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0пис дIяльнOстl
Товариство з обмеженою вiдповiда-тlьнiстю <Спецiалiзоване пiдприемство
кСвинець>>, код еДРПОУ З946З27|,зареестровано у единому державному peecTpi
юридитIних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв 29.|0.20114 за М12691020000005009.
Мiсцgзнаходження пiдприемства : 85110,.Щонецька обл., м. Костянтинiвка, вУл. Богдана
Хмельницького,1 .
,Щиректор

ТОВ кСП

<<Свинець>>

Шуйський Олег Вiталiйович, РНОКПП 2685205t34 призначений згiдно наказу Nl
1 вiд 29.10.2014 р. працював з 01.01 .2020р. по 16.08.2020р.,
_

Петров Сергiй Сергiйович, РНОКПП 2907501817 призначений 3гiдно наказУ Ne
137lK вiд '14.08.2020р. працюе з |7.08.2020 р. по 3|.l2.2020p.

ТОВ (СП

<<Свинець>>

здiйснювало насryпнi види дiяпьностi та отримувЕtпо доходи вiд:

- виробництва та реалiзацii свинцю та свинцевих сплавiв на терито|rii Украiни та за

ii

межами;

- переробки давальницькоi сировини;
- операцiй

з

iноземною вапютою;

- оптова торгiвпя виробiв iз

свинцю, iнших ТМЦ;

- послуги вантажного автомобiльного транспорту.

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

с

Загальнi збори його
Учасникiв. У Товариствi створюеться одноособовий виконавчий орган - ,Щиректор, який
здiйснюе поточне керiвництво його дiяльнiстю i е пiдзвiтним Зага-rrьним зборам Учасникiв

Згiдно Стаryту Органом управлiння ТОВкСП>Свинець>

Товариства.

Органом управлiння Товариством е Загальнi збори його Учасникiв. Вони
складаються з Учасникiв Товариства. Учасники мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйну
розмiру ik часток у Статутному'kапiталi Товариства. Один голос вiдповiдае одному
вiдсотку Статутного капiталу Товариства.

Голова Зборiв Товариства забезпечуе скликання Загальних зборiв Учасникiв, розгляд
процедурних питань, якi надходять вiд Учасникiв, ведення протоколiв та здiйснюе iншi
функцii, передбаченi цим Статутом. Загальнi збори Учасникiв можуть прийняти регламент
про порядок iх скликання та проведення. Загальнi збори Учасникiв Товариства е
правомочними, якщо на них присутнi Учасники, що володiють у сукупностi бiльш як 60
вiдсотками голосiв.

Загальнi збори Учасникiв Товариства скликаються Головою Товариства не рiдше
двох разiв на рiк.Загальнi збори Учасникiв Товариства повиннi скJIикатися також на
вимогу .Щиректора Товариства.
Поточне керiвництво дiяльнiстю Товариства здiйснюеться,Щиректором

Товариства.

,Щиректор призначаеться та звiльняеться з посади рiшенням Загальних зборiв
Учасникiв Товариства. ,Щиректор Товариства може бути призначений i не зi складу
Учасникiв Товариства"

Заступники директора та головний бухгалтер призначаються на посади та
звiльнюються з посад рiшенням ,Щиректора Товариства. .Щиректор здiйснюе керiвництво
оперативною дiяльнiстю Товариства в межах його компетенцii та прав, встановлених цим
Статутом та рiшеннями Зага.гtьних зборiв Учасникiв.
yci питання дiяльностi Товариства, за винятком тих, то вiднесенi
до компетенцii Загальних зборiв Учасникiв.
.Щиректор вирiшуе

,Щиректор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам Учасникiв
ý
виконання ix

рiшень.

та

органiзуе

стрАтв гIя дIловоi дктивностI
ТОВ кСП кСвинець> здiйснюе дiяльнiсть зi збору, зберiгання, переробки та утилiзацii

вторинноi свинцевовмiсноТ сировини на пiдставi лiцензii, виданоi MiHicTepcTBoM екологii та
природних pecypciB з необмеженим TepMiHoM дii.

Основними цiлями пiдприемства ТОВ <СП кСВИНЕЩЬ>

.
.
о
.

е:

виробництво затребуваноi ринком Украiни та краih европи конкурентноI товарнот
продукцii;
забезпеченняоборотностiактивiвпiдприемства;
пiдвищення добробуту населення шляхом створення i забезпечення робочих мiсць;
тlолiпшення екологiчнот ситуацii регiону i краiни в цiлому;

.

отримання прибутку.
Зважаючи на специфiку лiяльностi ТОВ кСП кСВИНЕЦЪ), Bci перерахованi вище цiлi
завжди нерозривнi мiж собою. Так, пiдприемство закуповуе вiдпрацьованi свинцевокислотнi акумуляторнi батареi, свинцево BMicHi вiдходи i лом свинцю, якi е шкiдливими як
дJuI людини, так i для навкоп"-пuоЁо середовищq з метою iх комплексноi повноiутилiзацiТ.
Результатом виробничоТ дiяльностi пiдприемства е випуск готовоТ продукцiТ у виглядi
товарного свинцю та свинцевих сплавiв, що використовуються у виробництвi нових
свинцево-кислотних акумуJuIторних батарей, кабельних обопонок, риболовецьких снастей
та lншого.

плАнуl}Ання дшльностI
Пiдприсмством встановлюсться загальний план виробництва готовоi продукцii на piK.
Рiчний план е базисом для складання квартальних i мiсячних планiв, за забезпечення яких
на кожному етапi вiдповiдае певний департаI\,Iент пiдприемства. З метою бiльш точного
планування дiяльностi пiдприсмства щорiчно затверджуються кiлькiснi обсяги i якiснi
характеристики необхiдного до закупiвлi сировини, встановлюсться графiк роботи
виробничого цеху з урахуванням планових зупинок на ремонти, укладаються рiчнi
контракти i складаеться план вiдвантажень для европейських покупцiв, визначасться частка
продукцii для реалiзацii на внутрiшньому ринку ((за вимогою>. У той же час, зберiгаеться
гнучкiсть щодо встановлених планових показникiв за результатами дiяльностi
пiдприемства на пiдставi регулярного вивчення ситуацii на внутрiшньому i зовнiшньому
ринку та адаптивностi до iх мiнливих умов, якi виходять за запланованi заходи.

Ключовим показником дiяльностi пiдприсмства е обсяг випущеноi i реалiзованоi
ToBapHoi продукцii у ваговому виразi. BapTicHi показники мають другорядний вплив на
стратегiю дiловоi активностi пiдприемства так як BapTicTb реалiзацii готовоi продукцii i
BapTicTb сировини, необхiдного для iT виробництва, TicHo пов'язанi i сильно корепюють

мiж

собою.

З метою полiпшення покЕlзникiв дiяльностi пiдприемства на постiйнiй ocHoBi вживаються
заходи щодо:

ТОВ (СП (СВИНЕЦЬ> дотримуеться принципу високоi оборотностi ToBapiB. Наявнiсть на
складi товарноi продукцii продиктовано узгодженими планами ii продажу на пiдставi
укладених рiчних KoHTpaKTiB i мiсячних зчuIвок покупцiв, що дозволяють визначати на
найближчий перiод часу достатнiсть завантаженостi виробничих потужностей i
необхiднiсть кориryвання обсягiв сировини для закупiвлi. Накопичення i зберiгання
продукцii на складi без позначення'fi належностi та TepMiHiB реалiзацii не передбачено.
Пiдприемство пiдтримус не тiльки необхiднi кiлькiснi, а й якiснi показники продукцii, що
випуска€ться. Вiдповiднiсть високим вимогам кiнцевих споживачiв до товарноi продукцii
забезпечуеться сучасними технологiчними процесами i ретельним аналiзом продукцii як пiд

час, так i пiсля виготовлення партii продукцii.

ТОВ кСП кСВИНЕЩЪ> мае

в розпорядженнi

високотехнологiчне обладнання для аналiзу якостi продукцii, що випускасться, i регулярно
проводить модернiзацiю наявних виробничих лiнiй. Системи менеджменту якостi продукцii
сертифiкована вiдповiдно до ISO 90Р1: 2008.

Таким чином, кJIючовими характеристиками ведення дiловоI активностi ТОВ (СП
кСВИНЕЩЬ> е:

.
.
о
.
.
о

пiдтримання високоi лiквiдностi та якостi продукцii;
вiдповiдальнiсть i екологiчнiстьвиробництва;
гнучкiсть i адаптивнiсть до ринкових умов;
ефективнiсть i рацiональнiсть фiнансово-економiчного управлiння;
технологiчна сучаснiсть i дiлова вiдкритiсть;
високi покЕ}зники прибутку i податкових вiдрахувань.

EKOHOMIIШI УМОВИ ДIЯЛЪНОСТI
ТОВ кСП (СВИНЕЦЬ> розташоване в MicTi Костянтинiвка .Щонецькоi областi, YKpaiHa.

MicTo е адмiнiстративним центром Костянтинiвського району rЩонецькоi областi УкраiЪи.
Площа - l 172,72 км2. Розтатrтований на рiчцi Кривий Торець. е залiзничним вузлом.

ТОВ кСП (СВИНЕЦЬ> представля€ промислову iнфраструктуру MicTa i забезпечуе близько
l94 робочих мiсць дJuI населення MicTa та прилеглих районiв. Виробничi потужностi

пiдприемства розташованi на базi нинi не дiючого металургiйного заводу <Укрцинк>.
Сировиною для забезпечення дiяльностi пiдприемства виступають

о
о

.

:

вiдпрацьованi свинцево-кислотнi АКБ;
вiдходи якi мiстять свинець;
брухт свинцю.
Виробництво продукцii здiйснюеться вiдповiдно до ГОСТ 3778-98 або
специфiкацiею Лондонськiй Бiржi Металiв (кLопdоп Metal Ехсhапgе> - ан2л.,
KLME> - анzл. скор.) BS EN |2659: 1999.
Наявнiсть великих споживачiв на внутрiшньому ринку сировини, а також велика
кiлькiсть виробникiв аналогiчноi товарноi продукцii за корлоном ставить ТОВ кСП
кСВИНЕI_{Ь> в умови високоi ринковоi конкуренцii та визначае модель поведiнки
на ринку, описану в роздiлi стратегii дiловоi активностi пiдприемства.

АIIАЛlЗ ВIДПOВIДНИХ РИНКIВ TOBAPIB

Високий ступiнь перероблення свинцю сприяе формуванню насиченого сировинного
ринку у виглядi вже вiдпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторних батарей, що
формуе взаемозалежний ринок iз сильною конкуренцiею внаслiдок наявностi на ринку
великоi кiлькостi виробникiв свинцево-кислотних АКБ, переробникiв вiдпрацьованих АКБ
i свинцевовмiсних вiдходiв. Виробники АКБ, як правило, також е й переробниками

свинцевого брухту, тому роблять сильний вплив на конкуренцiю одночасно i наринку АКБ,
i на ринку сировини для виробництва АКБ. Такий стан сприяе високому насиченню ринку
широким асортиментом продукцii, позитивно позначаючись на цiноутвореннi як в ceKTopi
сировини, так i, вiдповiдно, в ceKTopi готовоi продукцii. Позитивним фактором впливу на
формування актучIльних ринкових Цiн також сприяе торгiвля свинцем на свiтових бiржах, в
тому числi на Лондонськiй Бiржi Металiв - Bci дii Bcix зацiкавлених гравцiв на даному ринку
пiд впливом факторiв попиту i пропозицii формують цiну на метал в речrльному часi, кожну
хвилину пiдтримуючи iT актуальнiсть, на яку також орiентуються Ti учасники ринку, якi не

приймають безпосередньоi участi в торгах.

ЯКIСТЬ ТА РЕПУТАЦIЯ TOBAPIB НА РИНКУ
Впiзнаванiсть

i

висока репутацiя ТОВ кСП (СВИНЕЦЬ)

i

вироблених ToBapiB

забезпечуеться високою якiстю товару, своечасним забезпеченням замовникiв продукцiею
i гнучкою можливiстю iндивiдуального пiдходу до кожного з них, вiдповiдального ведення

не

використовуе агресивних методiв просування товару i
дотримуеться принципiв <ввiчливого)) маркетингу. Завдяки грамотному позицiонуванню i
вiдповiдального пiдходу до ведення дiяльностi, продукцiя ТОВ кСП <СВИНЕЦЬ), добре

бiзнесу. Пiдприемство

знайома i високо цiнуеться у широкому колi спецiалiзованих пiдприсмств европи, УкраiЪи,
краiЪ колишнього СН.Щ i ближнього зарубiжжя.

ТОВ (СП кСВИНЕЩЪ> в областi якостi забезпечую стабiльний високий piBeHb якостi

продукцii, ii конкурентоспроможностi та вiдповiдностi вимогам свiтового ринку. Система
менеджменту
якостi пiдприемства пiдтверджена сертифiкатом ISO 9001: 2008 i спрямована на:
. Забезпечення безперервного контролю якостi продукцii;
. Розробку та виконання технiчних i органiзацiйних заходiв щодо пiдвищення якостi;
. Попередження випуску неякiсноi продукцii;
. Регулярне обслуговування та ремонт виробничого обладнання;
. Пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацii фахiвцiв ycix piBHiB.

ЛIКВIДНIСТЬ ТА ЗОБОВ,ЯЗАННЯ
Актив

оборотнi активи (тис. грн.)
Запаси

на 31.12.2019

9|494

з1.12.2020

146729

,Щебiторська заборгованiсть за продукцiю,товари,

посJIуги:

роботи,
.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками
за виданими

авансаI\,Iи .*
з бюджетом

:

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Грошовi та ix еквiваленти:
Витрати майбутнiх перiодiв
Iншi оборотнi активи
Разом:

98049

12З782

9647
654

25581
З

16

1451

92з7
17608
226705

|4979
9007

,,

321532

пАсив
Поточнi зобов'язанняi забеспечення (тис. грн.)
Ha3|.l2.2020

на 31.12.2019

Векселi виданi
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
довгостроковими зобов' язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюдхсетом
розрахунками зi страхування
розрахунками з оплати працi
Поточна кредиторська заборгованiсть за
одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованiсть з
внутрiшнiх розрахункiв
Iншi поточнi зобов'язання
Разом:

|3954

231053
116
130
516

354505
8

176
686

|2207
247з5
282711

8031

rз

|зl57
з16566

За пiдсумками 2020 року загальна лiквiднiсть збiльшилась
попереднiм перiодом на 0,05.

у

порiвняннi

з

СОЦIАЛЪНI АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛIТИКА
Станом на 31 грудня 2020 року облiкова чисельнiсть працiвникiв пiдприемства

складало

:

18б чоловiк.

Щомiсячна грошова винагорода за працю робiтникiв пiдприемства скJIадаеться iз
основноi та додатковоi частини.

Основна частина доходу складаеться з оплати за окладами, встановленими у
штатному розкладi (при погодинний системi оплати працi). ,Щодаткова частина складаеться
у видi премiальних згiдно умов колективного договору
На виконання ст.15 Закону Украiни про охорону працi на пiдприемствi проводиться
робота з охорони працi та техногеrгноi безпеки. Вiдповiдальна особа за ведення цiеi роботи
- iнженер по скологiI , охорони працi та держнаглядового устаткування.
При оформленнi працiвникiв на роботу або при переведеннi ix у встановленому
порядку на iншу роботу проводиться iнструктаж щодо технiки безпеки, виробничоТ
caHiTapiT, гiгiени працi, вимог пожежноi безпеки, та iнших питань, якi стосуються
виробничоi безпеки.
На пiдприсмствi затвердженi комплекснi заходи з охорони працi, термiни ix
виконання, та вiдповiда.пьнi особи.
Yci працiвники на 100% забезпеченi необхiдним спецодягом, взуттям та засобами
iндивiдуального захисту для безпечного виконання cBoik трудових обов'язкiв.
Персонал, який експлуатуе устаткування пiдвищеноТ небезпеки i виконуе роботи
пiдвищеноi небезпеки, проходить перевiрку знань з охорони працi.
Пiдприемство будуе свою дiяльнiсть на принципах дотримання вимог законодавства
Украiни.
Взасмовiдносини з працiвниками вiдбуваються на принципах дотримання прав

людини, захисту особистоi гiдностi

та

спiвробiтникiв.

створення рiвних можливостей для ycix

ризики
У пiдприемства виникають певнi ризики, якi стосуються економiчного стану,

фiнансовоi стiйкостi. Пiдприемство зЕtпежить вiд складання ситуацii на внутрiшньому i
зовнiшньому ринку свинцю. ТОВ кСП <Свинець> мае бути адаптивним до мiнливих умов
ринку.
.Щiяльнiсть ТОВ <СП кСвинець) мае здiйснюватись вiдповiдно до законiв i
нормативних aKTiB, ухвалених в УкраiЪi. Змiна нормативно-правовоi бази дiяльностi
пiдприемств може спричинити регуляторнi ризики, готовнiсть до яких також с серед
прiоритетiв менеджменту.

Управлiнський персонал проводить регулярнi перевiрки на предмет виявлення
ризикiв, щоб забезпечити адекватнiсть чинних систем вимогам управлiння цими ризиками.

.Щиректор

Петров С.С"

Головний бухгалтер

ермолова T.I.

