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ЗА 2020 РІК 
 

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства 

МОНОПАК – це один з лідерів в галузі виробництва гнучкої упаковки, 
термозбіжної та поліпропіленової етикетки в Україні. З 2017 року активно 
розвивається напрямок виробництва упаковки-конус для морозива. 

Компанія пропонує ринку широкий асортимент продукції, виготовлення 
якої включає в себе дуже складні технології. Максимально 
використовуючи всі переваги глибокого друку, ми забезпечуємо 
пакувальним матеріалом підприємства харчової, хімічної та 
фармацевтичної промисловості. 

Компанія виробляє гнучкі пакувальні матеріали, які володіють 
прекрасним зовнішнім виглядом, високими бар’єрними властивостями, 
ефективно переробляються на пакувальних машинах, продовжують 
терміни зберігання продуктів, екологічно безпечні на всіх життєвих 
етапах. 

Компанія МОНОПАК успішно пройшла сертифікаційний аудит по 
системі FSSC 22000 Food Safety System Certification (Система 
менеджменту безпеки продуктів харчування), яка не поступається за 
рівнем стандартам BRC, IDC, SAF, затвердженим міжнародною 
організацією Global Food Safety Initiative (GFSI), (Глобальна ініціатива 
харчової безпеки). 

Всі матеріали і сировина, які використовуються при виготовлені нашої 
продукції відповідають європейським стандартам і нормам харчової 
безпеки. Виготовлена нами упаковка проходить постійні дослідження в 
європейських лабораторіях на предмет якості безпеки. 

Продукція, яку ми виробляємо, відповідає: 



 

• Регламенту ЄС №1935 / 2004 (про матеріали і вироби, які призначені 
для контакту з харчовими продуктами); 

• Правилам Європейської комісії № 2023/2006 (про належну практику 
організації виробництва матеріалів і виробів, призначених для 
безпосереднього контакту з харчовими продуктами); 

• Регламенту Європейської комісії №10 / 2011 року (про пластикові 
матеріали і вироби, які призначені для контакту з продуктами 
харчування). 

2. Результати діяльності, ліквідність та зобов’язання 
 
Фінансова звітність ТОВ «МОНОПАК» за 2020 рік повністю 
відповідає вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.  
У 2020 році дохід від основної діяльності Товариства склав 10,2 млн. 
грн.  
Для розрахунку  фінансових показників Товариства використано 
фінансову звітність станом на 31.12.2020 року, у складі: Балансу (Звіт 
про фінансовий стан) Форма № 1, Звіту про фінансові результати (Звіт 
про сукупний дохід) Форма № 2, Звіту про рух грошових коштів (за 
прямим методом) (Форма № 3). 

Таблиця  

ПОКАЗНИК Оптимальне 
значення 

ФАКТИЧНЕ  ЗНАЧЕННЯ 

На 01.01.2020 
р. 

На 31.12.2020 
р. 

1. Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 

0,25…0,5 0,03 0,39 

2. Коефіцієнт загальної 
ліквідності           

>1 1,69 3,27 

3. Коефіцієнт структури капіталу <1 0,43 0,72 

4. Коефіцієнт рентабельності 
активів 

Якнайбільше 0,06% 0,06% 

 

Фактичні дані про зобов'язання Товариства  вірно відображені у статті балансу - 
поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги станом на 31.12.2020 
року становить – 36 875 тис грн, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 



 

з бюджетом – 454 тис грн, у т.ч. з податку на прибуток – 417 тис грн, поточна 
кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування – 19 тис грн, поточна 
кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці– 197 тис грн 

Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2020 року становлять – 1 260 тис грн.  

Поточні зобов’язання та забезпечення ТОВ "МОНОПАК"  станом на 31 грудня 2020 
та 2019 років представлені наступним чином:                                                                             

Поточні зобов’язання та 
забезпечення 

На 31.12. 
2019 р. 

На 31.12.2020 
р. 

Зміни(+,-) 

Короткострокові кредити банків(тис 
грн) 9 083 - -9 083 

Поточна кредиторська заборгованість 
за: товари, роботи, послуги(тис грн) 66 071 36 875 -29 196 

Поточна кредиторська заборгованість 
за розрахунками з бюджетом(тис грн) 475 454 -21 

Поточна кредиторська заборгованість 
за розрахунками зі страхування(тис 
грн) 

37 19 -18 

Поточна кредиторська заборгованість 
за розрахунками з оплати праці(тис 
грн) 

209 197 -12 

Поточні забезпечення(тис грн) 203 319 +116 

Інші поточні зобов’язання(тис грн) 3 943 1 260 -2 683 

Разом 80 021 39 124 -40 897 

 
 

3. Екологічні аспекти 

Діяльність і заходи компанії МОНОПАК, спрямовані на збереження 
навколишнього середовища і підвищення якості життя населення. 
Підприємство дотримується основних принципів екологічної політики: 

• Визнання конституційного права людини на сприятливе навколишнє 
середовище; 

• Раціональне використання природних ресурсів; 



 

• Скорочення кількості відходів виробництва і своєчасна їх утилізація; 
• Пріоритет заходів попередження і запобігання забруднення 

навколишнього середовища над заходами по ліквідації негативних 
екологічних впливів; 

• Відкритість і доступність екологічної діяльності та співробітництво з 
зацікавленими сторонами в області охорони навколишнього 
середовища, конструктивну взаємодію з суспільством; 

• Постійне вдосконалення процесів в області охорони навколишнього 
середовища.  

Екологічна політика підприємства підтримується у всьому ланцюгу 
виробництва, від постачання комплектуючих матеріалів та сировини, 
проектування, розробки технології, до продукції, що випускається 
підприємством. 

МОНОПАК  має усі дозвольні документи з питань екології, своєчасно  
та в повному обсязі здійснює сплату екологічного податку. Періодично 
здійснюється моніторинг викидів підприємства.  

4. Соціальні аспекти та кадрова політика 
Загальна кількість працівників ТОВ «МОНОПАК» станом на 
31.12.2020 р становила 84 чол. (в т. ч. жінок 24%).  
На керівних посадах – 9 працівників (в т. ч. жінок 30%).  
Навчання та освіта персоналу  
90% працівників мають вищу освіту (диплом магістра /спеціаліста).  
Протягом роботи, з встановленою законодавством України 
періодичністю, для працівників проводиться обов’язкове навчання з 
питань охорони праці в спеціалізованих закладах.  
Рівні можливості при працевлаштуванні та повага до прав людини. 
Всі громадяни мають рівні можливості при працевлаштуванні до ТОВ 
«МОНОПАК», з урахуванням характеру роботи або умов її виконання.  
Також всім працівникам Товариства гарантується повага до прав 
людини без будь-яких обмежень щодо раси, кольору шкіри, 
політичних, статі, гендерної ідентичності, етнічного та соціального 
походження, віку, стану здоров’я, сімейного та майнового стану, місця 
проживання, за мовними або іншими ознаками.  
Діяльність Товариства побудована на безумовному дотриманні вимог 
законодавства з охорони праці та безпечного ведення робіт. В 



 

Товаристві створена Служба охорони праці, якою розроблена та 
запроваджена в структурних підрозділах дієва система управління 
охороною праці. Працівники забезпечуються спецодягом та 
спецвзуттям, а також засобами індивідуального захисту для 
безпечного виконання робіт. Для можливості виконання робіт 
підвищеної небезпеки працівникам проводять необхідні медичні 
огляди.  
 

5. Ризики 

Конкурентний ризик є одним з основних ризиків ТОВ «МОНОПАК». 
Оскільки на ринку працює велика кількість виробників гнучкої 
упаковки.  

Ризик втрати кваліфікованих кадрів, враховуючи можливу перевагу 
конкурентів в оплаті праці, є високим.  

Інфляційний ризик впливає на зниження купівельної спроможності 
споживачів, як наслідок – зниження попиту на послуги. В умовах 
відносної цінової стабільності ступінь ризику є низьким, в разі 
потреби для зменшення впливу будуть застосовані тарифні чинники.  

Валютний ризик – можливий вплив на збільшення витрат 
підприємства на товари та комплектуючі, що використовуються в 
основній діяльності підприємства. В умовах відносної стабільності 
національної валюти ступінь ризику є середньо низьким та не 
потребує додаткового регулювання.  

 
 

6. Дослідження та інновації 
«Розумна» упаковка: активні і розумні пакувальні рішення – трендом 
сучасного ринку стала «розумна» упаковка. Саме вона створена для 
того, щоб контролювати і відбивати вплив факторів навколишнього 
середовища на продукт. Наприклад, упаковка, оснащена індикаторами 
часу і температури, здатна точно показувати ступінь свіжості 
продукту – навіть після закінчення терміну його придатності. Дана 
технологія, крім іншого, дозволяє отримувати достовірну інформацію 
про допущені перебоях в ланцюжку охолодження, а також про 
придатність продукту до вживання. 



 

«Активна» упаковка для ще більшої безпеки продукту – покликана 
захищати продукти харчування від зовнішніх впливів, поширення 
мікробіологічних заражень, пошкоджень внаслідок механічних 
впливів, проникнення пилу або вологи, проте раніше дана захист була 
виключно пасивної. Але виробники сучасних пакувальних матеріалів 
пішли далі – тепер у фізико-біолого-хімічних процесах активно беруть 
участь самі матеріали. Вони здатні регулювати рівень вологості в 
упаковці, абсорбуючи кисень, вуглекислий газ і етилен, завдяки чому 
продовжується термін придатності і поліпшуються якісні 
характеристики продуктів харчування. В першу чергу вони 
відрізняються біохімічної активністю, пригнічуючи поширення 
мікроорганізмів. 
Інноваційні матеріали – з огляду на всі аспекти екологічності, 
виробники фірмових товарів роблять ставку, перш за все, на 
використання полімерної упаковки, виробленої на основі 
відновлюваних ресурсів – наприклад, полімерів на базі кукурудзяного 
крохмалю і цукрової тростини. 
Прекрасний тому приклад – гнучка полімерна упаковка з прозорою 
багатошарової плівки з бар'єрними властивостями з молочного білка, 
яка використовується замість бар'єрних матеріалів з полімерів, які 
виробляються на базі нафтохімічних продуктів. Адже, з одного боку, 
плівки на основі молочних протеїнів які здатні біологічно 
руйнуватися, а з іншого - природні речовини, що містяться в молоці, 
здатні природним способом продовжити термін придатності самих 
продуктів. Виробництво таких плівок може бути налагоджено на 
звичному класичному обладнанні з урахуванням мінімальних заходів 
по переоснащенню. Сьогодні дослідники активно працюють над 
застосуванням поверхневих матеріалів на основі молочних протеїнів з 
метою виготовлення таких термоформованих ємностей, як стаканчики 
або судки. 
 

Джерела імпульсів зростання і розвитку – розширення пакувального 
ринку має під собою дві основні причини: зростаюча урбанізація і все 
більша популярність тенденції «convenience» (англ. «зручність»). Крім 
того, необхідно враховувати постійне зростання чисельності населення 
міст. Це ставить перед виробниками все більш складні з логістичної 
точки зору завдання – наприклад, щоденне постачання бездоганними і 



 

якісними продуктами харчування і товарами повсякденного попиту. І в 
даному випадку ключем до успіху є саме упаковка, яка запобігає 
псуванню продуктів харчування і товарів, гарантуючи їх бездоганну 
доставку до споживача. Крім того, подальшого зростання і розвитку 
ринку упаковки сприяють зростаючі обсяги споживання внаслідок 
постійного зростання чисельності населення країн, що розвиваються і 
країн з швидкозростаючою економікою, а також посилення конкуренції 
на розвинених ринках. 

«Convenience» – це актуальна тенденція, яка, крім того, є потужним 
стимулом зростання для ринку упаковки. Попит споживачів на практичну 
і просту в застосуванні продукцію постійно зростає, перш за все це 
стосується продуктів харчування і напоїв, які можна легко і просто 
використати на робочому місці. Таким чином, до класичних функцій 
упаковки – захист продукту і зручне транспортування – пред'являються 
все нові вимоги: більш зручне дозування, маніпулювання, можливість 
повторного закривання, а також контрольований відбір продукту. Крім 
того, сучасні демографічні зміни призводять до постійного збільшення 
попиту на малі і індивідуальні упаковки. 
 

 
7. Фінансові інвестиції 

 
ТОВ «МОНОПАК»  у 2020 році не здійснював фінансових інвестицій 
 

8. Перспективи розвитку 
 
У лютому 2021года Компанія «МОНОПАК» пройшла 
ресертифікаційний аудит по системі FSSC 22 000 v. 5, що гарантує 
безпеку і якість продукції, яку ми виробляємо. 
Створення та постійне вдосконалення системи менеджменту безпеки 
харчової продукції на нашому підприємстві є стратегічним рішенням, 
бо цей стандарт встановлює конкретні вимоги до системи 
менеджменту безпеки харчової продукції для всіх організацій, які 
беруть участь у ланцюжку створення продукту. 
Концепція даного стандарту на нашому підприємстві ґрунтується на 
оцінці ризик-орієнтованого мислення, базується на принципах НАССР 
на операційному рівні, а також високого ступеня усвідомленості і 



 

прихильності всього персоналу до питання якості та безпеки продукту, 
що ми виготовляємо. 
ТОВ «МОНОПАК» працює над розширенням ринків збуту продукції, 
та над розробкою нових видів упаковки. 

 

 

 

 

 

 

 


	Екологічна політика підприємства підтримується у всьому ланцюгу виробництва, від постачання комплектуючих матеріалів та сировини, проектування, розробки технології, до продукції, що випускається підприємством.

