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1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Підприємство «Падана Кемікал Компаундс» (ТОВ «ПКК») засновано в 1999 році італійським капіталом. 

Виробничі потужності розташовані в с. Ямниця Івано-Франківської області, Україна. 

Основна діяльність «Падана Кемікал Компаундс» – виробництво ПВХ композицій для різних сфер застосування 

методом змішування та грануляції. 
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В результаті проведення нами постійної та послідовної політики інвестування, встановлені високопродуктивні 

виробничі лінії італійського виробництва. 

Ефективна робота нашої власної науково-дослідної лабораторії по розробці нових ПВХ композицій і 

впровадження Системи управління якістю дозволила нашому підприємству щорічно підвищувати технічний рівень 

продукції. 

В процесі розвитку «Падана Кемікал Компаундс» стала одним з провідних підприємством в Україні з виробництва 

широкого спектру пластифікованих і жорстких ПВХ композицій, відомих під торговою маркою DANVIL®.  

— МІСІЯ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ— 
Виробництво ПВХ компаундів для клієнтів в Україні та для експорту є основною діловою активністю підприємства «Падана Кемікал 

Компаундс». 

Наша компанія є лідером на ринку в Україні, наступною метою є зміцнення своєї міжнародної позиції. Основною метою є задоволення 

потреб клієнтів. Ми хочемо бути визнані як компетентні, інноваційні та гнучкі партнери, котрі пропонують досвідчену технічну підтримку та 

індивідуальні рішення для всіх технологій застосування. «Падана Кемікал Компаундс» задовольняє потреби клієнтів, постійно пропонуючи 

високоякісні композиції на основі ПВХ за дуже конкурентними цінами. Висока надійність та гнучкість в поставках, навіть в короткострокові 

терміни, характеризує наші відносини з клієнтами. Важливою метою є постійне та систематичне вдосконалення наших процесів 

Безпека, навколишнє середовище та здоров’я 

Щодо відповідальності за своїх працівників «Падана Кемікал Компаундс» проводить стратегію з нульовим рівнем небезпеки. Виробниче 

обладнання та постійне вдосконалення, а також популяризація екологічної безпеки серед персоналу допомагають нам узгодити зростаючі 

обсяги виробництва з практичним захистом персоналу та навколишнього середовища. Виробничі та складські приміщення розроблено 

відповідно до стандартів охорони здоров’я та безпеки.
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ПРОДУКЦІЯ 

 
ПВХ ПЛАСТИКАТ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ ТА  

ОБОЛОНКИ ПРОВОДІВ ТА КАБЕЛІВ 

 

 
ПВХ ПЛАСТИКАТ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ ТА 

ОБОЛОНКИ ПРОВОДІВ ТА КАБЕЛІВ 

ПОНИЖЕНОЇ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

 

КОМПОЗИЦІЇ ПВХ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 

НЕПЛАСТИФІКОВАНИХ ПРОФІЛІВ І 

ФІТІНГІВ 

 
ПВХ ПЛАСТИКАТ ДЛЯ ВЗУТТЯ КОМПОЗИЦІЇ ПВХ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 

ПЛАСТИФІКОВАНИХ ПРОФІЛІВ І 

ФІТІНГІВ 

ПВХ ПЛАСТИКАТ ДЛЯ ЕКСТРУЗІЇ 

ТРУБОК І ШЛАНГІВ 

http://www.pcc.com.ua/produkciya-i-servisni-poslugi/%d0%bf%d0%b2%d1%85-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82-danvil-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b7%d1%96%d1%97-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d1%96/
http://www.pcc.com.ua/produkciya-i-servisni-poslugi/%d0%bf%d0%b2%d1%85-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82-danvil-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b7%d1%96%d1%97-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d1%96/
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КОМПОЗИЦІЇ ПВХ ПРОЗОРІ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ                                                                         КОМПОЗИЦІЇ ПВХ ПРОЗОРІ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПЛІВОК   

 

 
ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА ПЛІВКА 

http://www.pcc.com.ua/produkciya-i-servisni-poslugi/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d1%96%d1%97-%d0%bf%d0%b2%d1%85-danvil-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d1%96-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%85/
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТОВ «ПАДАНА КЕМІКАЛ КОМПАУНДС» 
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2. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Обсяг виробництва і обсяг реалізації продукції взаємозалежні. Не зважаючи на негативні соціально-економічні та 

макроекономічні зовнішні чинники, протягом останніх років існує не значна, проте стійка тенденція росту обсягів виробництва 

та реалізації продукції підприємства в натуральному виразі. 

 

ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПВХ ПРОДУКЦІЇ ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ в натуральному виразі 

 

 

                Одним з найважливіших завдань підприємства є 

збільшення долі експорту продукції. Протягом останніх 

років спостерігається  таке зростання.  
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Динаміка виробництва та реалізації полівінілхлориду 
непластифікованого, у суміші з іншими речовинами, у 

первинних формах, т. у 2015 - 2019 рр.  

Виробництво Реалізація 
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Динаміка виробництва та реалізації полівінілхлориду 
пластифікованого, у суміші з іншими речовинами, у 

первинних формах, т. у 2015 - 2019рр. 

Виробництво Реалізація 
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ДИНАМІКА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЗИДЕНТАМ ТА 

НЕРЕЗИДЕНТАМ, ТИС. ГРН (2015 -2019 РР.) 

 

 

У 2019 році обсяги виробництва та реалізації ПВХ пластикатів у натуральному вираженні зросли, а в грошовому – 

зменшилися. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2019 році по відношенню до 2018 року зменшився 

на 2,19%.  

Така тенденція характеризується зростанням реалізації резидентам у 2019 році порівняно з 2018 на 8406 тис. грн., та 

зменшенням експорту в грошовому вираженні на 18705 тис. грн.  

Зменшення доходів у звітному періоді у грошовому вираженні відбулося за рахунок змін валютних курсів. За підсумками 

2019 року курс української гривні зріс відносно всіх валют світу. 

 

ДИНАМІКА 
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Динаміка реалізації резидентам та нерезидентам, тис. грн. 
 (2015-2019 рр.) 

Чистий дохід від 
реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 
резидентам 

Чистий дохід від 
реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 
нерезидентам 

 
 
    Показники 

 
2018, тис. 

грн. 

 
2019, тис. 

грн. 

Абсолютне 
відхилення, тис. 

грн. 
2018 до 2017 рр. 

Темп (коефіцієнт) 
зростання  

2019 до 2018 рр. 

 
Темп приросту, % 
2019 до 2018 рр. 

Абсолютне 
значення одного 

проценту 
приросту, тис. грн. 

Чистий дохід від 
 реалізації  
продукції  
(товарів, робіт, послуг) 

469714 459415 -10299 

 
 

0.978074 

 
 

-2.19 

 
 

4702 
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Інші операційні доходи підприємства зменшилися на 48 441 тис. грн. Значну частку інших операційних доходів займають 

курсові різниці підприємства у 2018-2019 рр. 

Доходів від участі в капіталі, інших фінансових доходів підприємство у 2018 та 2019 рр. не отримувало. 

Інший дохід у 2019 р. зріс на 79 тис. грн. порівняно з 2018 р.  

За даними аналізу Звіту про фінансові результати за 2019 рік собівартість продукції порівняно із 2018 роком зменшилася, 

що теж пов’язано із зміною курсів валюти у 2019 році. “Падана Кемікал Компаундс” працює на імпортній сировині, вартість 

якої залежить від співвідношення гривні до іноземних валют. 

Валову частку витрат на збут займають витрати на транспортування, перевалку, транспортно-експедиційні та інші 

послуги, пов'язані з транспортуванням. 

Зменшення інших операційних витрат  у 2019 році пов’язано із такими якостями наших партнерів (покупців, банків) – як 

надійність, стабільність і платоспроможність, що не призвели до виникнення сумнівної дебіторської заборгованості порівняно 

із 2018 роком. 

Валовий прибуток підприємства у 2019 році по відношенню до 2018 року зменшився на 14,78%. Зменшення валового 

прибутку відповідає описаним вище тенденціям і пояснюється описаними вище причинами. 

 

ДИНАМІКА  

ФІНАНСОВИХ  

РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

 
 
    Показники 

 
2018, тис. 

грн. 

 
2019, тис. 

грн. 

Абсолютне 
відхилення, тис. 

грн. 
2019 до 2018 рр. 

Темп (коефіцієнт) 
зростання 

2019 до 2018 рр. 

 
Темп приросту, % 
2019 до 2018 рр. 

Абсолютне 
значення одного 

проценту 
приросту/спаду, 

тис. грн. 

Валовий прибуток 56641 48272 -8369 0.8522 -14.78 566 
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3. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Ліквідність підприємства, тобто здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань. 

Характеризується співвідношенням величини високоліквідних активів (грошові кошти, ринкові цінні папери, дебіторська 

заборгованість) і короткострокової заборгованості. 

 

 

* За даними  Звіту про фінансовий стан 31.12.2019 рік 

 

 

За даними аналізу Звіту про фінансовий стан від 

31.12.2019 р. ТОВ «ПКК» є абсолютно ліквідним, тобто в 

потрібний момент може покрити всі свої зобов’язання. 

Джерелами формування фінансових ресурсів 

підприємства є власні кошти. 

ТОВ «ПКК» не залучає кредитні кошти, тобто немає 

довгострокових та короткострокових кредитів банків. 

Поточні зобов’язання підприємства містять технічний 

характер, тобто забезпечують безперебійну операційну 

діяльність підприємства, без залучення кредитних коштів.

 

 

 

 

71% 

11% 

8% 

6% 
3% 1% 

Структура зобов'язань ТОВ "Падана 
Кемікал Компаундс" (2019 рік) 

 
Поточна кредиторська 
заборгованість за товари 
роботи, послуги 

Поточна кредиторська 
заборгованість за одержаними 
авансами 

Розрахунки з бюджетом 

Довгострокові забезпечення 
витрат персоналу 

Розрахунки з оплати праці 

Розрахунки зі страхування 
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4. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

 
 

Діяльність ТОВ «ПКК» спрямована на мінімізацію 

негативного впливу на всі аспекти довкілля, забезпечення 

сталого розвитку підприємства, гармонізацію економічних 

інтересів підприємства та суспільства, впровадженню 

міжнародних та європейських стандартів. У своїй діяльності 

компанія керується чинним законодавством України, 

принципами європейського екологічного права та 

найкращими світовими практиками в цій сфері. 

 

 

Відповідно до Закону України «Про охорону 

атмосферного повітря», проекту «Оцінки впливу на 

навколишнє середовище» та дозволу на викиди 

забруднюючих речовин, підприємством забезпечується 

проведення контролю граничнодопустимих викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел викидів, в тому числі контроль 

ефективності роботи газоочисного устаткування підрозділів, 

а також контролю вмісту забруднюючих речовин на межі 

санітарно-захисної зони. Все газоочисне устаткування 

зареєстроване та паспортизоване. Періодичність проведення 

досліджень (контролю) встановлюється безпосередньо 

дозволом на викиди забруднюючих речовин від 

стаціонарних джерел забруднення.  

Забруднення атмосфери продуктами виробництва 

підприємства у 2019 році не перевищувало обсягів, 

встановлених у дозволах та нормативах гранично-

допустимих викидів. 
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ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

На підприємстві здійснюється система охоронних 

заходів по зниженню викидів в навколишнє 

середовище. Відповідно  до колективного договору 

впроваджуються заходи для покращення умов роботи, 

зменшення викидів в навколишнє середовище шляхом 

заміни та вдосконалення газово-очисного 

устаткування, оптимізації технологічного процесу за 

рахунок реконструкції виробничих ліній, заміни 

морально застарілого обладнання на нове, більш 

ефективне та енергозберігаюче. З моменту запуску 

виробництва на підприємстві зменшився відсоток 

утворення відходів з 0,1 до 0,05 за рахунок 

розроблених технологій по більш ефективній 

переробці сировини в ліквідну продукцію, 

впроваджено  нові композиції, в яких здійснена заміна 

компонентів, що містять важкі метали, на такі, що їх 

не містять.  Проведено заходи по енергозбереженню 

шляхом утеплення виробничо-адміністративних 

приміщень. 

 

 

Здійснено заходи по використанню рекуперації тепла, 

що виділяється в процесі роботи виробничого 

обладнання, в наслідок чого споживання природного 

газу скоротилося на 20% і, відповідно, викиди в 

атмосферу СО і СО2. За результатами 2019 року 

викиди парникових газів в еквіваленті СО2 

зменшилися на 29 %. 

Для зменшення викидів в атмосферне повітря 

здійснюється комплекс організаційно-технічних 

заходів, який включає: 

−  поступову заміну/модернізацію очисних фільтрів  

    ПГОУ; 

−  еколого - теплотехнічні випробування обладнання    

     газової котельні підприємства;  

− розробку працівниками НДЛ композицій 

відповідно до міжнародних стандартів ROCHE і  

RYCH. 
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ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

У 2018-2019 рр. за рахунок власних коштів 

підприємства було замінено ряд очисних фільтрів 

пило - газоочисних установок (ПГОУ) виробничих 

ліній виробництва полівінілхлоридних композицій на 

більш ефективні.  

 

 Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі ТОВ «ПКК» у 2019 році, %

 

 

56,7; 57% 

15,4; 15% 

15; 15% 

12,9; 13% 
Поточні витрати  

Екологічний податок 

Екологічні послуги 
(очищення зворотніх вод) 

Екологічні послуги 
(поводження з відходами) 
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5. ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Наша компанія розвиває свій бізнес сумлінно, прозоро 

та виключно в правовому полі. 

ДИНАМІКА СПЛАТИ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ 

ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, ТИС. ГРН. 

(2017 -2019 РР.) 

 

 

ДИНАМІКА СПЛАТИ ЄДИНОГО 

СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ, ТИС. ГРН.  

(2017 -2019 РР.) 

 

ДИНАМІКА СПЛАТИ ПОДАТКОВИХ 

ПЛАТЕЖІВ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ, ТИС. ГРН. 

(2017 -2019 РР.) 

 

 

 

9943 

17172 
19365 
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Динаміка сплати податкових платежів  
до державного бюджету України 

 (2017-2019 рр.) 

Податкові платежі до 
державного бюджету, 
тис. грн. 
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1717 

2243 
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Динаміка сплати податкових платежів  
до місцевого бюджету (2017-2019 рр.) 

Податкові платежі до 
місцевого бюджету 
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Динаміка сплати єдиного соціального внеску (2017-2019 рр.) 

Єдиний соціальний 
внесок, тис. грн. 
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6. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА 

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПЕРСОНАЛУ ТОВ «ПКК» 

Станом на 31.12.2019 року на підприємстві, 

чисельність персоналу склала 70 працівників (+1,11% до 

2018 року). У гендерній структурі підприємства 

переважають чоловіки, що пов’язано зі специфікою 

виробничої діяльності: 56 (80%) та 14 жінок (20%). 

 

 

 

 

 

КАТЕГОРІЇ ПЕРСОНАЛУ 

 

Підприємство вживає заходів щодо забезпечення 

продуктивної зайнятості та раціонального і ефективного 

використання робочого часу, оптимізації персоналу, 

поліпшення умов праці, розвитку нових форм організації 

праці, формування і збереження сприятливого морально-

психологічного клімату. 

  

Чоловіки; 80% 

Жінки; 20% 
; 0 ; 0 

Структура персоналу у 2018 р. 

Чоловіки Жінки 

8% 

44% 

1% 
8% 

25% 

7% 
7% 

Найпростіші професії 

Працівники виробництва 

Кваліфіковані працівники з 
інструментом 

Технічні службовці 

Спеціалісти 

Професіонали 

Керівники 
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ОПЛАТА ПРАЦІ 

Організація оплати праці здійснюється з дотриманням 

норм діючого законодавства . 

У 2019 році порівняно із 2018 роком темп росту 

середньої зарплати працівників відповідав темпу росту 

продуктивності праці. 

 

ОХОРОНА ПРАЦІ 

ТОВ «ПКК» дотримується вимог закону України «Про 

охорону праці». 

Працівникам, які працюють на виробництві 

оплачується додаткова відпустка за шкідливі умови праці. 

Працівників підприємства забезпечують засобами 

колективного та індивідуального захисту. 

    На постійній основі проводиться навчання працівників з 

питань охорони праці. 

    На роботах, пов’язаних з виробництвом або 

застосуванням хімічних речовин, для підвищення опору 

організму несприятливим факторам виробничого 

середовища законодавством передбачено безплатне надання 

працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами 

праці, молока.  

     Соціальні гарантії для працівників: 

     1) загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

     2) виплата у повному розмірі заробітної плати належної 

працівнику; 

     3) забезпечення умов праці передбачених законодавством 

України про працю та соціальне забезпечення; 

     4) надання гарантій та соціальних пільг передбачених 

колективним договором. 

 

     Соціальний пакет ТОВ «ПКК» включає: 

 подарунки для працівників і їх дітей до свят; 

 надання додаткових оплачуваних днів до відпустки; 

 матеріальна допомога, тощо. 

 

 

      

 

 



16 
 

 ПІДГОТОВКА КАДРІВ 

      З метою формування високопрофесійного кадрового 

резерву на підприємстві здійснюється атестація персоналу, 

формування і розвиток управлінського та робітничого 

кадрового резерву, а також підвищення кваліфікації 

персоналу. 

   Підприємство створює необхідні умови для вдосконалення 

рівня професійних знань і управлінських навичок своїх 

працівників, проводиться: 

 підготовка, перепідготовка та підвищення професійного 

рівня в навчально-курсових центрах підприємств, 

спеціалізованих навчальних центрах та центрах 

післядипломної освіти;  

 участь у тренінгах, навчальних семінарах та 

конференціях, тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

7.  РИЗИКИ

З 2018 року на підприємстві діє 

система управління якістю ISO 9001: 

2015, що передбачає своєчасний 

розгляд ризиків і протидію їм. 

Всі ризики, як існуючі, так і ті, що 

виникають в результаті господарської 

діяльності підприємства, піддаються 

системному аналізу. Керівництвом 

фірми і відповідними її структурними 

підрозділами аналізуються всі види 

виявлених нами ризиків - від 

виробничих до фінансових. 

За результатами проведених аналізів, 

розробляється комплекс 

організаційних заходів, що 

дозволяють попереджати і протидіяти 

загрозам. 

 

 

 

Валютний ризик. Підприємство 

провадить свою операційну діяльність 

на території України та за її межами, і 

її залежність від валютного ризику 

визначається, головним чином, 

експортом продукції закордон. 

Ризик ліквідності. Зважене 

управління ліквідністю передбачає 

наявність достатніх грошових коштів 

та достатність фінансування для 

виконання чинних зобов’язань по мірі 

їх настання.  

Метою ТОВ «ПКК» є 

підтримання балансу між 

безперебійним фінансуванням та 

гнучкістю у використанні кредитних 

умов, 

наданих постачальниками. 

Передплати зазвичай 

використовуються для управління як 

ризиком ліквідності, так і кредитним 

ризиком. Підприємство здійснює 

аналіз за строками оплати активів та 

термінами погашення своїх 

зобов’язань і планує рівень ліквідності 

залежно від їх очікуваного 

погашення. 
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8. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ 

 

ТОВ «ПКК» вкладає значні кошти в технічне 

оснащення технологічних ліній, лабораторії і допоміжного 

виробництва. 

 

Проводиться робота по розробці і освоєнню 

виробництва високотехнічних і конкуренто спроможних 

ПВХ композицій на найбільш вимогливих ринках. Особливе 

значення приділяється композиціям, які відповідають 

технічним нормативам, чинним в країнах ЄС. 
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9. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

ЗБІЛЬШЕННЯ ВИПУСКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

ЗА РАХУНОК: 

 Модернізації обладнання та заміни наявного на 

сучасне високотехнологічне. 

ВИХІД НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК З 

КОМПОЗИЦІЯМИ ПВХ ДЛЯ: 

 

 

 Взуття; 

 Харчових плівок; 

 Кабелів і проводів. 

 

 

ТОВ «ПКК» приділяє особливе значення розвитку 

експортного потенціалу. Ведеться серйозна як технічна, так і 

комерційна робота по просуванню нашої продукції на 

експорт -  як на ринки сусідніх країн, так і на  ринки країн 

Західної Європи. Зростання обсягів реалізації дозволить нам 

збільшити обсяги виробництва. Зростання обсягів 

виробництва буде забезпечуватися  нарощуванням 

виробничих можливостей та їх раціональним 

використанням.  

 

 

 

 

 

 

 

                                      Директор     

 

Головний бухгалтер       

 

 

Бабій В. М. 

 

Пакалюк М. Б. 

 


