
1964

1966 –
1975

1962

Os primeiros trabalhadores da empresa. Foto de 1962 (1963) 

aniversário da fábrica de papelão e de manto 
asfáltico de Ryazan. Neste dia foi assinada 
ata de aceitação estatal da primeira etapa da 
fábrica.

A empresa se destinava a abastecer Moscou 
e as regiões centrais da Rússia com materiais 
de cobertura suaves.

A capacidade de projeto constitui 50 
milhões de metros quadrados de cobertura 
suave e 12 mil toneladas de papelão por ano.

15 de junho de 1962 –

Desde a construção da fábrica 
Nikolay Romanovich Sadenko 
(1957-1963) foi nomeado 
seu primeiro diretor. A “KRZ” 
tem sido dirigido por Ivan 
Alekseevich Karyavin (1963-
1970), Guennady Pavlovich 
Evdokimov (1970-1977).

De esquerda à direita: N.R.Sadenko, P.V.Gavrikov, A.V.Silvestrov, 
I.A.Karyavin./ Foto de arquivo da “Empresa de fabricação 
diversificada “KRZ”

Construção da fábrica, 1963/Foto de arquivo da “Empresa de fabricação diversificada “KRZ”
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сomeçaram a funcionar dois agregados de impregnação com a 

capacidade de 20 milhões de metros quadrados de cobertura suave por 
ano.

a fábrica passa a funcionar em plena capacidade de projeto.
foi lançada uma nova linha na fábrica de produtos de lã mineral. Foi 

recebida uma nova encomenda para produzir 135 mil metros quadrados 
de cobertura suave para a capital do Uzbequistão – Tashkent que sofreu 
de terremoto. 

Foram modernizados 2 de 6 agregados que produziam coberturas.
Foi posta em funcionamento a primeira linha mecanizada de colocação, 

transporte, armazenamento e carregamento de rolos de cobertura suave.
Foi realizada a reconstrução de máquinas que fabricam papelão.



1977, 
outubro –

Konstantin Nikolaevich MEEREVICH
foi nomeado Diretor da fábrica
de papelão e de manto asfáltico
de Ryazan.

devido a novas condições econômicas do desenvolvimento do país a fábrica passou 
a ser alugada com o direito de compra de empresa e criação de uma sociedade 
anônima.

Neste período é iniciada a produção de manto asfáltico fundido, hidroglassesol, 
mastiques de látex betuminoso.

A nomenclatura de produtos fabricados alcançou 230 variedades. 
Foi lançada uma linha de produção de cartão ondulado.
A modernização do agregado №5, a reconstrução do sistema refrigerador

foi lançada máquina de papel. Foi explorada a produção de mastiques frios e primers. 
Foi posta em funcionamento a linha de enchimento de betume na sala de oxidação. 
Lançameno de torre de resfriamento de painéis e redução da quantidade de água 
consumida.

a fábrica passou a chamar-se “Empresa de fabricação diversificada “KRZ”.
O novo nome reflete mais exatamente a atividade da empresa que produz um pleno 

conjunto de materiais de cobertura e impermeabilização, muitos dos quais não têm 
análogos na Rússia.

A montagem da nova linha de produção de caixas Imc Taiwan. Impressão tricolor.
A montagem de armazem de betune com volume de 3000 m3.

foi realizado um dos projetos de maior dimensão da fábrica – montada uma nova 
linha da tecnologia de ponta na produção de telha de betume da empresa americana 
Reichel & Drews – fabricante mundialmente conhecido com uma história secular. 

A montagem do sistema de produção de adstringentes betumosos poliméricos, 
material moderno de construção rodoviária.

Trabalhos de contrato com a Rosneft.

1992 –1997 

2004 – 2008

2010

2012 – 2014

A “Empresa de fabricação diversificada “KRZ” 
recebeu um galhardete e certificado “Líder do 
complexо de construção da Rússia” e no decorrer de 
muitos anos tem tido o título “A elite do complex de 
construção da Rússia”. O diretor geral K.N.Meerevich 
foi reconhecido o melhor dirigente da empresa do 
complexo de construção da Rússia. 

      No concurso russo “As melhores empresas 
russas” o júri reconheceu a “Empresa de fabricação 
diversificada “KRZ” a melhor companhia Russia com a 
entrega do diploma de vencedor na nominação “Por 
eficiência máxima de uso de todos os tipos de recursos”. 
Tal reconhecimento tem um alto valor em todos os 
tempos. Mas quando obtido em condições económicas 
mais difíceis - seu valor aumenta enormemente. 

Konstantin Nikolaevich Meerevich 
é um construtor honrado da 
Federação da Rússia, acadêmico 
da Academia Internacional de 
organização de produção, cidadão 
honorário de Ryazan, laureado do 
prêmio nacional de Pedro o Grande 
na nominação “por Contribuição 
significativa na criação de novos 

O principal mérito de 
Konstantin Nikolaevich 
é de ter conseguido 
fazer renascer a fábrica 
de papelão e de manto 
asfáltico de Ryazan que 
estava em declínio. 
Graças a um dirigente 
tão talentoso surgiu 
uma empresa industrial 
moderna e renovada 
capaz de realizar uma 
luta competitiva em 
condições da economia 
de mercado. 

tipos de produtos competitivos”.
Recebeu uma ordem de Honra, 

título Honorário da União Russa 
de Industrialistas e Empresários, 
medalha de ouro “Diretor do ano 
de 2001”, medalha de ouro do 
acadêmico V.F.Utkin, insígnia do 
Grande Príncipe Oleg de Ryazan.

    Durante os anos da chefia de Konstantin Nikolaevich 
a “Empresa de fabricação diversificada “KRZ” ganhou 
fama de uma das empresas de maior sucesso da região e 
recebeu uma coleção de prêmios e incentivos.

Konstantin Nikolaevich Meerevich dirigiu
a empresa durante 40 anos. Sua experiência
de trabalho na área é de 60 anos.

Por muitos anos a 
“Empresa de fabricação 
diversificada “KRZ” faz 
parte da classificassão 
de 100 melhores 
empresas industriais de 
materias de construção 
do complexo de 
construção russo.
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