагістралі України, ЄВРО 2012



page

ПАТ «Дікергофф Цемент Україна»

«ЮГцемент» філія
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«ЮГцемент» (колишній Ольшанський цементний завод) - найбільше

підприємство цементної промисловості на Півдні України з проектною потужністю

понад 1,26 млн. тон цементу на рік.

Підприємство розташоване в 35 км від міста Миколаєва, 80 км від міста

Херсона та близько 130 км від міста Одеса.
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«ЮГцемент» філія ПАТ «Дікергофф Цемент Україна»
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«ЮГцемент» філія ПАТ «Дікергофф Цемент Україна»
Виробнича лабораторія і ВТК

З 2016 року лабораторія «ЮГцемент» філії бере участь в лабораторному

порівняльному раунді, організованому міжнародною компанією «UNICEMENTO» разом

з 68 лабораторіями цементної промисловості з усього світу.

На протязі всього першого року участі в даному оцінюванні наша лабораторія

постійно трималася серед лідерів рейтінгових таблиць за результатами збіжності

показників.
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«ЮГцемент» філія ПАТ «Дікергофф Цемент Україна»
Ми добре працюємо і добре відпочиваємо!
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«ЮГцемент» філія ПАТ «Дікергофф Цемент Україна»
У нас успішно працюють нещодавні випускники різних вишів України, які 

готують спеціалістів для промисловості будівельних матеріалів:

Служба персоналу, 201712

Український державний хіміко-
технологічний університет

НТУУ «Київський 
політехнічний інститут»

НТУ «Харківський 
політехнічний інститут»

Криворізький технічний 
університет

Національний гірничий 
університет Тут 

можуть 
бути Ваші 

фото!
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«ЮГцемент філія ПАТ «Дікергофф цемент Україна»

Якщо  Вас  зацікавила  можливість долучитись до 

команди професіоналів  та побудувати свою кар’єру в 

міжнародній компанії, звертайтесь за нашими 

контактними даними:

+38 067 514 42 02  - Олена Антонюк

+38 067 514 57 87 – Ірина Бєла

HR.Ukraine@dyckerhoff.com
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«ЮГцемент» філія ПАТ «Дікергофф цемент Україна»

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
Служба персоналу, 201714


