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Металургійний комплекс – один із базових 

у галузевій структурі економіки України, 

основою якого є чорна металургія.

Тенденції розвитку світової металургії

змінилися, виникла нагальна потреба в 

заміні заліза на інші, більш стійкі до  

корозії метали.

Одним із таких металів виявився титан. 

Актуальність 

роботи



є з'ясування впливу титанової 

промисловості на рівень 

соціально-економічного розвитку 

Кіровоградської області.

Метою 

дослідження



Світові запаси титану в ільменіті й рутилі



Країни-виробники титанової губки



Країни-виробники металевого титану



Родовища титану в Україні



Розподіл споживання титану в 
Україні у 2018 році за галузями 

промисловості

Титан

Цивільна авіація

45%
Хімічне 
машино 

будування

14%

Ядерна 
енергетика

10%

Будівництво

4%

Інші галузі

4%

Медицина

2%

Автомобіле
будування

5%

Опріснення
води

5%

Військова 
авіація

11%



Родовища титану в
Кіровоградській області



Основні віхи розвитку ВКФ «Велта»

2000 рік – створено 
Виробничо-

комерційну фірму 
«Велта»

2007 рік – отримано 
дозвіл на розробку 
Бирзулівського

родовища ільменіту

2011 рік – відкрито 
ГЗК, потужністю 270 

тис. тонн

2012 рік – початок
відвантаження 

ільменіту 
Бирзулівського

родовища

2016 рік – завершено 
геологічну розвідку

Лікаревського
родовища ільменіту

2019 рік – отримано 
офіційний дозвіл на 

розробку 
Лікаревського

родовища

2020 рік – підписано 
5-річний контракт про 
постачання ільменіту 
для  компанії Traxys

Group (США)



Бирзулівське родовище
на карті України



Результати діяльності ТОВ ВКФ «Велта»

ТОВ ВКФ 
"Велта"

Податки до бюджетів 
різного рівня

понад 450 млн.грн

Створення робочих місць

понад 650

Соціальні проекти

понад 36 млн.грн.



Надходження коштів до державного 
та місцевих бюджетів



Соціальні ініціативи ВКФ «Велта»

Проект «Парк»

Проект «Площа»



Соціальні ініціативи ВКФ «Велта»

Проект «Реновація»

Проект «STEM-освіта»



Соціальні ініціативи ВКФ «Велта»

Спорт

Команда БК «Кіровоград»



 щороку «Велта» проводить перевірку промислової 
сировини (ільменітових руд) і готової продукції на вміст 
радіоактивних речовин; 

 збагачення руди відбувається без використання 
хімічних речовин та із застосуванням методу              
Velta Ti Process;

 виробництво повністю виключило стік промислових 
вод до річки Велика Вись та у малі водотоки; на 
підприємстві функціонує замкнений цикл 
водопостачання;

 на відпрацьованих ділянках родовища ільменітових
руд планується проведення рекультивації земель. 

Екологічна безпека компанії «Велта»



«Велта» планує розширення сировинної бази виробництва
за рахунок Лікаревського родовища титанових руд і 
подальше збільшення щорічних обсягів виробництва
ільменітового концентрату за рахунок запуску Лікаревського
ГЗК .

важливим напрямком подальшої діяльності ВКФ «Велта» є 
зміцнення зв'язків з іншими виробниками титанової
продукції в Україні за рахунок інтеграції.           

своє майбутнє фірма вбачає в активному впровадженні
інновацій у процес збагачення титанових руд (Velta Ti
Process).

амбітним проектом ВКФ «Велта» є створення «Титанового 
кластеру» на території Новомиргородського району 
Кіровоградської області.

Перспективи розвитку ВКФ «Велта»
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