
Звiт про управлiння
тоВ <<ПiскiВський завод скловиробiв>> за 2020р.

Короткий опис дiяльностi та продукцii Компанii
компанiя € високотехнологiчним заводом з европейським пiдходом довиробництва широкого спектру якiсноi .*o"upr.*
На съогоднiшнiй денъ завод виробlя9 продукцiю з безбарвного скгrа (Flint) i
:Т#J""ОГО 

(КОРИЧНевого i зеленого;. вфо""цтво банок .foйu 77уо,пляшок

на заводi встановлено найсучаснiше обладнання з виробництва склотариПРОВiДНИХ КОМПаНiй cBiry, ЩО Ъ однiсю з головних його конкурентних переваг.Завод орiентусгъся на ocTaHHi досягнен"" 
-"Ъr"rо", 

використову€ кращиймiжнародний досвiд, впроваджуе cl^racHi технологii, здiйснюе постiйнийконтроль, починаючи вiд виробництва скгlяноi упаковки i закiнчуючидоставкою готовоi продукцii на скгrад замовника.

*тЖтя 
КомпанiТ користуеться популярнiстю не тiлъки в YKpaiHi, а й далеко

Компанiя мае наступнi зареестрованi видидiягrьностi за КВЕ{:- 2з.lЗ Виробництво порожнистого скгrа (основний);- 46.34Оптоваторгiвлянапоями;
, 46.44 оптова торгiвля фарфором, скJIяниМ посудоМ i засобами дIячищення;
, 47,11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважнопродуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;- 49.41Вантажний автомобiльний rрu"..rор..-

Щанi про учасникiв компанi[
Учасниками Компанii е двi юридичнi особи:
АТ <Закритий недиверсифiков 

?"уй венчурний корпоративний iнвестицi йнийфонд KKIBЬ, код еДПОУ: аl262601,;Й;Ъ...rрацii, О4|76,м. КиiЪ, вул.

ЖЖiiВ' 
бУД, 2g-A, РОЗМiр внеску до статутно"о бЪнду с"р" l, 126 192 500;00

тоВ кПРАhа IHBECTMEHTC)_, код еДПоУ: 4зlglз18, адреса реестрацii:04176' м' КиiЪ, РЦ Електрикiв, бУд. zq-Грозмiр внеску ;; ;;;"у""ого фонд.(грн.): 252 ЗО9 300,00 (66,6В%).



Проду*rовий портфель Компанiiу 2020 роцi

. Банка r Пляшка



Струкryра основних покупцiв КомпанiТ у 2020 роцi

. ПЕРША ПРИВАТНА
БРОВАРНЯ ТЗОВ;2Т,4Т%

r lншi, Украl'на; L8,25%

ADM Vеtrо Srl;

PA|A S.p,A.; 11,З1

, Covera Packaging NV;
t,18%

i АБlнБЕв ЕФЕс укрДГнА
|рДr;1,21,%

lBO Sрrl; 2,14% Grеепуаrd Prepared
Belgium NV; 7,В6%

2020piK не був таким вдалим, як попереднiй. В цей piK PGP Glassworks
суттево змiнило пропорцii в виробництвi та реЕlлiзацii банка/пляшка та
географiю ринку збуту.

Не зважаючи на уповiльнення eKoHoMiK PGP Glassworks продовжило
стратегiю розвитку як асортименту продукцii, так i ринкiв збуту. На фонi
зменшення попиту на територii УкраТни на продукцiю PGP Glassworks збiльшив
обсяги експорту з 26Уо до 50% iз загального доходу вiд основноТ дiягlьностi.

Продукцiя користуеться популярнiстю не тiльки в УкраiЪi, а й далеко за ii
межами: 26Yо виробленоi заводом скJIотари Йде на експорт в краiни европи Й

Азii (Польща, Iт€tлiя, Нiмеччина, Францiя, Грецiя, Румунiя, Туреччина, Литв4
Латвiя, Росiя, Грузiя, Азербайджан, Вiрменiя, Казахстан, TypKMeHicTaH та iH.).

А протягом 2020 року перелiк краТн, куди поставляеться продукцiя PGP
Glassworks розширився не тiльки на iншi краiЪи европи (Великобрiтанiя,

lншi, експорт; 25,26%



МОЛДОВа, БiлорУсь, Албанiя, Бельгiя, Нiдерланди та iH) , а також поповнився
Пiвденною Америкою (Перу).

Торгiвельнi марки продукцii, що випуска€ться у Tapi Компанii

ýIжс

@
lNTEBcoMM FOoDS ý.А.
PROcEsslNG 0F AGR|0ULTURAL PBOOUoTý

(Ш,

s*s"t.TffilaoАДIпВеч

-UД--д{ GRЕЕNvА RDG
пнg,рар

4;'* в[оW[гп
- лох tдf tr79 -

аЕчrпш
рдскдсlшс

ОСнОвними споживчими сегментами зЕlлишаються: виробництва продуктiв
ХаРЧУВаНня, пивна iндустрiя, а також виробництво €tпкогольних i безалкогольних
напоТв.

@
SHAýE

з-r"!t-Ё

"Т,iй
ё

rЕЭl



Результати дiяльностi пiдпри€мства.

Обся ги виробництва, млн. од

2019 2020

Пiдприемство використовус двi
скловарнi печi з продуктивнiстю
240 та320 тlнадобу.

Реалiзацiя, млн од.

2019

2020

561

560,5

560

559,5

559

55в,5

Обсяг реалiзацii протягом
2020 року зменшився в
кiлькiсних одиницях, проте
в BapTicHoMy значеннi
зниження не було значним.

Обсяги реалiзацiI, тис. грн
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Географiчнi ринки збугу Уповiльнення нацiональноi
та cBiToBoi економiки на
фонi свiтовоi пандемii
KopoHaBipycy COVID- 1 9 та
обмежень, введених дIя
боротьби з нею, спричинили
перерозподiл ринкiв збуту
продукцii в 2020 роцi.

2019 2о20
l УкраТна r КраТни €С * lншi ринки

загалом маемо зменшення сукупного доходу, адже пiд час пандемii витрати
пiдприсмства не зменшились) анавпаки збiльшились, при тому, що попит на
продукцiю зменшився.

I. сукупний дохlд

Стаття Код

рядка
за звiтний

перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього

року
I 2 3 4

Д9оцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400
цооцlнка (уцlнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
г]акоl lиченI KypcoBI рlзницl 2410
Частка iншого сукупного доходу u"оцЙБЙ""" *
спiльних пiдпоиемств

2415

нший сукупний дохiд 2445
rншии сукупний дохiд до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з iпшrЙiуцуlц,цfi
доходом

2455

нший сукупний дохiд пiсля оподаткyвання 2460
uукуllнии дохlд (сума рядкiв 2350,2355 та 24б0) 2465 64 921 40l 796



основним джерелом лiквiдностi пiдприемства € активи пiдприемства.

Завод орiентований на виробництво високоякiсних склlовиробiв для пивноi
слабоа-гtкогольноi, лiкеро-горiлчаноi, винноi, безалкогоrr""ъi та консервноi
галузей.

СклотарниЙ цех j\b1 обладнаний: ZIPPE (Нiмеччина) дозув€tпьно_
змiшувальна лiнiя, HORN- SORG (Нiмеччина) - скловарна пiч продуктивнiстю
240 тон/добУ, Emhart (Швейцарiя) склоформувальнi машини, З шт., HORN
(Нiмеччина) - системи гарячого та холоДного змiцнення, LfG (Нiмеччина) -пiЧ вiдпалУ скJIотари, Emhartlnex (CIIIA) апарати контролю Veritasiy,
Стеклопак (Росiя) , <<Thimon>> (Францi") - обладнання для транспортування та
пакування скJIотари.

Стеклотарний цех J\Гs2 забезпечений таким обладнанням: ZIPPE (Нiмеччина) -дозувzlлъно-змiшув€tпьна лiнiя, SORG (Нiмеччина) скловарна пiч,
продуктивнiсть 320 тон/добу, Emhart (Швейцарiя) склоформувальнi Йашини, 3
шт., Imaco (Нiдерланди) - система гарячого змiцнення, Antonini (Iталiя) -система холодного змiцнення, Antonini (Iталiя) - пiч вiдпалу скJIотари, MSC &
SGCC (Францiя) - автомати контролю, OptischePriifsystemeDr.Giinther
(нiмеччина) - оптичнi автомати контролю (контролю вiночка - увiгнутiсть i
непаралельнiстъ), Zeccetti (Iталiя) обладнання для транспортування i
упаковки скJIотари матттинолiнii.

Варiння скла здiйснюсться у скJIоварних печах. Управлiння печами повнiстю
автоматизоване i строго контролюсться. Контроль доведений до високого
ступеню точностi.

Щля варiння скJIомаси в якостi палива переважно застосовуеться природний газ
з теплотворною здатнiстю 8060-8100 KKarr/M3.

З метою зниження витраТ енергоресурсiв, зниження викидiв со i NOx в
навколишнс середовище, для обiгрiву скловарних печей поч€tли застосовувати
комбiнований спосiб обiгрiву - полум'яно-електричний, де теrrлота вноситься
за рахунок факела горiння п€lлива i додатково електрики вiд електродiв.
якiсть компонентiв, ik пiдготовка, зберiгання i метод iх дозування i змiшування
визначають якiсть готовоi продукцii. Щля цього використовуеться надiйне i
якiсне технологiчне обладнання в скJIаденому цеху. fuя зберiгання сировинних
матерiалiв використовуються об'емнi силоси, що забезпечуе якiсне iх
заощадження. Транспортування сип)чих матерiалiв в силоси проводиться
пневмотранспортними системами, що практично повнiстю запобiгае
запилюванню, здiйснюСться бiльш дбайливе перемiщення речовини, деформацiя
структури речовини MiHiM€LпbHa, вiдсутне розшарування. Головною перевагою
скJIаденого цеху с лiнiя дозування i змiшування сировинних компонентiв
нiмецькоi фiрми zlppE. Нiмецька якiсть обладнанняо продумана система



елекТронНого управлiння на базi промислових контролерiв CiMaTiK- все це
дозволяе дуже точно i якiсно здiйснювати пiдготовку шихти для подапьшого
використання.

Виробництво скJIотари здiйснюсгься на 8 i t2 секцiйних склоформувЕlльних
машинах EmhartGlass IS-5 "i IS- 6 |l4", якi працюють в одно-, дво- i
трьохкрапельному режимах (SG, DG i TG - англ.) , жi виробляютъ скJIотару
трьома можливими способами :

ВВ (Blow and Blow - метод подвiйного видування). Неоцiненна перевага даного
способу видування скJIа можливiсть формувати найрiзноманiтнiшi за
виглядом та призначенням склянi пJuIшки.

РВ (Press Blow - широкогорлого пресовидування). ,Щанний спосiб видування
скJIа - мояспивiсть формувати наЙрiзноманiтнiшi за виглядом та призначенням
скгlянi банки.

Neck and BlowNNPB (I.{аrrоw Press

при виробництвi вузькогорлих порожнистих тонкостiнних виробiв
полегшеноi склотари. Щля цього способу характерниЙ рiвномiрниЙ розподiл
скJIа, вiдсутнiсть так званого <фiдерного поясу) - хвилястостi на корпусi
виробу. Економiя по вазi скJIадас 20-ЗOУо, а швидкiсть роботи
склоформув€tльних машин збiльшусться на I0-| 5%.

I-{e призводить до скорочення питомих витрат на сировину та енергоресурси,
збiльшення продуктивностi склоформувальних машин, eKoHoMii на
транспортуваннi. I все цо, в свою чергу, дозволяе в кiнцевому рахунку знизити
собiвартiсть готовоi продукцii.

Для виробництва пляшок способом NNPB дотриму€ться суворий контроль
технологiчних параметрiв роботи скJIоварноi печi: коливання рiвня скJIомаси в
печi не бiльше + 0,2 мм., температур в печi + 1 ОС, температур скJIомаси
безпосереднъо перед подачею ii на скло формувальнi машини - + 0,2 ОС, ваги
краплi * 1 г за допомогою обладнання РРС, яке було винайдено i запатентовано
компанiсю <EmhartGlass> (CIIIA, Швейцарiя).

Готова продукцiя, що пройшла контроль якостi, системою транспортерiв
подасться до установки упаковки склотари в термоусадочну плiвку. Дуже
важJIиво якiсно упакувати посуд для под€rльшого зберiгання на складi i
под€tlrьшого транспортування споживачевi готовоТ продукцiТ. fuя цього
використовуються повнiстю автоматичнi п€tлетизатори колонного тигIу
iталiйськоi фiрми <Zecchettb i термоусадочне обладнання французькоi фiрми
<Thimon>. Упаковка проводиться в два етапи - упаковка i термоусадка самоТ
П€Lлети, потiм додатково приклеюеться спецiальна плiвка на верхню частину
паJIети для захисту вiд ультрафiолетових променiв, атмосферних опадiв i т.д.



Щане обладнання i с1..rасна система управлiння на базi промислових контролерiв
KCiMaTio забезпечують дуже якiсну i швидкiсну упаковку готовоi продукцii. На
заводi € можливiсть упаковки продукцiТ в невеликi монопакети. Щля цього
використовустъся пакув€lльне обладнання фiрми <термопак>. Вся продукцiя
зберiгаеться на власних критих, чистих i сухих виробничих скJIадах.

Ще одна з переваг Компанii - це власна сучасна трансформаторна пiдстанцiя
ПС 110/10 кВ. Щана пiдстанцiя забезпечус якiсним електроживленням все
обладнання заводу, забезпечуючи тривале його використання без аварiйних
вiдмов.

На съогоднiшнiй день ТОВ кПiскiвський завод скJIовиробiв> сертифiкований
згiдно IS0 9001 - Системи управлiння якiстю та FSSC 22000 - Система безпеки
харчових продуктiв.

ТенденцiI споживчого ринку пок€lзують, що скJIяна тара стае все бiльш
затребованою. Споживачi беззастережно вибирають скляну упаковку. Поряд зi
здатнiстю до 100% вторинноТ переробки, скляна тара забезпечуе найбiльш
повноцiнний захист продукту, як напоiв, так i харчових продуктiв.

Метою пiдприемства е вдосконалення виробництва та ведення соцiально
вiдповiдального бiзнесу.

Спецiаrriсти заводу постiйно працюють над методами виготовлення скJIа,
зокрема в частинi зменшення використання сировиних матерiалiв та збiльшення
частки склобою при виробництвi скла. У 2019 роцi пiдприсмство збiльшило на
5% використання скпобою. У 2020 р пiдприсмство продовжило тенденцiю
використання скгlобою при варчi скJIа рiзних груп i замiнили сировиннi
матерiали скпобосм: при варцi скJIа марки КТ на7Yо, при варцi скла марки ЗТ +

|0Уо, при варцi скла марки БТ додатково ще 8 %. Також збiльшилася частка
випуску продукцii зi зниженою вагою при виготовленi процесом NNPB. Ще
дозволило скоротити витрати природного газа i викиди шкiдливих речовин, як
слiдство покращення екологiчного стану. Вироблена теплова енергiя
використовуетъся для оп€tлення примiщень та пiдiгрiву води для власних
потреб.

Постiйно збiльшуеться асортимент
тенденцiй ринку скJIа, так протягом
нових видiв скляноi продукцii.

виготовляемоi продукцii вiдповiдно
2020 року в виробництво надiйшдо

до
|6



Надзвичайно важJIивим с якiсть продукцii. Постiйна спiвпраця зпостачаЛьниками сировинниХ матерiалiв, склобою, пакувалъних матерiалiв
дозволяе скоротити вiдходи виробництва, якi не пiдлягають переробцi. -riкiстъсировинних матерiалiв, сучасне обладнання дозволяе пiдпрr.rЬ."у виробляти
скJIотарУ, яка гiднО представЛяе украihського виробникu,u.ЪirоВОIчtу ринку.

Екологiчнi аспекти

Товариство бере до уваги потреби
господарськiй дiялъностi.

навколишнього середовища в своiй

по перше: скло нешкiдливий для здоров'я та навколишнього середовища
пакув€Lльний матерiал.

Використання скJIа як сировини для скловарного виробництва, постiйно
д\ д D Dl.rPrIllEfltl,]

::::::Y..:::Чl'] !I:!"o"uкa вторинноТ сировини) Ъак i в eKoHoMii витрат навиробництво. Переваги повторного використання скла с очевидними:- eko'o'ii енергетичних витрат на виробництво ск.гtяноi продукцiт;

скJIо можливо використовувати необмежену кiлъкiсть разiв в переробцi;
можливiсть переробки не tIриводитЬ до засмiчення няRкоптrтттIJL.rт.rtIриводить до засмiчення навколишнього
середовища.

Адмiнiстрацiя пiдприемства усвiдомлюе вiдповiда_пьнiсть за безпеку таохорону навколишнього середовищ та рацiонально використання води.

ТОВ <Пiскiвський завод скJIовиробiв> мае:- дозвiл на 
. 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiдмЗ221055600-1 вiд 05.07.2018р.. TepMiH дii до 05.07.2025р.; 

r i
- дозвiл на спецiальне водокористування J\b632 КЫаЬд-|8 вiд 2g.I2.2018p. та

дiе до 29.12.2021 року.

Витрати тоВ <Пiскiвський завод скJIовиробiв> на охорону навколишньогосередовища в 2020 роцi склаrrи 1732,5 тис. |рн., з них витрати на монiторингвикидiв стацiонарних джерел 106,9 тис. грн.

Соцiальнi аспекти та кадрова полiтика. Безпека працi.

пiдприемство гарантуе piBHi можливостi для працiвникiв та повагу до правлюдини.



КОМеРцiйний успiх пiдприсмства не можливий без професiонzlльних
квшriфiкованих кацрiв. Регулярне навчання, пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв
ДОПОМаГаС ГаРТУВаТи мiцниЙ колектив професiоналiв-однодумцiв. Керiвництво
орiснтуеться на чесну та вiддану спiвпрацю з кожним з працiвником
пiдприемства, створюючи yci умови для навчання, пiдвищення квалiфiкацii.

Середньооблiкова чисельнiсть персон€tпу за 2020 piK становила 784 особи,
З ЯКИХ ЧаСтКа жiнок становить З2,9Оh. При цьому частка жiнок на ITP посадах
становитъ 46,8Yо.

З МетОЮ Заохочення працiвникiв на пiдприсмствi icHye система
ПРеМiЮвання, KpiM того система оплати працi на пiдприсмствi також змiнюеться,
а саме поступово впроваджуються вiдряднi системи оплати працi.

ПiДПРисмство забезпечуе виконання соцiальних гарантiй, передбачених
Законодавством, в тому числi наданшI додаткових вiдпусток Чорнобильцям,
ДОДаТКОВИХ ВiдпУсток )часникам боЙових дiЙ та <дитячi> додатковi вiдпустки.

На пiдприемствi впроваджена можливiсть отримання безвiдсоткових позик
працiвнИкам. Так, протягоМ 2020 рокУ наданО позику 12 працiвнИкам на CYIvry
2|7 тис. грн.

ОСОблива увага придiляеться питанням дотримання умов охорони працi,
КОНТРОЛЮ ТеХнiки безпеки, зокрема органiзацiя навчання, забезпечення
спецодягом, модогляд, атестацiя робочих мiсць, виплата пiльг тощо.

ПРОТЯГОм 2020 року проводилось забезпечення працiвникiв питною
ВОДОЮ, а ПРОТЯГОМ дii (локдаунiв> забезпечувапась доставка працiвникiв на
РОбОry Та ВВечерi додому задля зменшення ризикiв захворюваностi. Загалом
ВИТРаТИ На тiльки на доставку працiвникiв та забезпечення питного режиму
за2020 piK склали 4438 тис. грн.

На виконання дiючих як Гапузевих норм, так i норм розроблених
беЗПОСереДнъо на пiдприемствi, з використанням умов працi, якостi спецодягу
Та УМОВ ПРацi В колективi, за умови пандемii, працiвники забезпечуються не
ТiЛЬКИ СПецоДягом, а й предметами гiгiени, масками та зЕезаражуючими
розчинами. Завдяки розробленим методам протидii пандемii протягом року не
вiдбува-гlося значного збiльшення захворюваностi працiвникiв, так кiлькiстъ
днiв вiдсутностi з причини отримtlння листа непрацездатностi в 2020 роцi
збiльшився на 6,4 Уо порiвняно з 2019 роком.

Ризики

PGP Glassworks постiйно здiйснюе аналiз можливих ризикiв дiяльностi з метою
ik попередження та зменшення впливу на господарську дiяльнiсть пiдприемства.



Тим паче, протягом2020 року були акту€Lльними наступнi ризики:

Економiчна ситуацiя як у cBiTi, так i на територii УкраiЪи, що виникJIа
внаслiдок пандемiТ COVID-19. Так, протягом 2020 року, маlIо мiсце
Уповiльнення eKoHoMiK cBiTy та УкраiЪи. Як наслiдок- зменшення попиту
на територii Украiни на скгliну продукцiю як в загалом, так i в окремiЙ
групi- пляшки.

З метою диверсифiкацii ризикiв було проведено роботу по розширенню
ринкiв збуту, розробку нових видiв продукцii. Щя робота буле продовжена i в
наступноIчtу роцi, берl^rи до уваги неспадаючi темпи зараження та ризики
наступних (локдаунiв> в eKoHoMiKax cBiry та Украiни.

- Кредитнi ризики в результатi невиконання клiентом або контрагентом за
фiнансовим iHcTpyMeHToM cBoik зобов'язань за договором. Кредитний
ризик виникае переважно у зв'язку з дебiторською заборгованiстю
клiентiв.

Компанiя обмежуе своi кредитнi ризики, пов'язанi iз торговою
дебiторсъкою заборгованiстю шляхом встановлення максим€Lпьного перiоду
платежу для KrricHTiB вiд одного до трьох мiсяцiв.

за cBoiM географiчним розташуванням, г€Lлуззю, iсторiею торгових операцiй, а
також з€Lllежно вiд iснування фiнансових труднощiв у минулому.

СитУацiя в cBiTi тiльки ускладнювала ситуацiю з кредитними ризиками, та
завдяки

ризиками

При здiйсненнi монiторингу кредитного
конкретним клiснтом, клiенти розподiляються
характеристиками з€Lпежно вiд того, чи вони
особами, оптовими, роздрiбними покупцями чи

Проте протягом 2020 року маемо вiдносну стабiльнiсть, що
впливом на cBiT пандемiТ COVID-19, пiдтримкою держави
вiдсутнiстю значних змiн законодавства та (закриттям кордонiв>.

Iснують i iншi ризики, пов'язанi з нестабiльнiстю як геополiтичноi
складовоi в ykpaiHi (вiйна на сходi та анексiя Криму) та трудова мiграцiя
робочого персоналу, що ускJIаднюють ведення бiзнесу, так i змiн
Законодавства, в тому числi податкового, що мае негативний вплив на
господарську дiяльнiсть пiдприемства.

розробленим
не призвели до

ризику, пов'язаного з кожним
на групи за своiми кредитними
е фiзичними або юридичними

кiнцевими споживачами, а також

на пiдприсмствi методам управлiння кредитними
втрат протягом 2020 року.

забезпечена
виробникiв,



Перспективи розвитку

У 2020 роцi почалась работа по пiдготовцi до сертифiкацiТ вiдповiдно до
мiжнародного стандарту BRC - Система безпеки харчових продуктiв, яка вiдкрие
HoBi можливостi для компанii на експортних ринках.

Iнвестицii в розширеншI виробничих поryжностей i навчання персон€tлу
дозвоJUIть PGP Glassworks продовжити в 2021 роцi не тiльки розширитIл обсяги
спiвпрацi з поточнимИ споживачами, itле i продовжити з€LлУчення нових. Для
реалiзацii, даноi стратегiт нам потрiбно одночасно зi збереженням широкого
асортименту продукцii придiлити увагу впровадженню нових типiв виробiв, що в
свою чергу потребуе вдосконЕtлення використовуваних технологiй i збереження
практики з€tлучення свропейськоi технологiчноi та органiзацiйнот експертизи.

Опис структури управлiння Компанii
Згiдно зi стаryтом до органiв управлiння Компанiiвiдносяться:

- вищий орган управлiння - заг€Lлънi збори учасникiв;
- виконавчий орган - генеральний директор;- орган контролю - ревiзiйна комiсiя.

на посаду генераJrьного директора може бути призначена особа, яка не с
учасником Компанii.

Генеральний директор пiдзвiтний загаJIьним зборам учасникiв i органiзовус
виконанНя Тх рiшень. Генеральний директор вправi приймати рiшення з будь-
якогО питаннЯ дiяльностi, KpiM тих, Що н€lJIежать до виключноi компетенцiТ
загаJIьних зборiв учасникiв.
генеральний директор здiйснюе свою дiяльнiсть за трудовим договором
(контрактом).

вiдповiдно до статуту генеральний директор мае наступнi повноваження:
- керуе оперативною дiяльнiстю, включаючи вирiшення питань, пов'язаних

з укладанням договорiв (KoHTpaKTiB);
- формуе апарат Компанii;
- без довiреностi дiе вiд iMeHi Компанii

пiдприсмствах та органiзацiях, У TOIvIy числi
YKpaiHi, так i за кордоном;

- у вiдповiдностi до чинного законодавства Украiни та статуту
розпоряДжаетьсЯ майном, вiдкривае у банках рахунки (в т.ч. валютнi),
визначас скJIад та обсяг вiдомостей, що е комерцiйною таемницею, та
порядокik захисту;

представляс ii в установах,
у банкiвсъких установах, як в



- у встановленому порядку приймас на роботу i звiльняе з роботи персонал,
самостiйно встановлюе штат, визначае загаJIьну кiлькiсть працЪникiв,
вирiшуе питання стимулювання працi, вида€ накази та розпорядження,
обов'язковi дJIя персонttлу, виконуе iншi функцii, що випливаютъ зi
статуту;

- директор вiдповiдае за шкоду, заподiяну ним Компанii, в межах i порядку,
передбаченому законодавством Украiни.

Вiдчуження майна на суму, що становить 10 i
н€Lлежить виключно до компетенцii вищого

бiльше вiдсоткiв майна Компанii
органу управлiння - загальних

ЗбОрiв 1.,rасникiв.

Контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю здiйснюе ревiзiйна
комiсiя, яка формуеться з )часникiв Компанiiу склrадi не менше трьох чоловiк.
Органiзацiйна структура Компанii н€tлежить до типу лiнiйно-функцiональноi
структури.

управлiння Компанii скJIадаеться з гонеральний директора, якому
пiдпорядковуються в рiвнiй Mipi директори. Також до окремого
пiдпорядкування директору пiдlягають: начальники вiддiлу no.i.r"n",
постачання, збуry, ц)анспортного та вiддiлу охорони працi, cekpeTapi, менеджер
з персон€tлу.

структура пiдприемства налiчуе п'ять служб та ciM основних вiддiлiв:
адмiнiстрацiя, до якоi нulпежать: генер€Lльний директорl дарекюр
матерiа"гьно-технi,ttого забезпечеlпtя, директор iз зовнiшньо-aпо"оriчнот
логiстики, директор з продажу, директор з якостi, засryпник генер€tпьного
директора з якостi, директор з транспорту i логiстики, директор з
управлiння персон€tлом, директор з правових питань, радник генер€rльного
директорa директор з виробництва, еколог, директор з розвитку, директор
фiнансовий, директор технiчний, фахiвець з питань цивiльно.о й".rу;
фiнансова служба, яку очолюе фiнансовий директор та мае упiдпорядкуваннi 1 заступника фiнансового директора, 1 начальника
вiддiлу управлiнськоi звiтностi, 1 начальника вiддiлу органiзацiТ працi
та заробiтноi плати, 1 начальника iнформацiйного цеЕтра, 1 керiвник
проекту, 2 eKoHoMicTiB, 1 казначея, 1 головного бухгалтера, 1 заступника
головного бр<галтера, 1 провiдного бlо<галтера, 2 бухгалтерiв, 1 бухгалтер
з ПЩВ, 1 касира, 1 фахiвця з iнформацiйних технологiЙ, 2 облiковцiв
з ресстрацii бlхгалтерських даних;
технiчна службао яку очолюс технiчний директор, Що мас у своему
пiдпоряДкуваннi 1 начальника вiддiлу з планування peMoHTiB, 1
нач€Lпьника енергоцеху, 1 начальника пiдстанцiТ, 1 начальника
конструкторського вiддiлу, 1 начальника вiддiлу технiчного нагляду за
булiвлями i спорудами, 1 начальника служби автоматизацii виробницiва,l



провiдного iнженерц 1 головного енергетика, 1 iнженера вiддiлу
головногО енергетика, 1 застуПника наччшьника служби автоматизацii
виробництва, 2 провiдних iнженерiв-електронникiв, g iнженерiв-
електронникiв, 1 iнженера-енергетика, 1 MexaHiкa механiчноi дiльницi
пакування, 1 MexaHiKa механiчноi дiльницi по ремонту обладнання
технологiчного вiддiлу, 1 iнженера- конструкторa 5 слюсарiв кВПiА, 1

художник4 4 електрогatзозварника, 2З слюсаря-ремонтника, 4 слюсарiв-
ремонтникiв зайнятих на дiлянках пiдготовки шихти, 7
наJIагодЖувальникiв скJIадально-пакувЕtльних машин, 4 слюсаря-
ремонтника систем змiцнення, |4 електромонтерiв з ремонту та
обслуговуванню електроустаткування, 5 слюсарiв з експлуатацii та
ремонту г€tзового устаткування, 1 електромеханiк електрозв'язку, 1

електромеханiк пiдстанцii пС 110/10кВ "пзс", 1 комендант гуртожитку, 3
прибира-гrьника територiй, lб прибиральникiв примiщень, 1 тесляр, 1

столяр, 5 пiдсобних робiтникiв;
виробнича с.гryжба, очолюе iT директор з виробництва,
пiдпорядкуваннi 1 головного технолога з виробництва

який мае у
склотари, 1

начальника дiльницi по пiдготовцi сировини, виробництваначальника дlльницi по пiдготовцi сировини, 1 начальника виробництва
склотари, 1 начаltьник аналiтичноi лабораторii, 1 засryпник нач€LJIьника
ана_пiтичноI лабораторiТ, 1 нач€Lльника дiльниць виробництва склотари, 1

нач€Lльника дiльницi реставрацiт та ремонту формокомплектiв, 1

начальника дiльницi по ремонту сшrоформув€tльних машин та замiни
асортименту, 1 начальника дiльниць транспортування та пакування
скJIотари, 3 iнженера-технолога, 1 майстра дiльницi приготування шихти та
скловарiння, 1 MexaHika дiльницi по ремонry склоформув€lльних машин
та замiни асортименту, 1 начальника змiни старшого, 5 начальникiв змiни,4 облiковця, 74 оператора скJlадzrльно-пакув€tльних машин, 13
укJI адальникiв-п акув альникiв 

о 8 н€rлагоджувальникiв скJIад€шьно-
пакув€tльних машин ЩТПС, 4 фiдерника, 13 налагоджува_гrьникiв склоробних
aBToMaTiB i НаПiВаВтоматiв, 56 операторiв склоформуваJIьних машин, З
слюсаря-ремонтника, зайнятий на гарячих дiлянках робiт, 1 комiрник, 1

шлiфуваЛьник, 2 пiскоструминника, 1 майстер контрольний (з- якостi
формокоМплектiв), 14 газозварникiв, 2 токаря, 17 н€шагоджувальникiв
склоробних aBToMaTiB i напiвавтоматiв, зайнятий налагодженням aBToMaTiB,
|4 Дробильникiв-розмелювачiв, б матттинiстiв крану, 1 майстер змiни
старший, 5 майстрiв змiни, 2 вагаря, Iб сортув€tльникiв сировини, 5
ДробильНикiв скпОбою, 10 скловарiв, 1 скповар старший, 9 завантажувачiв
печi, 2 муляра (пiчник) черговий бiля печей, 5 шихтувЕUIьникiв, 2 xiMiKa-
аналiтика, 2 лаборанта хiм.аналiзу;

служба якостi, яку очолюс директор з якостi, мас у пiдпорядкуваннi 1

начаJIьника вiддiлу технiчного контролю, 1 заступника нач€Lльника вiддiлу



технiчного контролю, 1 провiдного менеджера з якостi, 1 менеджера з
якостi, 1 iнженера iз сгандарmзацii гlроцесiв, 1 iнженера з метрологii, 1

фахiвця з метрологii, 1 iнженера по вхiдному контролю пакув€tIIьного
матерiалу, 4 майстра змiни, 57 контролерiв скJIяного виробництва, 24
контролера якостi;
вiддiл розвитку та продаж, яку очолю€ директор з розвитку, мае у
пiдпорядкуваннi 1 директора iз зовнiшньо-економiчноi логiстики, 1

начальника брокерсъкого вiддiлу, 1 директора з продажу, 1 начальника
вiддiлу по корпоративних продажах, 1 начапьника вiддiлу розвитку
продаж, 1 провiдного менеджера по продажам, 1 Провiдний менеджер з
документообiгу, 1 начальника вiддiлу розвитку продажiв ЗЕД, 2
начаJIьника вiддiлу прямих продажiв ЗЕД, 2 началъника корпоративних
продажiв ЗЕД, 2 менеджера зi збуту, з 2 менеджера з документообiгу та 3

менеджера з продажiв, 1 молодший менеджер з прямих продажiв, 1

ана.пiтик консолiдованоi iнформацii;
служба з управлiння персоналом, яку очолюс директор з управлiння
персонtшом, мае у пiдпорядкуваннi 1 начальника вiддiлу кадрiв, 1

iнспектора з кадрiв, 1 секретаря керiвника, 1 Менеджера (управителя) з
персонztлу;
вiддiл логiстики, яку очолюе директор з транспорту i логiстики та мае у
пiдпорядкуваннi 1 нача-гlьника складу готовоi продукцii, 1 заступника
начапьника скJIаду готовоi продукцii, 1 начальника матерiального
скJIаду, 1 начальника вiддiлу оформлення документiв, 1 начальника
транспортного цоху, 4 майстрiв транспортного цеху, 4 менеджерiв
оформлення документiв, 5 старших комiрникiв, З1 комiрник, 10

укJIадальникiв-пакувальникiв, 4t водiй навантажувача 1 1 водiiЪ
автотранспортних засобiв, 1 водiя навантажувача трактора, 1 обхiдника
колii, 1 тракториста) 64 вантажника, 4 слюсаря з ремонту автомобiлiв, 2
машинiста екскаватора, 1 MexaHiKa автомобiльноi колони, 3 машинiста
тепловоз а, 2 складача поiЪдiв;
юридичний вiддiло який очолюе начальник вiддiлу та мае у
пiдпорядкуваннi 1юрисконсульта та 1 фахiвця з юридичних питань;
вiллiл охорони працi, який очолюе начаJIьник вiддiлу охорони працi та
мас у пiдпорядкуваннi 1 iнженера з охорони працi, 1 старшого
фельдшера та 1 фельдшера;
вiллiл стороя(овоТ охорони, який очолюе начальник вiддiлу, який мас у
пiдпорядкуваннi 1 засryпника начальника вiддiлу, З сторожа старшого, 66
сторожей.
планово-економiчний вiддiло який очолюе начальник вiддiлу та мае у
пiдпорядкуваннi 2 eKoHoMicTa;
вiллiл матерiально-технiчного забезпечення, який очолюе нач€Lльник
вiддiлу охорони працi та мае у пiдпорядкуваннi 1 менеджера з



постачання сировини, 1 фахiвця з постачання пакувztльних матерiалiв, 2

фахiвця вiддiлу постачання виробничих матерiалiв;
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Конкурентне середовище

Компанiя займа€ значну частку ринку
безбарвного скла та постiйно
конкурентоспр оможностi.

Продукцiя користусться популярнiстю не тiльки в УкраiЪt, а й даlIеко за iT

межами: 50% виробленоТ заводом скJIотари Йде на експорт в краiни европи й
Азii (Польща, Iталiя, Нiмеччина, Францiя, Грецiя, Румунiя, Туреччина, Литва,
Латвiя, Росiя, Грузiя, Азербайджан, Вiрменiя, Казахстан, TypKMeHicTaH та iH.).

Компанiя € членом АПСП кСкло Украiни>.

УкраiЪськi пiдприемства, що е конкурентами Компанii, займаються
виробництвом скJIа та входять до АПСП <Скло Украihш наведенi нижче.

ПрАТ (Консюмерс-Скло-Зоря>, с. Зоря, PiBHeHcbKa обл., виробляе пляшки та
банки з прозорого скJIа;
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виробництво скJIотари NIя слабо- та безалкогольних напоiЪ, тари парфумерноi
та KoнcepBHoi, горiлчаних пляшок;

ПрАТ кРокитнiвський скляний завод), смт. Рокитне, PiBHeHcbKa обл., виробляс
пляшки iз зеленого, коричневого та прозорого скJIа.

ТзОВ <Малинiвський склозавод), смт. Малинiвка, ЧугуТвський район,
виготовляе високоякiсну склопродукцiю будь-якоi скпадностi для лiкеро-
горiлчаноТ та KoHcepBHoi промисловостi ;

ПрАТ кВетропак Гостомельський склозавод), смт. Гостомель, КиiЪська обл.,
продукцiя - горiлчанi, пивнi, виннi пJuIшки; бiле (прозоре), коричневе, зелене,
оливкове скJIо;

ТзОВ <Мерефянська скJIяна компанiл>, м. Мерефа, виготовляе пляшки для
спиртних напоiЪ, безалкогольних напоiЪ, банки дJIя консервування.

Бiзнес стратегiя Компанii
Компанiя дотримуеться кiлькох стратегiй у дiяльностi.

Стратегiя стабiльностi - зосередження на iснуючих напрямках i ik пiдтримка.

Стратегiя оптимiзацii спрямована на оптимiзацiю поточних фiнансових
покzlзникiв, максимiзацiю короткострокового прибутку.

Стратегiя розширення частки ринку збуry. Виконання здiйснюсться шляхом
пiдвищення ефективностi виробництва, технiчного рiвня продукцii, якостi
обслуговування споживачiв, якi дозволять вигiдно вiдрiзнити продукцiю
Компанii вiд KoHKypeHTiB. А також реалiзацiею iнших порiвняльних переваг.

В рамках iнновацiйного програмування НДДКР - орiентацiя на створення i
виробниче освосння нововведень. Здiйснюсться не тiльки створення i
впровадження прогресивних технологiй, але i розробка принципово нових видiв
продуктiв - бiльш високоi якостi, якi не мають близьких аналогiв на ринку. ,Щана
стратегiя робить позитивний вплив на динамiку ефективностi виробництва за
рахунок як зниження витрат (освоення нових технологiй), так i збiльшення
результату.



Корпоративне управлiння.
Корпоративне управлiння у ТОВ кПiскiвський завод скловиробiв> - це процес,
який забезпечуе ефективне управлiння дiяльнiстю пiдприсмства з метою
пiдвищення його капiталiзацii та гарантування надiйностi функцiонування.
Корпоративне управлiння зосереджене на створення системи важелiв i
противаг, якi забезпечують узгодження iHTepeciB керiвництва та iнших
зацiкавлених осiб. Корпоративне управлiння здiйснюеться вiдповiдно до
чинного законодавства Украihи i базусгься на вимогах Щивiльного та
Господарського кодексiв, законах <Про фiнансовi послуги та державне
реryлювання ринкiв фiнансових посJý/г), кПро цiннi папери та фондовий
риною), на нормативно-правових актах НацiональноТ KoMicii, що здiйснюе
держ€tвне регулювання в сферi фiнансових послуг, ,Щержавноi KoMiciI тliнних
паперiв та фондового ринку, Статуту Товариства, рiшення Загальних зборiв

учасникiв Товариства.

Генеральний директор
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