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Звітний період 
Цей Звіт із корпоративної соціальної 
відповідальності («Звіт КСВ») охоплює 
фінансовий рік з 1-го січня до 31-го грудня 2018 
року. 

Сфера звітності
Приватне акціонерне товариство «Київський 
картонно-паперовий комбінат» та відповідна 
діяльність у м. Обухів, Україна (далі — «ККПК»).

Підхід до сталого розвитку й керівництво 
щодо звітності
Цей Звіт комплексно розкриває підхід ККПК 
до сталого розвитку та діяльність компанії 
у  2018 році  щодо екологічних, соціальних і 
управлінських питань. Цей Звіт було підготовлено 
відповідно до стандартів Глобальної ініціативи 
щодо звітності GRI, базова версія. GRI - 
міжнародні загальновизнані стандарти, які 
допомагають організаціям звітувати стосовно 
важливих питань сталого розвитку.

Питання, теми та цілі
Питання та цілі, які охоплені у цьому Звіті, були 
відібрані на основі даних управління ККПК і 
групи зацікавлених сторін.

Це перший Звіт ККПК із корпоративної соціальної 
відповідальності, який встановлює відправні 
дані для відстеження  майбутньої діяльності 
й прогресу, включаючи наші цілі на 2019 рік. У 
звіті ми намагались надати якомога точнішу 
та коректну інформацію. Дані є основою для 
подальшої стандартизації та аналізу інформації, 
а також підвищення її якості та цілісності. 

Зовнішні підтвердження наданої нами інформації 
та майбутні звіти будуть розглянуті належним 
чином. 

Прогнози
Цей Звіт із корпоративної соціальної 
відповідальності  містить інформацію  
прогнозного характеру, яка відноситься до 
теперішніх планів, цілей, прогнозів і оцінок 
управління ККПК. Керівництво ККПК не може 
гарантувати, що ця інформація прогнозного 
характеру буде відповідати реальному 
стану подій. Майбутній розвиток ККПК і 
теперішні досягнення несуть низку ризиків та 
невизначеності, певні події можуть спричинити 
результати відмінні від прогнозованих.

Додаткова інформація
Звіт  із корпоративної соціальної відповідальності 
за 2018 рік підготовлений українською й 
англійською мовами у PDF-форматі. 
Детальніше, дивіться корпоративний веб-сайт: 
https://www.papir.kiev.ua

Зміст

Звіт ККПК із КСВ за 2018 рік       2

Про наш Звіт Вступна 
промова

Основні події 
2018 року Про ККПК

Як ми 
створюємо 

цінність

Наш підхід 
до сталого 
розвитку

Наш підхід до 
управління

Вплив сталого 
розвитку Наші цілі

Цілі сталого 
розвитку 

ООН
Індекс GRI

Про наш Звіт із корпоративної соціальної 
відповідальності за 2018 рік Про наш Звіт із корпоративної соціальної 

відповідальності                                                           1     

Вступна промова Генерального директора ККПК  3 

Основні події 2018 року                                               4

Все про ККПК

Історія ККПК                                                                     5

Наша продукція                                                               7

Як ми створюємо цінність                                          8

Наша мета, місія та виробничо-збутовий ланцюг        9    

Наш підхід до сталого розвитку                               11

Наш підхід до управління                                         12

Вплив на сталий розвиток                                        13

Погляд у майбутнє                                                        14

Вплив на фінансове становище                                  15 

Вплив на довкілля                                                         16

Управління енергоресурсами                                       17

Управління відходами                                                   18

Використання й очищення води                                   19

Безпека на робочому місці                                           20

Соціальний вплив                                                         21

Слова керівників                                                            22

Слова співробітників                                                     23

Наші цілі                                                                        24

Наш внесок у Цілі сталого розвитку                        25

Індекс GRI                                                                     26



Звіт ККПК із КСВ за 2018 рік       3

Шановні друзі та партнери ККПК!

Рік за роком ми працюємо аби бути лідером целюлозно-паперової 
галузі України, підтримувати регіон і економіку країни. Ми завжди 
усвідомлюємо той великий вплив, який ККПК має на громаду й довкілля. 
Наш перший Звіт із корпоративної соціальної відповідальності ККПК – 
результат усвідомлення того, що дії щодо дотримання соціальної 
відповідальності мають бути виключно системними й відповідати 
міжнародно визнаним стандартам.

Ми виділяємо декілька напрямків, які вважаємо надважливими у 
питанні корпоративної відповідальності підприємства.

Перше – модернізація виробництва. Нашим завданням є підвищення 
ефективності виробництва до стандартів, які є на найкращих 
комбінатах целюлозно-паперової галузі. Це означає покращення 
загальної енергоефективності, операційної ефективності бізнес-
процесів шляхом впровадження нових технологій та застосування 
сучасного обладнання. А також, розвиток компетенцій та професійного 
рівня працівників комбінату (с. 17-21).

Друге – безпека на виробництві, комплексне питання, яке ми вирішуємо 
у декількох напрямках: вибір більш безпечного обладнання і системна 
робота з персоналом. Забезпечення безпеки персоналу є неодмінною 
частиною робіт з модернізації (с. 20).

Третє – колектив. Професійний, мотивований та стабільний колектив – 
є, безумовно, найбільш важливим фактором успіху ККПК. Ми пропонуємо конкурентоспроможну заробітну плату і системи 
винагород, можливості для індивідуального розвитку, навчання та вдосконалення. Керівництво комбінату докладає 
максимальних зусиль, аби працювати на комбінаті було комфортно і престижно (с. 14-21).

І останнє, найважливіше, питання – екологічне. Наш комбінат завжди дотримувався вимог законодавства України у сфері 
охорони навколишнього середовища. Але для збереження довкілля неможливо зробити «достатньо»! Зменшення шкідливих 
викидів на виробництві і викидів СО2, використання вторинної сировини, покращення методів її сортування. Ми працюємо 
над зменшенням шкідливих викидів на виробництві, зниженням відходів, збільшенням використання вторинної сировини та 
прагнемо покращити методи її сортування. 

Серед основних задач, які ми ставимо для себе у сфері соціальної відповідальності – це підготовка і впровадження на 
комбінаті ISO 45001 «Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці» та ISO 50001 «Системи з енергетичного 
менеджменту». Це принципово новий підхід в управлінні ресурсами з урахуванням потреб працівників і партнерів.  

А для залучення молоді плануємо запустити пілотний проект створення гуртожитку несімейного типу у м. Обухів. Він буде 
орієнтований на залучення молодих кадрів. Зокрема тих, хто закінчує профтехучилища та не має змоги оплачувати оренду 
житла на початку своєї кар’єри. 

Саме таке усвідомлення місії підприємства та системна, стабільна реалізації чіткої стратегії дозволяють нам впевнено 
дивитися в майбутнє!

Щиро ваш,
Генеральний директор
ПрАТ "Київський КПК" 
Віталій Баско
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Основні події 2018 року
Сталий розвиток для нас означає слідування нашій місії — збереження довкілля завдяки використанню вторинних матеріалів, 
ресурсозберігаючих технологій і виробництву екологічно чистих продуктів.

Сертифікація
Ми повністю перейшли на нові версії міжнародних стандартів ISO 9001:2015 
«Система управління якістю», ISO 14001:2015 «Система екологічного 
управління». 

Головна відмінність від попередніх версій — це впровадження управління 
ризиками, що забезпечує реалізацію скоординованих заходів і методів 
управління, та контролю за численними ризиками (позитивними й негативними), 
що впливають на здатність ККПК досягати поставлених цілей.

Інвестиції
ККПК підписав контракт з ЄБРР про надання  кредиту на суму 10 млн євро. 
Закупівля башмачного пресу для сушки картону допоможе ККПК зменшити 
використання пари, збільшити обсяги виробництва й підвищити якість 
крейдованого картону. Заміна насосів зменшить потреби електроенергії цього 
устаткування удвічі. Виробничий цикл стане першим у країні, який відповідатиме 
принципам ресурсо - та енергоефективності, що діють в ЄС. Скорочення обсягу 
викидів СО2-еквіваленту в компанії внаслідок зазначених інвестицій має сягнути 
до 11 тис. т на рік.

Краща якість крейдованого картону
ККПК завершив третій етап модернізації крейдувального устаткування на 
виробництві картону. В рамках проекту було виконано ряд робіт: замінено 
наносний вузол на новий TURBO Combi Сoater для нанесення крейдованого 
шару на картонну основу. Були встановлені нові, сучасні робочі станції 
компанії PGA для фільтрування, деаерації і подачі пасти на наносні пристрої. 
Встановлено нові системи сушіння UniDryer, які поєднують в собі інфрачервоне 
випромінювання і конвекцію повітря.  Наразі крейдовані картони від ККПК мають 
поліпшені властивості для якісного друку і виготовлення пакування.

Розширення асортименту виробів гофротари
ККПК з метою розширення асортименту виробів складної висічки та з 
урахуванням збільшення попиту на лотки із друком, встановив додатково дві 
друковані секції Bobst Flexo Vision 160 на конвертинговій лінії Vision Cut 160. 
Обладнання успішно введено в експлуатацію у квітні 2018 року.

SoffiPro
ККПК має сучасне устаткування, використовує якісні  матеріали та ресурси, і 
що найголовніше, використовуючи сучасні технології, комбінат  відповідає 
потребам ринку в паперових виробах. Тому у листопаді 2018 року ми розпочали 
виробництво лінії паперових виробів SoffiPro, яка розроблена спеціально для 
сегмента AFH (Away From Home – поза домом). Наша нова лінія SoffiPro — 
це ідеальне рішення для сегмента HoReCa (готелі, ресторани, кейтеринг). 
Вона містить виробництво стандартних та джамбо-рулонів туалетного паперу, 
паперових рушників у рулонах і V-складання, паперових серветок.

Вступна промова Генерального директора ККПК
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Наша продукція

Наша модель організаційної діяльності

Підхід ККПК до організації бізнес-процесів дозволяє робити вагомий внесок у розвиток нашого бізнесу та створювати цінність 
для наших ключових зацікавлених сторін: наших співробітників, клієнтів, постачальників та інвесторів. Завдяки цьому ми 
досягаємо поставлених цілей та високих показників результативності.

Що відрізняє нас від інших:

• З початкових етапів створення продукції, ми аналізуємо потенціальний вплив наших дій на довкілля та визначаємо 
цінності для наших зацікавлених сторін.

• Якість та ефективність є для нас основними пріоритетами. Для забезпечення якості та підвищення ефективності 
діяльності ККПК ми поводимо ряд модернізацій та за останні 10 років інвестували близько 200 млн. Євро у розвиток 
підприємства.

• Ми розуміємо потреби наших клієнтів у якісних целюлозно-паперових виробах та прагнемо задовольнити їх шляхом 
створення сучасної, якісної та екологічної продукції.

• Ми прагнемо створити довгострокові цінності. Тому ми впровадили ефективне управління всіма процесами виробництва, 
обслуговування й комунікації. Також ми дотримуємося екологічних норм виробництва, і враховуємо соціальні програми.

Дані операційної діяльності  за 2018 рік

Усі наші вироби зроблені з турботою про навколишнє середовище та гарантують безпечне і надійне використання.

Як ми створюємо цінність
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ККПК є найбільшим виробником картонно-паперової продукції в Україні. Багаторічний досвід і бажання відповідати найвищим 
вимогам наших клієнтів дозволили нам підвищити лідерські позиції. Наша якісна продукція охоплює понад 30 % українського 
ринку за трьома основними напрямками:

Найкращі пакувальні рішення для різноманітної продукції від ККПК. Залежно від 
функціонального призначення, ми пропонуємо гофротару для різних сегментів 
споживання: молочна продукція, кондитерські та хлібобулочні вироби, керамічні 
вироби, плитка, алкогольні та безалкогольні напої, хіміко-фармацевтичні вироби, овочі 
та фрукти. Серед нашого асортименту є чотириклапанні гофроящики, так званого 
американського типу, лотки з відкритим чи напіввідкритим верхом, шоу-бокси, коробки, 
які мають відокремлену кришку, піддони, дисплеї, обгорткові ящики, великі гофроящики 
та октабіни, прокладки, вкладиші, решітки, обичайки та інші комплектуючі вироби. Ми 
розуміємо важливість правильно обраного пакування для зберігання і транспортування 
продукції, тому для створення економічно ефективної та якісної упаковки наші 
спеціалісти підбирають оптимальне рішення індивідуально для кожного клієнта.

Картон широко використовується для виготовлення найрізноманітніших виробів: від 
пакування до поліграфічної продукції.
Типи картону:
• Крейдований картон (GD 2, GD 3, GT 1, LIN)
• Некрейдований картон (UD 1, UD 3)
• Тарний картон (топ-лайнер, тестлайнер та папір для гофрування)
Увесь картон відповідає санітарно-епідеміологічній експертизі Міністерства охорони 
здоров'я України. GD 2, GD 3, GT 1 мають Сертифікат відповідності BfR до Директиви 
ЄС № 1935/2004 та рекомендації XXXVI (ISEGA).

Паперові вироби 

Картон

Гофрокартон і гофротара 

ККПК є одним із небагатьох виробників повного циклу у східній Європі. Багаторічний 
досвід, наявність власного паперового виробництва, сучасне обладнання від 
європейських виробників дозволяють нам пропонувати на ринку паперову продукцію 
високої якості за доступними цінами. ККПК виготовляє туалетний папір, паперові 
рушники й серветки.
Наші основні торгові марки продукції:  Soffione, SoffiPro, Диво, Обухів 65м, Обухівський. 
Окрім наших власних торгових марок, ККПК виготовляє продукцію під власними 
марками замовників.

   
 С

ир
ов

ина      
        

                     Енергоспоживання  

Картонне 
виробництво
Паперове 
виробництво
Завод 
гофротари

Картонне виробництво – 211 тис. т
Папір - основа – 80,5 тис. т
Туалетний папір – 431,6 млн рул.
Серветки – 1335 млн шт. 
Гофротара – 297 млн м³

За напрямками:
Картонне виробництво – 51 %
Паперове виробництво – 35 %
Завод гофротари – 4 %
Інше – 10 %

Картонне виробництво  – 7,2 млн Євро 
Паперове виробництво  – 4,6 млн Євро 

Завод гофротари – 2,2 млн Євро 
Електростанція – 6 млн Євро 

Інше – 3 млн Євро

97% 3%

74% 26%

95% 5%

90% 10%

За напрямками: 

Макулатура Целюлоза 
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Наша мета і місія 
Забезпечення споживачів високоякісною картонно-паперовою продукцією. 
Збереження навколишнього середовища завдяки використанню вторинної сировини, 
ресурсозберігаючих технологій і випуску екологічно чистої продукції. 

Наші цінності 
Ми відповідальні перед своїми клієнтами, партнерами і співробітниками.
Ми — команда, яка цінує й поважає внески один одного.

Наша стратегія
Збереження провідних позицій на внутрішньому та зовнішньому ринках шляхом максимального 
задоволення вимог і передбачення очікувань споживачів. Зміцнення нашої репутації надійного 
партнера для наших підрядників і клієнтів.

Відновлювальні ресурси

Макулатура
Імпорт з 9-ти країн

Макулатура
Власні бази ККПК збору 
вторсировини

FSC-сертифікована 
целюлоза від Pulp Mill 
Holding group

Рулони з натуральної 
целюлози на 100 % або 
макулатури

Виробництво 
паперових 
виробів

Виробництво картону

Крейдований та 
некрейдований картонККПК

Виробники картонної 
упаковки

Споживачі гофротари

Тарний картон Коробки
Лотки, обгорткові ящики
Октабіни та інше

Туалетний папір
Паперові рушники 
Серветки

Завод гофротари
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Сталий розвиток ККПК — це наше прагнення задовольнити потреби наших клієнтів, працівників, постачальників і громад міста 
Обухів, зменшуючи наш вплив на навколишнє середовище. Ми досягаємо цієї мети завдяки розумінню й усвідомленню того, 
що наша діяльність в Обухові й асортимент продукції і рішення впливають на наших зацікавлених сторін і природні ресурси. 
Це є запорукою нашої  взаємодії із зацікавленими сторонами у напрямку зменшення негативного впливу на довкілля. 

Філософія сталого розвитку ККПК полягає у формулюванні  прогнозів, припущень щодо майбутнього та їх обговорення із 
нашими зацікавленими сторонами.

Ми прагнемо раціонально використовувати природні ресурси, мінімізувати відходи й викиди у навколишнє середовище. 
Комерційні цілі ККБК інколи можуть відрізнятися від цілей сталого розвитку,  тому ми повинні бути готові  до компромісів і здатні 
приймати оптимальні рішення стосовно стратегії управління й інвестицій, враховуючи якісні дані та інтереси зацікавлених 
сторін.

Ми цінуємо наших зацікавлених сторін, які надихають нас на створення  нових ідей та різні перспектив. Ми вважаємо, що 
вони поліпшують наш бізнес, незважаючи на те, що наші погляди можуть відрізнятися від їхніх стосовно деяких питань.

ККПК продовжує активно сприяти реалізації моделі економічного розвитку — «біоекономіка», в якій відновлювальні ресурси, 
до яких входить деревна маса, все частіше замінює невідтворні ресурси, що зменшує обсяги відходів і позитивно впливає 
на наше довкілля. Пропозиція альтернативних рішень щодо використання картону й паперу замість пластикової упаковки на 
нафтовій основі — це лише одне з направлень нашої місії щодо захисту навколишнього природного середовища.

Ми вважаємо, що прогресу можна досягти, надавши більше повноважень усім нашим співробітникам щодо виконання 
зобов'язань зі сталого розвитку ККПК. Ми прагнемо створити надійні показники ефективності у сфері сталого розвитку й 
повідомляємо про нашу діяльність у цій сфері в Звіті з корпоративної соціальної відповідальності, який розміщено на нашому 
веб-сайті. 

Наш підхід до зацікавлених сторін

Наші зацікавлені сторони визначають пріоритети і цілі, які спрямовані забезпечити інвестиції й розвиток. Зацікавлені сторони, 
хоч і опосередковано, впливають на сталий розвиток ККПК. Усі вони є ключовими фігурами. Майбутній успіх, зростання й 
процвітання компанії — це також вплив зацікавлених сторін на розвиток нашої діяльності.

Керівництво і Наглядова Рада ККПК зобов'язуються продовжувати спілкування і  залучення зацікавлених сторін, та надавати 
відповідні результати  у майбутніх звітах з корпоративної соціальної діяльності.

Споживачі, клієнти, працівники, контролюючі органи, місцеві громади, ЗМІ, постачальники та інші партнери — це групи 
зацікавлених сторін ККПК.

Для кращого розуміння потреб усіх зацікавлених сторін, на комбінаті застосовується декілька методів для зв’язку: відкрита 
телефонна лінія, скриньки для повідомлень на території комбінату, форма зворотного зв’язку на офіційному сайті, сторінка 
ККПК у соціальній мережі Facebook, а з 2018 року і в мережі Instagram. З метою інформування працівників щодо поточної 
роботи комбінату було започатковано корпоративну газету «Вісник комбінату». 

Наш підхід до сталого розвитку
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Наш підхід до управління

ККПК завжди прагне вести свою діяльність прозоро, дотримуватись етичної поведінки в управлінні стосовно сталого 
розвитку й фінансових питань. В першу чергу за управління сталим розвитком ККПК відповідальна Наглядова Рада «Pulp 
Mill Holding», яка інвестує у навчання працівників за програмами у сфері охорони навколишнього середовища, використання 
енергоефективного обладнання, вплив на трудову й екологічну діяльність, тим самим впроваджуючи на практиці найкращі 
галузеві рішення.

Відповідно до рішення Наглядової Ради, Генеральний директор ККПК відповідальний за реалізацію мети, місії й стратегії 
ККПК, а саме сталого розвитку, впровадження цілей і надання звітів про їх реалізацію.

Генеральний директор, зі свого боку, спрямовує необхідні ресурси й надає підтримку Головному інженеру з охорони праці та 
навколишнього середовища, який відповідальний за безпеку та охорону праці на підприємстві.

Головному інженеру з охорони праці та навколишнього середовища підпорядковуються чотири підрозділи, це забезпечує 
виконання програми сталого розвитку на ККПК. Це підрозділи безпеки праці, охорони навколишнього середовища, санітарно-
гігієнічна випробувальна лабораторія та цех водопостачання.

На ККПК є профспілкова організація, яка піклується про інтереси працівників. Ця організація представляє інтереси й захищає 
трудові, соціально-економічні права та інтереси членів профспілки.

Наглядова Рада, керівництво та співробітники ККПК усі разом впливають на ефективне управління сталим розвитком, 
підвищуючи власну відповідальність і перевищуючи показники українських і міжнародних стандартів. Ми постійно 
вдосконалюємо нашу діяльність у цьому напрямку.

Ключовим елементом нашого корпоративного управління є наша підтримка Цілей сталого розвитку ООН (c. 25).
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Екологічне виховання школярів

ККПК разом з Управлінням освіти виконавчого комітету Обухівської міської 
ради регулярно проводить екскурсії для школярів Обухівського району. За 
2018 рік комбінат відвідало 480 школярів, для яких провели екскурсію.
Комбінат є одним з найбільших підприємств з переробки макулатури й 

виготовлення екологічної 
продукції в Україні. Ми 
розуміємо, що проблема 
сортування  сміття й боротьби 
з пластиком є надзвичайно 
важливою у світі. Тому, ми приділяємо багато уваги вихованню й просвітницькій 
діяльності серед школярів. Перед екскурсією ми проводимо лекцію щодо 
важливості й впливу сортування сміття, розповідаємо про те, як макулатура 
перетворюється в готову продукцію. Ми прагнемо, щоб кожен школяр знав і 
розумів свою відповідальність за збереження довкілля —  свого майбутнього. 
Під час екскурсії учні на власні очі бачать надсучасне виробництво гофротари 
й туалетного паперу.
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Відповідальність при розширенні асортименту

При виборі обладнання для виробництва наша компанія 
приділяє велику увагу енергоефективності виробничих ліній, 
адже зниження споживання енергоресурсів дозволяє знизити 
витрати ресурсів та вплив на оточуюче середовище. 
При розробці асортименту продукції ми пропонуємо клієнтам 
вибір продукції, як з вторинної сировини так і з FSC целюлози. 
Окрім самої сировини важлива увага приділяється факторам, 
які мають вплив на якісні споживчі характеристики продукції, що 
не прямим чином можуть впливати на зменшення споживання 
природних ресурсів. Наприклад, при розробці нової лінійки 
для сегменту AfH, ТМ SoffiPro, особлива увага була приділена 
вибору тиснення для продукції, адже, правильно підібране 

тиснення дозволяє значно поліпшити абсорбуючі властивості паперових виробів, завдяки чому необхідно менше аркушів, 
щоб просушити руки. Тому якісно підібране тиснення дозволяє значно скоротити витрати споживання паперу для гігієнічних 
потреб, що, в свою чергу, зменшує використання ресурсів на їх виготовлення.

Вплив на сталий розвиток Погляд у майбутнє

Створення нового продукту
Через високий попит на екологічні рішення серед споживачів, 
багато виробників хочуть відповідати вимогам сталого 
розвитку, а тому, почали відповідально ставитись до вибору 
пакування. У 2018 році багато міжнародних компаній виявили 
бажання відвідати ККПК та дізнатися більше про процес 
переробки макулатури та виготовлення картону і гофротари. 
Основною екологічною перевагою картону та гофроящиків є 
використання у процесі виробництва відтворюванні сировини: 
ми використовуємо 95 % переробленого картону, а решта 5 % 
– це FSC сертифікована целюлоза. Ця сировина, у порівнянні 
із пластиком, не шкодить довкіллю та після використання 
розкладається у ґрунті. Гофроящики ще й дуже міцні — це 
гарантує, що продукцію буде доставлено без пошкоджень 

від складу до полиці магазинів. У США та Європі набирає популярності так зване SRP пакування – готове пакування для 
продукції, яке можна викладати відразу на полиці магазину. Кольорова транспортна тара дозволяє привабити споживачів та 
заощадити час на мерчендайзинг. ККПК слідує даним тенденціям та планує розвивати український ринок і впроваджувати 
вже у 2019 році нове кольорове SRP пакування для наших клієнтів.

Відповідальність при виборі обладнання 

Вибираючи нове обладнання чи виробничі лінії ККПК завжди 
дбає не тільки про потужності нового виробництва, а й про 
ресурсозбереження: споживання електроенергії, води, пари й 
хімікатів. У 2018 році ми здійснили ряд важливих модернізацій: 
це заміна башмачного пресу і каландру на КРМ-2, що 
дозволило знизити споживання пари за рахунок підвищення 
сухості паперового волокна.  Заміна водокільцевого насоса на 
вакуумний вентиляторний насос у вакуумній системі КРМ-1, 
КРМ-2 дозволило знизити споживання електроенергії за 
рахунок установки двох TURBO вентиляторів на місце семи 
водокільцевих насосів. Заміна накату ПРМ-2  мала на меті 
збільшення ступеня крепування паперу-основи, що у свою чергу, 
дозволило знизити витрати паперу-основи при виробництві 
туалетного паперу. Скорочення витрат електроенергії за 
рахунок виключення з роботи ПРС-2 на 1 %. 
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Збільшення працівників у майбутньому 

ККПК проводить відкриту кадрову політику, спрямовану на залучення молоді, впевненої у своїх силах і націленої на результат.  
У 2018 році практику на ККПК пройшли 95 студентів, з 8-ми університетів:
1. Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
2. Київський національний університет технологій та дизайну
3. Національний університет харчових технологій
4. Національний університет біоресурсів і природокористування
5. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
6. Національна академія педагогічних наук України 
7. Київський національний торговельно-економічний університет
8. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

А також з 3-х державних професійно-технічних закладів: 
1. Професійний ліцей м. Українки
2. Київський механіко-технологічний коледж 
3. Білоцерківський професійний ліцей 
Студенти проходили практику на дільниці АСУТП, у команді головного 
технолога, головного метролога, головного механіка, головного інженера з 
охорони праці й охорони довкілля, в бухгалтерії й комерційній службі. Найкращі 
за результатами практики студенти працевлаштовані на ККПК, зокрема, 
до відділу картонного виробництва. Студенти пройшли виробничий шлях 
від розмелювача на подачі сировині й опановували повний цикл технології 
випуску картону, наразі займають провідні позиції на виробництві картону: 
майстри змін, начальники змін, начальники дільниць.  

Здай макулатуру – збережи дерево!

Саме під таким девізом вже три роки поспіль ККПК організовує акцію зі збору 
макулатури серед шкіл Обухівського району. Кожного року ми прагнемо 
підвищити обізнаність і зацікавити дітей до сортування сміття. Цього року учні 
класу-переможця зібрали понад 1 тонни макулатури! Загалом, у 2018 році під 
час проведення акції, школярі здали понад 33 тонни! Ми пишаємося такими 
результатами й не зупиняємося на досягнутому.
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Важливий аспект діяльності — отримання прибутків і раціональне застосування інвестицій, що відповідно впливають на 
створення цінностей.
Забезпечення довгострокової цінності для наших інвесторів та інших зацікавлених сторін 
це наш пріоритет.

Діяльність ККПК здійснюється відповідно до чинного законодавства. Компанія 
відповідально й свідомо веде свою діяльність. ККПК є одним з найбільших платників 
податків в Обухівському регіоні.  За результатами 2018 року обсяг податкових виплат 
ККПК до бюджетів усіх рівнів  склав – 699 млн грн, з них до місцевого бюджету –  
141,8 млн грн,  а це майже 30 % бюджету м. Обухів.

Також у 2018 році було завершено три важливі проекти з модернізації виробництва, 
які підвищили виробничі можливості комбінату. Це позитивно вплинуло і  на створення 
додаткових робочих місць.

Податкові виплати
699 млн грн

у бюджети всіх рівнів в 2018 році

Дохід від реалізації
5724  млн грн
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Вплив на фінансове становище
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Вплив на довкілля

Екологічна стратегія комбінату полягає в постійному удосконаленні виробничого циклу й управлінні наявними процесами, 
враховуючи значний екологічний вплив мінімізації утворення відходів, споживання енергії, використання хімічних речовин, 
прямих викидів у довкілля, робочих станцій і зовнішніх забруднювачів, використання води та очищення стічних вод.

ККПК дотримується законодавства з охорони навколишнього середовища. Установи, що забезпечують дотримання 
законодавства, постійно перевіряють підприємство, але ми прагнемо зробити більше, ніж просто дотримання нормативних 
вимог.

З однієї тонни макулатури виготовляється майже 750 кг картону або паперу, тим самим зберігається величезна кількість 
дерев. 1 тонна макулатури замінює близько 4 кубічних метрів деревини, або 100 кг макулатури рятують 1 дерево. 

Процес переробки макулатури неодноразовий. Сировину, яку здають, переробляють на  паперові й картонні вироби, які, так 
само послугують сировиною для наступної партії товарів і пакування. Саме тому, завдяки переробці макулатури, комбінат 
реально допомагає в збереженні довкілля. Але навіть найсучасніші виробництва дозволяють переробляти тільки близько 
75 % використаного паперу. Це пов'язано із особливостями вторинної переробки. Так, якщо картон і папір виготовляють зі 
свіжої деревини, то на виході отримують високоякісну міцну продукцію. Якщо ж аналогічна продукція є продуктом переробки 
макулатури, то міцність зв'язків між молекулами в такому папері зменшується з кожною переробкою на 20 %. Тому макулатура 
не може бути перероблена понад 5-7 разів, бо тоді її волокна стають короткими й непридатними для виготовлення паперу. Під 
час переробки відходів (макулатури) неминуче з'являються вторинні відходи, що є однією з основних екологічних проблем 
підприємства.  

Незалежні аудиторські перевірки

Протягом звітного періоду було проведено 16 зовнішніх, незалежних аудиторських перевірок інтегрованої 
системи якості, екологічності й безпеки продукції (ISU). Результати були надзвичайно позитивними, а 
коментарі — незначними. 16

Ключові стандарти, яких дотримується ККПК 

• ISO 9001: 2015 Система управління якістю
• ISO 14001: 2015 Система екологічного управління
• ДСТУ ISO 14001: 2015 (Український варіант 

вищезгаданого стандарту)
• FSSC 22000 Система сертифікації харчової безпеки 
• FSC-STD-40-004 «Стандарт сертифікації ланцюга 

постачання»

17 283 тонн викидів CO2 
або керування автівкою 
в середньому 76 років

Про наш Звіт Вступна 
промова

Основні події 
2018 року Про ККПК

Як ми 
створюємо 

цінність

Наш підхід 
до сталого 
розвитку

Наш підхід до 
управління

Вплив 
сталого 

розвитку
Наші цілі

Цілі сталого 
розвитку 

ООН
Індекс GRI Про наш Звіт Вступна 

промова
Основні події 

2018 року Про ККПК
Як ми 

створюємо 
цінність

Наш підхід 
до сталого 
розвитку

Наш підхід до 
управління

Вплив 
сталого 

розвитку
Наші цілі

Цілі сталого 
розвитку 

ООН
Індекс GRI

Розширення виробництва серветок в рамках нашої лінії паперових виробів
Період реалізації проекту: 2016 - 2018 роки
Загальна сума інвестицій: 2 613 900 €
Створено нових робочих місць: 18
В рамках проекту було вдосконалено процес зберігання залишків запасів шляхом збільшення складської площі на  
5 тис. м², збільшення площі цеху переробки з можливістю підвищення обсягу переробки на 950 тонн на місяць у 2018 році 
й поліпшення наших логістичних можливостей.

Створення додаткових ліній для виготовлення сегменту продукції HoReCa 
Період реалізації проекту: 2017 - 2018 роки
Загальна сума інвестицій: 3 019 600 €
Створено нових робочих місць: 44
Введення в експлуатацію нового обладнання компанією United Converting для виробництва туалетного паперу й рушників 
великого діаметра з упаковкою — лінії S70, і обладнання для виробництва рушників V-складання. 
Розширення асортименту дозволяє ККПК вийти на нові ринки.

Встановлення фальцевально-склеювальної лінії для виробництва гофрокартону
Період реалізації проекту: 2017 - 2018 роки
Загальна сума інвестицій: 1 418 600 €
Створено нових робочих місць: 24
В рамках проекту було збільшено випуск клейових виробів складної висічки  на 1.3 млн м² за місяць.
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ККПК, є однією з провідних компаній, що виготовляє картонно-паперову продукцію, ми постійно шукаємо можливості для 
підвищення своєї енергоефективності. Нашим основним завданням є не лише випуск якісної продукції, але й зменшення 
шкоди довкіллю та заощадження коштів нашого підприємства. Наша Система Енергоменеджменту створена для того, щоб:

Вище керівництво бере відповідальність за реалізацію вказаної політики й надає  
ресурси, які необхідні для досягнення поставлених цілей та завдань, функціонування 
та постійного поліпшення системи енергоменджменту.

Скорочення споживання електроенергії на ККПК досягається за рахунок  підвищення 
продуктивності технологічних потоків з виробництва продукції, яка так само 
залежить від швидкості картоноробних і папероробних машин,  ліній з виробництва 
гофропродукції. 

У 2018 році було виконано ряд робіт щодо підвищення швидкості технологічного 
обладнання:

Папероробна машина № 2 паперового виробництва на 22 % підвищила швидкість з 980 м/хв. до 1200 м/хв за рахунок 
встановлення різки на накаті й модернізації технологічного потоку щодо підготовки макулатурної маси.

Крейдувальна машина  картонного виробництва на 68 % підвищила швидкість з 250 м/хв. до 420 м/хв за рахунок встановлення 
нового наносного вузла й заміни конвекційної сушки крейдованого картону на інфрачервону.

Заміна водострумного насосу на вакуумний вентиляційний насос  вакуумного устаткування, яке розміщено на КРМ-1 і КРМ-2, 
це дозволяє скоротити електроспоживання з 1300 кВт-год до 660 кВт-год.

Управління енергоресурсами

Загальне споживання 
енергії 

262 594 862 кВт • год   
(вироблена й придбана електроенергія)
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Управління відходами

ККПК експлуатує полігон відходів, що знаходиться на відстані 2 км від найближчого населеного пункту – мікрорайону 
Яблуневий, міста Обухів. Полігон  побудований за проектом, що отримав позитивні висновки державної санітарно-
епідеміологічної експертизи від 22.10.2003 року за № 0204/339 та державної екологічної експертизи від 05.12.2003 року за  
№ 06-12/6090 і введений в експлуатацію у 2005 році Державною комісією за участю представників Державного управління 
екології та природних ресурсів у Київській області, органа державного санітарно-епідеміологічного нагляду й представників 
інших організацій відповідно до, чинних на той час, вимог нормативно-правових актів.

У 2018 році полігон пройшов позапланову перевірку Держпродспоживслужби Обухівського району Київської обл. на 
відповідність вимогам законодавства на полігоні промислових відходів ККПК. Порушень вимог санітарного законодавства 
при експлуатації полігону не виявлено. Приписи відсутні. В Акті зазначено, що вся необхідна документація — наявна, стан 
експлуатації полігону відповідає вимогам санітарного законодавства – територія упорядкована, забруднення й переливи 
фільтрату відсутні, організований і здійснюється моніторинг впливу на довкілля. За результатами досліджень впливу 
полігону на гідрогеологічну обстановку, атмосферне повітря і ґрунт не виявлено. Окрім зовнішніх перевірок, ККПК  проводить 
моніторинг за впливом полігону на якість ґрунтових вод, стан атмосферного повітря й ґрунту.  

Для проведення планового періодичного контролю за вмістом токсичних інгредієнтів у ґрунті, на полігоні відходів і поблизу 
нього, у 2018 р. було залучено ННЦ «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук» та ДУ «Інститут 
громадського здоров’я України ім. О.М. Марзєєва НАМН України». За результатами агрохімічного аналізу скопу з полігону 
й ґрунту, відібраного на прилеглій території в межах санітарно-захисної зони й за її межами, не виявлено перевищення 
гранично допустимих концентрацій (ГДК) вмісту важких металів у жодній з проб. Висновки ННЦ «Інститут землеробства 
Національної академії аграрних наук» свідчать про те, що полігон, на якому складується скоп, не може бути джерелом 
забруднення важкими металами для ґрунту прилеглих територій.

Для проведення гідрогеологічних досліджень у районі розташування полігону відходів у 2018 р. було залучено ДП «Українська 
геологічна компанія» Державної служби геології та надр України (колишня «Північгеологія»). Роботи проводилися з метою 
оцінки технічного стану свердловин, що входять до спостережної мережі навколо полігону й дослідження хімічного складу 
ґрунтових вод у районі полігону. За результатами проведених гідрогеологічних досліджень встановлено, що гідрохімічна 
обстановка в районі розташування полігону на сьогодні стабільна. Вміст мікрокомпонентів у ґрунтових водах не досягає 
значень ГДК. Впливу полігону відходів ККПК на гідрогеологічну обстановку в районі не виявлено.

Комбінат неухильно дотримується вимог чинного природоохоронного законодавства. Для реалізації стратегії комбінату у 
сфері якості та екології на підприємстві діє система управління довкіллям, що відповідає вимогам міжнародних стандартів 
ISO 14001:2004, ДСТУ ISO 14001:2006.

У другому півріччі 2018 року весь об’єм утворених відходів був переведений в продукт, який передається на утилізацію за 
договорами для використання в проведенні робіт з благоустрою й планування територій, для виготовлення будівельного 
матеріалу, відповідно до висновків Міністерства охорони здоров’я, які дозволяють використання в заявленій сфері 
застосування. Ми плануємо і надалі впроваджувати відповідальне відношення у сфері поводження з відходами:  виконання 
вимог охорони довкілля, запровадження маловідходних технологій виробництва, виділення значних коштів на розробку 
нових установок для утилізації сміття.

При будь-якій господарській діяльності утворюються відходи – промислові й побутові. 
Відходи – це речовини, матеріали й предмети, що утворюються в процесі людської 
діяльності та не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення, 
а їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення. Найбільша кількість 
відходів, що утворюються на ККПК – це відходи від переробки макулатури IV-го 
найменшого класу небезпеки. Це клас мало-небезпечних речовин і матеріалів, що не 
становлять серйозної небезпеки для екологічного фону: не горючі, у воді не розчинні, 
не токсичні.

99,991 % відходів, 
які утворились 
на ККПК у 2018 

відносяться до 4-го 
класу класифікації 

небезпечних речовин
Cтруктура відходів ККПК за видами у 2018 році

82%
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макулатури 
відходи від очищення 
стічних вод 
(у т. ч. м. Обухів) 
комунальні відходи 
металобрухт 
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Починаючи з 2017 року ККПК активно займається пошуком шляхів 
утилізації утворених відходів. Одним із таких напрямків є використання 
відходів від переробки макулатури як сировини при виготовленні 
будівельних матеріалів. Також, ККПК розробив ТУ та отримав висновок 
Міністерства охорони здоров’я України про переведення відходів у 
категорію продукту з можливістю використання для проведення робіт 
з рекультивації. Проводиться встановлення експериментального 
обладнання для утилізації відходів, вже розроблено технічну 
документацію й пройдено необхідну реєстрацію для проведення 
дослідно-конструкторських робіт, які заплановані на 2019 рік.
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Cтруктура споживання електроенергії за 
видами виробництва у 2018 році

Картон
47 %

Тиссю
39 %

Гофротара
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• Контролювати й керувати енергоспоживанням, з метою мінімізації витрат і 
забезпечення вимог щодо безперервного постачання енергоресурсів

• Кількісно й якісно інформувати керівництво й персонал про впровадження 
системи енерго-менеджменту

• Періодично переглядати цілі й завдання системи енергоменеджменту для 
підвищення її ефективності

• Комплексно вирішувати питання 
мотивації персоналу й гарантувати  
наявність ресурсів для впровадження 
енергоефективних заходів.
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ККПК експлуатує очисні споруди для власних виробничих потреб і підприємств Трипільського промислового вузла. У 2018 р. 
з р. Дніпро забрано свіжої води  8,3 млн м³ при встановленому ліміті забору води – 13,2  млн м³.

Використання й очищення води 

Факт 2018 р. Ліміт 2018 р.

Обсяги, зокрема передано підприємствам
Трипільського промвузла, тис. м³

407,0 566,6

Обсяги, використані у виробництві ККПК        
свіжої технічної води, тис. м³

7980 12 600

Обсяги питної води, тис. м³ 184,3 217,2

Обсяги прийнятих стічних вод від підприємств
Трипільського промвузла, тис. м³

959,6 -

Обсяги скинутих очищених
стічних вод, тис. м³

9470 15 900

Каналізаційні очисні споруди ККПК це комплекс споруд механічної, біологічної очистки, доочищення, знезаражування стоків 
і споруд для обробки осадів стічних вод. У складі споруд механічної очистки – первинні відстійники; біологічної очистки 
– аеротенк, третинні відстійники; доочистки – каркасно–засипні фільтри; обробка осадів – мулоущільнювачі, аеробний 
стабілізатор, цех механічного зневоднення з фільтр–пресами, муловими картами. Вони розраховані на очистку виробничих, 
господарсько-побутових і стічних вод ККПК та підприємств Трипільського промвузла, а також господарсько-побутових стічних 
вод м. Обухів. Потужність споруд 68,5 тис. м³/добу, 25 млн м³/рік. Очищена стічна вода відводиться у р. Дніпро за межами 
села Халеп’я, Обухівського району.

Для мінімізації впливу своєї виробничої діяльності на  довкілля, ККПК проводить модернізацію виробничих процесів, 
домагається зниження питомого водоспоживання шляхом впровадження замкнутого циклу водокористування на картонному 
й паперовому виробництвах.

За  2018 р. на каналізаційних очисних спорудах було очищено 9,47 млн м³ стоків, зокрема безпосередньо  стоків  ККПК  — 
7,98 млн м³.  

99 % використаної 
води очищено 
і повернуто до 

Дніпра – еквівалент 
заповнення 

3200 
олімпійських 
плавальних 

басейнів
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Найбільшою цінністю є людина — це означає, що для кожного конкретного працівника ми прагнемо створити безпечні умови 
на виробництві. ККПК, відповідно до вимог законодавства, регулярно проводить атестацію робочих місць за умовами праці. 
Працівники, що зайняті на роботах зі шкідливими й небезпечними умовами праці, під час приймання на роботу й періодично 
під час роботи проходять медичні огляди. У 2018 році медичному огляду підлягали 922 працівника, зокрема 297 жінок і 
9 працівників у віці до 21 року. Було встановлено за результатами медичного огляду, що 21 працівник комбінату працює 
в умовах, непридатних їм за станом їх здоров'я. З метою забезпечення охорони здоров'я цих працівників адміністрацією 
підприємства вжиті заходи щодо усунення впливу шкідливих або небезпечних факторів виробничого середовища й трудового 
процесу, або надана можливість перейти на іншу ділянку роботи.

Нове обладнання перед монтажем проходить експертне 
обстеження щодо відповідності вимогам чинних нормативно-
правових актів з охорони праці й проводиться експертна оцінка 
спроможності персоналу підприємства здійснювати експлуатацію 
цього обладнання. Протягом 2018 року на ККПК зареєстровано 5 
нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом (нещасні випадки 
були розслідувані, оформлені акти за формами Н-5 і Н-1) та 1 
нещасний випадок, який за результатами розслідування визнаний як 
не пов'язаний з виробництвом (оформлено актом за формою Н-5). 
Нещасні випадки призвели до загальної втрати працездатності на 
397 днів. Усі травми, згідно з наданими медичними висновками ЛЕК 
про ступінь тяжкості, відповідно до Класифікатора розподілу травм 
за ступенем тяжкості, віднесені до легких.

Один нещасний випадок стався з технічних причин — незадовільний 
технічний стан інженерних комунікацій. Чотири нещасних випадки 
сталися з організаційних причин — порушення трудової і виробничої дисципліни. Комісіями з розслідування нещасних 
випадків запропоновано 17 заходів щодо усунення причин нещасного випадку. Усі заходи виконані. Проведено навчання й 
перевірку знань з питань охорони праці серед 1128 працівників.

З метою підвищення безпеки праці на ККПК у 2018 році, ми розпочали підготовку наявної системи управління охороною праці 
відповідно до сертифікації за стандартом ISO 45001.  Це новий стандарт охорони праці, що став одним з найбільш очікуваних 
стандартів у світі та має на меті значно підвищити рівень безпеки на робочому місці. Стандарт це вимоги та керівництво із 
Системи управління охороною праці й безпекою праці, що базується на ризик-орієнтованих підходах — пропонує єдину, 
чітку структуру задля поліпшення роботи з охорони праці й здоров'я. Він спрямований на керівництво організації, яке 
прагне забезпечити безпечне й здорове робоче місце для співробітників і відвідувачів. Щоб досягти цього, дуже важливо 
контролювати всі фактори, які можуть призвести до хвороби, травми, а в крайніх випадках і до смерті, шляхом пом'якшення 
негативного впливу небезпек, які існують на виробництві, (управління ризиками) на фізичний, розумовий і психологічний стан 
людини.

Безпека на робочому місці
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Перспективи розвитку 

Ми заохочуємо наш персонал до розвитку і кар'єрного росту, надаючи доступ до різноманітних послуг з навчання.

Працівники ККПК підвищують кваліфікацію: за клопотанням керівника структурного підрозділу; згідно з навчальними 
виробничими програмами та відповідно до змін у законодавстві. Провідні фахівці ККПК, а також зовнішні навчальні центри 
проводять курси підвищення кваліфікації для працівників ККПК. Усі працівники повинні пройти обов'язкові навчальні програми 
з охорони й безпеки праці.

Працівники можуть розраховувати на отримання додаткового навчання, що їм оплачує ККПК, а найкращі за результатами 
роботи, можуть отримати додаткову освіту у престижному Національному технічному університеті України аби підвищити 
свою кваліфікацію коштом ККПК. Завдяки такому партнерству з університетом, для студентів університету є можливість 
пройти виробничу практику у нашій компанії. Це корисний досвід для тих, хто поділяє наш ентузіазм роботи в картонно-
паперовій галузі, і хоче працювати на ККПК у майбутньому.

Наші співробітники важливі для нас

Співробітники, які працюють на ККПК, мають медичну страховку. Також на території комбінату було відкрито аптеку, щоб 
нашим співробітникам було зручно отримувати необхідні медикаменти.
ККПК має амбулаторію на своїй території, в якій працює:
• лабораторія
• терапевт
• гінеколог
• фізіотерапевт
• масажист
Крім того, ми маємо власну карету швидкої допомоги, яка гарантує, що 
працівники, які потребують допомоги, потраплять до лікарні якомога 
швидше.

Додаткові бонуси

В їдальні на території комбінату, яка отримує субсидії підприємства, представлені свіжі, доступні й різноманітні страви 
та напої для працівників. Компанія дбає про фізичне та психологічне здоров'я співробітників, тому всі працівники вільно 
користуються спортивним комплексом, де є можливість займатися  боксом, кікбоксингом, гімнастикою та грати в  шахи. Сім'ї 
працівників і мешканці міста Обухів також можуть скористатися послугами комплексу. ККПК організовує змагання з футболу 
й волейболу для робітників, а також виїзні екскурсії по Україні.
ККПК забезпечує автобусні перевезення для працівників, які проживають в Обухові та прилеглих районах.

Слова керівників 

Мені подобається процес роботи в ККПК. Компанія дає можливість розвиватися працівникам, 
а також підтримує та заохочує молодь до навчання та постійного зростання. ККПК 
працює прозоро та дотримується всіх вимог чинного законодавства. Всі наші споживачі та 
постачальники працюють з нами відкрито за тендерною програмою. Компанія має тендерний 
комітет, який відповідає за те, аби процеси взаємодії були прозорими та чесними.

Семенець Віктор Миколайович
Заступник генерального директора з логістики і забезпечення сировиною 

Мені подобається сам процес роботи в компанії. Можливість приймати рішення й готовність 
брати на себе відповідальність за результати – це те, що приносить задоволення від роботи.
Описуючи компанію в трьох словах, я б обрав: велика, потужна й перспективна. Компанія 
піклується про персонал, надаючи багато додаткових переваг, таких як страхування, 
різні тренінги та можливість для співробітників отримувати позики. Уся наша продукція 
сертифікується, тому висока якість – це наш ключ до успіху.

Катишев Олексій Олександрович
Заступник генерального директора - комерційний директор

Інновації, динаміка, відповідальність  – це наш комбінат. ККПК - динамічне підприємство в 
постійних пошуках шляхів розвитку та інвестиційних можливостей. Всі проекти реалізуються 
та запускаються в живу. Цікаво та приємно приймати в цьому участь. Ми розуміємо свою 
відповідальність у сфері екологічних питань, використовуючи макулатуру для  виготовлення 
продукції. ККПК проходить моніторинг щодо санітарних правил та норм, перевірки контрольних 
органів екологічної прокуратури. Важливу увагу підприємство приділяє очисним спорудам. 
Використовуючи воду у своєму виробництві, ми хочемо бути впевнені, що ми повертаємо її до 
р. Дніпра очищеною та з мінімальним впливом на навколишнє середовище, тому останні 5 років 
було поліпшено та оновлено очисні споруди в декілька етапів.

Олещук Ігор Олександрович
Головний Інженер*

Моя робота на ККПК здається мені досить творчою. Кожен день ми маємо нові виклики та 
напрямки для розвитку. Технології постійно розвиваються і ми маємо рухатися з ними в одну 
ногу. Описуючи роботу декількома словами, я б обрав слово «драйв». Оскільки компанія має 
реагувати на нові зміни та можливості у швидкому темпі. Основна перевага для мене, як для 
працівника компанії — це можливість розвитку, як технічного спеціаліста відвідуючи великі 
професійні виставки, інститути на базах підприємств за кордоном та наукові центри.

Яковина Олександр Петрович
Директор з якості і стратегічного розвитку 

Коли ти працюєш на мега підприємстві, ти себе так і відчуваєш. Приємно розуміти, що ми 
створюємо товар, який є в кожному будинку. Говорячи про свій департамент, я б сказала, що 
це не просто колектив, а справжня родина. Компанія дає постійну можливість для розвитку, 
головне — це бажання рости та розвиватися, а також любов до справи яку ти робиш. 
Колеги — справжні професіонали, і можливість працювати, вирішувати питання та 
взаємодіяти з ними це теж важлива частина постійного навчання. 

Степанюк Наталія Миколаївна
Директор департаменту продаж паперової продукції
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Соціальний вплив

Ми вдячні кожному з 1765 співробітників, які виконують свою роботу відповідально і злагоджено.

Серед керівництва: 205 жінок 

1111 654

Загальна кількість працівників у 2018 
році — 1765 осіб, з них:

 

Загальний обсяг навчальних годин у 2018 році — 15 408 годин, з них:
• Для адміністративного персоналу — 2 311 годин
• Для керівництва — 3 082 години
• Для виробничого персоналу — 10 015 годин

Картонне виробництво

Адміністрація

Паперове виробництво

Гофрозавод

Додаткові служби

РМЦ

19 %

19 %

18 %

17 %

16 %

11 %

Структура персоналу за напрямками у 2018 році:

Розподіл за віком:
• До 30 років – 268 осіб
• 30-50 років – 821 осіб
• Старше 50 років – 676 осіб
Середній вік працюючих – 44 роки
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*з 01.04.2019 Головний Інженер Олександр Кравченко
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Контролювати процес випуску якісної продукції це дуже цікава робота. Компанія 
забезпечує всіма необхідними умовами для праці, надає соціальний  пакет і багато 
переваг для співробітників. Взаємини в колективі досить дружні. Багато людей 
працює тут родинами. Наприклад, моя дружина і теща – теж працюють на 
комбінаті.

Гончаренко Станіслав  Миколайович
Електрослюсар з ремонту електроустаткування

Наша компанія демонструє стабільність, стійкість до зовнішніх несприятливих 
факторів, впровадження нових сучасних технологій і розширення асортименту 
продукції. Працюючи на комбінаті понад 22 років, можу з впевненістю стверджувати, 
що за час моєї роботи на комбінаті стався практично повний перехід з аналогового 
на цифровий регульований електропривод. Проведено і проводяться масштабні 
роботи з реконструкції й модернізації картонного і паперового виробництв. 
Створено Гофровиробництво (запущені дві черги). Побудовано нові будівлі (склади 
готової продукції, дільниця виготовлення серветок).

Гудков Андрій Анатолійович
Інженер-електронік  першої категорії  цеху електрозабезпечення

Трудовий колектив, стабільність та перспектива – це все про наш ККПК.
Комбінат піклується про умови, в яких ми працюємо і створює переваги для 
співробітників. Цікаво спостерігати за розвитком компанії та брати участь в 
цьому. Комбінат займає відповідальну позицію з питань екології та соціального 
заохочення працівників. Ми сортуємо всі відходи, які з’являються під час 
виробництва й співпрацюємо з різними фірмами, для того аби вони могли бути 
повторно використаними. У нашому цеху постійний контроль чистоти для 
мінімального впливу на легені робітників комбінату.

Кучеренко Наталія В'ячеславівна
Начальник дільниці з виготовлення продукції без гільзи цеху переробки паперу

Пропрацювавши на комбінаті понад 32 років, мала змогу спостерігати за 
постійним вдосконаленням і розвитком компанії. Наша сфера знаходиться в 
постійному вдосконаленні й русі, з кожним роком підвищується якість і швидкість 
виробництва. Ми можемо пишатися величезною кількістю сертифікатів, які 
підтверджують якість нашої продукції. Але хочу наголосити, що ми не зупиняємося 
на цьому, наразі в нашому відділі відбувається модернізація, бо ми поставили 
для себе ціль впровадити стандарт ISO 17025, який підтвердить якість нашої 
лабораторії як на національному, так і міжнародному рівні.

Приємно приходити на роботу до нашого колективу, ми всі дуже дружні та 
підтримуємо один одного. Компанія завжди проводить велику кількість тренінгів і 
заохочує молодь до розвитку.

Лех Ольга Валеріївна
Заступник начальника відділу контролю якості продукції

Слова співробітників  Наші цілі

Ми зацікавлені у довготривалій роботі нашого підприємства для задоволення потреб споживачів, співробітників і акціонерів, 
а також громади, в якій ми працюємо. Це наші цілі сталого розвитку на 2019 рік.

Кодекс поведінки:
Ціль: 100 %
Наразі: 80 %

Політика 
відсутності 

травматизму:
Зниження 

кількості травм 
з втратою 

працездатності
на 5 %

Зниження 
використання 
теплової енергії 
на 5 %

Зниження 
споживання 
енергії на 2%
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Продукція, що відповідає сталому 
розвитку:

• Безпечна продукція з вторинної сировини 
та з відновлюваних лісів

• Рішення й послуги, орієнтовані на 
клієнтів

Соціальні, етичні й громадські аспекти:

• Надалі залишатися відповідальним 
роботодавцем

• Зосередженість на безпеці та охороні 
праці

• Створення цінності та користі для 
громади

• Постійне підвищення кваліфікації наших 
співробітників

Природоохоронні аспекти:

• Дотримання всіх законів з охорони 
навколишнього середовища

• Подальша участь в комплексній 
програмі енергозбереження 

Сировина, що відповідає сталому 
розвитку:

• Використання FSC сертифікованої 
целюлози 

• Підвищена увага до сталого ланцюга 
постачання
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Наш внесок у Цілі сталого розвитку 

Цілі ООН у галузі сталого розвитку (SDGs) були створені для визначення пріоритетів глобального сталого розвитку й 
мобілізації глобальних зусиль навколо спільних цілей на 2030 рік. ККПК демонструє свою прихильність до цілей, враховуючи 
SDGs при оцінці способу поліпшення екологічних і соціально-економічних наслідків діяльності шляхом інтеграції цих цілей 
у стратегічний розвиток підприємства. Ми прагнемо покращити нашу репутацію надійного партнера, надаючи клієнтам 
ефективні, екологічні й оптимальні рішення. Направляючи наші доходи на досягнення цілей у сталому розвитку, ми зможемо 
принести користь нашим співробітникам, громаді, клієнтам і, у загальному підсумку, нашій планеті.

З 17 цілей в галузі сталого розвитку, ми визначили 9 цілей, на які ми позитивно впливаємо

Міцне здоров’я
Ми забезпечуємо своїх 
працівників безпечним робочим 
місце, медичними послугами, 
можливістю займатися спортом 
і бути у найкращій фізичній 
формі.

Відповідальне споживання й 
виробництво
Наше раціональне 
використання сировини 
допомагає підприємству 
зменшити використання 
первинної сировини та 
збільшити долю вторинної 
сировини, і значно скоротити 
вплив на навколишнє 
середовище.

Якісна освіта
Ми прагнемо створити 
привабливе робоче місце, 
яке сприятиме розвитку 
навичок співробітників, а також 
забезпечить  можливості до 
зростання та навчання.

Збереження морських 
екосистем
Забруднення пластиком 
морів є  загальносвітовою 
проблемою. ККПК пропонує 
розв'язувати це питання 
за допомогою пакування 
на основі макулатури 
та целюлози, повністю 
органічного матеріалу, 
який використовується і 
розкладається без впливу на 
навколишнє середовище.

Раціональне використання 
водних ресурсів
Вода є невіддільною частиною 
нашого виробництва. Ми 
використовуємо сучасні технології 
забору та очищення води. Ми 
прагнемо скоротити експлуатацію 
ресурсів вод р. Дніпра для потреб 
виробництва і користуватися ними 
раціонально.

Сталий розвиток міст та спільнот
У нас працюють співробітники, 
які приїжджають з міста Обухів та 
навколишніх громад. Набуваючи 
досвід і стаючи фахівцями ККПК, 
вони отримують можливості 
для подальшого росту й 
процвітання. ККПК підтримує 
соціально-економічний і сталий 
розвиток громад, забезпечуючи 
конкурентоспроможні зарплати, 
сплачуючи податки, інвестуючи в 
громадські проекти й добровольчу 
діяльність громад. 

Інновації та інфраструктура
Відповідальна, послідовна 
та прозора практики 
ведення бізнесу це основа 
діяльності ККПК. Метою 
ККПК є підвищення цінності 
завдяки інноваційним і 
сталим продуктам. Ми 
використовуємо підхід до 
управління сталого розвитку, 
який забезпечує міцну основу 
для екологічного, соціального 
й економічного розвитку для 
нас і наших зацікавлених 
сторін.

Партнерство заради стійкого 
розвитку
Ми співпрацюємо з нашими 
споживачами, постачальниками, 
громадою, урядовими установами 
й галузевими асоціаціями задля  
надання найефективніших і 
найбільш сталих продуктів та 
послуг.

Гідна праця й економічне 
зростання
ККПК сприяє досягненню цієї 
мети, забезпечуючи гідну 
заробітну плату,  стабільні 
робочі місця в нашому регіоні. 
Компанія сплачує місцеві й 
державні податки, надає бізнес-
можливості широкому колу 
зацікавлених сторін, включаючи 
клієнтів і постачальників. Це 
опосередковано позитивно 
впливає на  створення доброту 
в інших регіонах.
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Індекс GRI

Стандарт і розкриття Посилання й коментарі

102-1 Назва підприємства Звіт с. 1

102-2 Діяльність, бренди, продукція та 
послуги

Звіт с. 4-9

102-3 Місцезнаходження головних офісів Звіт с. 1

102-4 Місцезнаходження комбінату Звіт с. 1

102-5 Власність і правова форма Звіт с. 1

102-6 Ринки, що обслуговуються Звіт с. 7, 9 -10

102-7 Масштаб підприємства Звіт с. 8,15, 21

102-8 Інформація щодо співробітників та 
інших працівників

Звіт с. 21

102-9 Система постачання Звіт с. 9-10

102-10 Значні зміни на підприємстві та у 
системі постачання 

Не було значних змін протягом звітного періоду 

102-11 Підхід та принцип прийняття 
запобіжних заходів

Звіт с. 11 

102-12 Зовнішні ініціативи Звіт с. 4, 13-15

102-13 Участь у асоціаціях Дійсне членство: 
• Клуб пакувальників України  
• Асоціація «УкрПапір» 
• Торгово-промислова палата України 

102-14 Звернення вищого керівництва Звіт с. 3

102-15 Головні впливи, ризики і можливості Звіт с. 3, 11, 14-20

102-16 Цінності, принципи, стандарти 
та норми поведінки 

Звіт с. 9

102-17 Структура надання порад і реагування 
на культуру поведінки 

Звіт с. 11, 20-21

102-18 Структура управління Звіт с. 12

102-40 Перелік зацікавлених груп Звіт с. 11

102-41 Колективні договори Усі 100 % співробітників працюють за колективним договором 

102-42 Вибір зацікавлених сторін Керівництво ККПК відповідальне за визначення головних зацікавлених сторін і 
комунікацію

102-43 Підхід до залучення зацікавлених 
сторін 

Звіт с.11

102-44 Головні теми й наявні проблеми Звіт с. 3, 13-21

102-45 Підприємства, залучені до 
консолідованих фінансових звітностей 

не має відношення

102-46 Визначення змісту й тем у звіті Межі Звіт с. 1

102-47 Перелік істотних питань Звіт с. 2

102-48 Перегляд інформації не має відношення

102-49 Зміни у звіті не має відношення

102-50 Звітний період Звіт с. 1

102-51 Дата останнього звіту Це перший звіт ККПК із КСВ

102-52 Період звітності Щорічно

102-53 Контактна інформація, якщо є питання 
щодо звіту

Зворотний бік звіту

102-54 Вимоги до звітності відповідно до GRI 
стандартів

Звіт с. 1

102-55 GRI покажчик змісту Звіт с. 26-27

102-56 Зовнішні гарантії Ні

103-2 Підхід керівництва та його складові Звіт с. 3, 11, 13-21, 24-25

203-1 Капіталовкладення в інфраструктуру й 
рівень сервісу

Звіт с. 4, 15

203-2 Важливі непрямі економічні впливи Звіт с. 15

Про наш Звіт Вступна 
промова

Основні події 
2018 року Про ККПК

Як ми 
створюємо 

цінність

Наш підхід 
до сталого 
розвитку

Наш підхід до 
управління

Вплив сталого 
розвитку Наші цілі

Цілі сталого 
розвитку 
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Стандарт і розкриття Посилання й коментарі

301-1 Матеріали, що використовуються за 
вагою й об'ємом 

Звіт с. 8, 18

301-2 Повторне використання матеріалів Звіт с. 8, 9

302-2 Енергоспоживання за межами 
організації

Звіт с. 16-17

302-3 Енергоємність 45 876 кВт·рік/мільйон продажів у гривнях

302-4 Зменшення споживання енергії Звіт с. 17

303-1 Використання води, як загального 
ресурсу

Звіт с. 19

303-3 Відведення води Звіт с. 19

303-5 Споживання води Звіт с. 19

305-1 Безпосередні (масштаб 1) викиди 
парникових газів

Звіт с. 16

305-4 Інтенсивність викидів парникових газів 3,019 кг CO2 /мільйон продажів у гривнях

305-6 Викиди озоно-руйнівних речовин ККПК не використовує у виробництві хімічні речовини, що руйнують озон

305-7 Оксид азоту, оксиди сірки, та інші 
значні викиди у повітря

• Оксиди азоту - 0,030 тонн 
• Оксиди сірки й інші сполуки сірки - 5,431 тонн

306-3 Значні витоки Не було виявлено витоків у 2018 році 

306-4 Перевезення небезпечних відходів Звіт с. 18

307-1 Недотримання екологічних законів і 
правил 

У 2018 році не було накладено штрафів 

401-1 Найняті нові співробітники та 
плинність кадрів

Звіт с. 21

401-2 Пільги, що надаються штатним 
працівникам, які не надаються 
тимчасовим працівникам і тим, хто 
працює не повний робочий день 

Звіт с. 21

401-3 Відпустка по догляду за дитиною • Загальна кількість співробіників, яким надано право відпустки у зв'язку з 
вагітністю та пологами/відпустки у зв'язку з народженням дитини – 37, з них 36 
жінок; 

• Загальна кількість співробітників у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами/у 
відпустці у зв'язку з народженням дитини – 37, з них 36 жінок;

• 95% загальної кількості співробітників, які повернулися до роботи після 
відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами/відпустки у зв'язку з народженням 
дитини 

402-1 Мінімальні терміни повідомлення про 
зміни порядку роботи 

Мінімальний термін попередження про важливі зміни у діяльності підприємства – 
щонайменше за два місяці, згідно з чинним законодавством України

403-1 Система управління охороною та 
безпекою праці

Звіт с. 20

403-3 Послуги з охорони праці Звіт с. 20

403-9 Травми, отримані на роботі Звіт с. 20 

404-1 Середня кількість годин навчання на 
кожного працівника на рік

Звіт с. 21

404-2 Програми з підвищення кваліфікації і 
перекваліфікації працівників 

Звіт с. 20-21

404-3 Відсоток працівників, які постійно 
отримуюють оцінку своєї роботи та 
розвитку кар'єри 

Виконання функціональних обов'язків співробітників оцінюється начальником 
кожного структурного розділу. Підсумки розглядаються комісією ККПК з оплати 
праці.

405-2 Співвідношення основної заробітної 
плати й винагороди жінок і чоловіків

Оплата праці співробітника базується на бонусі за годину й робочій ставці у 
поєднанні з бонусною системою і залежить від кваліфікацій співробітника, 
професії й посади. 
Заробітна плата й інша винагорода працівників жіночої та чоловічої статі для 
кожної категорії оцінюється відповідно до їхньої кваліфікації та виконаної роботи. 
Немає ніякого гендерного упередження щодо заробітної плати й нерівності між 
жінками і чоловіками, які виконують ту ж саму роботу.
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Контактна інформація: 
ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», 
вул. Київська 130,
м. Обухів, Київська обл., Україна, 08703
0-800-507-500
www.papir.kiev.ua
office@papir.kiev.ua


