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Виробництво

Хліб

Виробництво 
борошна

Елеватор

Джеми 
топінги

Бакалія

Кондитерські 
вироби

Переробка

Зберігання

Забезпечує гнучкий  
і сталий розвиток,  
наступність у Групі

Відповідає 
за стратегію,  
ризик-менеджмент

1 Стратегічне 
управління

Маршрутизація і 
диспетчеризація доставок  
у межах завдань Групи

Ремонт і обслуговування 
власного парку  
автомобілів

Надання логістичних 
послуг стороннім 
компаніям

5 Логістика  
та дистрибуція

4 Виробництво

клієнти

виробники

інвестори

закупники, постачальники

фінансові інститути

7 Стейкхолдери  
компанії

2 Фінансове 
управління

Управління  
новопридбаними  
активами

Придбання 
профільних 
активів

Інвестиції у 
фуд-інновації

3 Закупівлі

Тендерна платформа,  
яка дозволяє здійснювати  
закупівлі за цінами  
великих міжнародних  
компаній

6 Корпоративний  
R&D та професійне 
програмне 
забезпечення
шукає  
і впроваджує нові 
технічні рішення

збирає, обробляє 
і аналізує дані

впроваджує хмарні 
рішення  
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• казначейське обслуговування 
• обслуговування кредитного портфеля 
• залучення кредитних ресурсів 
• податкове планування  

та юридичний супровід 

2 Дієвий фінансовий 
менеджмент:

• ризик-менеджмент з боку Групи 
• захист інтересів стейкхолдерів (партнерів)  

на вищому рівні холдингу 

1 Захист інтересів партнерів  
під наглядом Development Board:
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ПЕРЕВАГИ ПАРТНЕРСТВА З HD-GROUP 
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• під’єднання до корпоративної цифрової 
інфраструктури та єдиної облікової 
системи (1С Підприємство 8:3)

• розробка, впровадження та підтримка 
сучасного програмного забезпечення 

• оптимізація та уніфікація технічних 
регламентів та контроль  
їх дотримання

5 Підтримка з боку 
внутрішнього  
ІТ-департаменту  
та Корпоративного  
R&D відділу HD-group:

• зменшення витрат на закупівлях до 30%
• впровадження системи контролю 

прозорості закупівель
• автомоніторинг процесу  

закупівель у реальному часі 
• доступ до ефективної SRM-cистеми 
• зменшення складських залишків, 

пришвидження процесу закупівлі 
• доступ до шорт-листів постачальників 
• зниження вхідних цін 
• кешбек до 0,5% на суми контрактів  

з переможцями тендерів

3 Ефективні закупівлі завдяки 
сучасній трейдинговій 
платформі Trade Hub:

• можливість сконцентруватися  
на виробництві та/або маркетингу   

• доступ до сучасної TMS-системи 
• оптимізація витрат на власний автопарк 

та логістику до 30%, ремаршрутизація 
• впровадження нової системи мотивації  

логістичного персоналу 
• поліпшення клієнтського досвіду

4 Єдиний постачальник 
логістичних послуг –  
Agrifood Express:



переробка

3900 
т зерна/міс.

виробництво

11250 
т/міс.

Млин6 заводів Елеватор

зберігання

35 000 
т зерна/міс.

1998 2000 2015 2017

На початку 2017-го відбулося заснування компанії  
HD-group. Ключова мета – створити модель для  

активного зростання у секторі виробництва харчових 
продуктів шляхом партнерства, інвестицій та  

поглинання. В центрі якої першорядна компетенція –  
будівництво ефективних виробничих ланцюгів

Формування 
матричної 
системи 
управління

Забезпечення 
суб’єктності 
бізнес-юнітів

Налагодження 
комунікації 
менеджменту 
в Slack

Підтримка 
високої 
обізнаності 
менеджменту

Оперативне реагування 
на відхилення ключових 
показників бізнесу

Відхід від вертикальної 
системи управління

Початок системної 
роботи з даними

1
Запуск окремих бізнес-напрямів – 
бізнес-супутників, які сприяють  
експансії Групи за допомогою 
підвищення ефективності  
виробничого бізнесу

Створення екосистеми 
бізнес-супутників2

Джеми

Наповнювачі

потужності

350 т/міс.

+1 завод  
Усього 7 заводів

2018

пшеничний, 
житній  

хліб

булочні 
вироби

східні 
солодощі

пряники 
заварні

сухарі 
здобні

печиво 
вівсяне

сушка

1925р. 
заснування

Найстаріший 
завод

№1 
Виробник хліба 
у Запорізькій 

області

Кількість  
номенкла- 
турних  
позицій, шт.

2018 20182019 20192020 
прогноз

2020 
прогноз

1357
112791 417 96251492 11112Кількість 

торгових 
точок, шт.

Ключові показники Групи

Потужний індустріальний спадок Сучасний менеджмент

ЗАСНУВАННЯ HD-GROUPІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ HD-GROUP
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Обсяг 
реалізації, 
тис. т

2018 20182019 20192020 
прогноз

2020 
прогноз

62,0
108357,2 121662,8 1424Виручка, 

млн грн 
без ПДВ

Ключові показники Групи



Trade Hub
Власна тендерна  
платформа для  
зниження витрат  
на закупівлі

Інвестиції
Інвестиційний  
фонд «Фондовий 
капітал»

Agrifood 
Express
Логістичний  
оператор

Development Board
Захищає інтереси  
стейкхолдерів

Чернівецький ХК

Кількість 
підприємств, 
шт

Сплачені 
податки,  
млн грн

2018 2018 201820182019 2019 201920192020 
прогноз

2020 
прогноз

2020 
прогноз

2020 
прогноз

11
63,79611 67,1 4,9% 4,9%

7,1%
11412 108,5130Власний 

автопарк, 
шт

Частка  
ТМ «Хлібодар»  
на ринку  
(згідно з даними 
Держстату)

Ключові показники Групи Ключові показники Групи

потужності

2800 т/міс.
+1 завод  

Усього 8 заводів
Бакалія Крупи Борошно

20202018

Екосистема для експансії групи Напрямки експорту продукції

Принципи управління в HD-GROUP
Матрична система
гнучка система управління, спрямована  
на оперативну реалізацію складних  
проєктів, зменшення бюрократії та 
децентралізацію ухвалення рішень

1  Південна Корея
2  Азербайджан
3  Англія
4  Білорусь

5  Німеччина
6  Греція
7  Грузія
8  Ізраїль

9  Ірак
10  Іспанія
11  Італія
12  Кіпр

13  Латвія
14  Литва
15  Молдова
16  Палестина

17  Польща
18  Румунія
19  Словаччина
20  США

21  Чехія
22  Швеція

Суб’єктність бізнес-юнітів
можливість окремих бізнес-напрямів фокусуватися на власному 
розвитку; наприклад, борошняно-кондитерський бізнес Групи 
докладає зусиль для ефективних продажів пряників та печива, 
самостійно ухвалюючи рішення, які цьому сприяють 
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hd-group.ua

вул. Ігорівська 11-Б, БЦ «Ігорівський», Київ

head.office@hd-group.com.ua

press@hd-group.com.ua

+38 (095) 232-37-00


