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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Падана 
Кемікал Компаундс» є 
юридичною особою відповідно 
до законодавства України. 

Цей звіт підготовлено 
відповідно до вимог Закону 
України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в 
Україні» та рекомендацій 
Міністерства фінансів України з 
метою оприлюднення інформації 
про компанію як середнє 
підприємство, що представляє 
суспільний інтерес. 
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ІСТОРІЯ ТОВ «ПКК» 

 

Компанія «Падана Кемікал Компаундс» має понад 20 років досвіду, її 
діяльність почалася в 1999 році. 

Підприємство «Падана Кемікал Компаундс» засновано італійським 
капіталом. Виробничі потужності розташовані в с. Ямниця, Івано-Франківська 
область, Україна. 

Основна діяльність «Падана Кемікал Компаундс» – виробництво ПВХ 
композицій для різних сфер застосування методом змішування та грануляції. 
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— МІСІЯ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ— 
 
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. 
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 
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КОМПОЗИЦІЇ ПВХ ПРОЗОРІ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ 

 

 
ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА ПЛІВКА 

 
 

КОМПОЗИЦІЇ ПВХ ПРОЗОРІ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПЛІВОК 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТОВ «ПАДАНА КЕМІКАЛ КОМПАУНДС» 
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Результати 
 
      
   
 
 

Тис. грн. 2016 2017 2018 2019 2020 

Дохід 335500 420691 469714 459415 500136 

Валовий 
прибуток 

38629 48494 56641 48272 68729 

EBITDA 52403 55705 (32606) 26166 88184 

Чистий 
дохід 

42982 45596 (40295) 21442 75033 
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Динаміка реалізації резидентам та 
нерезидентам, тис. грн.

2016-2020 рр.

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

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

ТОВ «ПАДАНА КЕМІКАЛ 
КОМПАУНДС»: 
РЕЗУЛЬТАТИ ТА КЛЮЧОВІ 
ПОКАЗНИКИ 
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ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПВХ ПРОДУКЦІЇ ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ в натуральному виразі 
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18,94%

21,37%

44,13%

15,56%

Дохід від реалізації продукції за 
сегментами

ПВХ композиції для 
виробництва профілів і лиття

ПВХ композиції для екструзії 
трубок і шлангів

ПВХ композиції для кабелю

Нерозподілені статті

23,34%

29,16%
44,13%

10,73%

Фінансовий результат діяльності 
сегмента

ПВХ композиції для 
виробництва профілів і 
лиття

ПВХ композиції для 
екструзії трубок і шлангів

ПВХ композиції для 
кабелю

Нерозподілені статті
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СТРУКТУРА АКТИВІВ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 

Стаття 
Станом на 31.12.2019 Станом на 31.12.2020 Зміна +/- 

тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % 
І. Необоротні активи 49924 29,0 54954 31,5 +5030 +10,1 
ІІ. Оборотні активи 122284 71,0 119538 68,5 -2746 -2,2 
Всього активи 172208 100,0 174492 100 +2284 +1,3 
Довгострокові зобов’язання 1250 6,4 1239 3,1 -11 -0,9 
Поточні зобов’язання 18246 93,6 41650 96,9 +23404 +128,3 
Всього зобов’язання 19496 100,0 42889 100 +23393 +120,0 

 

 

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ 

Найменування показника 
Нормативне значення 

(від – до) 
Станом на 31.12.2019 Станом на 31.12.2020 Зміна +/- 

Коефіцієнт загальної ліквідності 1,5 2,5 6,7 2,9 -3,8 
Коефіцієнт поточної ліквідності 0,7 1,0 4,9 1,9 -3,0 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2 0,3 3,5 1,0 -2,5 

 

  

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
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ДИНАМІКА СПЛАТИ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ  

2017-2020 рр.   
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Захист довкілля та безпека праці - 
ПРІОРИТЕТ ДЛЯ КОМПАНІЇ 

 
 
 
Питання екології та безпеки праці в ТОВ 

«Падана Кемікал Компаундс» лишаються 
пріоритетними для керівництва, незважаючи на 
складну ринкову ситуацію.  

Підприємство фокусується на відповідальному 
управлінні природними ресурсами, зокрема на 
контролі за обсягами шкідливих промислових 
викидів в атмосферу, підтримці програм з 
енергозбереження та у сфері поводження з 
відходами. 

 

 

 
 

81

23

26

24

Екологічні витрати, тис. грн.

Запобігання 
забрудненню 
атмосферного повітря

Очищення стічних вод

Утилізація відходів

Екологічний податок

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
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Усі стаціонарні джерела забруднення 
атмосфери викидами виробництва (наявні 18 
джерел викидів) є організованими і обладнані 
пилогазоочисними установками (далі ПГОУ). 
Підприємство забезпечує їх ефективну роботу 
згідно вимог Правил технічної експлуатації очистки 
газів та 1 раз на рік робить перевірку їх 
ефективності методом прямих інструментальних 
вимірювань.  

Інструментально - лабораторні вимірювання 
викидів забруднюючих речовин проводить 
акредитована еколого – теплотехнічна лабораторія 
ПП «Екоенерголюкс». У 2020 році на заміри і 
перевірку ефективності роботи ПГОУ було 
витрачено 39 тис грн.  

 

 
 
Також за рахунок власних коштів (близько 42 

тис грн.), підприємство протягом 2020 року 
замінило ряд очисних фільтрів ПГОУ виробничих 
ліній виробництва полівінілхлоридних композицій 
на більш ефективні.  

Забруднення атмосфери від виробництва 
полівінілхлоридних композицій у 2020 році не 
перевищувало обсягів, встановлених у отриманому 
Дозволі на викиди підприємства №2625888601-2 від 
10.04.2019 року та нормативах гранично-
допустимих викидів. 
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В рамках підготовки до сертифікації системи 
управління якістю на відповідність вимогам 
міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015, в 
2018 р. підприємство впровадило  нову систему 
запобігання виробничим ризикам шляхом 
упровадження ризик-орієнтованого підходу.  

Новизна такого підходу полягає в тому, що 
саме на основі аналізу ризиків встановлюються цілі, 
спрямовані на вирішення проблем охорони праці, 
визначаються завдання і терміни їх виконання. Це 
дає результат. 

Рівень травматизму та профзахворювань в 
ТОВ «Падана Кемікал Компаундс» впродовж 
років залишається нульовим.  

Також підприємство забезпечує утримання в 
справному стані та безпечну експлуатацію усього 
обладнання шляхом: 

 організації належного нагляду (зі сторони 
призначених наказами відповідальних осіб; 

 технічного обслуговування згідно 
затверджених щорічних графіків ППР (планово-
попереджувальних ремонтів); 

 технічного огляду та ремонту власними 
силами або укладає договори з іншими 
суб’єктами господарювання на виконання 
зазначених робіт. 

Суттєва увага приділяється своєчасному 
забезпеченню працівників якісними засобами 
індивідуального захисту (спецодяг, спецвзуття, 
захисні окуляри, респіратори, захисні рукавиці 
тощо). У 2020 році на ці потреби було витрачено 
майже 160 тис грн. 
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БЕЗПЕКА ПРАЦІ 

 



 

 
Основні напрями роботи у сфері управління 

персоналом ТОВ «Падана Кемікал Компаундс»  у 
2020 році: 

 — постійне удосконалення професійно-
технічних та управлінських компетенцій персоналу;  

— підвищення продуктивності праці в усіх 
сферах діяльності; 

— реалізація безперервної системи навчання 
персоналу, особливо апаратників виробництва;  

— впровадження сучасних підходів до оплати 
праці й мотивації. 

Експлуатація високотехнологічного сучасного 
обладнання, в яке інвестує ТОВ «Падана Кемікал 
Компаундс», висуває високі вимоги до кваліфікації 
персоналу, який на ньому працює. При цьому, 
враховуючи брак досвідчених та професійних 
кадрів на ринку праці, в тому числі й через відтік 
висококваліфікованого персоналу за кордон, 
підприємство вкладає кошти в підвищення 
кваліфікації фахівців та використовує підвищення 

рівня винагороди, як інструмент утримання 
працівників з необхідною кваліфікацією. 

У 2020 році підвищили свою кваліфікацію 25 
працівників підприємства (36,8% середньооблікової 
кількість штатних працівників 2020 року). 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 



КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЛУ  

 
Середньооблікова кількість штатних працівників 

станом на 31.12.2020 року склала 68 працівників.  

 
Серед них: управлінський персонал – 6 осіб, 

професіонали – 17 осіб, фахівці – 4 особи, кваліфіковані 
робітники та інші співробітники – 41 особа. 

 
У віковій структурі персоналу найбільша частка 

припадає на категорію віком від 36 до 60 років – 34 особи, 
від 18 до 35 років – 29 осіб, понад 60 років – 5 осіб. 

 

 
У гендерній структурі чисельності 79 % становлять 

чоловіки (54 особи). Це гендерне переваження пояснюється 
специфікою виробничої діяльності та є типовим явищем 
для світової хімічної галузі, що підтверджується офіційною 
статистикою. 
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ТОВ "ПКК"

від 18 до 35 років

від 36 до 60 років

понад 60 років 
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На початку 2020 року країна і компанія зіткнулися з 
новим, досі небаченим, викликом – стрімким поширенням 
COVID-2019. У цій складній ситуації пріоритетом для 
підприємства було визначено збереження життя та здоров’я 
співробітників.  

З перших днів фіксації захворювань на території  
України ТОВ «Падана Кемікал Компаундс» розпочало 
активне впровадження превентивних заходів. Ми 
розробили необхідні протоколи дій, спрямовані на 
максимальний захист працівників підприємства. Для цього 
проаналізували цінний досвід компаній з інших країн, які 
потрапили під атаку коронавірусу раніше за Україну. 
Зокрема  ознайомились з  реакцією на цей виклик та 
заходами уряду Італії, які вони запроваджували.   

 

 

 
Зокрема: 
 частина офісних працівників одразу були переведені на 

віддалений режим роботи. Ті, хто мають виконувати свої 
трудові обов’язки на робочому місці, проходять систему 
скринінгу температури тіла та забезпечені засобами 
індивідуального захисту – масками, захисними 
рукавичками та окулярами.  В 2020 році на закупівлю ЗІЗ 
проти COVID-2019 було витрачено близько 83 тис грн.  

 всі співробітники, з найменшими проявами застудних 
захворювань, проходять  оплачуваний обов’язковий 
режим самоізоляції та здають ПЛР тести за рахунок 
підприємства. Окрім того, з метою виявлення хворих на 
коронавірус, усі працівники підприємства в 2020 році 
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двічі проходили  ПЛР та ІФА тестування (сума витрат 
склала 102,2 тис грн) 

 як складова частина протидії вірусу, виділялись кошти на 
заходи з дезінфекції – 18 тис грн протягом 2020 року  

 велика увага приділяється комунікації профілактичних 
рекомендацій ВООЗ та МОЗ України щодо убезпечення 
зараження коронавірусом. На всіх інформаційних 
дошках підприємства поширено серію інформаційних 
матеріалів зі зведеним переліком профілактичних 
правил.  
 

 
Та ми не обмежились захистом лише своїх 

працівників. Як соціально відповідальна компанія, ТОВ 
«Падана Кемікал Компаундс» закупило засоби 
індивідуального захисту (захисні костюми і респіратори) 
вартістю майже 34 тис грн і безкоштовно передало лікарям 
КНП "Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської 
обласної ради та КНП "Міська клінічна лікарня №1 Івано-
Франківської міської ради в рекордно стислі терміни.  

Життя та здоров’я людей залишається найбільшою 
цінністю для ТОВ «Падана Кемікал Компаундс», тож 
робота з попередження розповсюдження вірусу визначена 
пріоритетом і триватиме до повного завершення епідемії. 

 
 
 
 
 

У січні 2020 року пандемія Covid-19 була 
оголошена Всесвітньою організацією охорони здоров’я 
(ВООЗ) глобальною надзвичайною ситуацією. Це 
змусило країни та підприємства, в тому числі ТОВ 
«Падана Кемікал Компаундс» вживати заходів, 
спрямованих на мінімізацію ризиків для працівників та 
бізнесу. 

 

 

 

 

19 

 



Ще одним важливим фактором, що 
вплинув на фінансові результати та 
економічне становище ТОВ “Падана Кемікал 
Компаундс” у 2020 році було введення з  9 
червня Міжвідомчою комісією з міжнародної 
торгівлі мита на полімери (18%)  незалежно 
від країни походження. 

Частка смоли ПВХ у собівартості 
компаундів ПВХ становить більше 50% і 
впливає на нашу конкурентоспроможність як 
виробника. 

Введення мита на смолу, поставило єдину 
в державі фірму-виробника смоли ПВХ в 
положення монопольного постачальника на 
ринку України. 

 

Введення мита призвело до зростання 
собівартості готової продукції, зменшення 
рентабельності і доводилося реалізувати 
продукцію на межі собівартості. 

Наша фірма, як і всі інші національні 
фірми-переробники смоли ПВХ, покладені в 
дискримінаційні умови по відношенню до 
наших конкурентів країн ЄС і Росії. 

Запровадження ввізного мита призвело до 
зменшення очікуваних фінансових результатів 
і податкових надходжень до державного і 
місцевого бюджету у 2020 році.  
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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. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ 
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