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Акціонерне Товариство «БУДІНДУСТРІЯ» (далі за текстом 
Товариство) створене та здійснює свою діяльність на підставі Конституції 
України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону 
України «Про господарські товариства» та інших нормативних актів, чинних на 
території України.

Товариство здійснює господарську діяльність з метою задоволення 
суспільних потреб у продукції, роботах та послугах, а також отримання 
прибутку і реалізації на основі одержаного прибутку соціальних та 
економічних інтересів акціонерів та членів трудового колективу Товариства.

Товариство зареєстроване в Єдиному державному реєстрі реєстрації 
юридичних осіб 24.01.1996 року та починаючи з цього часу активно 
розвивається на ринку будівельних матеріалів.

Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також 
інші цінності, вартість яких відображається в балансі Товариства.

Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та майнові вклади Акціонерів до статутного капіталу;
- доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт, надання 

послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- капітальні вкладення;
- інші джерела.

Вищим органом управління Товариством є Загальні збори акціонерів. 
Директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його 
поточною діяльністю. До компетенції Директора належить вирішення всіх



питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім 
питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Основними джерелами доходу Товариства у 2019 році були:

- реалізація товарного бетону та будівельних розчинів;
- реалізація залізобетонних виробів;
- надання послуг доставки продукції;
- реалізація інших будівельних матеріалів.

Виробничі потужності Товариства розміщені за адресою: м. Чернігів, вул. 
Індустріальна, 11.

Результати діяльності Товариства з динамікою до минулих періодів 
відображені в Балансі Товариства та в Звіті про фінансові результати.

Основні показники діяльності Товариства за 2019 рік:

- вироблено 100,5 тис. мЗ товарних бетонів, розчинів готових та 
залізобетонних виробів.

- отримано чистий дохід від реалізації товарів, робіт послуг у сумі 
213,8млн. грн.

- вартість активів станом на 31.12.2019 року склала 55,6 млн. грн.
- вартість чистих активів станом на 31.12.2019 року склала 12,6 млн. грн.
- кількість працівників станом на 31.12.2019 року складає 146 осіб, з них 

28 жінок.

У 2019 році Товариство прагнуло забезпечити найкращі умови праці 
трудовому колективу:

- забезпечуючи періодичний перегляд оплати праці відповідно до 
фінансових можливостей Товариства, ринкових умов праці та вимог 
законодавства;

- приділяючи значну увагу культурі виробництва, фінансуючи заходи з 
охорони праці та безпечної роботи на виробництві;

- забезпечуючи проходження працівниками періодичних медоглядів;
- надаючи робітникам безкоштовний пакет медичного страхування;
- надаючи працівникам можливість підвищувати свою кваліфікацію 

шляхом навчання в учбових закладах та участі в семінарах та 
конференціях;

- вкладаючи кошти у модернізацію та оновлення виробничого 
обладнання.



У 2019 році інженерними службами Товариства були розроблені і 
впроваджені організаційно-технічні заходи, спрямовані на реконструкцію та 
ремонт технічного обладнання, інженерних мереж і технологічного оснащення 
виробництва, освоєння нових видів продукції, а також на поліпшення умов і 
охорони праці працюючих, а саме:

- введено в експлуатацію твердопаливну парову котельню для 
пропарювання залізобетонних виробів у зимовий період;

- придбане нове обладнання: Вібротумби для установок формування 
плит ПК, фронтальний навантажувач 7Х-50, ножиці для рубки 
листового металу (гільйотина), верстат для рубки арматури;

- проведено капітальний ремонт вантажного візка формувального цеху, 
підшипникових вузлів із заміною силового валу бетонозмішувача МБО 
3000;

- проведена заміна програмного забезпечення автоматизованої системи 
управління бетонозмішувальним вузлом, шевронної стрічки на 
транспортері подачі інертних матеріалів в бетонозмішувач М 80  3000;

- проведений монтаж нового силового електрокабелю на дільниці № 1;
- проведено реконструкцію пункту заправки технологічного транспорту, 

отримана ліцензія на даний вид діяльності;
- розпочато роботи з облаштування нової артезіанської свердловини;
- замінені старі прилади освітлення на світлодіодні у виробничих 

приміщеннях та вуличного освітлення на дільниці №1;
- проведений ямковий ремонт дорожнього покриття по вулиці 

Індустріальна та на території Товариства;
- проведена заміна старих вікон у виробничих приміщеннях.

У Товаристві постійно проводиться контроль якості готової продукції, що 
реалізовано через закуповування матеріалів у провідних виробників 
будівельної галузі, використання перевірених рецептів та аналіз якості готової 
продукції в процесі виробництва. Продукція відповідає нормам ДСТУ, що 
засвідчується у паспорті якості на продукцію.

Основним ризиком у своїй діяльності Товариство вбачає нестабільність 
економічного розвитку країни та курсові ризики. Будівельна галузь -  дуже 
чутлива до економічних криз, що періодично відбуваються в країні, які в свою 
чергу знижують платоспроможність населення і попит на житлове та 
нежитлове будівництво. Даний чинник значно впливає на попит на продукцію 
Товариства та зумовлює зниження обсягів виробництва продукції. Також, дуже 
важливим є ціновий ризик, оскільки виробництво продукції товариства є дуже 
матеріаломістким і собівартість продукції значно залежить від цін на матеріали,



вартість їх доставки та вартості енергоресурсів. У 2019 році періодично 
підвищувалась вартість матеріалів, з урахуванням їх доставки та 
енергоресурсів, що значно вплинуло на собівартість продукції та зумовило 
підвищення цін на готову продукцію.

У подальшому Товариство планує продовжити оновлення виробничого 
обладнання та налагодження виробничих процесів з метою збільшення 
асортименту продукції, покращення умов праці співробітників і збільшення 
енергоефекгивності виробництва.

Директор Л.М. Авраменко


