
  

Назва товару (послуги) * Пропілен 

Опис товару (послуги) з технічними характеристиками (за 
наявності) 

 
 
 
 
 
Безколірний газ, без запаху, без смаку. 
Об’ємна частка пропілену - не менше 99,8 % 
Об’ємна частка етилену - не більше 0,005 % 
Об’ємна частка ацетилену і метилацетилену - не більше 0,0005 % 
Об’ємна частка вуглеводнів С4 - не більше 0,002  % 
Об’ємна частка дієнових вуглеводнів (пропадієну і бутадієну) - не більше 0,001 % 
Об’ємна частка етану і пропану - не більше 0,2 % 
Масова концентрація сірки - не більше 1 мг/м3  
Масова частка води - не більше - 0,0005 % 

Код товару згідно з УКТ ЗЕД 2901220000 

Чи експортується товар (послуга) на зовнішні ринки? Так 

Назва підприємства (організації), що пропонує товар 
(послугу) 

ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" 

Коротка інформація про підприємство (організацію) (сфера 
діяльності, досягнення, сертифікація) 

ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" – це високорозвинений господарський комплекс з виробництва  
нафтохімічної та хімічної продукції. Єдиний в Україні виробник етилену, пропілену, бензолу, 
фракції С9, поліетилену, а також каустичної соди і полівінілхлориду суспензійного. 
Високу якість продукції забезпечує висококваліфікований колектив нафтохіміків, які 
працюють по міжнародним стандартам ISO 9001, ISO 14001, ОНSАS 18001 інтегрованої 
системи менеджменту. 

Керівник  генеральний директор Підсадюк Іван Михайлович 

Код за ЄДРПОУ 33129683 

Адреса 77306, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова, буд. 4 

Тел. тел. (03472) 6-01-48 

E-mail mail@knh.com.ua 

Веб-сайт www.knh.com.ua  

Контактна особа Тодоров Юрій Миколайович 

Посада Заступник генерального директора з комерційних питань 

Тел.  +38 03472 7-35-93 

E-mail E-mail: TodorovYuM@knh.com.ua 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:mail@knh.com.ua
http://www.knh.com.ua/


Назва товару (послуги) * Бензол 

Опис товару (послуги) з технічними характеристиками (за 
наявності) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прозора рідина, не містить посторонніх домішок і води. 
Температура кристалізації - не нижче 5,40 ºС 
Масова частка основної речовини - не менше 99,95 % 
Масова частка домішок, %: 
     - н-гептану - не більше 0,01 
     - суми метилциклогексану з толуолом - не більше 0,05 
     - метилциклопентану - не більше 0,02 
Забарвлення сірчаної кислоти в номерах зразкової шкали - не більше 0,1 
Масова частка загальної сірки - не більше 0,00005 % 

Код товару згідно з УКТ ЗЕД 2902200000 

Чи експортується товар (послуга) на зовнішні ринки? Так 

Назва підприємства (організації), що пропонує товар 
(послугу) 

ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" 

Коротка інформація про підприємство (організацію) (сфера 
діяльності, досягнення, сертифікація) 

ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" – це високорозвинений господарський комплекс з виробництва  
нафтохімічної та хімічної продукції. Єдиний в Україні виробник етилену, пропілену, бензолу, 
фракції С9, поліетилену, а також каустичної соди і полівінілхлориду суспензійного. 
Високу якість продукції забезпечує висококваліфікований колектив нафтохіміків, які 
працюють по міжнародним стандартам ISO 9001, ISO 14001, ОНSАS 18001 інтегрованої 
системи менеджменту. 

Керівник  генеральний директор Підсадюк Іван Михайлович 

Код за ЄДРПОУ 33129683 

Адреса 77306, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова, буд. 4 

Тел. тел. (03472) 6-01-48 

E-mail mail@knh.com.ua 

Веб-сайт www.knh.com.ua  

Контактна особа Тодоров Юрій Миколайович 

Посада Заступник генерального директора з комерційних питань 

Тел.  +38 03472 7-35-93 

E-mail E-mail: TodorovYuM@knh.com.ua 

  

mailto:mail@knh.com.ua
http://www.knh.com.ua/


Назва товару (послуги) * ПОЛІВІНІЛХЛОРИД СУСПЕНЗІНИЙ KSR-67 

Опис товару (послуги) з технічними характеристиками (за 
наявності) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Порошок білого кольору, без запаху і смаку, не розчинний у воді, стійкий до дії лугів, 
розбавлених кислот та спиртів. 
Кількість кольорових частинок, шт./250 г - не більше 20 
Кількість прозорих крапок ("риб’ячих очей"), шт./100 см2 - не більше 5 
Значення "К" - 66-68 
Насипна густина, г/дм3 - 550-610 
Залишок після просіювання на ситі із сіткою: 
 - 250 мкм, % - не більше 1 
 - 63 мкм, % - не менше 95 
Сипучість, с - не більше 20 
Маса поглинутого пластифікатора, г на 100 г ПВХ - 19-25 
Термостабільність плівки при 180 °С, хв. - не менше 45 

Масова частки вологи і летких речовин, % - не більше 0,3 
Масова частка вінілхлориду, ppm - не більше 1 
Кількість прозорих крапок ("риб'ячих очей"), шт. / 100 см2 - не більше 5 

Код товару згідно з УКТ ЗЕД 3904100000 

Чи експортується товар (послуга) на зовнішні ринки? Так 

Назва підприємства (організації), що пропонує товар 
(послугу) 

ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" 

Коротка інформація про підприємство (організацію) (сфера 
діяльності, досягнення, сертифікація) 

ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" – це високорозвинений господарський комплекс з виробництва  
нафтохімічної та хімічної продукції. Єдиний в Україні виробник етилену, пропілену, бензолу, 
фракції С9, поліетилену, а також каустичної соди і полівінілхлориду суспензійного. 
Високу якість продукції забезпечує висококваліфікований колектив нафтохіміків, які 
працюють по міжнародним стандартам ISO 9001, ISO 14001, ОНSАS 18001 інтегрованої 
системи менеджменту. 

Керівник  генеральний директор Підсадюк Іван Михайлович 

Код за ЄДРПОУ 33129683 

Адреса 77306, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова, буд. 4 

Тел. тел. (03472) 6-01-48 

E-mail mail@knh.com.ua 

Веб-сайт www.knh.com.ua  

Контактна особа Тодоров Юрій Миколайович 

Посада Заступник генерального директора з комерційних питань 

Тел.  +38 03472 7-35-93 

E-mail E-mail: TodorovYuM@knh.com.ua 

mailto:mail@knh.com.ua
http://www.knh.com.ua/


  

Назва товару (послуги) * ПОЛІЕТИЛЕН марка HXF4810 H 

Опис товару (послуги) з технічними характеристиками (за 
наявності) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Білі гранули однакової геометричної форми. 
Показник текучості розплаву (ПТР), г/10хв., при  21,6 кгс - 7-13 
Відношення ПТР21.6/ПТР5.0 - 18-33 
Густина, г/см3 - 0,946-0,950 
Масова частка золи, % - не більше 0,1 
Ступінь чистоти, відносних одиниць - не менше 90 
Колір, відносних одиниць - не менше 96 
Оцінка зовнішнього вигляду плівки, відносних одиниць - не менше +20 
Границя текучості  при розтягуванні, МПа - не менше 18 
Міцність при розриві, МПа - не менше 30 
Відносне видовження при розриві, % - не менше 550 
Модуль еластичності (секант модуль), МПа - не менше 750 

Код товару згідно з УКТ ЗЕД 3901209000 

Чи експортується товар (послуга) на зовнішні ринки? Так 

Назва підприємства (організації), що пропонує товар 
(послугу) 

ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" 

Коротка інформація про підприємство (організацію) (сфера 
діяльності, досягнення, сертифікація) 

ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" – це високорозвинений господарський комплекс з виробництва  
нафтохімічної та хімічної продукції. Єдиний в Україні виробник етилену, пропілену, бензолу, 
фракції С9, поліетилену, а також каустичної соди і полівінілхлориду суспензійного. 
Високу якість продукції забезпечує висококваліфікований колектив нафтохіміків, які 
працюють по міжнародним стандартам ISO 9001, ISO 14001, ОНSАS 18001 інтегрованої 
системи менеджменту. 

Керівник  генеральний директор Підсадюк Іван Михайлович 

Код за ЄДРПОУ 33129683 

Адреса 77306, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова, буд. 4 

Тел. тел. (03472) 6-01-48 

E-mail mail@knh.com.ua 

Веб-сайт www.knh.com.ua  

Контактна особа Тодоров Юрій Миколайович 

Посада Заступник генерального директора з комерційних питань 

Тел.  +38 03472 7-35-93 

E-mail E-mail: TodorovYuM@knh.com.ua 

mailto:mail@knh.com.ua
http://www.knh.com.ua/


  

Назва товару (послуги) * СМОЛА ВАЖКА ПІРОЛІЗУ 

Опис товару (послуги) з технічними характеристиками (за 
наявності) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В'язка рідина зі специфічним запахом. Смола важка піролізу є сумішшю непостійного складу, 
що складається з парафінових, нафтенових, моно- , бі- та поліциклічних вуглеводнів. 
Показники якості для марки К. 
Густина при 15,5 ˚С, г/см3 - не нижче 1,0 

Температура спалаху ˚С (у відкритому тиглі) - не нижче 60 
Кореляційний індекс гірничого бюро США (BMCI) - не менше 120 
Коксівність (клксове число), % - не більше 25 
Масова частка сірки, % - не більше 0,4 
Об'ємна частка води дистиляцією, % - не більше 0,7 
Зольність, % - не більше 0,1 
Масова частка іонів натрію, ppm - не більше 20 
Масова частка іонів калію, ppm - не більше 3 

Код товару згідно з УКТ ЗЕД 2710199900 

Чи експортується товар (послуга) на зовнішні ринки? Так 

Назва підприємства (організації), що пропонує товар 
(послугу) 

ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" 

Коротка інформація про підприємство (організацію) (сфера 
діяльності, досягнення, сертифікація) 

ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" – це високорозвинений господарський комплекс з виробництва  
нафтохімічної та хімічної продукції. Єдиний в Україні виробник етилену, пропілену, бензолу, 
фракції С9, поліетилену, а також каустичної соди і полівінілхлориду суспензійного. 
Високу якість продукції забезпечує висококваліфікований колектив нафтохіміків, які 
працюють по міжнародним стандартам ISO 9001, ISO 14001, ОНSАS 18001 інтегрованої 
системи менеджменту. 

Керівник  генеральний директор Підсадюк Іван Михайлович 

Код за ЄДРПОУ 33129683 

Адреса 77306, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова, буд. 4 

Тел. тел. (03472) 6-01-48 

E-mail mail@knh.com.ua 

Веб-сайт www.knh.com.ua  

Контактна особа Тодоров Юрій Миколайович 

Посада Заступник генерального директора з комерційних питань 

Тел.  +38 03472 7-35-93 

E-mail E-mail: TodorovYuM@knh.com.ua 

mailto:mail@knh.com.ua
http://www.knh.com.ua/


  

Назва товару (послуги) * ФРАКЦІЯ С9 

Опис товару (послуги) з технічними характеристиками (за 
наявності) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Легкозаймиста рідина з специфічним запахом, що містить суміш алкіл- і алкенілароматичних 
і ненасичених вуглеводнів С9, а також невелику кількість вуглеводнів С6-8 і С10, з 
температурою початку кипіння не нижче 110 ˚С. 
Колір за йодометричною шкалою, мг йоду/100 см3 - не більше 40 
Густина при 20 ˚С, г/см3 - не більше 0,95 
Йодне число, г йоду на 100 г продукту - не менше 70 
Фракційний склад: 
  температура початку кипіння, ˚С - не нижче 120 
  50% об'єму переганяється при температурі, ˚С - не вище 175 
  95% об'єму переганяється при температурі, ˚С - не вище 225 
температура кінця кипіння, ˚С - не вище 230 
Масова частка води, % - не більше 0,4 
Масова частка толуолу, % - не більше 8 
Масова частка сірки, %, не більше 0,06 

Код товару згідно з УКТ ЗЕД 2710129000 

Чи експортується товар (послуга) на зовнішні ринки? Так 

Назва підприємства (організації), що пропонує товар 
(послугу) 

ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" 

Коротка інформація про підприємство (організацію) (сфера 
діяльності, досягнення, сертифікація) 

ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" – це високорозвинений господарський комплекс з виробництва  
нафтохімічної та хімічної продукції. Єдиний в Україні виробник етилену, пропілену, бензолу, 
фракції С9, поліетилену, а також каустичної соди і полівінілхлориду суспензійного. 
Високу якість продукції забезпечує висококваліфікований колектив нафтохіміків, які 
працюють по міжнародним стандартам ISO 9001, ISO 14001, ОНSАS 18001 інтегрованої 
системи менеджменту. 

Керівник  генеральний директор Підсадюк Іван Михайлович 

Код за ЄДРПОУ 33129683 

Адреса 77306, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова, буд. 4 

Тел. тел. (03472) 6-01-48 

E-mail mail@knh.com.ua 

Веб-сайт www.knh.com.ua  

Контактна особа Тодоров Юрій Миколайович 

Посада Заступник генерального директора з комерційних питань 

Тел.  +38 03472 7-35-93 

E-mail E-mail: TodorovYuM@knh.com.ua 

mailto:mail@knh.com.ua
http://www.knh.com.ua/


  

Назва товару (послуги) * СОДА КАУСТИЧНА, НАТРІЙ ГІДРОКИД ТЕХНІЧНИЙ 

Опис товару (послуги) з технічними характеристиками (за 
наявності) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рідина без кольору, без сторонніх домішок. 
Масова частка гідроксиду натрію, % - не менше 48 
Масова частка вуглекислого натрію, % - не більше 0,2 
Масова частка хлористого натрію, % - не більше 0,012 
Масова частка хлорнуватокислого натрію, % - не більше 0,004 
Масова частка сульфату натрію, % - не більше 0,02 
Масова частка заліза ( в перерахунку на Fe2O3), мг/кг - не більше 10 

Код товару згідно з УКТ ЗЕД 2815120090 

Чи експортується товар (послуга) на зовнішні ринки? Так 

Назва підприємства (організації), що пропонує товар 
(послугу) 

ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" 

Коротка інформація про підприємство (організацію) (сфера 
діяльності, досягнення, сертифікація) 

ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" – це високорозвинений господарський комплекс з виробництва  
нафтохімічної та хімічної продукції. Єдиний в Україні виробник етилену, пропілену, бензолу, 
фракції С9, поліетилену, а також каустичної соди і полівінілхлориду суспензійного. 
Високу якість продукції забезпечує висококваліфікований колектив нафтохіміків, які 
працюють по міжнародним стандартам ISO 9001, ISO 14001, ОНSАS 18001 інтегрованої 
системи менеджменту. 

Керівник  генеральний директор Підсадюк Іван Михайлович 

Код за ЄДРПОУ 33129683 

Адреса 77306, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова, буд. 4 

Тел. тел. (03472) 6-01-48 

E-mail mail@knh.com.ua 

Веб-сайт www.knh.com.ua  

Контактна особа Тодоров Юрій Миколайович 

Посада Заступник генерального директора з комерційних питань 

Тел.  +38 03472 7-35-93 

E-mail E-mail: TodorovYuM@knh.com.ua 
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Назва товару (послуги) * Карбамідоформальдегідні смоли (КФС) 

Опис товару (послуги) з технічними 

характеристиками (за наявності) 

КФС використовуються, в основному, в 

деревообробній промисловості для випуску 

деревостружкових плит різного призначення: 

ДСП, МДФ, ХДФ, OSB, фанери та інших 

продуктів меблевої галузі 

Код товару згідно з УКТ ЗЕД 3909100000 

Чи експортується товар (послуга) на зовнішні 

ринки? 

Так 

Назва підприємства (організації), що 

пропонує товар (послугу) 

ТОВ «КАРПАТСМОЛИ» 

Коротка інформація про підприємство 

(організацію) (сфера діяльності, досягнення, 

сертифікація) 

ТОВ «КАРПАТСМОЛИ» є одним з найбільших 

виробників карбамідоформальдегідних смол, 

карбамідоформальдегідного концентрату та 

формаліну в Україні. Застосування сучасних 

технологій дозволяє в стислі терміни 

опановувати та впроваджувати у виробництво 

нові види продукції, які відповідають 

найсуворішим світовим вимогам (Е-1, ½ Е-1, 

CARB II, F ****). 

Керівник Перегіняк Галина Володимирівна 

Код за ЄДРПОУ 33578130 

Адреса Вул. Заводська 15, м. Калуш, Івано-Франківська 

обл., Україна, 77311 

Тел. +380 (3472) 60272 

E-mail info@karpatsmoly.com 

Веб-сайт http://karpatsmoly.com 

Контактна особа Шахов Євген Вікторович 

Посада Комерційний директор 

Тел. +380 (3472) 60272 

E-mail info@karpatsmoly.com 
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Назва товару (послуги) * Меламінокарбамідоформальдегідні смоли 

(МКФС), карбамідомеламіноформальдегідні 

смоли (КМФС) 

Опис товару (послуги) з технічними 

характеристиками (за наявності) 

МКФС та КМФС призначені для застосування у 

виробництві пресованих кронштейнів для 

європіддонів, деревостружкових плит типу OSB, 

деревоволокнистих плит високої щільності, 

фанери та інших типів плит, з метою надання їм 

підвищеної механічної міцності та волого 

відштовхуючих властивостей методом гарячого 

затвердження смол.  

Код товару згідно з УКТ ЗЕД 3909200000 

Чи експортується товар (послуга) на зовнішні 

ринки? 

так 

Назва підприємства (організації), що 

пропонує товар (послугу) 

ТОВ «КАРПАТСМОЛИ» 

Коротка інформація про підприємство 

(організацію) (сфера діяльності, досягнення, 

сертифікація) 

ТОВ «КАРПАТСМОЛИ» є одним з найбільших 

виробників карбамідоформальдегідних смол, 

карбамідоформальдегідного концентрату та 

формаліну в Україні. Застосування сучасних 

технологій дозволяє в стислі терміни 

опановувати та впроваджувати у виробництво 

нові види продукції, які відповідають 

найсуворішим світовим вимогам (Е-1, ½ Е-1, 

CARB II, F ****). 

Керівник Перегіняк Галина Володимирівна 

Код за ЄДРПОУ 33578130 

Адреса Вул. Заводська 15, м. Калуш, Івано-Франківська 

обл., Україна, 77311 

Тел. +380 (3472) 60272 

E-mail info@karpatsmoly.com 

Веб-сайт http://karpatsmoly.com 

Контактна особа Шахов Євген Вікторович 

Посада Комерційний директор 

Тел. +380 (3472) 60272 

E-mail info@karpatsmoly.com 
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Назва товару (послуги) * Карбамідоформальдегідний концентрат (КФК) 

Опис товару (послуги) з технічними 

характеристиками (за наявності) 

КФК призначений для використання у 

виробництві карбамідоформальдегідних, 

меламінокарбамідформальдегідних та 

карбамідомеламіноформальдегідних смол, а 

також як антизлежувач у виробництві 

мінеральних добрив 

Код товару згідно з УКТ ЗЕД 3909100000 

Чи експортується товар (послуга) на зовнішні 

ринки? 

так 

Назва підприємства (організації), що 

пропонує товар (послугу) 

ТОВ «КАРПАТСМОЛИ» 

Коротка інформація про підприємство 

(організацію) (сфера діяльності, досягнення, 

сертифікація) 

ТОВ «КАРПАТСМОЛИ» є одним з найбільших 

виробників карбамідоформальдегідних смол, 

карбамідоформальдегідного концентрату та 

формаліну в Україні. Застосування сучасних 

технологій дозволяє в стислі терміни 

опановувати та впроваджувати у виробництво 

нові види продукції, які відповідають 

найсуворішим світовим вимогам (Е-1, ½ Е-1, 

CARB II, F ****). 

Керівник Перегіняк Галина Володимирівна 

Код за ЄДРПОУ 33578130 

Адреса Вул. Заводська 15, м. Калуш, Івано-Франківська 

обл., Україна, 77311 

Тел. +380 (3472) 60272 

E-mail info@karpatsmoly.com 

Веб-сайт http://karpatsmoly.com 

Контактна особа Шахов Євген Вікторович 

Посада Комерційний директор 

Тел. +380 (3472) 60272 

E-mail info@karpatsmoly.com 
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Назва товару (послуги) * Формалін 

Опис товару (послуги) з технічними 

характеристиками (за наявності) 

Формалін використовується для протруювання 

зерна і коренеплодів у сільському господарстві, 

як сировина в хімічній промисловості, як 

дезінфікуючий засіб в медицині. 

Код товару згідно з УКТ ЗЕД 2912110000 

Чи експортується товар (послуга) на зовнішні 

ринки? 

ні 

Назва підприємства (організації), що 

пропонує товар (послугу) 

ТОВ «КАРПАТСМОЛИ» 

Коротка інформація про підприємство 

(організацію) (сфера діяльності, досягнення, 

сертифікація) 

ТОВ «КАРПАТСМОЛИ» є одним з найбільших 

виробників карбамідоформальдегідних смол, 

карбамідоформальдегідного концентрату та 

формаліну в Україні. Застосування сучасних 

технологій дозволяє в стислі терміни 

опановувати та впроваджувати у виробництво 

нові види продукції, які відповідають 

найсуворішим світовим вимогам (Е-1, ½ Е-1, 

CARB II, F ****). 

Керівник Перегіняк Галина Володимирівна 

Код за ЄДРПОУ 33578130 

Адреса Вул. Заводська 15, м. Калуш, Івано-Франківська 

обл., Україна, 77311 

Тел. +380 (3472) 60272 

E-mail info@karpatsmoly.com 

Веб-сайт http://karpatsmoly.com 

Контактна особа Шахов Євген Вікторович 

Посада Комерційний директор 

Тел. +380 (3472) 60272 

E-mail info@karpatsmoly.com 
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