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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.  Так, у 2019 ТОВ 
«Акваізол» продовжило 
розширення збутової мережі на 
території України. Додатково 
відкрито пункти продажу продукції в 
м. Краматорськ та м.Суми.   

У 2019 році вдалось здійснити 
запуск виробничих ліній з 
виробництва базальтової посипки, 
мінерального наповнювача, 
бітумної грунтовки (праймера) та 
бітумної мастики. 

Розширена кольорова гамма 
продукції, що випускається. 
З’явилися нові пропозиції бітумної  
черепиці – «Брауні», «Секвоя»,  
«Сангрія» 

Важливим завданням 2019 року 
було завершення робіт з  
реконструкції приміщень цеху 
м’яких покрівельних матеріалів та 
продовжено роботи з модернізації 
на реконструкції обладнання та 
технологічних систем цеху з 
виробництва м’яких покрівельних 
матеріалів.   
 
Стратегія розвитку ТОВ «Акваізол» 
на середньострокову перспективу 
включає розширення виробництва 
нетканого поліефірного полотна 
шляхом збільшення виробничих 
потужностей, розширення 
складських приміщень,  освоєненя 
нових видів продукції 
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Звіт про 
управління ТОВ 
«Акваізол» 
за 2019 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  2019  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 2019р. 
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 безумовнио 
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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1. Результати діяльності 

Виробничі показники 

У 2019 році обсяги реалізації 
продукції показали зростання. 
Продукція підприємства 
надійно закріпилася на ринку 
західної Європи та вийшла на 
ринки азійських країн.  

Продцукція під торгівельної 
маркою «Акваізол» була гідно 
представлені на виставці "China 
International Hardware Show 
2019" в м.Шанхай, КНР 

Виробництво продукції в 2019р. 
збільшено у порівнянні з 2018р. 
на 12% по Акваізолу та Руберіту, 
на 39% по бітумній черепиці, на 
24 % по нетканому 
поліефірному полотну. 

В 2019р. розпочате 
виробництво на власних 
виробничих потужностях 
бітумної  грунтовки (праймера) 
та бітумної мастики. Випущені 
перші експериментальні партії 
бітумної емульсії. 

Наприкінці 2019р. ТОВ 
«Акваізол» з метою подальшого 
розширення виробничих та 
складських приміщень було 
придбано  нежитлові 
приміщення загальною 
площею понад 1800 кв.м.      

 

 
 

Фінансові показники 

В 2019р. підприємство 
отримало чистого прибутку на 
14,5 млн. грн. більше, ніж за 
2018р.   

У 2019 році дохід від реалізації 
продукції збільшився у 
порівнянні з минулим 2018 
роком 60,3 млн. грн. При цьому  
обсяг експортних операцій в 
загальній структурі продажів 
збільшився до 34,4% проти 18% 
у 2018р.та склав 189,6 млн. грн. 
у 2019р. проти 87,8 млн.грн. в 
2018р. 

Загалом в 2019р. ТОВ 
«Акваізол» отримало 22,4 млн. 
грн. чистого прибутку. 
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Стратегія розвитку 

 
 
 

 
 
                
 
ТОВ «Акваізол» прагне  
підвищення ефективності через 
зниження витрат, а не шляхом 
підвищення цін. Тому серед 
стратегічних завдань 
підприємства є оптимізація 
асортименту продукції, що  
 
 
 
 
 

 
випускається, розширення та 
модернізація існуючих 
виробничих потужностей, що 
надасть можливість перейти на 
якісно новий технічний та 
технологічний рівень 
виробництва, збільшити обсяг 
та підвищити якість продукції. 
 
Розширення напрямків збуту 
продукції як в географічному 
сегменті (експорт) так і через 
участь в тендерах та конкурсах 
на профільних площадках в 
інтернеті.  
 
 
   

 
2 . Ліквідність та зобов'язання

 
Компанія змогла забезпечити 
ліквідність протягом 2019 року. 
Це підтверджується 
збільшеними операційними 
грошовими потоками. 
Значення коефіцієнту поточної 
ліквідності підприємства на 
кінець звітного 2019 року 
збільшилось майже на 24% у 
порівнянні із розміром 
показника на початок року   та 
склало 1,26 на кінець року  
проти 1,02 на початок року. 
 
В 2019р. ТОВ «Акваізол»  
скоротило заборгованість по 
короткостроковим та 
довгостроковим 
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 

ТОВ «Аквізол» відповідально 
ставиться до питань екології. 
Особливу увагу підприємство 
приділяє екологічним дослі-
дженням під час планування 
та проведення технологічних 
процесів на виробництві. 

 

Екологічна безпека досяга-
ється 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.

 
 
 
 
 
 

 

 

Управління відходами, 

Екологічні Податки

 
 
 
 
Утилізація та захоронення відходів  

Реалізовано відходів  продажу відходів виробництва на суму   

Витрати на охорону навколишнього природного 

середовища  
Сплачено екологічного податку  

488,421 т  

4768,1 тис грн  

921,96 тис.грн  

23,9 тис.грн. 
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Кадрова політика та 
охорона праці 
 

 
найбільша цінність компанії - 
це її співробітники. Захист та 
підтримка як працівників, так і 
мешканців територій, де ми 
проводимо свою виробничу 
діяльність, є одним із основних 
пріоритетів розвитку компанії. 
Компанія робить усе, для того, 
щоб повністю задовольнити 
сучасні вимоги щодо охорони 
праці, навколишнього 
середовища та безпеки. 

Компанія відповідально 
ставиться до виконання своїх 
зобов'язань, як роботодавця. 
Окрім соціальних гарантій, 
передбачених 
законодавством, як то 
своєчасна виплата заробітної 
плати, надання основних 
щорічних відпусток, 
збереження 2/3 заробітної 
плати на час щорічних 
сезонних перерв у 
виробництві та інших гарантій 
трудового законодавства, 
оплата лікарняних листків, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 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.  
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Усього в компанії працює 255 
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
 

 
 

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

У 2019 році було виконано ряд 
заходів, направлених на 
підвищення рівня обізнаності 
щодо правил безпеки 
працівників.  Проведені  
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. 
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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 2019 році підприємством продовжена 
реконструкція виробництва, закуплене та 
введене в експлуатацію нове обладнання, 
впроваджено нові технологічні процеси, 
які  та  надали змогу знизити собівартість 
та вплинули на розширення видів 
продукції, що випускається, як-то: 
базальтова посипка, мінеральний 
порошок, бітумна грунтовка (праймер), 
бітумна мастика. 
 
  
 
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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