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Вступ
 

 Продукція з торгівельною маркою 
«Акваізол» користується попитом за 
заслуженою  популярністю у 
будівельників та населення. 

Підприємство має широку збутову 
та дилерську мережу, що охоплює 
більшість регіонів України. 
Стратегію підприємства по роботі з 
покупцями направлено на 
взаємовигідне та комфортне 
обслуговування.   

У 2020 році здійснений запуск 
виробничої лінії з випуску 
кольорової посипки.  

На підставі аналізу переваг 
споживачів проведена оптимізація 
асортименту продукції, що 
випускається. 

В 2020 році продовжено роботи з  
модернізації на реконструкції 
обладнання та технологічних 
систем цеху з виробництва м’яких 
покрівельних матеріалів.  Розпочато 
будівництво нової ділянки цеху з 
виробництва нетканих матеріалів та 
нового адміністративного корпусу. 
 
Стратегія розвитку ТОВ «Акваізол» 
на середньострокову перспективу 
включає розширення виробництва 
нетканого поліефірного полотна 
шляхом збільшення виробничих 
потужностей, розширення 
складських приміщень,  освоєнення 
нових видів продукції 
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Звіт про 
управління ТОВ 
«Акваізол» за 
2020 рік 
Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Акваізол» (ТОВ 
«Акваізол»)  було 
створене у 2001 році. 
100% статутного 
капіталу належить 
Файнеру Дмитру 
Ісаковичу, який згідно 
Наказу №1 від    
20.06.2001р. є 
директором 
підприємства. 

Основним  видом  
діяльності   ТОВ  
«АКВАІЗОЛ»  у  2020  році  
згідно Державного  
класифікатору  продукції  
та  послуг,  затвердженим  
Наказом Державного  
комітету  України  з  
питань  технічного  
регулювання  та 
споживчої політики від 
11.10.2010 № 457 є:  
-  23.99  «Виробництво 
неметалевих мінеральних 
виробів.  
Також діяльність Компанії 
в основному відповідає 
кодам:   
-  13.95 «Виробництво 
нетканих текстильних  
матеріалів і виробів з них 
крім одягу»;  
-  46.73  «Оптова  торгівля  
деревиною,  
будівельними 
матеріалами  та  

санітарно-технічними  
обладнанням».  
- 68.20 « Надання в оренду та 
експлуатацію власного чи 
орендованого нерухомого 
майна» 
  
Асортимент  пропонованої  ТОВ   
«АКВАІЗОЛ»  продукції в 2020р. 
можна  розділити на сім основних 
категорій:  
1.  Рулонні покрівельні матеріали  
2.  Бітумна черепиця  
3.  Неткане поліефірне полотно 
4. Гідроізоляційні матеріали 
5. Аксесуари для покрівельних 
робіт. 
 
ТОВ «Акваізол» - одна з найбільш 
масштабних компаній на 
будівельному ринку країни. 
Підприємство є безумовно 
галузевим лідером у Східній 
Україні. 
 
ТОВ «Акваізол»  у своїй 
діяльності дотримується 
міжнародних етичних стандартів 
та повністю задовольняє вимоги 
охорони праці, навколишнього 
середовища та безпеки.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
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Результати діяльності 

 

 

 

1. Результати діяльності 

Виробничі показники 

Не зважаючи на карантинні 
обмеження, пов’язані з 
пандемією COVID-19, у 2020 
підприємство році не зупинило 
діяльність. Не зважаючи на 
незначне скорочення обсягів 
реалізації продукції, ТОВ 
«Акваізол» не втратило позицій 
на ринку будівельних матеріалів 
України та за кордоном. 

Протягом 2020 року ТОВ 
«Акваізол» отримував стійкі 
доходи від виробництва та 
продажу нетканого 
поліефірного полотна, 
покрівельних та гідроізоля-
ційних матеріалів власного 
виробництва як на території 
України, так і за її межами. 
Продукція підприємства 
експортувалася до країн 
Євросоюзу, Індії, Лівану, 
Республіки Білорусь. 

В 2020р. випущені перші партії 
забарвленої посипки сірого 
кольору. Тривають 
експериментальні роботи щодо 
нанесення барвникового  складу 
інших кольорів. 

 

 
 

Фінансові показники 
Ділова стратегія 10В 

«АКВАІЗОЛ» забезпечила 
підприємству беззбиткову 
діяльність протягом 2020 року. 

 
У 2020 році за рахунок 
зниження собівартості 
продукції шляхом використання 
у виробничому процесі 
сировини власного 
виробництва дохід від реалізації 
продукції збільшився у 
порівнянні з минулим 2019 
роком на 24 %  

Чистий прибуток від 
діяльності підприємства у 
2020році склав 53 713 тис. грн. 
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Стратегія розвитку 

 
 
 

 
 
У відповідності до стратегічних 
планів розвитку підприємства 
наприкінці 2020р. ТОВ 
«Акваізол» було укладено 
контракт на придбання нової 
виробничої лінії для 
виробництва нетканого 
поліефірного полотна.  
З метою забезпечення високої 
якості обслуговування у 
відповідності до місцевих вимог 
ринку і сегментації клієнтів 
проведено аналіз продажів та 
здійснена оптимізація 
асортименту продукції для  
споживачів різної купівельної 
спроможності, який  
представлений  товарними 
лінійками як класу стандарт, так 
і преміального і економ класу.    
 
 
 
 

Також підприємство продовжує 
боти в напрямку підвищення 
ефективності через зниження 
витрат. Використання в якості 
сировини  матеріалів власного 
виробництва надало змогу не 
тільки знизити собівартість 
продукції, але й уникнути 
ймовірних збитків через 
руйнування ланцюгів 
постачань, викликане 
коронавірусною кризою.   
 
Розширення напрямків збуту 
продукції як в географічному 
сегменті (експорт), через участь 
в тендерах та конкурсах на 
профільних площадках в 
інтернеті, а також через інтернет 
магазин. 
   

 
2 . Ліквідність та зобов'язання

 
Компанія змогла забезпечити 
ліквідність протягом 2020 року. 
Це підтверджується 
збільшеними операційними 
грошовими потоками. 
 
В 2020р. ТОВ «Акваізол»  на 
30% скоротило заборгованість 
по зобов’язанням.  
З метою забезпечення 

ліквідності, компанія дотри-
мується контролю витрат та 
використовує інші можливості 
поліпшення. Таким чином 
компанія забезпечує 
безперервне фінансування 
капітальних витрат з 
реконструкції та розширення 
виробництва.
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3. Екологічні аспекти 

Забруднення довкілля давно 
вийшло на перше місце в 
рейтингу загроз майбутнім 
поколінням. Найбільшою 
екологічною проблемою в 
Україні є проблема сміття.  
Одним з напрямів діяльності 
ТОВ «Акваізол» є виробництво 
поліефірного нетканого 
полотна (геотекстилю), 
основною сировиною для 
якого є  поліефірне волокно, 
отримане від переробки ПЕТ-
відходів. Таким чином, сама 
господарська діяльність 
підприємства стимулює попит 
на вторинну ПЕТ-сировину та  
сприяє очищенню українських 
земель і водойм від 
небезпечного пластика.        

 Однак, в будь якому 
виробництві присутній 
негативний вплив на довкілля. 
Це викиди в атмосферу 
забруднюючих речовин, скиди 
їх зі стічними водами та 
розміщення відходів на 
майданчиках тимчасового 
зберігання. Основними 
аспектами  екологічної 
політики підприємства є 
забезпечення такого рівня 

екологічної безпеки 
виробництва, при якому вплив 
на довкілля, персонал та 
населення не перевищує 
встановлені нормативи; 
ведення господарської 
діяльності у відповідності з 
природоохоронним 
законодавством; раціональне 
використання ресурсів; 
зменшення обсягів утворення 
відходів виробництва шляхом 
впровадження енерго-
зберігаючих та екологічно 
безпечних технологій. 

ТОВ «Аквізол» приділяє 
особливу увагу екологічним 
дослідженням під час 
планування та проведення 
технологічних процесів на 
виробництві. Екологічна 
безпека досягається завдяки 
впровадженню та чіткому    
дотриманню 
природоохоронних технологій, 
оцінці речовин, що застосову-
ються при проведенні техно-
логічних процесів та моніто-
рингу якості атмосферного 
повітря та стічних вод. 

 

 

 
 



Звіт про управління 

2020 
 

 

8 

 
 
 
 

 
 

 

Управління відходами, 

Екологічні Податки

 
 
 
 
Утилізація та захоронення відходів  

Реалізовано відходів  продажу відходів виробництва на суму   

Витрати на охорону навколишнього природного 

середовища  
Сплачено екологічного податку  

171,6 тис.грн  

2920,5 тис грн  

2386,1 тис.грн  

45,3 тис.грн. 
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Кадрова політика та 
охорона праці 
 

 
Кадрова політика є важливою 
частиною стратегії розвитку 
товариства та його головною 
конкурентною перевагою. 
Люди – це головний ресурс і 
ефективне керування ним є 
джерелом успіху підприємства. 
Реалізація стратегії та успішної 
діяльності підприємства 
залежить від забезпечення 
конкурентноздатними, 
кваліфікованими та 
енергійними спеціалістами. 

 Компанія відповідально 
ставиться до виконання своїх 
зобов'язань, як роботодавця. В 
своїй діяльності ТОВ «Акваізол» 
дотримується політики, 
направленої на утворення 
ефективної системи мотивації 
та оплати праці. Також, окрім 
соціальних гарантій, 
передбачених законодавством, 
як то своєчасна виплата 
заробітної плати, оплата 
лікарняних листків, надання 
основних щорічних відпусток, 
збереження 2/3 заробітної 
плати на час щорічних 
сезонних перерв у виробництві 
та інших гарантій трудового 
законодавства, ТОВ «Акваізол»  
- проводить періодичні атес-

тації робочих місць за умо-
вами праці, що дозволяє 
надавати працівникам до-
даткові виплати, додаткові 
відпустки;    

- - забезпечує спецодягом та 
спецвзуттям, засобами 
індивідуального захисту та 
гігієни під час здійснення 
працівниками виробничих 
завдань;  

- організує проведення 
щорічних медичних 
оглядів; 

-  проводить регулярні 
інструктажі та навчання з 
техніки безпеки, охорони 
праці та пожарної безпеки; 

- надає безвідсоткові позики.  
 
Значну увагу компанія при-
діляє соціальній підтримці 
співробітників та їхньому 
професійному розвитку і 
зростанню - компанія надає 
можливість за її рахунок 
відвідувати тренінги, про-
фесійні семінари та навчання.  

 
Усього в компанії працює 252 
осіб за основним місцем 
роботи. За гендерним 
принципом переважають 
чоловіки. На даний час жінки 
складають 20% усього пер-
соналу.  
 
Згідно результатів атестації 
робочих місць  62 
співробітника підприємства 
працюють на роботах із 
шкідливими умовами праці. 
 
 
 

Охорона праці та безпека на виробництві
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Компанія дотримується чіткої 
системи управління безпеки та 
охорони праці. В компанії діє 
політика щодо заборони 
вживання на виробництві 
наркотиків і алкоголю. 

Підприємство вживає заходи із 
безпеки та охорони здоров’я 
шляхом попередження 
виробничого травматизму та 
професійних захворювань, 
завчасного виявлення 
небезпеки та створення 
сприятливих умов на робочих 
місцях, застосування якісних 
засобів захисту з метою 
попередження впливу 
виробничих факторів, 
забезпечення працівників 
нормативною документацією з 
охорони праці та постійного 
підвищення рівня знань в 
питаннях охорони та безпеки 
праці.  
У 2020 регулярно проводилися  
інструктажі з напрямків:            - 
загальних питань охорони 
праці,  
- правил охорони праці під 

час експлуатації вантажопі-
діймальних кранів підій-
мальних пристроїв і відпо-
відного обладнання, 

-  правил безпеки системи 
газопостачання,  

- правил охорони праці під 
час експлуатації 
обладнання, що працює під 
тиском,  

- праці під час експлуатації 
виробничого обладнання,  
автоматизованих та 
конвеєрних ліній,  

- виконання робіт з 
підвищеною небезпекою,  

- робіт на висоті. 
 

 

 

 

 

В умовах пандемії COVID-
19 на підприємстві в 
2020році було 
запроваджено систему 
заходів, направлених на 
збереження здоров’я та 
зменшення впливу 
негативних наслідків 
пандемії на співробітників 
та їх сім’ї, як то: посилено 
заходи з охорони та гігієни 
праці та відпочинку; 
збільшено кількість рейсів 
службового транспорту для 
перевезення працівників з 
метою мінімізації контактів 
у міському громадському 
транспорті; забезпечення 
персоналу та відвідувачів 
засобами індивідуального 
захисту та антисептиками. В 
умовах тимчасового 
зупинення виробництва під 
час карантину 
співробітники отримали 
гарантовані законодавсвом 
виплати у вигляді 2/3 
частини заробітної плати. 
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Соціальний напрямок 
Управління ризиками 
Дослідження та 
інновації

 
 
 
 

5 . Соціальний напрямок 

ТОВ «Акваізол є соціально- від-
повідальною компанією. 
Співпраця з Солоницівською 
громадою займає провідне 
місце у діяльності компанії.   

Так, ТОВ «Акваізол» регулярно 
надає благодійну допомогу на 
проведення ремонтних робіт  
Загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів – Дошкільному закладу 
Дергачівської районної ради  - 
Подвірському НВК. Співпрацює 

з об’єднанням промисловців та 
підприємців Дергачівського 
району. 
 
 

 

 

 
 
 
7. Дослідження та інновації  

 
ТОВ «Аквіаізол» протягом своєї 20-річної 
історії завжди намагається бути одним з 
лідерів у застосуванні нових технологій у 
виробництві.  
У 2020 році підприємством продовжена 
реконструкція виробництва,  
впроваджено новий технологічний 
процес з нанесення забарвлюючого 
складу чорного кольору на посипку. 
Продовжуються експериментальні роботи 
з виробництва кольорової посипки інших 
кольорів.  
 
  
 
8 . Перспективи розвитку 
 
В планах ТОВ «Акваізол»  на першому місці 
є завершення  реконструкції виробництва  
м’яких покрівельних матеріалів, 
розширення  виробництва  нетканих 
матеріалів, будівництво комплексу  
адміністративно-складських приміщень.
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• адреса: 62371, 
Харківська обл.,с. 
Подвірки, ул. Сумский 
шлях, 47б 

• тел.:+38 (057) 783-71-20,  
• +38 (057) 783-71-22,  
• +38 (057) 783-72-60 
• факс-автовідповідач: +38 

(057) 783-77-26 
 

КОНТАКТИ 

tel:+38%20(057)%20783-71-20
tel:+38%20(057)%20783-71-22
tel:+38%20(057)%20783-72-60
tel:+38%20(057)%20783-77-26
tel:+38%20(057)%20783-77-26
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