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«ЗАТВЕРДЖЕНО» 
Рішенням Загальних зборів учасників 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „УКРАЇНСЬКА 

ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ”  
від «14» квітня 2020 року  

(Протокол від 14.04.2020 р.) 
 
 

ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

„УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ” за 2019 рік 
 

27 лютого 2020 року                                                           м.Чорноморськ, Одеська обл.  
 
Даний Звіт керівництва підготовлено у відповідності до вимог п.7 статті 11 розділу 4 Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вимог Міністерства 
фінансів України (зокрема, Наказу Міністерства фінансів України від 07 грудня 2018 року №982 
«Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління» /зі змінами та 
доповненнями/) і він відповідає вимогам щодо до складання скороченого звіту керівництва по 
Товариству, яке відноситься до категорії – середніх підприємств (згідно законодавчо 
встановленого критерію визначення). 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА 
ІНДУСТРІЯ” (далі – Товариство) зареєстроване за адресою (місцезнаходження): 68001, Одеська 
область, місто Чорноморськ, вулиця Транспортна, будинок 44. 

Товариство, є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України. 
 

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його 
наявності 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ"  
(ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ") 

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
Назва юридичної особи "УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ" 
Ідентифікаційний код юридичної особи 32790454 
Місцезнаходження юридичної особи 68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Транспортна, буд. 44 

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі 
частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по 
батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, 
місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, 
якщо засновник – юридична особа 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ-
КАПІТАЛ"; Код ЄДРПОУ засновника: 32768392; Адреса засновника: 
01001, м.Київ, Шевченківський р-н, пров. Шевченка Тараса, буд. 3; Розмір 
внеску до статутного фонду (грн.): 113284009.68 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ-
ТРЕЙД"; Код ЄДРПОУ засновника: 31454383; Адреса засновника: 01001, 
м.Київ, Шевченківський р-н, пров. Шевченка Тараса, буд. 3; Розмір внеску 
до статутного фонду (грн.): 1144282.93 

 
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 
ВЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, УКРАЇНА, ШВЕЙЦАРІЯ, 
МІСТО ЖЕНЕВА, РЮ ДЕ ШАТІЙОН 14 

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного 
капіталу) та про дату закінчення його формування Розмір (грн.): 114428292.61 

Види діяльності 

Код КВЕД 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів (основний); 
Код КВЕД 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, 
харчовими оліями та жирами; 
Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 
Код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 
Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи 
орендованого нерухомого майна; 
Код КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження; 
Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових 
автотранспортних засобів; 
Код КВЕД 35.11 Виробництво електроенергії; 
Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 

Місцезнаходження реєстраційної справи Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області 
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Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі 
про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – 
у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання 
чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців" 

Дата державної реєстрації: 31.03.2004 
Дата запису: 10.12.2004 
Номер запису: 1 554 120 0000 000297 

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та 
ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, 
Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на 
обліку: 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ: 
Ідентифікаційний код органу: 21680000; Дата взяття на облік: 05.04.2004 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, 
ЧОРНОМОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЧОРНОМОРСЬКА ДЕРЖАВНА 
ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.ЧОРНОМОРСЬК): Ідентифікаційний 
код органу: 43142370; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на 
облік як платника податків); Дата взяття на облік: 08.04.2004; Номер взяття 
на облік: 2181 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, 
ЧОРНОМОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЧОРНОМОРСЬКА ДЕРЖАВНА 
ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.ЧОРНОМОРСЬК): Ідентифікаційний 
код органу: 43142370; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на 
облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: 31.03.2004; Номер 
взяття на облік: 1503042319 

Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної 
особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень 
відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік 

Код КВЕД 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів 

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас 
професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за 
основним видом його економічної діяльності 

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 1503042319; 
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного 
внеску за основним видом його економічної діяльності: 21 

Відомості про органи управління юридичної особи ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
Керівник Товариства (посада) Директор 
Керівник Товариства (П. І. Б.) Шуліка Сергій Володимирович 
Керівник бухгалтерської служби Товариства (посада) Головний бухгалтер 
Керівник бухгалтерської служби Товариства (П. І. Б.) Полейко Валентина Федорівна 
 
2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ 
ТОВАРИСТВА. 
Загальні відомості 

Товариство здiйснює фінансово-господарську дiяльнiсть вiдповiдно до мети та предмету 
дiяльностi, визначених Статутом Товариства та відповідно до основних напрямкiв дiяльностi, 
затверджених рiшенням загальних зборiв учасників Товариства. 

Протягом звітного періоду в Товаристві діяло дві редакції Статуту: 
 в період з 01.01.2019 року по 28.05.2019 року (включно) – Статут Товариства від 21 березня 

2016 року (Протокол загальних зборів учасників Товариства від 21.03.2016 р.).  
 в період з 29.05.2019 року по 31.12.2019 року (включно) – Статут Товариства від 29 травня 

2019 року (Протокол загальних зборів учасників Товариства від 29.05.2019 р.).  
 

 Управління Товариством здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначеня) яких 
визначається Статутом Товариства. 

В звітному 2019 році органи Товариства наступні: 
 загальні збори учасників – вищий орган Товариства; 
  директор – одноособовий виконавчий орган Товариства. 

 

Загальні збори учасників Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності 
Товариства, у тому числі і ті, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу. 

Загальні збори складаються з учасників Товариства, до складу яких входять: Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Кернел-Капітал» та Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Кернел-Трейд». 

Станом на 31 грудня 2019 року, робота Загальних зборів учасників Товариства 
регламентується чинним законодавством України та Статутом Товариства. Внутрішні документи, 
які б регламентували роботу Загальних зборів учасників Товариства (порядок скликання та 
проведення засідань, компетенція, порядок прийняття рішень та їх оформлення тощо), не 
приймалися та не затверджувалися. 

Ревізійна комісія Товариства відповідно до Статуту не створювалася.  
Наявність Положення про органи Товариства не передбачено Статутом підприємства та ним 

не затверджувалось.  
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Директор є посадовою особою Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю 

Товариства.  
Директор персонально призначається загальними зборами учасників Товариства. 
 

Згідно з Протоколом загальних зборів учасників Товариства №б/н від 19 червня 2018 року                
на посаду директора Товариства призначено Шуліку Сергія Володимировича (з 26 червня 2018 
року). 

 

Станом на 31 грудня 2019 року, робота виконавчого органу Товариства регламентується 
чинним законодавством України, Статутом Товариства.  

Внутрішні документи, які б регламентували роботу виконавчого органу Товариства, не 
приймалися та не затверджувалися. 

 

Директор товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їх 
рішень.  

 

Зокрема, згідно ст. 11.9 Статуту Товариства (від 29 травня 2019 року): 
 

«11.9. До компетенцiї директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з 
управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до 
виключної компетенції загальних зборів. До компетенції директора, у тому числі, 
належить: 
 керiвництво згiдно з чинним законодавством господарською та фiнансово-

економiчною дiяльнiстю товариства, вiдповiдальнiсть за наслiдки прийнятих рiшень, 
збереження та ефективне використання майна товариства, а також фiнансово-
господарськi результати його дiяльностi; 

 забезпечення виконання товариством усiх зобов'язань перед державним та мiсцевим 
бюджетами, державними позабюджетними соцiальними фондами, постачальниками, 
замовниками та кредиторами, а також виконання господарських i трудових договорiв 
(контрактiв) та бiзнес-планiв; 

 органiзацiя господарської дiяльностi товариства на основi застосування методiв 
обгрунтованого планування, нормативних матерiалiв, фiнансових i трудових витрат, 
вивчення кон'юнктури ринку та передового досвiду, з метою пiдвищення технiчного 
рiвня та якостi продукцiї (послуг), економiчної ефективностi її виробництва, 
рацiонального використання виробничих резервiв та витрачання всiх видiв ресурсiв; 

 вжиття заходiв щодо забезпечення товариства квалiфiкованими кадрами, найкращого 
використання знань та досвiду працiвникiв, створення безпечних i сприятливих умов 
працi, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища; 

 здiйснення заходiв iз соцiального розвитку колективу товариства, забезпечення 
розроблення, укладення i виконання колективного договору; проведення роботи щодо 
змiцнення трудової i виробничої дисциплiни, сприяння розвитку творчої iнiцiативи i 
трудової активностi працiвникiв; 

 захист майнових iнтересiв пiдприємства в судi, органах державної влади та 
управлiння; 

 вчинення дiй щодо вiдкриття i закриття рахункiв в фiнансових установах; 
 розпорядження рахунками з правом першого підпису на розрахункових, платіжних та 

інших фінансових документах товариства; 
 забезпечення виконання планiв розвитку товариства та iнших рiшень, прийнятих 

загальними зборами; 
 розробка i затвердження штатного розпису, затвердження правил внутрiшнього 
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трудового розпорядку, посадових iнструкцiй працiвникiв товариства (крiм посадової 
iнструкцiї директора); 

 встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв 
товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв; 

 затвердження символiки товариства, знакiв для товарiв та послуг, та iнших 
реквiзитiв, засобiв iндивiдуалiзацiї тощо; 

 здiйснення iнших функцiй адмiнiстративного чи представницького характеру, 
необхiдних для забезпечення нормальної роботи Товариства; видача довiреностей та 
iнших документiв.» 

В звітному 2019 році директор Товариства, приймав рiшення одноособово з урахуванням 
особливостей та обмежень, визначених Статутом Товариства та вимогами чинного законодавства 
України. 

Відповідно до Статуту Товариства, директор Товариства має обмеження щодо суми та виду 
правочинів, згідно пунктів 10.2.15-10.2.16 в редакції Статуту Товариства, що була затверджена 
21.03.2016 р. та згідно пунктів 10.2.15-10.2.17 в редакції діючого Статуту Товариства, що була 
затверджена 29.05.2019 р. 

Протягом звітного 2019 року кількість протоколів загальних зборів учасників Товариства, 
яким директору Товариства  надані повноваження щодо підписання правочинів (повноваження на 
підписання від імені Товариства угод та договорів), щодо яких встановлені обмеження, становить 
42 одиниці. 

Рiшення директора Товариства, прийнятi їм в 2019 роцi, пов'язанi з управлiнням поточною 
дiяльнiстю Товариства, керiвництвом виробничо-господарською та фiнансово-економiчною 
дiяльнiстю Товариства. Всі рiшення директора Товариства оформлялися письмово у формi наказу 
чи розпорядження. 

 

Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли 
Товариство станом на 31 грудня 2019 року не створювало.  
 

Організаційна структура Товариства. 
Товариство є окремою структурною одиницею.  
Протягом звiтного перiоду вiдповiдно до Статуту Товариства і рiшень загальних зборiв 

учасників, управлiння Товариством та контроль за його дiяльнiстю здiйснювалось наступними 
органами управлiння: а) загальнi збори учасникiв; б) директор.  

В основу органiзацiйної структури Товариства покладено функцiональний принцип управлiння; 
в Товариствi  iснують  такi основнi пiдроздiли/вiддiли/дільниці, які безпосередньо 
підпорядковується Директору Товариство (одноосібному виконавчому органу):  

 виробництво 
 служба технiчного забезпечення 
 служба логістики 
 вiддiл контролiнгу (фінансово-економічна служба) 
 бухгалтерiя (бухгалтерська служба) 
 вимiрювальна виробнича лабораторія 
 служба з охорони праці 
 служба з охорони навколишнього середовища 
 вiддiл виробничих закупок 
 юридичний вiддiл 
 вiддiл iнформацiйних технологій 
 служба охорони 
 вiддiл якостi 
 вiддiл персоналу. 

Також, Товариство має виробничі пiдрозди: цех сировини; цех добування олії; цех рафінації; 
цех грануляції; цех екстракції; цех розливу та фасування олiї.  

Кожен структурний пiдроздiл Товариства вiдiграє значну роль в дiяльностi підприємства. В 
звітному 2019 році на товаристві постiйно здiйснювався їх розвиток.  
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У звітному 2019 році в підпорядкуванні директора Товариства були наявні: 
 

1). Заступник директора з технічного забезпечення. 
1.1). Головний енергетик: 

 інженери-електрики; 
 електромонтери. 

1.2). Начальник відділу автоматизованих систем керування технологічними процесами та 
метрології: 
 інженер-програміст автоматизованих систем керування технологічними процесами 

та метрології; 
 інженери автоматизованих систем керування технологічними процесами та 

метрології; 
 слюсарі контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. 

1.3). Головний механік: 
 інженери-механіки; 
 слюсар-ремонтник; 
 електрогазозварювальники; 
 токар; 
 фрезерувальник; 
 денні слюсарі з ремонту технологічних установок; 
 чергові слюсарі з ремонту технологічних установок. 

1.4). Начальник відділу капітального будівництва. 
1.5). Начальник котельні: 

 старші оператори котельні; 
 оператори котельні; 
  слюсар-ремонтник котельні. 

1.6). Провідний інженер водопровідник та каналізаційних систем: 
 оператори водозапірних споруд; 
 оператори очисних споруд; 
 слюсар-сантехнік. 

1.7). Завідувач складом: 
 комірник; 
 обліковець; 
 підсобні робітники; 
 прибиральник території; 
  прибиральники службових приміщень. 

1.8). Начальник автотранспортної дільниці: 
 водії автотранспортних засобів. 

2). Заступник директора з виробництва. 
2.1). Начальник цеху переробки сировини: 

 начальники зміни; 
 старші оператори лінії у виробництві харчової продукції підготовчого відділення; 
 оператори лінії у виробництві харчової продукції підготовчого відділення; 
 старші оператори лінії у виробництві харчової продукції екстракційного відділення; 
 оператори лінії у виробництві харчової продукції екстракційного відділення; 
 оператори лінії у виробництві харчової продукції пульту керування; 
 оператори лінії у виробництві харчової продукції дільниці грануляції лузги; 
 підсобний робітник. 

3). Головний бухгалтер. 
3.1). Заступник головного бухгалтера: 

 бухгалтери. 
4). Фінансовий контролер. 

4.1). Економіст. 
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5). Начальник цеху сировини та готової продукції. 
5.1). Майстер. 
5.2). Обліковець цеху сировини та готової продукції. 

 майстри зміни; 
 водії навантажувача; 
 оператори механізованих та автоматизованих складів насіння; 
 оператори механізованих та автоматизованих складів шроту та олії; 
 вагарі; 
 підсобні робітники. 

6). Начальник вимірювальної лабораторії. 
6.1). Інженер-лаборант 2 (другої) категорії: 

 провідний інженер-лаборант; 
 інженер-лаборант; 
 хіміки; 
 лаборанти (фізичні та хімічні дослідження) 2 (другої) категорії; 
 лаборанти (фізичні та хімічні дослідження). 

7). Начальник бази відпочинку. 
7.1). Сторожа. 

8). Старший менеджер з постачання. 
9). Менеджер з системи якості. 
10). Інженер з охорони праці. 
11). Менеджер з персоналу. 
12). Інженер з охорони навколишнього середовища 
13). Адміністратор системи 
14). Юрисконсульт. 
15). Секретар керівника. 
16). Сестра медична. 
 

Основне виробництво на Товаристві складається з дільниць приймання та зберігання насіння 
соняшнику, підготовки та пресування, екстракції, рафінації, фасування, відвантаження готової 
продукції.  
 

Опис діяльності Товариства. 
Основним видом діяльності Товариства є виробництво нерафінованої та рафінованої 

соняшникової олії та  шроту, а також Товариство має наступні види діяльності: 
 оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами; 
 неспеціалізована оптова торгівля; 
 інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 
 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 
 технічні випробування та дослідження; 
 надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 
 виробництво електроенергії; 
 будівництво житлових і нежитлових будівель 
 інші види діяльності, що передбачені в Статуті Товариства. 

 

Товариство в звітному 2019 році здійснювало ліцензійні види діяльності, а саме: 
 

Вид діяльності Номер ліцензії Дата видачі Орган державної влади,  
що видав ліцензію 

Дата закінчення 
строку дії ліцензії  

(за наявності) 
1 2 3 4 5 

Придбання, зберiгання, перевезення, 
реалiзацiя (вiдпуск), використання 
прекурсорiв (список 2 таблицi IV) 

/Перелiк наркотичних засобiв, 
психотропних речовин i 

прекурсорiв/ 

Електронна  
форма 14.03.2018 

Державна служба України 
з лiкарських засобiв та 

контролю за наркотиками 
14.03.2023 

Лiцензiя на право зберiгання 
пального 

Реєстрацiйний 
15030414201900111 13.12.2019 Головне Управлiння ДПС 

у Одеськiй області 13.12.2024 
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У 2019-2020 році виробництво олiї соняшникової та соняшникового шроту є перспективним 
напрямком дiяльностi Товариства, оскiльки він завжди буде мати попит серед споживачiв. 

Особливiсть стану розвитку олiйно-жирової галузi полягає в тому, що дана галузь тiсно 
пов'язана з врожайнiстю, клiматичними змiнами, розширенням ринку збуту виробленої продукцiї, 
зростанням рiвня конкуренцiї серед виробникiв цiєї продукцiї та в загалом нерозривно пов'язана з 
розвитком агропромислової галузi України. 

 

Залежнiсть вiд сезонних змiн по Товариству наявна, але не в значнiй мiрi. Сировина є 
доступною, динамiка цiн пов'язана з рiвнем урожаю соняшника в звітному та поточному році.  

 

Сировина на Товаристві: для виробництва олії соняшникової, соняшникового шроту 
використовується насіння соняшнику врожаю 2018 - 2019 років українського походження, 
вирощене у господарствах України.  

Станом на 31 грудня 2019 року, якість та безпеку насіння соняшникового підтверджено 
наявністю протоколів безпеки. Інших продуктів, в тому числі продуктів, які є алергенами 
підприємство не переробляє.  

Також Товаритсво підтверджує, що на підприємстві відсутня контамінація насіння соняшника з 
будь-якими іншими продуктами, в тому числі продуктами, що відносяться до алергенів, під час 
зберігання та транспортування. На Товаристві у виробництві імпортну сировину не застосовують. 

Походження сировини підтверджується сертифікатом безпеки та якості, які додаються до 
кожної партії, що надходить на підприємство.  

 

В звітному 2019 роцi  Товариство  спiвпрацювало з наступними постачальниками                
товарно-матерiальних цiнностей та послуг: КМВП Авест, ТОВ АгроПромОіл, ТОВ НВФ 
Адвісмаш, ДП Іллічівська філія Адміністрація морських портів України, ТОВ Аерфорс, ТОВ 
Азовагроресурс, ТОВ Аква-Біг, ТОВ Алькор, ПРАТ СК Альфа Страхування, ТзДВ Альянс 
Україна, ТОВ Аналит-прибор, ТОВ АРМА МОТОРС, ТОВ АРС ІНЖИНІРИНГ, ТОВ АТЛАС 
КОПКО УКРАЇНА, АФ "ХЛІБОРОБ" У ФОРМІ ТОВ, ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ, ТОВ 
ВЕКТОР ЕНЕРГО ГРУП, ТОВ ВЕСТТ АС, ТД ПП, Філія № 4 Галпідшипник, ТОВ ВСФ 
Гідрогеосервіс,  ТОВ Далгакиран компресор Україна, ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ, 
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ, ТОВ Ексім Солюшинз, ТОВ 
Елеваторпромсервіс, ТОВ Елпромпроект, ТОВ Енергометмаш, ПАТ Запорожтрансформатор, ТОВ 
ІНТЕГРАЛ-ІНЖИНІРИНГ, ТОВ КБ-ЕКОПРОЕКТ, ТОВ Кернел-Трейд, ПрАТ СК Колоннейд 
Україна, ТОВ Комел, ТОВ Компарекс Україна, ТОВ Констракшн Машинері, ТОВ Корпоративні 
Бізнес Системи, ТОВ ВКП КОТЛОГАЗ, ТОВ ЛАРНС, ТОВ ЛВТ Інжинірінг, ПП Лубнимаш, ФОП 
Миронов Олександр Сергійович, СП ТОВ Морімото і Компанія, ПАТ Одессаоблэнерго, Одеська 
митниця ДФС, Підпр-во струмопідводу та електр., ПрАТ Полтавський ОЕЗ - Кернел-Груп, ФОП 
Потапов Олександр Володимирович, ТОВ Прайтек, ТОВ Прилукиспецбуд, ТОВ 
Промтехекспертиза, ПрАТ СБМУ №33 "Одесбуд", ТОВ СБПМ, АТ СК АРКС, ТОВ Сок Трейд, 
ТОВ Союз ЛТД Фірма ТД, ТОВ ССС, ТОВ Старт-ап, ТОВ СТИМЕКС ІНЖИНІРИНГ ГРУП, ТОВ 
ТД Ирбис, ТОВ Текон і Ко, ТОВ Торговий дім ПТК, ТОВ Тотал Флюід Менеджмент, СП ТОВ 
ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ, ТОВ Турист, ТОВ УТС ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДВІР, ПрАТ Харківпродмаш, 
ТОВ ПП Химтяжмонтаж, ПРАТ ХМЗ, ТОВ Цукоренергомонтаж, КП Чорноморськводоканал. 

 

Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, положення на ринку є достатньо 
високим.  

Конкуренцiя в данiй галузi виробництва є високою, однак особливiстю продукцiї виробленої  
Товариством є те, що вона виробляється в широкому асортиментi, а також вся ця продукцiя має 
дуже високий рiвень якостi. 

 

В Товаристві впроваджені наступні системи менеджменту: 
Розроблено та впроваджено документацію (Процедури, Положення, Інструкції, тощо) 

інтегрованої системи менеджменту якості та безпечності харчових продуктів і кормів, а також  
сертифіковане на відповідність наступним міжнародним стандартам:  

 GMP+B1 Виробництво, торгівля та послуги, Сертифікат №C816224GMP-01.2019 
строком дії до 11.11.2022 р.; 

 ISO 9001:2015 Виробництво сирих невиморожених олій: соняшникової, ріпакової та 
соєвої. Виробництво шротів: соняшникового, ріпакового та соєвого. Сертифікат 
№UA228937 строком  дії до 02.08.2021 р.;  
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 ISO 22000:2005 Виробництво сирих невиморожених олій (соняшникової, ріпакової та 
соєвої). Виробництво шроту (соняшникового, ріпакового та соєвого) для тваринних 
кормів. Сертифікат №101785Н строком  дії до 02.08.2021 р. 

Крім того, Товариством розроблено Процедури, Положення, інші документи у відповідності до 
міжнародних стандартів: 

 ISO 45001:2018 Системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці; 
 ISO 14001:2015 Системи екологічного менеджменту. 

В Товаристві створено групу внутрішніх аудиторів з працівників підприємства, які в звітному 
2019 році проводили перевірки структурних підрозділів на предмет відповідності вимогам 
міжнародних стандартів зі встановленою процедурами періодичністю. 

 

Опис технологічної схеми Товариства  
Товариство протягом звітного 2019 року спеціалізується на переробці олійних культур. 
До основних видів олійної сировини відносяться: 

 насіння соняшнику і ріпаку з метою отримання олії з насіння. 
 насіння сої з метою отримання високобілкової шроту. 

Основними олійними культурами для переробки на заводі є насіння соняшнику, насіння сої, 
насіння ріпаку. 

Продуктивність заводу при переробці насіння соняшнику 1900 т/добу, при переробці насіння 
сої або ріпаку 2000 т/добу. 

ПРИЙМАННЯ НАСІННЯ. ЗВАЖУВАННЯ НАСІННЯ. 
Насіння на Товариство надходять автомобільним транспортом, залізничним і морським. 
Насіння, що прийшли на переробку по залізниці або морським транспортом, зважуються і 

вивантажуються на території ТБТ. 
Насіння, що надійшли на Товариство автомобільним транспортом, зважуються на території 

заводу, на стаціонарних автомобільних вагах. 
ОЧИЩЕННЯ НАСІННЯ. 

Очистка насіння проводиться на комплексному барабанному сепараторі КБС 12710.4.00. 
Очищення насіння олійних від смітних домішок, що відрізняються від насіння за розмірами та 

аеродинамічними властивостями, здійснюється на барабанних сепараторах. 
 Барабанний сепаратор призначений для попереднього очищення зерна від домішок, за 

розмірами значно більшим, ніж зерно.  
СУШКА НАСІННЯ. 

Кондиціонер олійного насіння по вологості та температурі необхідно для збереження їх якості 
при зберіганні, а також для ефективного виконання технологічних процесів маслодобывания 
(обрушення, відділення оболонки від ядра, виймання насіння та ін).  

Сушка насіння проводиться на зерносушарці «МЕГА». 
ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ .  

Переробка насіння соняшника на Товаритсві. Насіння соняшнику є важливою олійною 
культурою, що переробляється на олієекстракційних заводах. 

Насіння після зважування самопливом зсипаються на сепаратори попереднього очищення (поз. 
2). На сепараторах відбувається очищення насіння. 

Очищені насіння зсипаються самопливом в черевик норії (поз. 3). З норії (поз. 3) очищені 
насіння зсипаються в розподільний бункер (поз. 4). З розподільного бункера (поз. 04) насіння 
зсипаються на ланцюгової скребковий транспортер (поз. 06). 

Транспортер розподіляє насіння над рушками АС-150 (поз.7).  
Після обрушення, обрушенные насіння соняшнику, (рушанка) складаються з цілих ядер, їх 

великих частинок, січки, олійної пилу, цілих насіння, недоруша, різного розміру лушпиння і 
сміття, зсипаються на ряд скребкових ланцюгових транспортерів (поз. 08, 09, 10) і розподіляється 
над аспіраційними сепараторами (поз. 11). 

Основне призначення аспіраційних сепараторів, полягає у відділенні необхідної кількості 
лушпиння з рушанки при мінімальній втраті олії з лушпинням. 

 Недоруш, що утворився після процесу дроблення, і відкалібрований на аспіраційних 
сепараторах, зсипається на ланцюговий транспортер скребковий (поз. 13), і подається на норію 
(поз. 03) для повторного обрушення. 

Лушпиння зібрана з аспіраційних сепараторів вентилятором (поз. 14) в циклони-осідачі (поз. 
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15) через роторні засувки (поз. 16) зсипається на ланцюговий транспортер скребковий (поз. 17) і 
розподіляється над битерами (поз. 18) - контроль лушпиння. 

В процесі аспірації разом з лушпинням витягуються частинки ядра і ядро, яке не відокремилося 
від лушпиння. Для зменшення олійності лушпиння і втрат олії у виробництві вся лушпиння з 
частинками ядра проходить просіювання на битерах.  

Очищене ядро, січка зсипаються на ланцюговий транспортер скребковий (поз.12) і 
піднімаються скребковим ланцюговим транспортером типу «гусяча шия» (поз. 23) на ланцюговий 
транспортер скребковий (поз. 35), який розподіляє матеріал над вальцевыми верстатами (поз. 36) 
для подрібнення. 

Для подрібнення ядра використовують вальцеві станки. 
Підготовка насіння олійних отримання масла при пресовому способі передбачає здійснення 

процесу влаготепловой обробки. 
Жарення мятки насіння (кондиціонер її по вологості та температурі) є одним з важливих 

процесів підготовки мезги перед пресуванням. 
Насіння минулі влаготеплову обробку з обертового кондиціонера скребковим ланцюговим 

транспортером типу «гусяча шия» (поз. 25) піднімаються і поруч транспортерів (поз. 39, поз. 40 і 
поз. 26) направляються на живильник подпрессовщик (поз. 27).  

З попередньо ущільненої живильником мезги в масло-пресі (поз. 28) здійснюється віджимання 
масла.  

Віджате масло витікає через зазори зеерных пластин камери в маслосбірник, звідки разом з 
зеерной осипом подається в трубопровід цеху. 

Макуха виходить з масло-преса і потрапляє на молоткову дробарку встановлену в пресі. 
Для запобігання провертання мезги при роботі масло-преса передбачається установка ножів, які 

мають виступи, спрямовані всередину зеерной камери. 
Макуха, що утворився в процесі пресування зсипається на ланцюгової скребковий транспортер 

типу «гусяча шия» (поз. 34), пересипається на ланцюговий транспортер скребковий (поз. 44) і 
прямує на подальшу переробку в цех екстракції. 

Масло після преса стікає в гущеловущку для механічного очищення (поз. 45). Вистояне масло 
через перелив гущеловушки йде на очищення. Очищення масла проводитися на рамних фільтр 
«Амма-фільтр».  

Масло з гущеловушки зливається в ємність (поз. 2Т5) і насосом (поз. 2Р1) перекачується через 
пластинчастий теплообмінник (поз. 2Н1), де підігрівається парою до температури 85-95 С, у 
вакуум-сушку (поз. 2DR1). 

У вакуум-сушці відбувається сушіння масла. Висушене масло насосом (поз. 2Р2) перекачується 
в ємність з мішалкою (поз. 2МТ1).  

З ємності масло насосами (поз. 2Р3.1 або поз.2Р3.2) подається на фільтри (поз. 2F1 або поз. 
2F2). На фільтрах фільтруються тверді включення і фосфоровмісні. Відфільтроване масло 
збирається в ємність (поз. 2Т1) і насосом (поз. 2Р4) подається в ємність (поз. 2Т2) або на 
гідратацію в цех екстракції.  

З ємності (поз. 2Т2) очищене масло насосом (поз. 2Р5) через теплообмінник (поз. 2Н2), де 
охолоджується до температури 40-35 С, подається на склад. 

Осад після сушіння фільтрів зсипається в гвинтовий транспортер (поз. 50) і повертається на 
гвинтовий транспортер (поз. 46), який також забирає осад з гущеловушки і пересипає на 
гвинтовий транспортер (поз. 39). З транспортера (поз. 39) осад, з фільтрів і з гущоловушки, 
пересипається на транспортер типу «гусяча шия» (поз. 40) і на транспортер (поз. 26). 

Після того як макуха пройшла процес екстракції, вона повертається в підготовче відділення на 
грануляцію. 

ЕКСТРАКЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
Экстрагируемый матеріал у вигляді жмихової крупки подається конвеєром (3.1 /1А/) через 

електромагніт і поживний шлюзовий затвор (3.2 /8А/) в завантажувальний бункер (3.3 /2/), в якому 
в цілях створення газового затвора, підтримується необхідний шар екстрагується матеріалу (від 
1,7 м до 2,6 м) в экстракторе. 

З бункера экстрагируемый матеріал, потрапляючи на межі ланцюгового конвеєра екстрактора 
(3.4 /3/), переміщується в безперервному потоці із зони завантаження в екстракційна камеру 
апарату.  

Під час просування по конвеєру вздовж екстракційної камери матеріал піддається інтенсивному 
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протиточному зрошенню мисцеллой допомогою струменевих зрошувачів. Просочившись крізь 
шар матеріалу збагачена місцелла збирається в піддонах-мисцеллосборниках, розташованих під 
стрічкою конвеєра. З мисцеллозбирачів місцелла насосами (3.5.1-3.5.7 /Р3/1-Р3/7/) подається на 
зрошувачі над цим же мисцеллозбирачем або над сусіднім.  

Свіжий розчинник подається насосом (3.9 /Р1/). У системі руху розчинника і місцелли 
всередині екстрактора застосований принцип ступеневої зрошення в протитоку з рециркуляцією 
місцелли на кожній ступені. При цьому найбільш знежирений матеріал зрошується чистим 
розчинником, а свіжий матеріал – найбільш концентрованої мисцеллой. 

Концентрована місцелла забирається насосом (3.10 /Р15/) на гідроциклони (3.11.1 /16Н1/ і 
3.11.2 /16Н2/), де відбувається відділення дрібних частинок матеріалу, захоплених мисцеллой, і 
зливається в ємність місцелли (3.12 /17/). 

На кінцевій стадії екстракції матеріал зрошується чистим розчинником і, пройшовши зону 
зливу розчинника, в кінці стрічки розпушується і скидається в розвантажувальний бункер 
екстрактора (3.14./4/). 

З бункера розвантажувальним шнеком, через шиберний затвор (3.2.1 /8В/1/), ланцюговим 
конвеєром 3.15 (5) знежирений шрот рівномірно подається в тостер-десолвентайзер 3.16 (70) для 
видалення розчинника і його тостирования. Шрот в тостер подається через конічний шнек 3.22 
(8В/2), який діє як затвор між ланцюговим конвеєром і тостером. 

Шрот, що виходить з тостера, транспортується горизонтально-вертикальним ланцюговим 
конвеєром (3.17 /9/) в сушитель-охолоджувач шроту (3.18./13S/). У двох чанах верхніх 
відбувається сушка шроту теплим повітрям, яке подається вентилятором (3.19 А /36А/) через 
калорифер (3.19 /94/), а в третьому чані відбувається охолодження. Повітря продувається з 
допомогою вентилятора (3.19 В /36В/) через перфороване днище і через шар шроту. 

Відпрацьоване повітря, перед викидом в атмосферу, очищається в циклонах (3.20 А /14А/ і 3.20 
ДО /14В/). Зібралася в циклонах пил, через шлюзові затвори (3.2.3 /8Д/А і 3.2.4 /8Д/В/), зсипається 
в конвеєр (3.21 /10/) і направляється на грануляцію в підготовче відділення. 

Між виходом пари з тостера і входом в економайзер дистилятора I ступеня (3.25 /60/) пари 
промиваються в скрубері (3.22 /29/) за рахунок спеціальних форсунок водою. Вода циркулює по 
замкнутому циклу через насос (3.23 /Р29/) і ряд форсунок, розташованих вниз по ходу труби до 
скрубберу. Дрібні частинки шроту уловлюються розпилюється водою. Через ежектор скрубера 
(3.24 /41/29/) вода з частинками шроту з скрубера (3.22 /29/) додається в шрот для тостирования в 
останньому відділенні тостера (3.16 /70/). 

З ємності (3.12 /17/), насосом (3.13 /Р8/) місцелла подається в дистилятор I ступеня (3.25 /60/). 
Тут відбувається випаровування більшої частини розчинника за рахунок тепла, що залишається в 
газах, що виходять з тостера (3.16 /70/). З дистилятора I ступеня (3.25 /60/) місцелла насосом (3.26 
/Р60/), через підігрівач (3.27 /81-Р60/), надходить в дистилятор ІІ ступени (3.28 /18/).  

В теплообміннику (3.27 /81-Р60/) відбувається теплообмін і рекуперація тепла масла, що 
надходить з остаточного дистилятора (3.29 /22А/). У випарнику дистилятора ІІ ступени (3.28 /18/) 
місцелла підігрівається парою низького тиску, що утворюється за рахунок миттєвого 
випаровування конденсату пари, що виходить з подвійних днищ тостера, в процесі скипання в 
баку (3.46 /46/70/). Місцелла з дистилятора ІІ ступени (3.28 /18/) перетікає на голівку остаточного 
дистилятора (3.29 /22А/), де пара відділяється від місцелли. 

Місцелла протікає через сифон, куди впорскується пар, в отгоночную частина дистилятора 
(3.29 /22А/), де залишився розчинник випаровується під комбінованим ефектом вакууму та 
барботажного пару. 

Кінцевий дистилятор містить цілий ряд дискових і кільцевих насадок. 
З остаточного дистилятора масло насосом (3.30 /Р22А/) відкачується в ємність (3.31 /3Т1/), з 

якої насосом (3.32 /3Р1/), можна його повернути, в разі некондицію, в ємність місцелли (3.12 /17/), 
на сушку через теплообмінник (3.66 /521/) або через теплообмінник (3.27 /81-Р60/) подати на 
гідратацію. 

Пари води та розчинника, що виходять з дистилятора I ступеня (3.25 /60/), дистилятора ІІ 
ступени (3.28 /18/), остаточного дистилятора (3.29 /22А/) і десорбера (3.53 /122/) збираються в 
головному конденсаторі (3.33 /19/). Пари, які повинні конденсуватися, проходять в міжтрубному 
просторі, а охолоджуюча вода циркулює всередині, де підтримується розрідження ежектором (3.24 
А /41/19/). Несконденсировавшиеся пари з конденсатора (3.33 /19/) видаляються ежектором (3.24 
/41/19/) і подаються в выпариватель відпрацьованої води (3.34 /45/). 
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Газоповітряна суміш з екстрактора (3.4 /3/) надходить на конденсатор екстрактора (3.35 /35/), з 

якого несконденсировавшиеся пари з'єднуються з відходять парами з ємності місцелли (3.12 /17/) і 
надходять на конденсатор (3.36 /20В/С/). На цей же конденсатор надходять пари води і розчинника 
від тостера (3.16 /70/), після проходження їх через дистилятор I ступені (3.25 /60/) і підігрівач 
розчинника (3.37 /20А/). 

 На конденсатор (3.36 /20В/С/) по газоповітряної лінії надходять пари розчинника з резервуарів 
(3.43 А, В, С, D /63 А, В, С, D/). 

Залишкові несконденсировавшиеся пари розчинника і води, конденсуються і охолоджуються 
перед надходженням в абсорбер (3.48 /120/) у конденсаторі (3.38 /20D/). 

Конденсат, що утворився розчинника і води з конденсаторів (3.33 /19/, 3.35 /35/, 3.36 /20В/С/, 
3.37 /20А/, 3.38 /20D/) і дистилятора I ступеня (3.25 /60/) стікає в сепаратор вода/розчинник 
(3.39/3.40 /32/34/), де відбувається відділення розчинника від води в секції (3.39 /32/) і 
накопичення розчинника в секції (3.40 /34/). 

Вода перекачується насосом (3.41 /Р32/) в підігрівач (3.42 /81-32/45/), а з нього в 
шламовыпариватель (3.34 /45/), де нагрівається до температури 85 С перед зливом в бензоловушку 
(3.45 А, В /99А/У/), з якої через пастку (3.45 /95/) зливається в каналізаційну систему заводу. 

Паровий конденсат з тостера (3.16 /70/), каллорифера (3.19 /94/), циклонів (3.20А /14А/ і 3.20ДО 
/14С/), від обладнання ділянки грануляції збирається через конденсатовідвідники до 
розширювального баку (3.46 /46/70/), де відбувається відділення пара від конденсату. 

Промивний пар від (3.46 /46/70/) використовується в дистилляторе I ступеня (3.25 /60/) і 
конденсат вивантажується в лінію парового конденсату низького тиску через конденсатовідвідник. 

З розширювального бака (3.46 /46/70/) конденсат надходить у випарний барабан конденсату і 
деаератор води (3.46 /46В/), сюди ж подається вода від охолоджувача масла (3.69 /581/) з ділянки 
гідратації олії. 

Конденсат з апарату (3.46 В /46В/) насосом (3.47 /Р46В/) подається в скрубер (3.22 /29/), у 
резервуар гарячої води (3.58 /578HW/) і в парокотельную.  

У резервуарі (3.58 /578HW/) конденсат підігрівається і вже гаряча вода подається в цех. 
Температура води підтримується упорскуванням барботажного пари у воду. 

Гаряча вода з резервуару (3.58 /578HW/), насосом (3.59 /Р578HW2/) подається на 
теплообмінник (3.76 /512/21/), де нагрівається парою, перед тим як йти на горизонтально-
плівковий апарат (3.76.1 /512-1/ і 3.76.2 /512-2/), після яких повертається в резервуар гарячої води 
3.58 (578 HW). Надлишки води зливаються в пастку (3.47 /95/). 

Вода, що циркулює в закритому кругообігу до конденсатора (3.84 /520/) охолоджується водою з 
градирні в охолоджувачі води (3.88 /520/81/). 

Усі водяні пари конденсуються в конденсаторі (3.84 /520/) і стікають в барометричний колодязь 
(3.86 /532/) і з нього зливаються в каналізацію через пастку (3.45 С /95/). 

Розчинник з підземних резервуарів (3.43 А, В, С, D /63 А, В, С, D/) насосом (3.44 /Р63/) 
подається на сепаратор вода/розчинник (3.39/3.40 /32/34/), в ємність місцелли (3.12 /17/), на 
дистилятор I ступеня (3.25 /60/). 

Розчинник (3.40 /34/) з насосом (3.9 /Р1/) через підігрівач (3.37 /20А/), де нагрівається парами, 
що виходять з дистилятора I ступеня (3.25 /60/), подається в екстрактор (3.4 /3/). Якщо тепла 
газоповітряної суміші (3.25 /60/) буде недостатньо, підігрів розчинника регулюється пором. 

Повітря, насичене розчинником, надходить в абсорбер (3.48 /120/) через нижню частина, що 
проходить через кільця підлоги в абсорбційної колоні і вентилятором (3.49 /136/) витягується в 
атмосферу. 

Розчинник з повітря в абсорбційної колоні абсорбується мінеральним маслом, що рухається 
протитоком руху парів, тобто зверху вниз. Масло стікає по кільцям вниз і збирається на дні 
абсорбера (3.48 /120/), звідки насосом (3.50 /Р120/) перекачується через теплообмінник (3.51 
/181А/), де нагрівається мінеральним маслом з десорбера (3.53 /122/). 

Додатковий підігрів мінерального масла зі слідами розчинника, що надходить в десорбер (3.53 
/122/), відбувається в теплообміннику (3.52 /180/) за допомогою пари. Десорбер (3.53 /122/) 
працює під вакуумом. 

Мінеральне масло, без розчинника, стікає до насоса (3.54 /Р122/), проходить через 
теплообмінник (3.51 /181А/), охолоджувач (3.55 /181В/) і повертається в абсорбер (3.48 /120/). 
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ГРАНУЛЯЦІЯ ШРОТУ 
У підготовчому відділенні розміщена установка для гранулювання шроту, що надходить з 

екстракційного цеху. 
Установка складається із 3-х грануляторів, транспортних елементів та сушарки-охолоджувача. 
Шрот із екстракційного цеху транспортером (4.1 А /10А/ та 4.1 /10В/) подається в підготовче 

відділення на грануляцію. 
Шрот надходить на транспортер (4.2 /52/) і розподіляється над грануляторами (4.3 /53/) (три 

штуки). 
В грануляторах, з допомогою пара, шрот зволожується, нагрівається пластифікується і 

проходить процес формування гранул розміром 10-12 мм. 
Гранульований шрот зсипається в транспортер (4.4 /54/) і надходить на охолодження в 

сушарку-охолоджувач (4.5 /55/). Охолоджений гранульований шрот пересипається в транспортер 
(4.6 /62/) і транспортується на склад зберігання шроту, а утворилася шротовая пил вентилятором 
(4.7 /56/) через циклон-осадитель (4.8 /57/) і засувку (4.9 /58/) зсипається в транспортери (4.10 /59/), 
(4.11 /60/) і транспортер шроту (4.6 /62/), який подає шрот на склад. 

Олійна пил, що утворюється після очистки насіння, вентилятором (2.48 /63/), через циклон-
осаджувач (2.49 /64/) і роторну засувку (2.50 /65/) пневмотранспортом подається в циклон- 
осаджувач (4.51 /51/) звідки зсипається в приймальний бункер (4.73 /73/) і через роторну засувку 
(4.74 /74/) в збірний конвеєр (4.52 /52/) і далі спільно змішується зі шротом і гранулюється. 

ГРАНУЛЯЦІЯ ЛУШПИННЯ 
Лушпиння насіння соняшнику і (оболонки соєвого) (далі товар) за допомогою 

пневмотранспорту через циклон силосу (поз. 1) надходить в силос лузги соняшникового /оболонки 
соєвого/ (поз. 2). З силосу (поз. 2) товар розвантажувальним конвеєром лузги насіння соняшника 
/оболонки соєвого/ (поз. 3 /1/) подається на гвинтовий конвеєр для лузги насіння соняшника 
/оболонки соєвого/ (поз. 4 /2/).  

Далі, гвинтовим конвеєром (поз. 4 /2/) товар направляється в норію для лузги насіння 
соняшника /оболонки соєвого/ (поз. 5 /3/), яка подає його в бункер (поз. 6 /1.0/).  

З бункера (поз. 6 /1.0/) товар через ротаційний клапан (поз. 7 /1.2/), обладнаний магнітом для 
уловлювання металодомішок подається в дробарку (поз. 8 /1.1/). В ній відбувається подрібнення 
товару для подальшої грануляції.  

Для збору дробленого товару під дробаркою встановлена повітряна камера (поз. 9 /1.6/). Для 
видалення утворюється в процесі дроблення товару органічної пилу, повітряна камера обладнана 
пневмосистемою (поз. 10 /1.3/), яка складається з циклону, вентилятора і лопатевого живильника. 
Пил товару за рахунок розрядження, яке утворюється вентилятором, піднімається по 
повітропроводу і радіально входить в циклон, де за рахунок відцентрових і гравітаційних сил, пил 
лушпиння осідає в нижній частині циклону, а повітря через вентилятор викидається в атмосферу. 
З циклона пил товару лопатевим живильником повертається в гвинтовий конвеєр (поз. 11 /1.4/), 
який подає товар і пил товару в норію для подрібненої лушпиння і оболонки соєвого (поз. 12 /1.5/). 

Далі товар після норії для подрібненої лушпиння насіння соняшнику (оболонки соєвого) (поз. 
12 /1.5/) подається в кондиційний проміжний бункер (поз. 13 /2.0/), встановлений для рівномірного 
перемішування товару. З кондиційного проміжного бункера (поз. 13 /2.0/) товар шнековим 
живильником (поз. 16 /3.0/) подається в лопастний змішувач (поз.17 /3.2/), який укомплектований 
(для пластифікації товару) вузлом подачі водяної пари.  

Підготовлений товар з лопастного змішувача надходить в прес для гранулювання лузги насіння 
соняшника /оболонки соєвого/ (поз. 18 /3.5/), який виробляє гранули діаметром 8÷12 мм і 
довжиною 24÷60 мм.  

Після процесу грануляції гарячі гранули товару через шлюзовий затвор надходять в 
протиточний охолоджувач (поз. 19 /4.0/). Гранули охолоджуються в бункері за рахунок потоку 
повітря, що надходить всередину бункера через днище вивантаження і видаляється з бункера 
через отвір витяжки. 

Як тільки шар гранул приводить в дію датчик рівня, починає свою роботу сайт вивантаження, і 
гранули виводяться через воронку в сепаратор (поз. 20 /5.0/). Вивантаження зупиняється, як тільки 
гранули виявляються під датчиком рівня.  

Охолоджені гранули з протитечійного охолоджувача (поз. 19 /4.0/) надходять в сепаратор (поз. 
20 /5.0/). На сепараторі встановлено вібратор з допомогою якого здійснюється розсів гранул на 
кондиційні гранули та некондицію. Некондиція гвинтовим конвеєром для пилу (поз. 21 /5.1/) 
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подається на норію для подрібненого товару (поз. 12 /1.5/) і повертається назад у цикл. 
Кондиційна гранульована лушпиння насіння соняшнику (оболонки соєвого) з сепаратора (поз. 

20 /5.0/) надходить на конвеєра (поз. ПС-18; ПС-19; ПС-20; НД-21) для подачі у склад на 
зберігання. 

ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ШРОТУ І ЛУШПИННЯ ГРАНУЛЬОВАНОЇ 
Гранульований шрот з ділянки грануляції шроту по транспортеру (TR20А) надходить на 

ланцюговий конвеєр (1СС51), потім по стрічковому конвеєр (1ВС12) подається на стрічковий 
конвеєр (1ВС10). 

Конвеєр (1СС51, 1ВС12 і 1ВС10) розташовані на естакаді подачі шроту на склад. 
З стрічкового конвеєра (1ВС10) гранульований шрот надходить на ланцюгові конвеєри (1СС21, 

1СС21А, 1СС22 і 1СС23) розташовані на верхній галереї складу. З складу гранульований шрот по 
стрічковому конвеєру (1ВС16), норією (1ВЕ11) подається на відвантаження в порт з конвеєрів 
(1СС50А і 1СС50В). 

Лушпиння гранульована з цеху грануляції стрічковим конвеєрами (1ВС18, 1ВС19, 1ВС20, 
1ВС21) подається на склад. З складу лушпиння гранульована стрічковим конвеєром (1ВС15), 
норією (1ВЕ8), стрічковими конвеєрами (1ВС14, 1ВС10), ланцюговими конвеєрами (1СС27, 1СС6) 
спрямовується на відвантаження на залізничний транспорт. 

ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ МАСЛА, ЗАЧИСТКА ФУЗОВ. 
Олія з екстракційного відділення по трубопроводу надходить в маслобаки (4Т1, 4Т2 або 4Т3) на 

зберігання. З маслобаков насосами (4Р2 або 4Р3) олива перекачується в маслобаки (4Т4 і 4Т5), 
розташовані на території порту, чи відкачується безпосередньо на відвантаження. 

Передбачена лінія перекачування масла насосом (4Р2 і 4Р3) з одного маслобака в інший. 
У маслобаки (4Т4 і 4Т5) може подаватися масло прямо з цеху. З цих маслобаков насосами (4Р4 і 

4Р5) масло направляється на відвантаження, і цими ж насосами може перекачуватися з одного 
маслобака в інший. 

Фуз соняшникової олії, що утворюється при зберіганні масла в резервуарах (4Т1, 4Т2 або 4Т3) 
при їх зачистці перекачуються в ємкість для зберігання фузов (Е1). 

Відвантаження фуза з ємності (Е1) здійснюється в міру необхідності, відповідно до 
характеристики фуза. 

 

Виробництво продукції здійснюється за наступною технологічною послідовністю на 
Товаристві: 

Цех сировини. 
Прийом насіння соняшнику (НС) – Очищення НС – Сушка НС – Зберігання НС – Подача НС на 
виробництво. 

Цех добування олії. 
Шеретувально-віяльна дільниця: 

Прийом насіння соняшнику (НС) – Очищення НС – Обрушування НС – Розділення рушанки – 
Подрібнення ядра. 

Пресова дільниця: 
Волого-теплова обробка мятки – Пресування мезги – Фільтрація пресової олії – Передача на 
зберігання у ДГПО. 

Екстракційна дільниця: 
Екстракція жмихової крупки – Дистиляція міцели – Сушка олії - Передача на гідратацію. 
       – Тостування шроту – Сушка шроту – Охолодження шроту –  
           Передача на зберігання у ДГПО. 

Дільниця гідратації (пресової та екстракційної олії): 
Змішування – Коагуляція – Сепарування – Сушка олії – Передача на зберігання у ДГПО. 
       – Сушка фосфатидного концентрату – Відвантаження. 

Цех рафінації олії 
Рафінація олії – Нейтралізація – Відбілювання, – Виморожування – Дезодорація. 

Цех розливу та фасування олії 
Розлив та фасування олії – фасування олії. 

Дільниця готової продукції олієдобування: 
Прийом олії та шроту – Зберігання – Відвантаження 

Склад фасованої продукції 
Прийом фасованої продукції – Зберігання - Відвантаження 
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Асортимент продукції: 
 Олія соняшникова нерафінована невиморожена (ДСТУ 4492:2017 «Олія соняшникова. 

Технічні умови»); 
 Олія соняшникова нерафінована виморожена (пресова) вищого гатунку (ДСТУ 4492:2017 

«Олія соняшникова. Технічні умови»); 
 Олія соняшникова рафінована дезодорована виморожена марки П (ДСТУ 4492:2017 «Олія 

соняшникова. Технічні умови»); 
 Суміш (мікс) соняшникової та оливкової олій (ТУ У 15.4-30142319-002:2007 «Суміш (мікс) 

соняшникової та оливкової олій. Технічні умови); 
 Олія соняшникова рафінована дезодорована виморожена марки П, вітамінізована вітаміном 

А (ДСТУ 4492:2017 «Олія соняшникова. Технічні умови»); 
 Олія соняшникова рафінована дезодорована виморожена марки П, збагачена вітамінами 

А+D3 (ДСТУ 4492:2017 «Олія соняшникова. Технічні умови»); 
 Шрот соняшниковий високопротеїновий тостований негранульований (ДСТУ 4638:2006 

«Шрот соняшниковий. Технічні умови); 
 Шрот соняшниковий універсальний тостований негранульований(ДСТУ 4638:2006 «Шрот 

соняшниковий. Технічні умови); 
 Фосфатидний концентрат (СОУ 15.4-37-212:2004 «Концентрати фосфатиднi. Технічні 

умови»); 
 Кислоти жирні соапстоків світлих олій і модифікованих жирів (ДСТУ 4680:2007 «Кислоти 

жирні соапстоків світлих олій та модифікованих жирів. Технічні умови»); 
 Лушпиння соняшнику негранульоване (ДСТУ 7123:2009 «Лушпиння соняшнику. Технічні 

умови»). 
 Лушпиння соняшнику гранульоване (ДСТУ 7124:2009 «Лушпиння соняшникове пресоване 

гранульоване. Технічні умови»). 
 

Виходи продукції в Товаристві: 
 Олія соняшникова – 42-45%; 
 Шрот соняшниковий – 38-39%; 
 Фосфатидний концентрат – менш 1%; 
 Лушпиння соняшнику – 16-17%. 

 

Вся продукцiя при вiдвантаженнi з Товариства посвідчується: «Посвiдчення про якiсть», 
виданим вимiрювальною виробничою лабораторiєю Товариства (що має відповідну акредитацію). 

 

В звітному 2019 роцi основними покуцями продукції та послуг Товариства були наступні 
клієнти-замовники: ТОВ АГРОСТІЛ ЛТД, ПП Алмаз-М, АФ "ХЛІБОРОБ" У ФОРМІ ТОВ, ПП 
Вторіс, ТОВ Кернел-Трейд, ПАТ Креді Агріколь Банк, ПРАТ Кропивницький 
олійноекстракційний завод, Кумпан Сергій Сергійович, Маковейчук Микола Олексійович, ПП 
ОВІКОМ-МЕТ, ТОВ ОРІЙ, ТОВ ПОЛІПЛАСТ, ПрАТ Полтавський олійноекстракційний завод - 
Кернел-Груп, ПАТ Райффайзен Банк Аваль, СП ТОВ ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ, ТОВ 
ТРАНСГРЕЙНТЕРМІНАЛ, ТОВ ПП Химтяжмонтаж. 

 

Подальше збільшення обсягу реалізації по Товариству в наступних звітних періодах планується 
досягати залученням нових контрагентів та участі в тендерах. 

 

Робота одноосібного виконавчого органу – директора Товариства протягом звітного 2019 року 
була спрямована  на забезпечення ефективного використання виробничого потенціалу, 
забезпечення контролю за надходженням та використанням коштів, забезпечення всіх виробничих 
підрозділів замовленнями та встановлення ефективної системи внутрішнього управління по 
Товариству. 

 
 
 

3. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ. 
Товариство за звітний 2019 рік складає фінансову звітність разом із цим річним Звітом 

керівництва, так як згідно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні», Товариство належить до категорії – середніх підприємств. 
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Фінансова звітність Товариства складена у відповідності до вимог Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 
 

За 2019 рік, по Товариству, було отримано доходи у сумі 371 095 тис. грн. (річна фінансова 
звітність – проміжна фінансова звітність за МСФЗ, дата переходу 01.01.2019 р.). 

 

Склад доходів Товариства:  
 

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 259867 тис. грн. 

- інші операційні доходи 43903 тис. грн. 
- інші фінансові доходи   88 тис. грн. 
- доход від участі у капіталі 0 тис. грн. 
- інші доходи 67237 тис. грн. 
- доходи з податку на прибуток 0 тис. грн. 

 
Загальна сума витрат по Товариству за звітний період становить 285 127 тис. грн. (річна 

фінансова звітність – проміжна фінансова звітність за МСФЗ, дата переходу 01.01.2019 р.). 
 

Склад витрат Товариства:  
 

- Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 238327 тис. грн. 

- Адміністративні витрати 14300 тис. грн. 
- Витрати на збут 0 тис. грн. 
- Інші операційні витрати 10725 тис. грн. 
- фінансові витрати 988 тис. грн. 
- витрати від участі у капіталі 0 тис. грн. 
- інші витрати 3859 тис. грн. 
- витрати з податку на прибуток 16928 тис. грн. 

 
Річні фінансові результати Товариства  
По результатам роботи Товариства за звітний 2019 фінансовий рік по підприємству було 

отримано чистий прибуток на суму  85 968 тис. грн. (річна фінансова звітність – проміжна 
фінансова звітність за МСФЗ, дата переходу 01.01.2019 р.).  
 
 
 
 
 

4. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. 
 

Ліквідність Товариства. 
Показники платоспроможності (ліквідності) Товариства  

(річна фінансова звітність). 

Показники Норма станом на 
01.01.2019 р. 

станом на 
31.12.2019 р. 

1 3 4 5 
Показники платоспроможності (ліквідності)  

1. коефіцієнт абсолютної ліквідності > 0,5 0,0002 0,0001 
2. коефіцієнт швидкої ліквідності > 0,7 0,4948 0,4739 
3. коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) > 1,0 0,8274 0,5020 
4. коефіцієнт покриття  зобов’язань власним 
капіталом (фінансування) < 1,0 7,7744 7,6250 

 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частку поточних зобов'язань підприємства 
можна покрити за допомогою абсолютно ліквідних активів. Нормативне значення показника 
повинно бути не менше 0,5.  

Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, яку частку поточних зобов'язань підприємства можна 
покрити за допомогою абсолютно та швидколіквідних активів. Нормативне значення показника 
повинно бути не менше 0,7.  

 



 16

 
 
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) показує, яку частку поточних зобов'язань 

підприємства можна покрити за допомогою абсолютно, швидко та повільно ліквідних активів. 
Нормативне значення показника повинно бути не менше 1.  

Коефіцієнт покриття  зобов’язань власним капіталом (фінансування) показує, яку частку 
(питому вагу) залучені кошти займають у власному капіталі Товариства. Цей показник повинен 
бути не вище 1 (нормативне значення).  

 

Аналіз показників показує, що ліквідність Товариства станом на кінець звітного періоду має в 
цілому негативну динаміку (відбулося зменшення всіх розрахованих показників ліквідності, за 
винятком показника покриття зобов’язань власним капіталом /фінансування/, який знаходиться в 
своїх оптимальних значеннях). Так, за 2019 рік, маємо:  

 коефіцієнт абсолютної ліквідності, зменшився на -0,0001 (коефіцієнт не відповідає 
нормативному значенню, як на початок, так і на звітного періоду); 

 коефіцієнт швидкої ліквідності, зменшився на -0,0209 (коефіцієнт не відповідає 
нормативному значенню, як на початок, так і на звітного періоду); 

 коефіцієнт поточної ліквідності, зменшився на -0,3254 (коефіцієнт не відповідає 
нормативному значенню, як на початок, так і на звітного періоду). 

 

Значень показників покриття зобов’язань власним капіталом /фінансування/ за 2019 рік, 
знаходиться в нормативному діапазоні своїх значень. Залучені кошти на протязі звітного 2019 
року займають опосередковану питому вагу у власному капіталі Товариства, що є відносно 
позитивним фактором.   

Проведений аналіз за 2019 рік свідчить про те, що загальний фінансовий стан Товариства за 
звітний період є умовно задовільним, у зв’язку з його не достатньою абсолютною, швидкою та 
загальною ліквідністю за звітний період. 
 
Зобов'язання Товариства. 

Станом на 31 грудня 2019 року по Товариству наявні довгострокові зобов’язання,  
довгострокові забезпечення, а також поточні зобов'язання, поточні забезпечення на загальну суму 
1 406 815 тис. грн. (річна фінансова звітність – проміжна фінансова звітність за МСФЗ, дата 
переходу 01.01.2019 р.) і складаються з: 

 

- довгострокові кредити банків 0 тис. грн. 
- інші довгострокові зобов’язання 556899 тис. грн. 
- довгострокові забезпечення 8945 тис. грн. 
- цільове фінансування 0 тис. грн. 
- короткострові кредити банків 0 тис. грн. 
- Векселі видані 0 тис. грн. 
- поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 

зобов’язанями 21 тис. грн. 

- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 56878 тис. грн. 
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом 1752 тис. грн. 

- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі 
страхування 0 тис. грн. 

- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати 
праці 0 тис. грн. 

- поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 0 тис. грн. 
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

учасниками 0 тис. грн. 

- поточні забезпечення 4308 тис. грн. 
- інші поточні зобов’язання 778012 тис. грн. 

 

Поточні зобов’язання та довгострокові зобов'язання по Товариству на протязі звітного 2019 
року, що закріплені договірними відносинами, контролюються керівництвом Товариства за 
строками виникнення та термінами проведення розрахунків. 
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5. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ. 
Сучасний період економіки України характеризується не тільки певними проблемами в 

економічній сфері, а й глобальною кризою в екології. Екологічний стан України потребує 
вирішення еколого-економічних проблем вітчизняних підприємств, проведення ефективної 
політики в сфері забезпечення екологічної безпеки, основи якої започатковані в Конституції 
України, де визначено пріоритет екології і державної підтримки заходів щодо охорони довкілля. 

Успішна реалізація екополітики значною мірою залежить від можливості забезпечення 
екологічної безпеки при здійсненні виробничої діяльності підприємств, котру необхідно 
розглядати у взаємодії екології і економіки, тому що серед антропотехногенних факторів 
виникнення несприятливих екологічних ситуацій особливе місце посідає сфера виробництва. 

Товариство послідовного реалізує процес екологічної безпеки, переходу виробничої діяльності 
Товариства на позиції екологічного імператива, тобто здійснення виробничого процесу на 
екологічно орієнтованій основі. При здійсненні екологізації виробництва Товариство здійснює 
превентивні заходи, які дозволяють запобігати забрудненню довкілля за умови включення 
екологічних пріоритетів до цілей економічної діяльності підприємств. 

Цільовою зазначеного процесу є мінімізація негативного впливу діяльності підприємства на 
довкілля без зменшення величини прибутку при дотриманні чинних екологічних норм у процесі 
виробництва.  

 

Після проведення екологічного огляду Товариство вирішило здійснювати наступні заходи:  
- зменшення обсягів водоспоживання; 
- зменшення обсягів споживання енергії; 
- зменшення обсягів забруднюючих викидів в повітря; 
- повідомлення постачальників та наших споживачів про природоохоронну діяльність;  
- інформування працівників Товариства про природоохоронну діяльність. 

 

6. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА. 
 

Виробничий персонал Товариства 
За звітний 2019 рік середня кількість працівників по Товариству складає 226 чоловік. 
Відповідно до штатного розпису на 2019 рік, загальна кількість працівників по Товариству 

становила: 
Найменування 01.01.2019 р. 31.12.2019 р. Довідково: 2018-2019р.р. 

Усього, осіб 233 227 231 
                з них жінок, осіб 65 61 64 
Жінок на керівних посадах (%, до 
загальної кількості працівників на 
керівних посадах) 

21,4 21,4 21,4 

 

Кадрова політика Товариства 
Створення конкурентоспроможного підприємства завжди пов’язано з якісно сформованою і 

врегульованою кадровою політикою, яка виступає ядром системи управління персоналом. 
 Основною метою кадрової політики Товариства є підвищення ефективності управління 

персоналом шляхом створення ефективної системи управління персоналом, спрямованої на 
отримання максимального прибутку й забезпечення конкурентоспроможності, що ґрунтується на 
економічних стимулах і соціальних гарантіях та сприяє гармонійному поєднанню інтересів 
працівників і роботодавця.  

Так, як важливою умовою успішної діяльності виробничого пiдприємства є навчання та 
розвиток персоналу, в Товаристві дiє кадрова програма, яка спрямована на забезпечення рiвня 
квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам заводу: професiйна пiдготовка та адаптацiя, 
планування професiйної кар'єри працюючих, стимулювання розвитку персоналу. 

 

Система управлiння персоналом розроблена та впроваджена  з метою  активного  впливу на 
дiяльнiсть підприємства в цiлому та в частинi розвитку та пiдвищення квалiфiкацiйних та 
професiйних навичок працiвникiв Товариства. 

Товариством забезпечується безперервний процес професiйного навчання працiвникiв для 
пiдготовки їх до бiльш якiсного i професiйного виконання основних функцiй та нових виробничих 
функцiй, професiйно- квалiфiкацiйного просування, формування резерву керiвникiв та 
вдосконалення соцiальної структури персоналу.  
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Рівні можливості при працевлаштуванні та повага до прав людини 
Керівництво Товариства неухильно дотримується статті 2-1 КЗпП України, та 

гарантує рівні можливості працевлаштування незалежно від походження, 
соціального та майнового стану, статі, мови, політичних поглядів, релігійних 
переконань, роду і характеру занять, місці проживання. 

Всі громадяни мають рівні можливості при працевлаштуванні до Товариства, з урахуванням 
характеру роботи або умов її виконання. 

Також всім діючим працівникам Товариства гарантується повага до прав людини без будьяких 
обмежень щодо раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 
статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного та соціального походження, 
віку, стану здоров’я, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або 
іншими ознаками. 

Діяльність Товариства побудована на безумовному дотриманні вимог законодавства з охорони 
праці та безпечного ведення робіт.  

Працівники забезпечуються спецодягом та спецвзуттям, а також засобами індивідуального 
захисту для безпечного виконання робіт. 

В Товаристві створена Служба охорони праці, якою розроблена та запроваджена на заводі дієва 
система управління охороною праці. 

Станом на 31 грудня 2019 року, в Товаристві регулювання взаємовідносин між роботодавцем і 
працівником з питань охорони праці здійснюється: 

 Колективним договором Товариства. 
 Положенням Про охорону праці та безпеки. 
 Положенням Про службу охорони праці 

 

Соціальна політика Товариства 
Соціальна політика в Товаристві визначається діючим на підприємстві Колективним договором. 

Колективний договір Товариства визначає трудові відносини працівників підприємства, режим 
праці та відпочинку, системи та форми оплати праці, матеріального стимулювання за 
результатами праці, соціальні гарантії компенсації та пільги в сфері праці. 
 
7. РИЗИКИ. 

До основних ризикiв в дiяльностi Товариства протягом звітного 2019 року можна вiднести 
економiчнi та законодавчi проблем в державi, виплата штрафних санкцiй за порушення договiрних 
зобов'язань, виплата штрафних санкцiй за iншi порушення дiючого законодавства. 

 

Істотними проблемами, що впливають на діяльність Товариства також є фінансово-економічні 
проблеми, а саме: інфляційні процеси –  підвищення цін на енергоресурси, товарно-матеріальні 
цінності, стрімке підвищення вартості комунальних послуг (опалення, електроенергію, 
водопостачання електроенергію, паливно-мастильні матеріали), подорожчання позичкових 
ресурсів, а також система оподаткування. 

 

Крім того слід, зазначити і про сезонні фактори, що впливають на економiчний стан 
Товариства. 

 

В звітному 2019 році завдання та полiтика Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками 
передбачає здiйснення таких основних заходiв: 
 iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. 

Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних 
та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а 
також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю 
пiдприємства;  

 оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових 
ризикiв;  

 визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими 
видами фiнансових ризикiв.  
Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових 
операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди 
коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв, визначенням розмiру можливих 
фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. 
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Основні характеристики систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства 
Станом на 31 грудня 2019 року, спецiального документу, яким би описувалися характеристики 

систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не 
затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони 
включають в себе такi елементи, як:  
1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); 
2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);  
3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, 
перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне 
опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). 

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях 
управлiння Товариством. 

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв.  
Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.  

Основними цiлями Товариства при управлiннi ризиками є: 
 забезпечення реалiзацiї стратегiї розвитку та ефективного функцiонування, у тому числi 

стосовно ризикiв, якi бере на себе Товариство у своїй дiяльностi; 
 забезпечення iнтересiв учасників Товариства; 
 забезпечення вiдповiдностi внутрiшнiх нормативних документiв Товариства вимогам 

чинних нормативних актiв України. 
Основнi фiнансовi iнструменти Товариства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають 

грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються 
наступним фiнансовим ризикам: 
 ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. 

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;  
 ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини 

недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може 
бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, 
з метою погашення зобов'язань;  

 кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових 
зобов'язань контрагентами (дебiторами). 

Ринковий ризик 
Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi 

умови можуть знецiнити iнструмент.  
Товариство пiддається валютному ризику у звiтному 2019 роцi, але ринковий ризик від 

валютних операцiй не є суттєвим для фінансового стану Товариства і має не значний вплив. 
Ціновий ризик 

Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися 
внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для 
окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку.  

В звітному 2019 році керівництво постійно проводить моніторинг ринкових змін на ціни і, 
наразі, своєчасно, реагує, відповідними господарськими операціями, на зміну кон’юнктури ринку.  

Кредитний банківський ризик 
У звiтному роцi, процентнi фiнансовi зобов'язання вiдсутнi в Товариствi (кредитiв банкiв 

підприємство не має). Товариство в 2019 році не пiддається ризику коливання процентних ставок 
тому, що не має кредитних угод з банкiвськими установами. 

Ризик втрати лiквiдностi 
У 2019 роцi, Товариство перiодично проводило монiторинг показникiв лiквiдностi, але нажаль, 

заходiв, що вживало Товариство протягом звiтного перiоду, для запобiгання негативних явищ, з 
метою вийти на орiєнтовно-нормативнi показники лiквiдностi Товариства, виявилося не 
достатньо. Товариство не має доступу до фiнансування у достатньому обсязi.  

Кредитний торгівельний ризик  
Товариство схильне до кредитного торгівельного ризику, який виражається як ризик того, що 

контрагент – дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання 
перед Товариством. 
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У звiтному перiодi по Товариству, кредитний торгівельний ризик регулярно контролювався. 

Кредитний торгівельний ризик стосується дебiторської заборгованостi.  
Управлiння кредитним торгівельним ризиком здiйснювалося, в основному, за допомогою 

аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованість та безпосереднім нарахуванням резервів (за 
потреби). Дебiторська заборгованiсть в Товаристві протягом звітного періоду регулярно 
перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi. 
Розмір резерву по кожному контрагенту в 2019 році визначався індивідуально.  

Товариство в 2019 роцi укладало угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними 
сторонами.  
 

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства у 2019 роцi мали такi зовнiшнi 
ризики, як: нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; непередбаченi дiї державних органiв; 
нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової та iн.) полiтики; непередбачена змiна 
кон'юнктури ринку; непередбаченi дiї конкурентiв. 

До досить значних факторiв ризику, що впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 
перiоду, все ж таки, слiд вiднести – недосконалiсть чинного законодавства України, яке регулює 
фiнансову i господарську дiяльнiсть Товариств. 
 

Станом на 31 грудня 2019 року в Товариствi не створено служби з внутрiшнього контролю та 
управлiння ризиками. Створення служби внутрiшнього аудиту, також не передбачено внутрiшнiми 
документами Товариства. 

 

Директор та менеджмент Товариства приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на 
власнi знання, досвiд та застосовуючи наявнi ресурси. 

Товариство здiйснює такi заходи щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та 
розширення виробництва: постiйне пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв пiдприємства, захист 
прав та iнтересiв пiдприємства згiдно норм чинного законодавства, в тому числi i шляхом 
звернення до суду, вжиття підприємством максимальних дiй для унеможливлення невиконання 
договiрних зобов'язань, отримання підприємством необхiдних дозволiв та лiцензiй, отримання 
яких передбачено дiючим законодавством, вчасна сплата до бюджету податкiв та здiйснення всiх 
iнших необхiдних платежiв, також підприємство спрямовує частину свого прибутку на 
розширення виробництва.  
 
 
8. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ. 

В 2018-2019 р. р. Товариство для власних потреб проводило власні маркетингові дослідження 
ринку на якому працює, а також здійснювало моніторинг різних аспектів діяльності підприємств-
конкурентів всеукраїнського та регіональних ринків. 

 

Виробництво олiї, збагаченої вiтамiнами, дозволяє розширити ринки збуту та пiдвищити 
конкурентоспроможнiсть продукцiї, що виробляється Товариством. 

 

На протязі 2019 року були проведені наступні роботи, які матимуть позитивний вплив на 
діяльність Товариства у майбутніх звітних періодах: 

1. На підставі спеціального Дозволу на користування надрами №4822 від 26 грудня 2016 
року (протягом п’яти років /2016-2021 р. р./ проводиться та буде проводитися геологічне 
вивчення), в тому числі дослідно-промислова розробка питних підземних вод зі 
свердловин (3 /три/ одиниці), що знаходяться на території Товариства. Станом на 
31.12.2019 року обсяг витрат по Товариству складає – 1 202 тис. грн. (1 201 652,05 грн.). 

2. На підставі проекту «Реконструкція котельної олійноекстракційного заводу з 
розширенням та встановленням турбогенератора електричною  потужністю до 22МВт на 
місці існуючого складу шроту» за адресою: Одеська область, місто Чорноморськ, вулиця 
Транспортна, будинок 44. Підприємство реалізує будівництво будівлі для встановлення 
обладнання паротурбінної конденсаційної електростанції  (ПКЕС) та складу для 
зберігання палива (лушпиння соняшникового). Станом на 31.12.2019 року обсяг витрат 
(освоєнь) по Товариству складає – 621 453 тис. грн. (621 453 321,27 грн.). 
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9. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ. 
В 2019 році Товариство не вкладало свої інвестиції в короткостроковій перспективі, відповідно, 

поточні фінансові інвестиції, як станом на 01.01.2019 року, так і станом на 31.12.2019 року на 
підприємстві – відсутні. 

На початок звітного періоду в Товаристві, також, були відсутні і довгострокові фінансові 
інвестиції. Протягом 2019 року Товариство провело відповідну роботу, щодо фінансових 
інвестицій на довгострокових умовах.   

Станом на 31 грудня 2019 року в Товаристві наявні довгострокові фінансові інвестиції на суму 
319 345 тис. грн. Товариство володіло частками у статутних капіталах інших юридичних осіб 
(внески Товариства в статутні капітали інших господарюючих суб’єктів у формі господарських 
товариств). 
 
 
10. ВІРОГІДНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ТОВАРИСТВА. 

Товариство планує здiйснювати господарську дiяльнiсть вiдповiдно до мети та предмету 
дiяльностi, визначених Статутом Товариства, а також основних напрямкiв дiяльностi, 
затверджених рiшенням загальних зборiв учасників Товариства.  

Перспективнiсть подальшого розвитку Товариства залежить вiд прийняття та виконання 
адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища, а саме: ефективної 
фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної 
реалiзацiї маркетингових програм тощо. 

Перспективнi плани розвитку Товариства: підприємство планує i надалi здiйснювати 
виробництво продукцiї в обсягах не менших нiж на даний час та виробляти продукцiю найвищої 
якостi. 

Прогнози та плани – це перш за все, подальша модернiзацiя iснуючого обладнання та замiна на 
нове, з метою збiльшення потужностi виробництва по переробцi насiння соняшника. Розширення 
асортименту фасованої продукцiї та збiльшення об'ємiв виробництва за рахунок автоматизацiї 
процесу фасування. 

На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози 
й детальні плани.  

Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому, є 
збільшення інфляції та залежність від отримання позитивного рішення під час участі у тендерах на 
отримання замовлень на конкурсних засадах. 
 
 
 
 

ДИРЕКТОР 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
„УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ”           ___________________ С. В. Шуліка 

                                                                                                                
 

                                                                                                                                                             М. П. 

 
 
Адреса: 68001, Україна, Одеська область, 
м.Чорноморськ, вул. Транспортна, буд. 44   

 

  Дата: 27 лютого 2020 року 


