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Загальні відомості про підприємство 
та його характеристики

Адреса: 56301, вул. Визволення, 104, смт. Врадіївка, 
Миколаївської області. 
Тел. (05135)9-63-57, факс (05135)9-63-57

Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом, має 
самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах 
банків, печатку із своїм найменуванням, бланки. Підприємство 
здійснює свою виробничо-господарську діяльність з метою 
отримання прибутку, несе відповідальність за результати своєї 
діяльності та виконання зобов’язань перед контрагентами, надає 
послуги з високими споживчими властивостями та якістю.

Відповідно до Статуту основними видами діяльності підприємства є:
o 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються 

на фермах;
o 46.21 Оптова торгівля зерном, насінням і кормами для тварин;
o 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
o 52.10 Складське господарство (приймання, сушіння, очищення, 

зберігання та відвантаження автомобільним транспортом);
o 52.24 Транспортне оброблення вантажів.

Можливість виконання відповідних видів діяльності забезпечена 
наявними виробничими потужностями ТОВ «АК «Врадіївський»:
o ємність з одночасного зберігання зерна — 41,0 тис. тонн, у т.ч.:

o металеві ємності — 28,0 тис. тонн;
o склади підлогового зберігання — 8,5 тис. тонн;
o елеватор — 4,5 тис. тонн;

o комбікормовий завод продуктивністю близько 7 тис. тонн 
комбікормів на рік серед яких комбікорми:
o для дорослих тварин ВРХ;
o свиней;
o супоросних та лактуючих свиноматок;
o телят та поросят.

o Основні виробничі потужності розташовано на земельній ділянці 
площею 5,53 га.

o Приймання зерна забезпечують 2 стаціонарних автопідйомника 
продуктивністю до 2 тис. тонн продукції  на добу, 

o сушіння зернових і олійних культур здійснюють 2 сушарки: 
o Mathews MS-1195 та Mathews-3180 загальною 

продуктивністю 125 тонн/годину. 

Крім того на підприємстві є приміщення: птахоферми, інкубатора, 
кафе «Верста», два житлових будинка, які  знаходяться на земельних 
ділянках площею 7,81 га.



ТОВ "АК "Врадіївський" 4

Основні показники виробничої 
діяльності
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Основні показники виробничої діяльності наведено за обсягами 
приймання зерна з метою надання послуг із його збереження, 
підробітку та подальшого відвантаження на замовлення клієнтів, а 
також за обсягами виробництва комбікормів та побочного продукту.

Протягом 2019 року підприємство суттєво покращило виробничі 
показники:

o Загальні обсяги приймання збільшено на 130% у порівнянні з 
2017 роком та на 12,8% у порівнянні з 2018 роком;

o Виробництво комбікормів у 2019 році зросло на 6% у порівнянні з 
2017 роком та на 3,0% у порівнянні з 2018 роком.
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Основні показники виробничої 
діяльності

На підприємстві забезпечено цілодобовий режим роботи за всіма 
технологічними операціями: прийманням та відвантаженням 
зернових та олійних культур, визначенням їх кількісно-якісних 
показників, що обов’язково враховуються при розміщення зерна в 
зерносховищах. Забезпечення кількісно-якісних показників при 
зберіганні продукції здійснюється за рахунок комплексу 
технологічних операцій: сушіння, підробітку, освіження зернових та 
олійних культур. Щоденне виконання лабораторного контролю за 
станом зерна на збереженні та, за необхідності, виконання 
відповідних операцій з його підробітку, унеможливлює його 
псування або погіршення якості та забезпечує високий рівень 
послуг, що надаються підприємством.

Виробнича лабораторія ТОВ «АК «Врадіївський» використовує 
сучасне обладнання, яке дозволяє оперативно та з високою 
точністю визначати різноманітні показники якості зерна та надає 
всю необхідну інформацію для прийняття рішень щодо його 
розміщення за відповідними показниками. 

Підприємством впроваджено автоматизовану систему ведення 
кількісно-якісного обліку продукції та всіх технологічних операцій, 
що, разом із затвердженими процесами з прийняття рішень та 
персональної відповідальності, зводить до мінімуму помилки

персоналу

Лабораторію оснащено сучасним устаткуванням та обладнанням:

o Пробовідбірники Rakoraf виробництва Pfeuffer GmbH (Німеччина);

o Експрес-аналізатори якості продукції Infratec 1241 виробництва 
FOSS Analytical A/S (Данія) , Instalab 600 виробництва DICKEY-john 
(США);

o Електронні ваги Scout OHAUS (Швейцарія).

Все лабораторне устаткування належним чином обслуговується та, 
за потреби, оновлюється. Персонал періодично проходить 
відповідне навчання для підтримання високої кваліфікації.
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Основні фінансові показники 
діяльності підприємства

Розробленою підприємством обліковою політикою визначено 
сукупність принципів та методів, що використовуються при 
відображенні господарських операцій в бухгалтерському обліку і 
складанні фінансової звітності відповідно до П(с)БО.
Визначення виручки від реалізації та фінансових результатів 
діяльності, порядок обчислення податкових та інших обов’язкових

платежів проводиться товариством у порядку, передбаченому 
нормативними актами України з питань бухгалтерського обліку, 
звітності та оподаткування. Загальний дохід товариства 
складається з надання послуг по роботі з сільгосппродукцією та 
виробництва комбікормів. У звітному періоді підприємством 
збільшено обсяги виробництва, зокрема приймання продукції на 
зберігання на 12,8% та виробництво комбікормів на 3% порівняно з 
2018 роком. Відповідно дохід від виробничої діяльності збільшився 
на 3 600 тис. гривень, що забезпечило стабільність діяльності та 
позитивний чистий фінансовий результат .

Виробничі потужності (елеваторні та складські ємності)  
підприємства використано на 276% (відносно ємності одночасного 
зберігання), або зроблено 2,8 оберти. Вироблено 7180 тони 
комбікорму для дорослих тварин ВРХ, свиней, супоросних та  
лактуючих свиноматок, телят, поросят.

У своїй діяльності підприємство стикається з певними ризиками, що 
можуть давати стримуючий фактор для подальшого розвитку:
o зростання вартості енергоносіїв;
o зростання вартості матеріально-технічних ресурсів;
o необхідність інвестиційних витрат на  підвищення потужностей 

підприємства при прийманні продукції (необхідність 
встановлення додаткових авторозвантажувачів);

o Конкуренція на ринку з боку підприємств та компаній, що 
працюють в аналогічному секторі економіки.

Показники 2018р. 2019р. +,-
відхилення

Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 57 764 61 148 3 384

Інші операційний дохід 517 733 216
Всього доходів: 58 281 61 881 +3 600
Собівартість реалізованої продукції (48 241) (42 402) 5 839
Адміністративні витрати (4 657) (5 218) (561)
Витрати на збут (2 022) (973) 1 049
Інші операційні витрати (2 333) (1 860) 473
Інші доходи - 148 148
Інші витрати - (207) (207)
Витрати з податку на прибуток (1 060) (1 974) (914)
Чистий фінансовий результат (32) 9 395 9 427
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Екологічні аспекти діяльності

Підприємство приділяє велику увагу питанням захисту 
навколишнього середовища та дотриманню вимог чинного 
законодавства.

Основні технологічні процеси підприємства, пов’язані з операціями з 
зерном та виробництва комбікормів, є джерелом шкідливих викидів 
до навколишнього середовища та утворення відходів.

Для усунення або мінімізації можливого негативного впливу на 
навколишнє середовище на підприємстві впроваджено певні 
інженерні, технологічні та організаційні заходи для усунення ризиків 
негативного впливу на навколишнє середовище відповідно до 
вимог чинного законодавства.

Зокрема, авторозвантажувач, як основне джерело пилу, 
встановлено в закритому ангарі, обладнаному системою очищення 
повітря виробництва «Simatec A/S» (Данія). Таким чином, 
концентрація забруднюючих речовин в атмосфері в межах 
санітарно-захисної зони та в найближчих житлових забудовах не 
перевищує гранично допустимих значень.

ТОВ «Агрокомбінат «Врадіївський» є платником екологічного 
податку та складає статистичну звітність за формою 2-ТП (повітря).

Водогосподарська діяльність здійснюється на підставі дозволу на 
спец водокористування, отриманому в липні 2015 року строком на 5 
років, із забором води для виробничих (технологічних), санітарно-
гігієнічних та питних потреб з свердловини, розташованої на 
території підприємства. ТОВ «Агрокомбінат «Врадіївський» сплачує 
рентну плату за користування надрами для видобування корисних 
копалин, за спеціальне використання води та викиди відходів в 
атмосферу.

Відходи, що утворюються в процесі виробничої діяльності 
підприємства збираються та тимчасово зберігаються у спеціально 
відведених для цього місцях. Організація належного безпечного 
зберігання відходів передбачає їх сортування та роздільне 
зберігання. Місця тимчасового зберігання відходів мають 
відповідне маркування та унеможливлюють їх змішування, 
потрапляння шкідливих речовин у навколишнє середовище, 
засмічення території підприємства і прилеглих земель та 
збереження якісних властивостей відходів. Накопичені відходи 
передаються (реалізуються) спеціалізованим організаціям, які 
мають відповідні ліцензії на поводження з відходами, згідно 
укладеним з ними договорам.
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Соціальні аспекти та кадрова політика

Загальна сума витрат на оплату праці разом з нарахуванням 
єдиного внеску у 2019 році склала 12 631,00 тис. гривень., в т.ч. 3 
143,30 тис. гривень премії, 473,40 тис. гривень матеріальна 
допомога, що на 18,6% більше ніж у 2018 році за рахунок збільшення 
обсягів виробництва, а чисельність працівників зменшилася на 4,8%. 
У 2019 році середньомісячна  заробітна плата по підприємству 
склала 10 713 гривень — на 15,3% більше ніж у 2018 році.

Основні принципи кадрової політики підприємства відображено в 
колективному договорі та правилах внутрішнього трудового 
розпорядку. Всі заходи щодо роботи з кадрами — добір, атестація, 
навчання, заздалегідь плануються й узгоджуються з виробничими 
планами та поточними завданнями. Відділ кадрів здійснює пошук і 
добір персоналу на вакантні посади згідно з вимогами до рівня 
кваліфікації та професійної компетенції кандидатів, до їх 
особистісних, професійних, психологічних і соціальних якостей. 
Пошук і добір фахівців і робітників проводиться як із зовнішніх, так і  
із внутрішніх джерел.

На підприємстві розроблено та діє  Положення по оплаті праці, 
згідно з яким проводиться оплата праці робітників товариства. 

З метою  впровадження матеріального стимулювання трудового 
колективу ТОВ «Агрокомбінат «Врадіївський», зацікавленості 
робітників в нарощуванні обсягів виробництва та економного 
використання матеріально-технічних ресурсів затверджено  
Положення про  матеріальне стимулювання працівників  
товариства, в залежності від показників виробництва та фінансово-
економічних показників. Розроблені та введені в дію накази, 
положення, інструкції та схеми з охорони праці підприємства та 
техніки безпеки. Щотижня обстежуються всі об'єкти підприємства з 
питань дотримання трудової дисципліни, пожежо-вибухобезпеки , 
схоронності зерна підприємства.

З метою створення  на робочих місцях в кожному структурному 
підрозділі умов праці відповідно до нормативно-правових актів, а 
також забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав 
працівників у галузі охорони праці на підприємстві створена та діє 
служба охорони праці.

Проводиться періодичний аудит охорони праці та  оцінка технічного 
стану виробничого обладнання та устаткування на відповідність 
нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що 
визначаються законодавством, та за їх підсумками вживаються 
заходи з усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих 
факторів.

Працівникам  під час прийняття на роботу і в процесі роботи 
проводиться інструктаж, навчання з питань охорони праці, з питань 
надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних 
випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.
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Соціальні аспекти та кадрова політика

Фінансуються та проводяться попередні і періодичні медичні огляди  
працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи 
небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у 
професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду 
осіб віком до 21 року.

Постійно проводиться робота по покращенню стану санітарно-
побутових умов виробничих та побутових приміщень.

Основні соціально-економічні показники стану охорони праці  (число 
нещасних випадків на виробництві, число професійних 
захворювань), які є безпосереднім наслідком стану охорони праці,  
характеризуються належним рівнем організації.

Облікова чисельність працівників станом на 01.01. 2020р. складає 
80 чоловік.

Облікова чисельність ІТР і службовців 33 чоловіка, з них жінок — 26 
чоловік, у тому числі: що мають вищу освіту 25 чоловік, середнє 
спеціальне 20 чоловік. За звітний період прийнято 17 робітників. 
Звільнено 13 робітників.

В цілях підготовки підвищення кваліфікації фахівців і робочих 
масових професій на підприємстві проводилися навчання без 
відриву від виробництва за спеціальностями: 

o апаратники оброблення зерна — 3 чоловіка; 

o технік-технолог зі зберігання зерна — 3 чоловіка. 

Навчається без відриву від виробництва у вищих навчальних 
закладах — 1 фахівець. Надання щорічних відпусток здійснюється 
згідно затвердженого графіка відпусток. За станом на 01.01.2020р. 
штат підприємства постійними працівниками укомплектовано 
повністю.
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Перспективи розвитку

Стабільність та перспективи розвитку підприємства ґрунтуються на 
декількох основних факторах: 
o високопрофесійних кадрах;
o досконалих внутрішніх правилах та процедурах;
o сучасному технічному та технологічному оснащенню.

Адміністрація підприємства забезпечує створення «здорового» 
клімату в колективі, створює умови для підвищення робітниками 
кваліфікації, їх продуктивної та безпечної праці.

Постійний контроль виробничо-технологічних чинників та аналіз 
фінансово-економічних показників діяльності дозволяють 
визначити напрямки вдосконалення існуючих процесів.

Забезпечення конкурентоспроможності ТОВ «АК «Врадіївський» 
здійснюється впровадженої кадровою політикою, постійним 
моніторингом ринкової ситуації в галузі  та уважним ставленням до 
необхідності технологічного вдосконалення виробничих 
потужностей підприємства. Зокрема:
o підприємством планується модернізація пункту розвантаження 

автомобілів з метою підвищення його продуктивності до не 
менше ніж 80 тонн на годину;

o виконуються роботи з реконструкції нижніх галерей складів 
підлогового зберігання.

Ринкові умови діяльності підприємства вимагають оперативного та 
стратегічного планування діяльності, відстеження кон'юнктурних 
змін на ринку та відповідного корегування планів.

Стратегічними завданнями для підприємства є:
o забезпечення безперервної діяльності;
o забезпечення прибуткової діяльності;
o визначення проблем та перспектив розвитку підприємства в 

конкурентному середовищі;
o визначення найбільш впливових факторів на діяльність 

підприємства;
o корегування планів та впровадження відповідних заходів для 

досягнення основних цілей діяльності — безперервності та 
прибутковості.

Генеральний директор
ТОВ «АК «Врадіївський» М.В. Зінар


