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Вступне слово 

Nestlé - компанія з більш ніж 150-річною історією та традиціями, яка відповідає сучасним викликам на ринку.  

Приватне акціонерне товариство "Волиньхолдінг"  входить до Групи компаній Nestlé  – найбільшої компанії світу у 

сфері виробництва продуктів харчування, яка діє на принципах раціонального харчування та здорового способу життя. 

Більш ніж за сто п’ятдесят років свого існування Nestlé вдалося здобути світове визнання як виробника високоякісних, 

корисних і безпечних продуктів харчування та завоювати репутацію порядного, відповідального і надійного партнера. 

Сьогодні продукція Nestlé користується довірою мільйонів споживачів у різних країнах світу.  

2019 рік став ефективним у діяльності Товариства та інших компаній, які входять до групи компаній Nestlé.  
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РОЗДІЛ 1 Організаційна структура та опис діяльності підприємства 

Nestlé належать 448 фабрик і промислових підприємств у більш ніж 83 країнах світу. У Групі компаній працюють 

понад 280 тисяч чоловік. Асортимент Nestlé постійно розширюється і на сьогоднішній день налічує близько 8,5 тисяч 

всесвітньо відомих торгових марок.  

Головна мета Nestlé – сприяти підвищенню якості життя споживачів по всьому світу, пропонуючи їм корисні, 

смачні та якісні продукти харчування і напої та залучаючи їх до здорового способу життя. Саме ця мета і відображена у 

незмінному впродовж багатьох десятиліть девізі компанії: «Якість продуктів, якість життя» (Good Food – Good Life). 
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Наслідуючи принципи правильного харчування та здорового способу життя, Nestlé постійно працює над 

підвищенням поживної цінності своєї продукції, водночас покращуючи її якість та смакові характеристики. Все це – 

задля того, щоб повсякчас пропонувати споживачам смачну та збалансовану за складом продукцію відмінної якості. 

Компанія також веде відкритий діалог зі споживачами, інформуючи їх про продукцію з власного портфоліо та 

пояснюючи важливість правильного способу життя. Це надає споживачам можливість робити обґрунтований і, що 

найбільш важливо, – правильний вибір на користь раціонального харчування. 

Історія діяльності Nestlé в Україні розпочалася у грудні 1994 року – з відкриття у Києві представництва Societe pour 

l'Exportation des Produits Nestlé S.A. Основна діяльність нової структурної одиниці міжнародної корпорації полягала у 

просуванні на український ринок пріоритетних на той час брендів Nestlé: NESCAFÉ, Nesquik, Maggi, Nuts та Friskies.  

Вже за два роки роботи компанія у Києві стала одним з найбільш рентабельних представництв Nestlé у світі. По всіх 

регіонах країни у продажу з'явилися невідомі раніше українському споживачеві шоколадні батончики Nuts та кава 

NESCAFÉ. Нова якісна продукція міжнародних торгових марок швидко здобула велику популярність серед українців – і 

це надало Nestlé стимулу для подальшого розвитку бізнесу в Україні. Компанія продовжила впевнено зміцнювати свої 

позиції на ринку; згодом був розширений штат співробітників, організовані нові напрями бізнесу.   

Наприкінці 2003 року Nestlé S.A. купує Акціонерне товариство „Волиньхолдінг”, що дозволяє компанії стати одним 

з лідерів у сегменті холодних соусів.  

Приватне акціонерне товариство "Волиньхолдінг"  є одним з найбільших і динамічних підприємств в Україні: за 

період своєї діяльності на ринку соусів та приправ компанія здобула лідируючу позицію. Продукція "Волиньхолдінгу" 

добре відома на українському ринку та за кордоном, - це майонез, кетчуп, соус, гірчиця і приправи, які виробляються за 

класичними фірмовими рецептурами та реалізуються під торговою маркою «Торчин». 
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РОЗДІЛ 2. Результати діяльності 

 

Визначальна причина успіху Приватного акціонерного товариства "Волиньхолдінг"  та бренда «Торчин» - якість 

продукції. Важливу роль успішності бренду відіграли також вдалі інновації, особливо м’яка упаковка «дой-пак».  

Продукція підприємства експортується до Росії, Болгарії, Молдови, Білорусії, Казахстану, Латвії, Литви, 

Німеччини, США, Грузії та Ізраїлю. 

Ми впевнені, що лідерство – це не лише обсяг, а й поведінка. Довіра також відноситься до поведінки; і ми визнаємо, 

що довіру можна заробити лише через довгий період часу шляхом послідовного виконання обіцянок. Такі цілі та 

поведінка викладено в просту фразу - «Якість продуктів, якість життя», - яка втілює наші корпоративні амбіції.  

Ми прагнемо досягти лідерства та заробити таку довіру шляхом задоволення очікувань споживачів, чий щоденний 

вибір сприяє нашій ефективності, а також ефективності зацікавлених сторін, спільнот, в яких ми працюємо, і суспільства 

в цілому. 

Ми вважаємо дуже важливим будувати наш бізнес на чітких принципах і раціональному управлінні. Це допомагає 

нам підтримувати довіру до бренду Nestlé і знижує ризик вздовж всього ланцюжку створення цінності. В Nestlé 

Корпоративні принципи ведення бізнесу регулюють всю роботу нашого бізнесу, формують основу нашої культури, 

наших цінностей і нашої стратегії створення спільних цінностей. Вони регулярно переглядаються та погоджуються із 

кращими міжнародними практиками, включаючи глобальні стандарти, такі як «Глобальний договір» ООН. 
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Всі наші співробітники зобов'язані дотримуватися Корпоративних принципів ведення бізнесу групи компаній 

Nestlé, і ми постійно контролюємо їх застосування та ефективність. Всі ланки компанії щодня забезпечують виконання 

наших принципів, які втілені у відповідних бізнес-кодах, політиці, процесах та інструментах. 

Основними видами діяльності Приватного акціонерного товариства "Волиньхолдінг" є  виробництво прянощів і 

приправ під ТМ «Торчин».  Протягом звітного періоду перед Товариством стояло чимало викликів, які воно  впевнено 

подолало, що відобразилось в основних показниках фінансової діяльності за 2019 рік. 

Зокрема вартість основних засобів Товариства виросла з 255 150 тис. грн. до 289 908 тис. грн.,  чистий дохід від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 1 306 397 тис. грн., надходження від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) склали 1 344 386 тис. грн.  

Чистий фінансовий результат діяльності Приватного акціонерного товариства "Волиньхолдінг" за звітний період 

склав прибуток у розмірі 84 701 тис. грн. (108 430 тис. грн. у 2018 році). 
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Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (тис. грн) 

Найменування показника Період 

звітний попередній 

Усього активів 877420 731311 

Основні засоби (за залишковою вартістю) 289908 255150 

Запаси 66565 76713 

Гроші та їх еквіваленти 3053 9112 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 683446 598745 

Власний капітал 733478 598860 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 100 100 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 10087 2265 

Поточні зобов'язання і забезпечення 133855 130186 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 84701 108430 

Тож незважаючи на те, що у 2020 році перед Товариством стоять ще серйозніші виклики, ми впевнено дивимось у 

майбутнє. 
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РОЗДІЛ 3. Ліквідність та зобов'язання 

За 2019 рік показники ліквідності, платоспроможності та фінансової стабільності Приватного акціонерного 

товариства "Волиньхолдінг" мають наступні значення. 

Назва показника 
Розрахунок показника, 

тис. грн. 

Значення 

показника 

Нормативне 

значення 

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 3053/133855 0,02 > 0 

2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) 877420/133855 6,55 > 1 

3. Коефіцієнт швидкої ліквідності 552125-66565/133855 3,62 0,6 – 0,8 

 Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує яка частина короткострокових зобов`язань може бути сплачена 

терміново. Грошова платоспроможність Товариства станом на 31.12.2019  року становить 0,02 (нормативне значення – 

більше 0). 

 Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних 

зобов’язань Підприємства та показує достатність ресурсів, які можуть бути використані для погашення його поточних 

зобов’язань. Нормативне значення коефіцієнту більше 1. На кінець звітного періоду коефіцієнт покриття становить 6,55. 

 Коефіцієнт швидкої ліквідності показує наскільки найбільш термінові зобов’язання покриті ліквідними 

активами. На кінець звітного періоду коефіцієнт становить 3,62 (нормативне значення 0,6-0,8). 
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РОЗДІЛ 4. Екологічні аспекти 

 

Зберігати природні ресурси заради майбутніх поколінь.  

Ми залежимо від природних ресурсів: лісів, ґрунтів, океанів та впливу клімату, адже все це впливає на сталий 

розвиток постачання ресурсів для забезпечення нашої бізнес-діяльності. Ми маємо за мету використовувати та керувати 

ресурсами відповідально, щоб працювати більш ефективно, піклуючись про зміни клімату, зменшувати втрату харчових 

відходів, ефективно використовувати водний ресурс. Ми прагнемо до нульового екологічного впливу в нашій діяльності. 

Приватне акціонерне товариство "Волиньхолдінг"  як компанія, що входить до Групи компаній Nestlé, повністю 

розділяє політику Nestlé щодо збереження води та екологічної чистоти середовища.  Приватне акціонерне товариство 

"Волиньхолдінг" намагається підвищувати якість життя клієнтів завдяки смачним, поживним та здоровим продуктам 

харчування та напоям. Ми розуміємо, що таке відчуття здоров’я також вимагає, щоб наші продукти вироблялись за умов 

турботливого та відповідального ставлення до навколишнього середовища, яке дозволить зберегти навколишнє 

середовище для майбутніх поколінь. 
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Ми намагаємось зменшити вплив нашої упаковки на навколишнє середовище і у той самий час забезпечуємо, щоб 

наша упаковка ефективно захищала наші продукти. Nestlé систематично зменшує вагу упаковки з 1991 року. На сьогодні 

вага зменшилася на більше ніж 500 мільйонів кілограмів.  

Nestlé також сприяє відновленню та переробці відходів, використовуючи утилізовані матеріали там, де це можливо. 

Ми обираємо матеріали з низьким рівнем впливу на навколишнє середовище (наприклад, матеріали з поновлюваних 

ресурсів). Враховуючи вплив упаковки на навколишнє середовище, ми звертаємо увагу на декілька індикаторів, 

включаючи викиди вуглекислого газу, споживання води, використання енергії з непоновлюваних джерел та створення 

твердих відходів.  

  

 

Політика Приватного акціонерного товариства "Волиньхолдінг" з екологічної стабільності базується на глобальних 

політиках Nestlé в цих сферах та визначає наступні положення: 

Нашою метою на всіх етапах життєвого циклу продукту є ефективне використання природних ресурсів, сприяння 

використанню поновлюваних ресурсних джерел та прямування до нульових відходів.  

Наша Політика побудована на наступних принципах: 
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ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ 

Ми забезпечуємо повну відповідність чинним законодавчим вимогам та внутрішнім вимогам компанії в питаннях, 

які не включені в національне законодавство або є недостатніми. 

ЕФЕКТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОВКІЛЛЯ 

Ми інтегруємо питання охорони навколишнього середовища в систему управління компанії таким чином, що будь-

яка діяльність здійснювалася з урахуванням необхідності попередження можливих інцидентів. 

ПОСТІЙНЕ  ВДОСКОНАЛЕННЯ 

Інтегрована Система Екологічного управління Nestlé заснована на концепції постійного вдосконалення. Ми 

постійно покращуємо результати нашої роботи у сферах екологічної стабільності. Ми розробляємо та оптимізуємо 

процеси, практики та системи для попередження забруднення навколишнього середовища. 

ЛІДЕРСТВО  КЕРІВНИЦТВА ТА ПРАЦІВНИКІВ 

Nestlé надає першочергового значення поведінці людей, як основному фактору для запобігання і зниження ризиків. 

Ми переконані, що залученість працівників компанії у питання охорони довкілля, допоможе компанії визначити 

ключові ризики, можливості для покращення в сфері охорони навколишнього середовища, та впровадити найкращі 

практики. 

ОСВІТА ТА ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ 

Ми гарантуємо організацію та проведення відповідного навчання нашого персоналу, з питань охорони 

навколишнього середовища, що дозволить нам покращити стан навколишнього середовища. 
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ГРОМАДСЬКІСТЬ, ПОСТАЧАЛЬНИКИ, ПІДРЯДНИКИ ТА ІНШІ ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ 

Ми проводимо відкритий діалог з нашими постачальниками, співробітниками, клієнтами і споживачами стосовно 

нашої продукції та діяльності у сфері охорони навколишнього середовища.  

Ми заохочуємо працівників до застосування набутих знань з охорони навколишнього середовища в особистому 

житті, вдома та на дозвіллі.  

Щорічно Товариство встановлює цілі по заощадженню використання води та енергії, збереженню екологічної 

чистоти довкілля.  

 За період 01.01.2019  – 31.12.2019 року Товариством були досягнуті наступні цілі:  

 зменшення викидів парникових газів на 5% .  

 зменшення розміщення твердих побутових відходів на 5%.  

 зменшення використання води: 

 впроваджений процес повторного використання води після охолодження. 

 управління відходами/переробка відходів: 

 у 2019 році був укладений  договір на вивезення всіх відходів на піроліз, що дасть зменшення негативного впливу 

на довкілля. З 2020 року Товариство відмовилось від розміщення твердих відходів на полігонах, впроваджена 

програма «0 відходів». Всі відходи передаються на піроліз по договору с компанією «ТСК Рісайклінг». 

 зменшення викидів парникових газів: 

 проводиться модернізація котельні, відбувся перехід на енергозберігаючі лампи освітлення, що зменшило 

використання енергії на підприємстві та відповідно викиди парникових газів. 

 зменшення споживання електроенергії, газу. 

 впроваджений проект по заміні пальників в котлах, де при зменшенні об’єму використання пари автоматично 

зменшується розхід газу. 
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РОЗДІЛ 5 Соціальні аспекти та кадрова політика 

В Приватному акціонерному товаристві "Волиньхолдінг" твердо переконані, що сталий успіх досягається лише 

завдяки зусиллям працівників. Наші люди - це найбільша цінність компанії, і ми надаємо першочергового значення їх 

всебічному захисту. Ми віримо, що всім нещасним випадкам можна запобігти, адже «навіть один нещасний випадок - це 

забагато», тому здоров'я та безпека наших працівників не підлягають обговоренню. 

Загальна кількість працівників Товариства станом на 31.12.2019 р. становить 705 осіб.  

Усі підрозділи проходять сертифікацію по стандартах OHSAS 18001/ISO 14001. 

Приватне акціонерне товариство "Волиньхолдінг" дотримується наступних принципів соціальної та кадрової 

політики: 

Фіксована оплата (оклад) 

Заробітні  плати  встановлюються  Ринком самостійно  та  відображають  рівень заробітних плат на  локальному  

ринку  праці.  Рівень  заробітних  плат  регулюється в  межах  зарплатних структур, які     будуються відповідно до 

медіани Ринку (серединне значення). 

Щороку 1 квітня відбувається перегляд  заробітних  плат.  Розмір підвищення заробітної плати  залежить  від 

індивідуальної  результативності  (PDP  рейтингу),  внутрішньої справедливості, зовнішньої конкурентоздатності, а 

також фінансових можливостей бізнесу. Окрім того, враховується динаміка перегляду заробітної плати працівника в 

минулому та потенціал для розвитку на наступні ролі. 

  

Змінна оплата (преміювання) 

Метою змінної оплати праці є мотивація працівників до досягнення індивідуальних та колективних результатів, які 

перевищують сподівання, а також для визнання внеску працівників в успіх компанії. 

Схема преміювання залежить від посади працівника, загального підходу, що визначений на глобальному та 

місцевому рівнях. 
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Також можливе преміювання працівників за видатні досягнення. Таке винагородження затверджується вищим 

керівництвом. 

  

Пільги 

Nestlé надає працівникам різноманітні та конкурентні пільги. Перелік пільг визначається відповідно до  практик  

місцевого  ринку  праці  та  потреб  працівників.  Програма пільг на сьогодні включає медичне страхування, страхування 

життя, додаткові дні відпустки понад встановлені законодавством норми, одноразову виплату при виході на пенсію та 

інше. 

  

Особистісне зростання та розвиток 

Nestlé  пропонує постійне навчання та розвиток через тристороннє партнерство: працівник, який відповідальний за 

власний розвиток; керівник, який заохочує, здійснює коучинг та наставництво та відділ  управління персоналом (HR),  

який  надає  комплексні  навчальні  рішення  для  допомоги працівникам, керівникам та бізнесу в їх прагненні до 

постійного вдосконалення.  

PDP  дискусії  є  надважливим процесом для визначення та підготовки рекомендацій стосовно типів навчання, 

ресурсів та інструментів, які є доступними кожному працівнику. 

Всесторонній  підхід  до оцінки  індивідуальних  результатів  забезпечує справедливе та прозоре визнання  всіх 

досягнень працівника  упродовж  року, а не  лише  виконання  конкретних цілей та завдань. Така  оцінка ефективності 

забезпечує  чіткий та прямий зв'язок між результативністю та винагородою. 

Можливості кар'єрного росту як всередині свого відділу, так і в інших підрозділах, категоріях бізнесу та навіть 

країнах є ключовим елементом довгострокового винагородження та залучення працівників.  

  

Робота/відпочинок, здоров'я та якість життя 

Nestlé  створює таке  робоче середовище, яке надихає, і допомагає  залучати  працівників  та       підтримувати їх 

лояльність і задоволеність  від роботи  в компанії.  Основа цьому - рівень довіри кожного співробітника до Nestlé та 
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наша здатність дотримуватись наших цінностей. Nestlé забезпечує безпечні умови праці, а також сприяє здоровому та 

позитивному способу життя як на роботі, так і поза нею.  

У відповідності до чинного законодавства України, політики компанії Nestlé та у відповідності до програм 

навчання  працівників, в Товаристві систематично здійснюється робота по навчанню та розвитку працівників.  

В Приватному акціонерному товаристві "Волиньхолдінг"  діє  Положення про навчання та розвиток персоналу. 

Метою Положення є організація та сприяння процесам професійного навчання та розвитку персоналу Товариства, а 

також створення відповідних умов для постійного професійного розвитку та підвищення кваліфікації персоналу. 

Положення визначає загальні принципи корпоративного навчання та підвищення кваліфікації в Товаристві. Воно 

описує відповідні правила та процедури щодо визначення навчальних потреб та забезпечення корпоративного навчання 

для персоналу, а також визначає осіб, відповідальних за виконання положення. 

Відповідальність за навчання та підвищення кваліфікації всередині Товариства розподіляється між трьома 

головними учасниками процесу: 

Працівники разом із своїми безпосередніми (лінійними) керівниками визначають сфери професійного розвитку 

відповідно до їх особистих та професійних потреб. Сфери розвитку можуть бути задоволені низкою методів та заходів з 

розвитку та навчання. 

Лінійні керівники є відповідальними за визначення індивідуальних навчальних потреб своїх підлеглих, створення 

належних умов для ефективного корпоративного навчання, а також за оцінку впливу отриманого навчання на результати 

роботи. Лінійним керівникам рекомендовано надавати своєчасний зворотній зв'язок підлеглим щодо очікуваних та 

реалізованих результатів навчання. 

Товариство несе відповідальність за визначення пріоритетів корпоративного навчання, планування та 

впровадження тренінгових заходів, а також за забезпечення необхідними ресурсами для виконання щорічного 

навчального плану, який формується на основі попередньо визначених потреб та пріоритетів. 
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Товариство використовує наступні заходи та методи корпоративного навчання: 

  Внутрішнє: базове та ТРМ-навчання. 

  Зовнішнє: обов’язкові місцеві та міжнародні навчальні програми. 

 Кожен працівник компанії протягом періоду адаптації повинен успішно засвоїти певний перелік курсів, що 

допоможуть йому швидше ознайомитись із системою роботи Підприємства та ефективно виконувати свої безпосередні 

обов'язки. 

 Зовнішнє навчання включає оплачену Підприємством участь працівників різноманітних тренінгах, 

семінарах та інших заходах, що проводяться зовнішніми контрагентами. 

 Якщо у працівника є необхідність прослухати додаткові навчання або отримати підтримку коуча-експерта 

він використовує систему Pulling system. 
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В Приватному акціонерному товаристві "Волиньхолдінг" діє схвалений конференцією трудового колективу 

Колективний договір на  2019 –  2022 роки, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Положення про оплату праці 

працівників, Положення про преміювання працівників, Положення про нарахування щомісячної премії, Положення про 

адаптацію новоприйнятих працівників. 

У Товаристві  діє система заохочень та додаткових пільг, які надаються працівникам у відповідності до схваленого 

Колективного договору. 

За сумлінне виконання обов'язків, встановлених у трудовому і колективному договорі, до працівників 

застосовуються морального і матеріального заохочення. 

Встановлено додаткові оплачувані відпустки за наступними обставинами: 

 одруження 

 народження дитини  

 смерть близького родича 

 першого вересня для одного з батьків, чиї діти ідуть до першого класу  

Одноразово здійснюються наступні виплати працівнику Товариства: 

 з нагоди одруження 

 при народженні або усиновлені дитини  

 у разі смерті працівника 

 грошова допомога в розмірі на кожну дитину-інваліда чи інваліда з дитинства один раз на рік одному із 

працюючих батьків, на утриманні яких є діти-інваліди чи інваліди з дитинства 

 протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку у випадку, якщо працівник припинить трудові 

відносини із ПрАТ «Волиньхолдінг» (без права повторного працевлаштування). 
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 РОЗДІЛ 6. Ризики 

В Приватному акціонерному товаристві "Волиньхолдінг" діє система раннього попередження, яка допомагає 

визначати сигнали, які можуть перерости в проблеми. Чим раніше ми зможемо визначити потенційні проблеми, тим 

краще ми зможемо запобігти їм або керувати ними. 

Продовольча безпека ніколи не є статичною. Постійно змінюються очікування, змінюються правила і наші наукові 

знання також змінюються. Ось чому ми постійно вдосконалюємо процедури і ділимося своїм досвідом з безпеки 

харчових продуктів з іншими представниками промисловості, зовнішніми органами влади та нашими споживачами.  
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Система управління якістю Nestlé включає вимоги з безпечності харчових продуктів та їх харчового регулювання. 

Вона також визначає політику з якості, яку щодня кожен працівник компанії перетворює у високі стандарти якості на 

своєму робочому місці. Основними принципами політики є завоювання довіри та лояльності споживача, гарантія 

безпеки і відповідності продукції вимогам, боротьба за «0 дефектів, 0 втрат» та залучення співробітників до 

забезпечення якості.  

Система NQMS покриває також всі процеси в компанії (продукти, послуги) на шляху від розвитку продукту до 

його споживання. Вона гармонізована з міжнародними стандартами з якості (ISO 9001:2000, ISO 22000:2005, FSSC 

22000, регіональні лабораторії Nestlé в Україні акредитовані на відповідність ISO 17025), та проходить щорічну 

зовнішню оцінку незалежними сертифікаційними органами для підтвердження відповідності цим стандартам. 

Запорукою ефективного функціонування системи є ретельний аналіз ризиків на всіх етапах та застосування заходів 

управління потенційними ризиками з метою запобігання, уникнення чи зменшення небезпек (плани НАССР), що в свою 

чергу допомагає мінімізувати невідповідності з якості. 

Управління ризиками є невід’ємною частиною діяльності Приватного акціонерного товариства "Волиньхолдінг" і 

спрямоване на досягнення його стратегічних цілей. Одним з найважливіших завдань Товариства є прогнозування, 

виявлення та оцінювання ризиків, які можуть впливати на його діяльність у короткостроковій  та довготривалій 

перспективі та реалізацію його Стратегії. Відповідальність за ризики та управління ними у Товаристві на сьогодні 

розподілена між усіма відділами, відбувається у робочому порядку і належить до сфери діяльності тих осіб, які 

відповідають за досягнення цілей, пов’язаних з цими ризиками. У найближчій перспективі планується створення 

організаційної одиниці, відповідальної за даний напрямок роботи. Оцінка ризиків забезпечує стабільну діяльність 

підприємства. 

Одним з основних компонентів ефективного управління ризиками є оцінка впливу. Ключовим інструментом оцінки 

впливу та вірогідності виникнення ризиків є метрика (карта) оцінки ризиків, яка дозволяє виявляти ступінь впливу 

ризиків, здійснювати відповідне управління ними, класифікувати наслідки. 
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У 2019 році у Товаристві продовжували систематично аналізувати ризики, вдосконалювали процеси, необхідні для 

попередження ризиків та мінімізації їх наслідків. У 2020 році планується  продовжити роботу з розвитку ефективної 

системи управління ризиками. 

Система управління ризиками 

Система управління ризиками – надійний інструмент контролю досягнення поставлених перед Товариством цілей. 

Вона передбачає виявлення та попередження можливих ризиків, мінімізацію наслідків у разі їх виникнення, планування 

заходів зі зменшення ризиків, аналіз ефективності реалізованих заходів, вироблення механізмів контролю. При цьому 

дуже важливим є максимальне охоплення всіх видів ризиків. 

Основні цілі системи управління ризиками Приватного акціонерного товариства "Волиньхолдінг": 

 забезпечення сталого розвитку Товариства в рамках реалізації Стратегії та Мети групи компаній Nestlé; 

 збереження фінансової надійності, підвищення ефективності роботи Товариства, своєчасна адаптація його до змін 

у внутрішньому і зовнішньому середовищі; 

 підвищення ефективності стратегічного планування з урахуванням та попередженням можливих ризиків. 

Принципи побудови і функціонування системи управління ризиками: 

 Збалансованість (об’єктивний баланс критеріїв при ухваленні рішень щодо способів впливу на ризики: вибір між 

ймовірними втратами та можливостями, між витратами на управління ризиком та можливими втратами при реалізації 

ризиків); 

 Інформованість (управління ризиками супроводжується наявністю актуальної та достовірної інформації); 

 Комплексність (виявлення факторів та об’єктів ризиків на основі всебічного аналізу всіх бізнес-процесів, 

дотримання принципів єдності методологічних підходів до вирішення задач з оцінки та управління ризиками); 

 Безперервність функціонування (процес управління ризиками здійснюється на постійній основі); 

 Своєчасність (виконання процедур управління ризиками у призначений для цього час). 
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Процес управління ризиками: 

 ідентифікація ризиків, тобто процес виявлення ризиків на всіх рівнях управління, розпізнавання джерел ризиків, їх 

причин та можливих наслідків; 

 проводиться регулярно з залученням якомога більшої кількості учасників; 

 якісна та кількісна оцінка ризиків - визначення рівня ризиків; 

 управління ризиками – системний процес розроблення, впровадження та перегляду методів ідентифікації, оцінки 

ризиків, реагування на ризики, зниження їх негативного впливу; 

 моніторинг і контроль ризиків – процес спостереження за ризиками, зокрема за їх рівнем, оцінка ефективності дій 

з мінімізації ризиків. 
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 РОЗДІЛ 7. Дослідження та інновації 

 

Як провідний світовий виробник продуктів харчування, що працює на засадах правильного харчування та здорового 

способу життя, Nestlé вважає своїм зобов’язанням дбати про здоров’я споживачів, сприяючи тому, щоб їх щоденний 

раціон був збалансованим та корисним. Левова частка найбільш поширених хвороб сучасного людства, серед яких – 

діабет та ожиріння, розвивається саме через неправильне харчування на брак вітамінів та мінералів в організмі людини. 

Долучаючись до боротьби з цими страшними недугами, фахівці Nestlé щодня працюють над пошуком рішень, які б 

допомогли вирішити проблеми нездорового або недостатнього харчування, з якими стикаються споживачі усіх вікових 

категорій та усіх прошарків суспільства. І першочергове завдання компанії у цій справі – допомогти залишатися 

здоровими тим, хто має найменший достаток. 

Люди розуміють, що продукти харчування – це джерело енергії та задоволення, а також радості, здоров’я, щастя та 

спокою. Вони все більше розуміють, що їхня їжа та напої можуть впливати на якість їхнього життя та на життя інших 

людей. 

З самого початку інновації були в серці нашої компанії. З того часу, як Генрі Нестле винайшов Farine Lactée, щоб 

знизити смертність серед немовлят, ми присвятили себе подовженню людських життів. 
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Щодня ми намагаємось зробити наші продукти більш смачними та здоровими, щоб допомогти нашим споживачам 

піклуватися про себе та свої сім’ї. Це було б неможливо без неперевершених здібностей нашого дослідницького відділу, 

науки про харчування та прагнення до якості в усьому, що ми робимо.  

У нас найбільша мережа дослідницьких центрів з усіх продовольчих компаній світу: 34 дослідницьких центри (3 

науково-дослідницьких центри та 31 технологічний та дослідницький центри по всьому світу), а також більше 5 тисяч 

працівників.  

За кожним продуктом Nestlé стоїть команда науковців, інженерів, дієтологів, дизайнерів, спеціалістів з норм 

законодавства та спеціалістів по роботі з клієнтами, які присвятили себе завоюванню довіри наших споживачів завдяки 

безпечним продуктам найвищої якості: у Nestlé безпека та якість не підлягають обговоренню. 

Незалежно від того, чи це питання зручності, здоров’я або задоволення, ми можемо і хочемо створювати надійні 

продукти, системи та послуги, які сприяють підвищенню якості життя споживачів. 

Дослідницька організація Nestlé включає спеціальну Мережу якості та безпеки харчових продуктів. Вона має ряд 

різних елементів, а саме:  

 Мережа раннього попередження (Early Warning Network), яка визначає та допомагає запобігати потенційним 

проблемам з безпекою  

 Мережа мікробіологічної безпеки (Microbiological Safety Network), яка забезпечує швидку та надійну оцінку 

мікробіологічної безпеки.  

 Мережа аналітичних методів (Analytical Methods Network) для розробки та підвищення аналітичних стандартів  

 Глобальна мережа аналітичних лабораторій (Global Analytical Laboratories Network). Nestlé має 29 регіональних 

лабораторій, які надають аналітичні дані та підтримують Забезпечення якості для операційних та дослідницьких 

відділів.  

Nestlé використовує найновіші методи, такі як високоефективна рідкісна хроматографія (ВЕРХ) для визначення та 

кількісного аналізу хімічних сполук.  

https://www.nestle.ua/randd/globalnetwork
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В рамках зобов’язання щодо якості та безпеки Nestlé використовує різноманітні аналітичні методи для виявлення 

та/або кількісного аналізу хімічних сполук. Методи, які використовує Nestlé  на своїх фабриках, включають титрування, 

імуно-ферментний аналіз та ВЕРХ. При цьому, у регіональних лабораторіях та у Дослідницькому центрі Nestlé 

використовуються навіть більш складні та чутливі методи, такі як надефективна рідкісна хроматографія, GCMS, LC-MS-

MS і TOF-MS. 

Щодня Nestlé проводить численні перевірки якості. Nestlé збирає близько 200 тисяч результатів аналізів на день на 

рівні фабрики. Nestlé контролює всі матеріали та продукти, а регіональні лабораторії генерують 10 тисяч результатів з 

безпеки на день. 
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РОЗДІЛ 8. Перспективи розвитку 

Приватне акціонерне товариство "Волиньхолдінг" впевнено, що лідерство – це не лише обсяг, а й поведінка. Довіра 

також відноситься до поведінки; і ми визнаємо, що довіру можна заробити лише через довгий період часу шляхом 

послідовного виконання обіцянок. Такі цілі та поведінка викладено в просту фразу - «Якість продуктів, якість життя», - 

яка втілює наші корпоративні амбіції.  

Ми інвестуємо в майбутнє, щоб забезпечити фінансову та екологічну стійкість наших дій та операцій: у 

компетенції, у технологіях, у можливостях, в людях, у торгових марках, у наукових дослідженнях. Наша мета полягає у 

задоволенні потреб сьогоднішнього дня, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої 

потреби. 

Конкурентні переваги групи компаній Nestlé 

 

 Неперевершене портфоліо продуктів і брендів.  

 Неперевершені можливості в галузі наукових 

досліджень.  

 Неперевершена географічна присутність.  

 Люди, культура, цінності та ставлення. 

  

Справжня конкурентна перевага походить від поєднання 

переваг, які важко повторити, по всьому ланцюжку 

створення вартості, який будувався понад десять років.  

 

Існують невід’ємні зв’язки між великими продуктами і 

сильними можливостями наукових досліджень, між 

найширшою географічною присутністю та 

підприємницьким духом, між великими людьми та міцними 

цінностями. 
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Фактори росту 

 

   

 Раціональне харчування та здоровий спосіб життя  

 Ринки, що розвиваються, і продукти, що 

позиціонуються, як популярні.    

 Засоби зовнішньої реклами.  

 Преміалізація. 

Ці чотири галузі забезпечують особливо захоплюючі 

перспективи зростання. Вони застосовуються до всіх наших 

категорій по всьому світі. 

 

Все, що ми робимо, підпорядковується нашим програмам 

«Раціональне харчування та здоровий спосіб життя» 

(Nutrition, Health and Wellness), «Якість продуктів, якість 

життя» (Good Food, Good Life), які пропонують споживачам 

продукти з найкращою харчовою цінністю у своїх 

категоріях. 

Принципи наших операцій 

 

   

 Інновації та оновлення.  

 Будь-коли, будь-де, будь-що.  

 Залучення споживача.  

 Операційна ефективність.  

Nestlé має досягти успіху в кожній з цих чотирьох 

взаємопов'язаних основних компетенцій. Вони сприяють 

розробці, оновленню та якості продуктів, операційній 

ефективності, інтерактивній взаємодії зі споживачами та 

іншими зацікавленими сторонами, а також диференціації від 

конкурентів. 

 

Якщо ми досягнемо успіху в цих областях, ми будемо ще 

більше орієнтованими на споживачів, ми прискоримо нашу 

роботу у всіх ключових областях, і ми доб’ємося 

досконалості.   
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Тож незважаючи на величезні виклики, які виникли у Приватного акціонерного товариства "Волиньхолдінг"  у вигляді 

світової економічної кризи та пандемії, ми з оптимізмом дивимося у майбутнє.  
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 РОЗДІЛ 9. Корпоративне управління 

Єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства "Волиньхолдінг" станом на 31.12.2019 року була компанія 

Нестле С.А. (Nestlé S.A.), Швейцарія. Розмір частки Нестле С.А. (Nestle S.A.) у статутному капіталі Товариства складає 

100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок, що становить 100% статутного капіталу Товариства. 

Органи управління  Приватного акціонерного товариства "Волиньхолдінг": 

Загальні збори акціонерів 

Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів, що можуть бути річними або позачерговими. У 

Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право 

на таку участь, або їх представники. Товариство зобов’язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). 

Загальні збори акціонерів проводяться на території України у межах населеного пункту за місцезнаходженням 

Товариства крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, 

особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації. 

 

Голова та секретар Загальних зборів акціонерів призначається рішенням Наглядової ради. У випадку якщо Наглядова 

рада не призначила Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів - Загальні збори акціонерів можуть обирати Голову 

та секретаря Зборів. Голова Загальних зборів акціонерів веде Збори, а секретар –  організовує та забезпечує ведення їх 

протоколу. Відкриває Загальні збори акціонерів Голова Загальних зборів, Голова Наглядової ради або інша 

уповноважена Наглядовою радою особа. 

 

Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що 

віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законодавством або цим Статутом. До виключної компетенції 

Загальних зборів належить: 

 Визначення основних напрямів діяльності Товариства. 

 Внесення змін до Статуту Товариства. 

 Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій. 
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 Прийняття рішення про зміну типу Товариства. 

 Прийняття рішення про розміщення акцій, в тому числі прийняття рішення про розміщення цінних паперів, 

які можуть бути конвертовані в акції; 

 Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства. 

 Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства. 

 Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій. 

 Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган Товариства, а також 

внесення змін до них. 

 Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради. 

 Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради. 

 Затвердження річного звіту Товариства. 

 Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. 

 Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; 

 Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій. 

 Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової 

емісії у процесі їх розміщення. 

 Затвердження розміру річних дивідендів. 

 Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. 

 Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що 

укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 

підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 

 Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. 

 Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 

 Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на 

вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством. 

 Прийняття рішення про надання згоди, в т.ч. попереднє надання згоди, на вчинення правочину, щодо 

вчинення якого є заінтересованість якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого 
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правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 

товариства. 

 Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, коли акціонерному товариству, до 

якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується, 

і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється 

приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної 

комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що 

залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу. 

 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу. 

 Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. 

 Обрання комісії з припинення Товариства. 

 Вирішення будь-яких інших питань, які чинне законодавство відносить до виключної компетенції Зборів, а 

також питань, що будуть включені до їх порядку денного органами управління чи окремими акціонерами. 

Наглядова рада 

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах 

компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також 

контролює та регулює діяльність Генерального директора. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства підзвітна 

виключно Загальним зборам акціонерів. 

 

Рішення про утворення Наглядової ради ухвалюють Загальні збори акціонерів на підставі чинного законодавства. 

 

Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Кількісний склад Наглядової ради Товариства 

може бути змінений Загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». 

 

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства з числа її членів простою 

більшістю голосів.  Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та 
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головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про 

Наглядову раду. 

 

До виключної компетенції Наглядової ради належить: 

 питання проекту порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до 

порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 

 формування тимчасової лічильної комісії, надання повноважень Реєстраційній комісії щодо виконання функцій 

тимчасової лічильної комісії; 

 затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 

 прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів; 

 обрання особи, яка відкриває Загальні збори акціонерів та головує на них, обрання Секретаря Загальних зборів 

акціонерів; 

 прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 

 прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 

 прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 

 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 

 обрання та припинення повноважень Генерального директора; 

 затвердження умов трудового контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, 

встановлення розміру його винагороди, прийняття рішення про виплату премії Генеральному директору; 

 прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від виконання повноважень та 

обрання осіб, які тимчасово здійснюють повноваження Директора Товариства; 

 обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 

 здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його 

діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) 

корпоративного управління товариства; 

 розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; 

 обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; 
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 обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розміру оплати його послуг; 

 затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного 

аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; 

 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 

виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; 

 визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів 

відповідно до чинного законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до 

чинного законодавства України; 

 вирішення питань про заснування або участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших 

об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 

 вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 

 вирішення питань про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у 

тому разі, якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків 

простих акцій Товариства і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до 

якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, у разі злиття, приєднання, поділу, 

виділу або перетворення Товариства; 

 прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів - філій, представництв, дочірніх підприємств, 

затвердження їх статутів та положень, обрання та відкликання їх керівників; 

 вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради відповідно до законодавства, у разі злиття, 

приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 

 прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених 

законодавством та/або Статутом; 

 прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у 

випадках, передбачених законодавством та/або Статутом. 

 визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 

зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 
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 прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

 прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, 

затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 

 надсилання оферти акціонерам у випадку якщо особа (особи, що діють спільно, яка внаслідок придбання акцій 

товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або 

опосередковано) власником контрольного пакета акцій 

 надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання 

особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавства України; 

 надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про можливість 

скористатись переважним правом, у випадках, передбачених Статутом та законодавством; 

 прийняття рішення щодо придбання, продажу (відчуження) нерухомого майна товариства (крім значних 

правочинів, що відносяться до компетенції Загальних зборів); 

 погодження рішень щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, 

створених за участю Товариства; 

 прийняття рішень про придбання або відчуження будь-яких цінних паперів будь-якого емітента; 

 прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб 

шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та 

реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами; 

 Прийняття рішення та надання повноважень (дозволу) Генеральному директору Товариства або іншій особі  на 

укладення договорів (угод, контрактів), при умові, що сума договору не перевищує суму в грошовій одиниці 

України еквівалентну 200 000 (двісті тисяч) доларів США за курсом НБУ на момент укладення правочину 

щодо: 

 розпорядження будь-яким нерухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не 

виключно - щодо застави, іпотеки та будь-якого відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі 

нерухомого майна як внеску до статутного (складеного) капіталу іншого підприємства), відмови від права 

користування чи права власності на земельну ділянку тощо, включаючи майно та майнові права його дочірніх 

підприємств, філій та представництв; 
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 відчуження або розпорядження в будь-який спосіб корпоративними правами, цінними паперами, що належать 

Товариству в інших товариствах, підприємствах та об’єднаннях; 

 відчуження або розпорядження в будь-який спосіб об’єктами права інтелектуальної власності; 

 надання будь-якої позики, поруки (поручительства), гарантії, отримання кредиту, а також передачі в довірче 

управління майна Товариства; 

 винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання, злиття, поділ, виділ або перетворення 

Товариства. Винесення на затвердження Загальних зборів договору про приєднання Товариства. В разі, якщо 

Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства виносить на затвердження Загальних зборів питання про 

затвердження передавального акту. 

 Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій 

товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до 

якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого 

здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про 

приєднання може прийматися його наглядовою радою. У такому разі підготовка пояснень до умов договору про 

приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагаються; 

 прийняття рішення про укладання кредитних договорів, договорів позики, фінансової допомоги, поруки, застави, 

іпотеки на суму в грошовій одиниці України, що перевищує суму еквівалентну 200 000 (двісті тисяч) доларів США 

за курсом НБУ на момент укладення правочину; 

 обрання уповноваженої особи/осіб з видачею від імені Товариства довіреності на представництво та участі у 

справі від імені Товариства в суді у спорах про відшкодування збитків, завданих Товариству його виконавчим 

органом. 

 затвердження ціни придбання акцій у випадках встановлених законодавством; 

 у випадку емісії акцій Товариства до компетенції Наглядової ради відноситься: 

 визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у 

процесі емісії; 

 залучення до розміщення андеррайтера; 

 прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований 

обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); 

 затвердження результатів емісії акцій; 
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 затвердження звіту про результати емісії акцій; 

 прийняття рішення про відмову від емісії акцій; 

 повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в 

установлені законодавством строки результатів емісії акцій, або невнесення в установлені законодавством 

строки змін до Статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; 

 повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про невикористання 

переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про 

можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». 

 вирішення будь-яких питань діяльності Товариства, окрім тих, що належать до виключної компетенції 

Загальних зборів акціонерів;  

 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або 

Внутрішніми положеннями Товариства. 

Загальні збори акціонерів можуть приймати рішення з питань віднесених до виключної компетенції Наглядової 

ради. 

Виконавчий орган 

Одноосібним виконавчим органом Товариства та головою виконавчого органу Товариства, що здійснює 

керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор.  

 

Генеральний директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства на строк визначений рішенням 

Наглядової ради. Одна й та сама особа може бути обраною на посаду Генерального директора неодноразово.  

 

У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Генерального директора, і неприйняття 

Наглядовою радою рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести 

обов’язки Генерального директора до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення 

повноважень (звільнення) особи з посади Генерального директора та/ або обрання (призначення) іншої особи на посаду 

Генерального директора.  

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17
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Рішення приймаються Генеральним директором самостійно і за необхідністю. Рішення оформлюються в формі 

наказів або розпоряджень 

 

До повноважень (компетенції) Генерального директора належить вирішення усіх питань, пов’язаних з управлінням 

поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та 

Наглядової ради. 

Генеральний директор, в т.ч. але не виключно: 

 представляє без довіреності Товариство у відносинах з усіма без винятку державними органами, органами 

владних повноважень, судами, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, у відносинах з 

фізичними особами, у тому числі підприємцями; 

 здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства у межах повноважень та прав, наданих йому 

Статутом і внутрішніми документами Товариства; 

  укладає від імені Товариства правочини (договори) на суму в грошовій одиниці України, що не перевищує суму 

еквівалентну 200 000 (двісті тисяч) доларів США за курсом НБУ на момент укладення правочину, в  тому числі надає 

повноваження (уповноважує) на укладення таких правочинів (договорів) іншим особам з урахуванням обмежень 

визначених  Статутом; 

 відкриває рахунки у фінансово-кредитних установах: поточні, валютні та інші рахунки Товариства, а також 

рахунки у цінних паперах, особові рахунки тощо; 

 придбаває від імені Товариства іноземну валюту через банківську установу; 

 представляє інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними підприємствами, установами та 

організаціями.  

 визначає напрямки діяльності та розвитку Товариства, готує та подає на затвердження Наглядовою радою 

проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затверджує оперативні плани роботи та контролює їх виконанням, 

затверджує річні бізнес-плани (маркетингові та фінансові), розробляє заходи по основним напрямам діяльності 

Товариства; 

 вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з 

Наглядовою радою), розрахунків, обліку звітності, оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв, 
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реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, ефективного використання коштів, трудового розпорядку та 

внутрішнього контролю; 

 приймає на роботу та звільнює працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; 

визнає (конкретизує) сфери компетенції, права і відповідальності працівників Товариства, затверджує  штатний розпис 

Товариства; 

 приймає рішення  про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства; 

 складає та подає на розгляд Наглядовій раді для подальшого затвердження Загальними зборами річні звіти 

Товариства; 

 обґрунтовує  порядок розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків Товариства, готує пропозиції щодо 

визначення розміру дивідендів; 

 розглядає матеріали перевірок та ревізій, а також розглядає звіти керівників підрозділів, філій та представництв 

Товариства; 

 організовує господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складає звітність; 

 організовує забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення річних та позачергових 

Загальних зборів акціонерів; 

 розробляє та затверджує  правила та інших внутрішні документи Товариства за винятком тих, затвердження яких 

віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; 

 затверджує зразки печаток, штампів, фірмових бланків, а також інших реквізитів; 

 готує пропозиції щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження 

довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб’єкти 

господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших 

юридичних осіб та подає в порядку, визначеному Статутом на погодження та прийняття рішення Наглядовій раді 

Товариства або Загальним зборам Товариства; 

 вносить пропозиції про створення, реорганізацію, ліквідацію філій та представництв, розробляє плани їх 

діяльності; 

 приймає рішення щодо пропозицій відповідального працівника Товариства стосовно забезпечення виконання 

Товариством вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; 
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 приймає рішення щодо вчинення правочинів з питання розпорядження (відчуження) та використання майна 

Товариства в межах, визначених  Статутом, за винятком нерухомого майна, розпорядження яким відноситься до 

компетенції Наглядової ради Товариства; 

 приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого 

правочину, складає до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 

Товариства з урахуванням обмежень, визначених Статутом; 

 забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; 

 розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів Товариства, 

Наглядовою радою Товариства та  Статутом; 

 надає благодійну допомогу, передає безоплатно (дарує) майно Товариства за попереднім погодженням з 

Наглядовою радою; 

 видає довіреності; 

 має право першого підпису всіх фінансових документів, в тому числі, але не виключно, підпису всіх 

бухгалтерських та податкових документів Товариства; 

 вирішує будь-які інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової 

ради. 

У випадку емісії простих іменних акцій Товариства до повноважень (компетенції) Генерального директора 

відноситься: 

 проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо 

яких прийнято рішення про емісію; 

 проведення дій щодо забезпечення розміщення акцій; 

 проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати 

здійснення викупу Товариством належних їм акцій. 

На Генерального директора покладаються обов’язки з: 

 організації виконання рішень Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради Товариства; 

 організації роботи зі складання річних бізнес-планів, інших стратегічних та оперативних планів діяльності 

Товариства, включаючи фінансові, маркетингові та виробничі питання; 
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 організації документообігу в Товаристві у його відносинах з акціонерами, іншими органами Товариства, 

державними органами, органами владних повноважень, підприємствами, установами, організаціями та фізичними 

особами, у тому числі підприємцями; 

 прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до них заохочувальних заходів та 

стягнень. Прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства проводиться Генеральним директором у 

порядку, визначеному чинним законодавством України; 

 подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання 

Товариством обов’язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору; 

 підписання від імені Товариства довіреностей на управління філіями, представництвами та іншими 

відокремленими підрозділами Товариства; 

  підготовка пропозицій щодо переліку майна, що потрібно передати у володіння та користування філій, 

представництв або пропозицій про повернення майна Товариства, що передано філіям, представництвам чи набуто ними 

для Товариства та погодження таких пропозицій  з Наглядовою радою; 

 підготовка пропозицій щодо умов оплати праці керівників, їх заступників та головних бухгалтерів філій, 

представництв та подання на погодження Наглядовій раді; 

 затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Відповідно до статті 29 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 

застосовуються положення статей 33-48 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного 

товариства. Повноваження загальних зборів акціонерів товариства, передбачені статтею 33 Закону та внутрішніми 

документами товариства, здійснюються таким акціонером одноосібно. 

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі 

рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства. 

Протягом звітного періоду у відповідності до чинного законодавства України рішення єдиного акціонера 

Товариства приймалися за мірою необхідності.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#n406
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