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1. Організаційна структура та опис діяльності 

підприємства  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ЗАВОД 

ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБІВ   "ДНІПРОВСЬКИЙ"  (далі ТОВ "ЗПВ 

"ДНІПРОВСЬКИЙ") зареєстроване в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18 

лютого 2014 року за номером 1 224 102 0000 068269 

Код ЄДРПОУ: 39102693 

Юридична адреса підприємства : Україна, 49021, Дніпропетровська обл., місто 

Дніпро, ВУЛИЦЯ СИМИРЕНКІВСЬКА, будинок 4 А, кімната 409 

Фактична адреса:  Україна, 49021, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 

ВУЛИЦЯ СИМИРЕНКІВСЬКА, будинок 4 А. 

Адреса офіційної  сторінки ТОВ "ЗПВ "ДНІПРОВСЬКИЙ" в мережі Інтерне:   

http://promzavod.com.ua 

Адреса електронної пошти: zpi2021@ukr.net 

Наше підприємство розташоване в місті Дніпро зі зручною транспортно 

розв’язкою, знаходиться на лівому березі міста. Поблизу розташовані траси 

державного значення, залізнична станція Нижньодніпровськ-Пристань та 

річковий порт,  що  надає можливість доставляти сировину та продукцію 

споживачам як автомобільним і залізничним, так і водним транспортом.  

Відповідно до ч. 6 ст. 55 ГКУ, та ч. 4 ст. 64 ГКУ ТОВ "ЗПВ 

"ДНІПРОВСЬКИЙ" має виробничий структурний підрозділ  без статусу 

юридичної особи за адресою :УКРАЇНА, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., КАМ'ЯНСЬКО-

ДНIПРОВСЬКИЙ РАЙОН, М. КАМ'ЯНКА-ДНІПРОВСЬКА, вул. Промислова  

буд.1 

Виробничі потужності підприємства знаходяться за адресами: 

- Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Симиренківська, б.4 А; 

- Запорізька обл., Кам`янсько-Дніпровський район, м. Кам`янка-

Дніпровська, вул. Промислова, буд. 1 

 

mailto:zpi2021@ukr.net


Основними видами діяльності ТОВ "ЗПВ "ДНІПРОВСЬКИЙ" за 

КВЕД є: 

КВЕД НАЗВА 

25.92 Виробництво легких металевих паковань (основний); 

16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних 

конструкцій і столярних виробів; 

16.24 Виробництво дерев'яної тари; 

25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, 

н.в.і.у.; 

43.21 Електромонтажні роботи; 

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи; 

45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для 

автотранспортних засобів; 

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами 

широкого асортименту; 

46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами; 

46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у 

тому числі рибою, ракоподібними та молюсками; 

46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами 

харчування, напоями та тютюновими виробами; 

46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами 

й устаткованням; 

77.32 Надання в оренду будівельних машин і 

устатковання; 

46.69   Оптова торгівля іншими машинами й 

устаткованням; 

46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами; 

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 

52.10 Складське господарство; 

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 

62.01 Комп'ютерне програмування; 

62.02 Консультування з питань інформатизації; 



62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і 

комп'ютерних систем; 

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-

вузлах і пов'язана з ними діяльність; 

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна; 

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових 

автотранспортних засобів; 

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; 

33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання; 

38.32 Відновлення відсортованих відходів 

 

 ТОВ "ЗПВ "ДНІПРОВСЬКИЙ" є одним з найбільших виробником 

жерстяних банок в Україні. Проводячи аналіз, були відзначені наступні 

особливості, що дозволяють нам говорити про нашу потенційну конкурентну 

перевагу: 

- більш екологічний метод виробництва – зварювання*/штамп, 

відповідність вимогам Євросоюзу.  

- можливість випуску найширшого асортименту серед усіх виробників 

жерстяної тари в Україні, що дозволяє покупцям закуповувати тару в 

одного виробника і економити на логістичних послугах . 

 На ринку України протягом останніх років відбувається стійка 

тенденція щодо збільшення попиту на високоякісну металеву упаковку. Крім 

того, на ринку України станом на початок 2017 року і по сьогоднішній день 

присутнє стійке зростання попиту на бляшанку №5 (консерви сардина) і №12 

(консерви тушонка), № 3(бички) № 2(шпроти, кілька). 

Багато конкурентів в даному сегменті не здатні виробляти якісну 

жерстяну продукцію, що відповідає міжнародним стандартам, затребувану на 

ринку. Дослідження ринку України показують, що протягом осіннього періоду 

на ринку є стійкий попит на бляшану продукцію. У піковий період внутрішній 

попит перевищує пропозицію на 15-20 відсотків. 

 

 



Доля ринку України, яку займає ТОВ «ЗПВ «ДНІПРОВСЬКИЙ» складає:  

- до 50% ринку України жерстяної тари, що використовується в рибних 

консервах  (банка №5) 

- до 80% ринку України жерстяної тари, що використовується в м’ясному 

консервуванні (тушонка) та каш.(банка №8,№12) 

- до 60 % ринку України жерстяної тари, що використовується для 

консервування шпротів та кільки/бичків.(банка №2,№3) 

Протягом  2020 року збільшився обсяг експортних операцій. Частка 

реалізації на експорт  в 2020 році складала – 6,23% від загального обсягу 

реалізації   продукції (товарів, робіт, послуг). 

Продукція ТОВ «ЗПВ «ДНІПРОВСЬКИЙ» представлена в таких 

країнах: 

  

- Грузія; 

- Латвія; 

- Азербайджан; 

- Молдова. 

 

 

 



Організаційна структура ТОВ «ЗПВ «ДНІПРОВСЬКИЙ» 

 

 



2. Результати діяльності підприємства за 2020 рік 

 

Нижче приведені показники, що характеризують результати виробничо-

господарської діяльності ТОВ «ЗПВ «ДНІПРОВСЬКИЙ» у 2020р.: 

- Чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг 

 

20033

117189

38882

22369

18 215

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг), тис.грн.

68.20-Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

25.92-Виробництво легких металевих пакувань (Металеві банки та накривки)

46.90-Неспеціалізована оптова торгівля 

46.38 -Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та 
молюсками (Консерви)

52.29-Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

52.10-Складське господарство 



№ п/п КВЕД 

Чистий дохід 

(виручка) від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, 

послуг), тис.грн. 

Питома вага, % 

 

1 

68.20-Надання в оренду й 

експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна 

20 033 10,08%  

2 

25.92-Виробництво легких 

металевих пакувань (Металеві 

банки та накривки) 

117 189 58,98%  

3 46.90-Неспеціалізована оптова 

торгівля  
38 882 19,57%  

4 

46.38 -Оптова торгівля іншими 

продуктами харчування, у тому 

числі рибою, ракоподібними та 

молюсками (Консерви) 

22 369 11,26%  

5 52.29-Інша допоміжна діяльність у 

сфері транспорту 
18 0,01%  

6 52.10-Складське господарство  215 0,11%  

  Всього  198 706 100,00%  

- Інші операційні доходи – 14862 тис.грн. 

- Чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності–1,389 млн.грн 

- Вартість чистих активів підприємства на 31.12.2020р – 52,324 млн.грн; 

- Чисельність персоналу – 174 працівника; 

- Середньомісячна заробітна плата за 2020 рік на 1-го штатного 

працівника- 10550,86 грн. 

- Нараховано та сплачено податків за 2020р – 9,350 млн.грн, з них: 

· Податок на прибуток – 395 260,00 грн. 

· Оренда землі - 3 762 808,49 грн. 

· Екологічний податок – 203,58 грн. 

· Земельний податок - 27 548,37 грн. 

· Податок на нерухомість - 472 016,13 грн. 

· ЄСВ – 4 692 019,44 грн. 



3.Екологічні аспекти. 

ТОВ «ЗПВ «ДНІПРОВСЬКИЙ» ретельно  планує та веде свою діяльність 

у контексті збереження екологічної безпеки. Цей контекст включає зменшення 

техногенного впливу підприємства на навколишнє середовище, раціональне 

використання води, контролювання викидів парникових газів, утилізацію 

відходів, планування раціонального використання обмежених та 

невідновлюваних ресурсів і відтворення відновлюваних та інше. 

В Департаменті екології та природних ресурсів Дніпропетровській 

обласній державній адміністрації видано Дозвіл на викиди №1210136300-1084 

зі строком дії з 29.05.2018. Щорічно на підприємстві проводять заходи щодо 

здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів 

граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин. 

Згідно плану заходів у сфері поводження з відходами, діючому на 

підприємстві ТОВ «ЗПВ «Дніпровський», всі заходи спрямовані на зменшення 

обсягів утворення відходів та запобігання їх негативного впливу на 

навколишнє природне середовище і здоров’я людей. 

ТОВ «ЗПВ «Дніпровський» працює таким чином, що не приводить до 

нанесення прямих або опосередкованих збитків навколишньому природному 

середовищу, раціонально використовує природні ресурси та забезпечує 

екологічну безпеку життєдіяльності людини. 

4.Соціальні аспекти та кадрова політика. 

 На підприємстві ТОВ "ЗПВ "ДНІПРОВСЬКИЙ" працює 174 робітника, 

з них жінок 67, в тому числі жінок які займають управлінські посади  - 5 осіб. 

На Підприємстві працевлаштовані працівники, що мають додаткові 

гарантії у сприянні працевлаштуванню. Працівникам надаються гарантії, 

компенсації і пільги.  

Трудові ресурси є головним ресурсом ТОВ "ЗПВ "ДНІПРОВСЬКИЙ", 

від кваліфікації і продуктивності праці яких залежать багато в чому результати 

господарської діяльності підприємства, досягнення поставлених цілей, 

здатність підприємства вигравати в конкурентній боротьбі.  

 Оплата праці персоналу, що працює в ТОВ "ЗПВ "ДНІПРОВСЬКИЙ" за 

умовами трудового найму, здійснюється за посадовими окладами та 

тарифними ставками на основі почасової системи оплати праці. 



 Критеріями рівня оплати праці працівників підприємства ТОВ «ЗПВ 

«Дніпровський» є: 

- результати господарської діяльності та рівень доходності підприємства; 

- внесок кожного працівника з урахуванням фактично відпрацьованого часу і 

результатів його роботи; 

- посадові оклади працівників, визначені на основі схеми посадових окладів . 

- погодинні тарифні ставки для оплати праці працівників 

Структура заробітної плати ТОВ "ЗПВ "ДНІПРОВСЬКИЙ" складається з : 

 -  Основної заробітної плати – посадовий оклад (погодинна тарифна 

ставка), встановлений працівникам відповідно до штатного розпису. 

  -  Додаткової заробітної плати, заохочувальних і компенсаційних 

виплат: 

а) надбавки, доплати;  

б) гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством 

(робота у святкові, неробочі і вихідні дні, якщо вона не компенсується іншим 

часом відпочинку, а також робота у надурочний час, оплачується в подвійному 

розмірі); 

в) заохочення (у грошовій формі) за рішенням директора та за поданням 

керівників структурних підрозділів: 

- за виконання особливо важливих завдань — у розмірі до одного посадового 

окладу; 

г) премія працівникам підприємства за рішенням директора. 

Працівники забезпечуються спецодягом та засобами індивідуального 

захисту. Заходи щодо умов праці і техніки безпеки знаходяться під постійним 

контролем адміністрації  підприємства, яка стежить за точним виконанням 

обов'язкових постанов, правил і інструкцій по охороні праці і техніці безпеки. 

Цей контроль здійснює інженер з охорони праці та керівництво.  

5. Ризики. 

Україна, яка вважається країною з економікою, що розвивається, 

характеризується високими економічними та політичними ризиками, 



продовжує здійснювати економічні реформи і вдосконалювати свою 

законодавчу, податкову і регулятивну базу відповідно до вимог ринкової 

економіки. Майбутня стабільність української економіки в значній мірі 

залежить від цих реформ та ефективності економічних, фінансових та 

монетарних заходів, прийнятих урядом, а також від змін у податковій, 

юридичній, регулятивній та політичній сферах.  

 

Ризиковими факторами ТОВ «ЗПВ «Дніпровський» є:  

Валютний ризик для Підприємства головним чином пов’язаний з 

наявністю монетарних активів та зобов’язань, деномінованих у валютах 

інших, ніж гривня. Підприємство працює в наступних валютах: євро, долар 

США, російський рубль та українська гривня.                                                                

Процентний ризик. Зміни процентних ставок впливають, головним 

чином, на кредити та позики, змінюючи або їх справедливу вартість (кредити 

за фіксованими процентними        ставками), або майбутні грошові потоки 

(кредити за плаваючими процентними ставками). Керівництво регулює 

наступний ризик шляхом постійного моніторингу на діючі процентні ставки 

за кредитами з метою контролю над тим, щоб ставка за отриманими кредитами 

не була вищою ніж на ринку кредитних послуг. 

Ризики, пов’язані з вимогами податкового та іншого законодавства. 

Українське законодавство щодо оподаткування та здійснення господарської 

діяльності, включаючи контроль за валютними та митними операціями, 

продовжує розвиватися. Законодавчі та нормативні акти не завжди чітко 

сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору органів державної 

влади та органів державного управління різного рівня. Нерідко точки зору 

різних органів на певне питання відрізняються. Керівництво вважає, що 

Товариство дотримувалось всіх нормативних положень, і всі передбачені 

законодавством податки та відрахування були нараховані та сплачені в 

повному обсязі. 

Водночас, існує ризик того, що операції , які не були поставлені під 

сумнів у минулому, можуть бути поставлені під сумнів державними органами 

у майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо 

визначити суму непред’явлених позовів, що можуть бути пред’явлені, якщо 

такі взагалі існують, або імовірність будь-якого несприятливого результату. 

Керівництво Товариства вважає, що ТОВ "ЗПВ "ДНІПРОВСЬКИЙ" 

вживає всіх необхідних заходів для підтримки стабільності, стійкості та 



зростання бізнесу товариства в теперішніх умовах та буде сприяти умовам 

найвигіднішим для Підприємства у будь якому разі. 

6.Дослідження та інновації. 

На Підприємстві дуже важливе значення  надається контролю якості в 

ході виробництва і випуску готової  продукції. 

Підприємство забезпечене необхідними пристроями , вимірювальними 

приладами , інструментами та іншими засобами вимірювальної техніки  для 

здійснення контролю якості в процесі виробництва продукції .  

Контроль якості при виробництві металевих банок для консервів та 

накривок до них включає перевірку відповідності готової продукції нормам 

показників, які встановлені для них діючими стандартами держави (ГОСТ) та 

технічним умовами (ТУ). 

Відповідність банок (накривок до них) за показниками зовнішнього 

виду, поверхонь швів та покриття, а також показники, які не мають кількісних 

значень контролюються зовнішнім оглядом.  

Геометричні розміри та місткість банок контролюють згідно з вимогами 

ДСТУ EN20090-2 , а також герметичність банок за допомогою вимірювальних 

пристроїв. 

Випробування банок та накривок до них на стійкість лакофарбового 

покриття здійснюють згідно ДСТУ 7771 

Банки та накривки до них зберігаються в упаковці , в сухих закритих 

складських приміщеннях, в кліматичних умовах передбачених для групи 4 

згідно ГОСТ 15150. 

ТОВ «ЗПВ «Дніпровський» гарантує відповідність металевих банок для 

консервів та накривок до них Технічним умовам ТУ У25.9-39102693-001:2018. 

Гарантійний термін збереження  металевих банок для консервів та 

накривок до них, становить 24 місяці від дати виготовлення. 

Досягнення наукового прогресу, інноваційні розробки в застосуванні 

найсучасніших  видів сировини і технології виробництва, екологічність 

виробництва, а також прихильність наших співробітників ідеалам компанії 

гарантують  безпеку і надійність в роботі з нашою продукцією , а також 

задоволення від кінцевого результату.  



7. Перспективи розвитку. 

За підсумками 2020р чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт 

,послуг) по відношенню до 2019 року збільшився на 43,9%, в тому числі дохід 

від реалізації металевих банок для консервів та накривок для них збільшився 

на 29,9%. 

Протягом 2021 року планується збільшення  обсягів реалізації за видом 

діяльності КВЕД 46.38 - Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у 

тому числі рибою, ракоподібними та молюсками  - Консерви. 

Частка реалізації на експорт складала: 

- В 2019 році – 1,77% від загального обсягу реалізації   продукції 

(товарів, робіт, послуг); 

- В 2020 році – 6,23% від загального обсягу реалізації   продукції 

(товарів, робіт, послуг), а також збільшився обсяг експортних 

операцій більш ніж дві країни ( Грузія, Латвія, Азербайджан); 

- В 2021 році планується збільшення частки реалізації на експорт 

(розширення реалізації до Країн Балтії - Естонія). 

 

На підставі майнового та фінансового стану керівництво Підприємства 

прогнозує подальший розвиток, та вірогідні перспективи, незважаючи на 

притаманну українським підприємствам залежність від курсу гривні в країні з 

інфляційними процесами. Підприємство не має наміру змінювати головний 

вид діяльності, не виключаючи при цьому можливості розширення 

асортименту.  

Після заходів, що спрямовані на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19), у разі їх подовження на довготривалий 

строк, вищеозначена впевненість буде коригуватись в залежності від існуючих 

обставин економічної і політичної ситуацій в країні. 

Керівництво впевнене, що в ситуації що склалася, воно вживає 

належних заходів для забезпечення стабільної діяльності Підприємства, та, що 

  

 

 


