Товариство з обмеженою відповідальністю
«Бердичівський пивоварний завод»
Звіт про управління
за результатами 2020 року
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В 1861 р. чеський колоніст Станіслав Емануілович Чеп купив у Бердичеві
ділянку землі і на вулиці Білопільській (нині вул.Європейська) будує
пивоварний завод.
Чеп не лише будує цехи заводу, але й артезіанську свердловину, проби води
якої дали необхідні для виробництва пива результати, обіцяли якісне пиво.
Були побудовані допоміжні приміщення, квартири для службовців.
У 1962 р. на основі досліджень Харківського філіалу ВНДЧПП на заводі
був побудований перший і єдиний протягом тривалого часу в Україні цех
хмелевих екстрактів потужністю 180 тон екстракту в рік.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Бердичівський пивоварний
завод» створене 20.02.2006 року шляхом перетворення з відкритого
акціонерного товариства «Бердичівський пивоварний завод».
Сучасне підприємство ТОВ «Бердичівський пивзавод» має виробничу
потужність 1500 тис. дал. пива в рік. На виробництво пива використовується
вода з власної артезіанської свердловини глибиною 110 м. Загальна площа
підприємства складає 1,85 га.
Бердичівський пивоварний завод - економічно міцне підприємство, де на
перший план виноситься якість продукції, а вже потім - ціни і прибутки.
Найважливішим кроком до високих показників став компетентний підхід до
формування робочого колективу підприємства: професійне навчання,
матеріальне і моральне стимулювання. Це дало можливість сформувати
висококваліфікований колектив.
2.Організаційна структура та опис діяльності підприємства.
Загальну структуру утворює сукупність всіх виробничих, невиробничих
та управлінських підрозділів підприємства.
Всі підрозділи функціонують за принципами збалансованої взаємодії для
досягнення єдиного результату від діяльності підприємства в цілому.
Організаційна структура управління заводу є лінійною.
До основних дільниць належать: солодова, варильна, бродильнолагерна, фільтраційна, розлив пива в КЕГи, розлив пива в ПЕТ – пляшки,
розлив пива в скло пляшки 0,5л.
Крім основних на підприємстві існують допоміжні дільниці, які
призначені для обслуговування, ремонту основних фондів, забезпечення
запчастинами для ремонту устаткування, різними видами енергії, лабораторія
призначена для постійного аналізу якості продукції і вирощування дріжджів
як основного компонента у виготовленні пива. Також існують обслуговуючі
господарства, що виконують роботи, які забезпечують необхідні умови для
нормального перебігу основних і допоміжних процесів. Для зберігання
матеріальних цінностей на заводі є складські приміщення: зерносклад, склад
готової продукції також транспортна і тарна дільниця.
МЕТА І ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI.
КВЕД
Види діяльності
2010
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11.05
11.06
35.30
36.00
46.34
49.41

Виробництво пива
Виробництво солоду
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
Забір, очищення та постачання води
Оптова торгівля пивом. Оптова торгівля напоями.
Вантажний автомобільний транспорт

Впороваджені системи: ДСТУ ISO 9001 : 2009 «Системи управління якістю”,
ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи управління безпечністю харчових
продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга».
Головна мета діяльності ТОВ „Бердичівський пивоварний завод” – виробництво пива стабільно високої якості, безпечного для життя та здоров’я,
яке відповідає вимогам стандартів, здатне задовольнити вимоги споживачів.
3.Результати діяльності
Виробництво продукції за 2020 рік
Виробництво пива зменшилось на 140,5 тис. дал. в порівнянні з 2019
роком по причині карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Виробництво солоду пивоварного збільшилось в порівнянні з 2019
роком на 9,4 тони або на 101,5%.
4. Екологічні аспекти
4.1 Екологічна політика
Товариство усвідомлює свою відповідальність за стан навколишнього
середовища. Основою для постійного покращення охорони довкілля є
екологічна програма.
Екологічна політика гармонізована з положеннями Закону України «Про
основні засади (стратегію) державної екологічної політики», Закону України
«Про охорону навколишнього середовища».
4.2 Основні заходи у сфері екологіїт а охорони довкілля.
З метою економії сировини, допоміжних матеріалів, води, палива,
теплоенергії, електричної енергії на підприємстві розроблені і затверджені
норми витрат на одиницю продукції. Підприємство постійно зменшує
витрати на одиницю продукції.
4.3 Викиди парникових газів та забруднюючих речовин.
22.02.2018 року Управління екології та природних ресурсів Житомирської
обласної адміністраці надала ТОВ «Бердичівський пивоварний завод»
«ДОЗВІЛ № 1810400000 – 178 на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами».
Викиди не перевищують граничнодопустимих норм викидів.
4.4 Витрати на заходи з охорони довкілля
Витрати на заходи з охорони довкілля склали за 2020 рік 550,0 тис.грн.
5. Соціальні аспекти та кадрова політика
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5.1 Робота з персоналом.
В рамках СУЯ підприємство постійно визначає потребу в людських
ресурсах, що виконують роботу, яка позначається на якості продукції. При
управлінні персоналом: визначається потрібна компетентність персоналу,
здійснюється його підготовка, оцінюється результативність навчання та
ведеться реєстрація даних щодо навчання. Вимоги до компетентності
персоналу встановлені в посадових та робочих інструкціях.
Щорічно на початку року, до 20 січня, на підприємстві визначається необхідність в зміні кількісного та якісного складу персоналу чи ротації кадрів.
Джерелом інформації для визначення цих потреб є плани збільшення об’ємів
виробництва, чи удосконалення виробничих та технологічних можливостей
підприємства, замовлення від керівників підрозділів. Головний економіст
розробляє новий штатний розклад, в який включає і нові вакансії.
Для кожної вакансії, на яку заплановано прийняти нового фахівця,
адміністрація підбирає кандидата з числа тих фахівців, які раніше звертались
у пошуках роботи на підприємство і є в базі даних, а також за допомогою
розміщення об’яв в ЗМІ, через центр зайнятості, кадрових агентств.
Прийом на роботу проводиться згідно чинного законодавства.
Розробляється план навчання підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та
навчання посадових осіб і робітників. План розробляється відповідно
перспективного плану підготовки кадрів, при цьому враховуються зміни, які
виникли в виробничих процесах, замовлення від керівників підрозділів,
вимоги нормативних документів з охорони праці де є потреба в проведенні
навчання та перевірці знань відповідних працівників, потреба в підготовці
відповідних фахівців. При цьому визначається, де буде проводитись навчання
силами самого підприємства, а де сторонніми організаціями.
План навчання коригується і доповнюється на протязі року, коли виникає
необхідність в додаткових нововведеннях, чи при впровадженнях або
модернізації нового обладнання, виробничих процесів і т.і., або при
надходженні пропозицій сторонніх організацій про проведення семінарів, або
курсів, навчання.
Для проведення навчання робітників силами підприємства складаються
список викладачів. Підбір викладачів до реєстру проводиться з числа
найбільш досвідчених і професійно підготовлених працівників підприємства..
По закінченню навчання проводиться перевірка знань тих хто навчався,
постійно діючою кваліфікаційною комісією підприємства. За результатами
проведення екзаменів складається протокол. Робітникам, які зайняті на
роботах з підвищеною небезпекою, що успішно пройшли навчання, видається
свідоцтво встановленого взірця, присвоюється відповідний розряд чи
кваліфікація. Відповідно вносяться записи в особові справи робітників.
При проведенні навчання силами сторонньої організації перед усім
вибирається конкретна організація із тих, які мають право проводити подібне
навчання відповідно критеріям якості, коштам та вимогам до проведення
навчання. Вибір учбової організації проводиться з відповідного реєстр з
урахуванням інформації, яка надходить від учбових закладів.
На підприємстві також проводиться навчання по системі якості. Навчання
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проводиться серед робітників у виробничих підрозділах і серед працівників
служб і відділів по розробленій програмі. Це навчання направлене на
ознайомлення всіх працівників підприємства з розробленою системою
управління якості, її вимогами та результатами аналізу функціонування СУЯ з
боку керівництва. Заняття проводять підготовлені інженерно-технічні
працівники, які постійно приймають участь в семінарах за певною
тематикою.
Щорічно при підготовці аналізування з боку керівництва по процесу системи
СУЯ Управління персоналом проводиться вивчення задоволеності персоналу:
рівнем кваліфікації, компетентності, кількості, охоплення всіма видами
навчання та рівнем задоволення діяльністю підприємства. Вивчення
проводиться за допомогою анкетування.
5.2 Соціальні та виробничі аспекти
Соціальна політика є важливим інструментом для залучення, утримання,
соціального захисту працівників
Товариство формує, розподіляє кошти на соціальні, культурно-масові заходи і
житлове будівництво та використовує їх виходячи з пріоритетів і реальних
фінансових можливостей підприємства на:
Розвиток та належне утримання (ремонт, реконструкцію) об'єктів соціальної
сфери;
Надання одноразового заохочення працівникам у зв'язку з такими
обставинами:
- з нагоди одруження ;
- з нагоди ювілейних дат працівників;
- у зв'язку з виходом працівника на пенсію;
- Дня матері -10 травня, Дня харчової і переробної промисловості,
Новорічних свят;
-матерям,які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років.
Адміністрація спільно з профспілковим комітетом забезпечують встановлення розмірів тарифних ставок, посадових окладів, доплат надбавок, премій,
винагород, інших виплат за угодою, що визначають оптимальні співвідношення розмірів заробітної плати між керівниками, спеціалістами, службовцями,
робітниками.
На підприємстві для працівників застосовуються погодинно – преміальна
система оплати праці.
Щомісячний розмір премії встановлюється працівникам в залежності від
кінцевих результатів роботи дільниць, від фінансових можливостей підприємства.
Директор при поданні скарги керівника дільниці на працівника може позбавити його премії повністю або частково за невиконання своїх
обов’язків, порушень трудової виробничої, технологічної дисципліни та
інших порушень.
Основна заробітна плата за 2020 рік склала 9533,6 тис. грн.
Преміальні склали 5588,3 тис. грн.
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Відпускні склали 1697,2 тис. грн.
Проводяться доплати і надбавки до тарифних ставок, які склали за 2020 рік
3292,4 тис. грн.
Премії по результатам роботи за 2019 - 2020 роки склали 3230,4 тис грн.
Сума нарахованої заробітної плати за 2020 рік склала 23 341, 9 тис.грн.
Середньоспискова чисельність за 2020 рік – 150 чоловік.
Середньомісячна заробітна плата за 2020 рік - 12967,7 грн. В порівнянні з
2019 років приріст середньомісячної заробітної плати склав 10,6%.
6. Ризики
6.1 Операційні ризики
Ринкові ризики
Ринкові, економічні, фінансові умови, продаж є найважливішими факторами,
що впливають на прибуток товариства. Так, як виробництво та реалізація
пива спрямована на внутрішній ринок, економічна рецесія в країні впливає на
показники прибутковості підприємства.
Політичні та державні ризики
Україна є державою з високими політичними, економічними ризиками. Це
свідчить постійне збільшення рівня інфляції. Від відносного зменшення
доходів покупці менш купують пиво, що впливає на фінансовий стан
підприємства
6.2 Фінансові ризики
Валютний ризик
Підприємство купує обладнання, допоміжні матеріали в Європейських
країнах у валюті, курс якої до гривні занадто високий та не стабільний. 6.3
Виробничі ризики
Недостатньо встановлені вимоги до персоналу
Недостатня кваліфікація персоналу
Відсутність відповідних кадрів
Зрив виробництва у зв’язку з не вчасним постачанням сировини
Ризик зупинки виробництва у зв’язку з не- справним обладнанням
Недостатність забезпечення механічної служби обладнанням, інструментом
Збільшення вартості сировини, матеріалів, енергоносіїв

7 Дослідження та інновації
ТОВ „Бердичівський пивоварний завод”:
- гарантує якість та безпечність продукції на всіх стадіях виробництва,
зберігання та транспортування;
- забезпечує відповідальність щодо своїх обов’язків перед споживачами, власним персоналом та всіх зацікавлених сторін;
- обіцяє споживачам швидко реагувати на їхні потреби, побажання та
сподівання.
Для досягнення мети ми ставимо перед собою наступні завдання:
- розширювати та оновлювати асортимент продукції, забезпечувати її
конкурентоспроможність за рахунок стабільної, високої якості та безпечності ;
- забезпечувати належний рівень реклами своєї продукції, інформування споживачів та реагування на їхні потреби;
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- заохочувати працівників підприємства до ініціативної, творчої праці,
підвищення якості, безпечності продукції та культури виробництва.
Вирішення вищенаведених завдань буде досягнуто за рахунок:
- постійного поліпшення системи управління якістю та безпечністю у
відповідності з вимогами ДСТУ ISO 9001 та ДСТУ ISO 22000;
- недопущення на ринок небезпечної та неякісної продукції;
- забезпечення безумовного дотримання вимог національних та: міжнародних стандартів, норм та правил щодо якості та безпечності харчових продуктів;
- постійного аналізу потреб споживачів, проведення маркетингових досліджень ринку пивоваренного виробництва;
- постійного аналізу своєї діяльності у порівнянні з діяльністю конкурентів, вивчення передових досягнень галузі;
- забезпечення високого технічного рівня виробництва, автоматизації,
механізації та комп’ютеризації процесів з додержанням вимог охорони
праці;
- удосконалення технологічних процесів, впровадження передових науково–технічних досягнень;
- формування та виховування у колективі високого рівня культури
якості та безпечності виробництва.
Керівництво пивоварного заводу усвідомлює свою роль лідера в організації успішного функціонування системи управління якістю та безпечністю, бере на себе відповідальність за прийняття необхідних заходів для забезпечення розуміння Політики у сфері якості та безпечності її реалізацію.
Обов’язок кожного з нас – щоденною сумлінною та творчою працею
примножувати наші цінності, укріпляти довіру споживачів до нашого
підприємства, розуміти, що якість та безпечність – єдино правильний
шлях до розвитку та процвітання.
За останні роки проведена реконструкція бродильно- лагерного відділення,
впроваджені бункера для зберігання зерна, сучасна лінія розливу пива в ПЕТ
– пляшку, лінія розливу пива в КЕГи.
Інвестиції за 2019 рік склали 30993,0 тис. грн. За 2020 рік склали 20722,0
тис. грн.
На 2021 рік підприємство планує:
Придбати обладнання автоматизованої лінії по розливу пива в КЕГи та
встановити його.
Провести перепланування приміщень, капітальний ремонт та змонтувати
бродильно-лагерне відділення південне з установкою бродильних чанів — 2
штуки та лагерних танків — 18 штук.
Придбати та встановити котел “BOSCH” 6 т/год пари Реконструювати
систему газопостачання котельної.
Будівництво завальної ями та бункерів для зерна.
Розробити проект та розпочати будівництво локальних очисних споруд на
території заводу.
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Розрахувати та змонтувати вентиляційні системи у варильному відділенні та
зерноскладу — 5 шт.
Реконструювати придбану будівлю, облаштувати в ній механічну майстерню
та побутові приміщення.
8. Корпоративне управління
Загальні збори учасників є вищим органом товариства.
Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності
товариства.
До компетенції загальних зборів учасників належать:
- визначення основних напрямів діяльності товариства;
- внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення
діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- зміна розміру статутного капіталу товариства;
- затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- перерозподіл часток між учасниками товариства;
- обрання одноосібного виконавчого органу товариства;
- встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;
- визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу
товариства;
- створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки)
учасника;
- затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
- розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату
дивідендів;
- прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та
перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної
комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу
між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після
задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу
товариства;
- прийняття інших рішень, віднесених до компетенції загальних зборів
учасників.
Директор є одноосібним виконавчим органом товариства.
Директор товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.
Директору товариства належить вирішення всіх питань, пов’язаних з
управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до
виключної компетенції загальних зборів учасників.
Директор товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує
виконання їхніх рішень.
На посаду директора товариства не можуть бути призначені особи,
службову або іншу діяльність яких визнано Конституцією України та
законом несумісною з перебуванням на цих посадах, а також особи, яким
перебування на відповідних посадах заборонено рішенням суду.
З директором товариства укладається цивільно-правовий або трудовий
договір (контракт). На директора товариства поширюється законодавство про
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працю України з врахуванням особливостей встановлених статутом
товариства.
Директор товариства діє від імені товариства без довіреності, має право
відкривати рахунки в банківських та інших кредитних установах, отримувати
кредити та позики, користується правом першого підпису, та користується
правом підпису господарських договорів (правочинів). Директору товариства
надано право визначати та захищати майнові
права інтелектуальної
власності товариства на комерційну таємницю.

