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ВАТ «Гарантбуд»

ВАТ «Гарантбуд»
Відкрите акціонерне товариство «Гарантбуд» було створено у 

1996 р. Основна сфера його діяльності – виконання
будівельно-монтажних робіт та інженерних мереж об’єктів
соціально-культурного призначення та промисловості.

Для того, щоб будувати в сучасних умовах, потрібно постійно
удосконалювати будівельне виробництво, застосовувати нові
технології та матеріали, йти в ногу з часом та виживати в умовах
будівельної конкуренції. Саме тому ВАТ «Гарантбуд» щорічно зміцнює
свою матеріально-технічну базу: тільки у 2007 році у розвиток
підприємства було вкладено більш ніж 380 тис. гривень. 

У розпорядженні спеціалістів (на будівельних об'єктах працює
близько 150 чоловік) необхідна кількість спеціальної та будівельної
техніки, обладнання для проведення всього комплексу будівництва,
майстерня для виготовлення столярних виробів, цех по виготовленню
розчинів, бетонів різних марок та фасадної плитки та ін.

Потужність ВАТ «Гарантбуд» дає можливість виконувати
будівельно-монтажні роботи на суму від 10 до 20 млн. гривень об’єктів
різної складності щорічно, за наявності замовлень та відповідного їх
фінансування.

ВАТ «Гарантбуд» було введено в експлуатацію школу на 198 місць,
у лютому 2008 року було здано в експлуатацію багатоповерховий
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будинок на 72 квартири для військовослужбовців, проводиться
будівництво школи №8 у м. Новоград-Волинському. 

Товариство «Гарантбуд» постійно надає допомогу на розвиток
закладів медицини, освіти та військовим частинам міста.

О. І. Журбенко – член Асоціації будівельників України. За заслуги в
соціально-економічному розвитку України нагороджений міжнародною
нагородою – орденом «Золотий Меркурій» (2007). За високий рівень
виконуваних робіт та професіоналізм всього колективу 
ВАТ «Гарантбуд» отримало нагороду загальнонаціонального конкурсу
«Вища проба» (2007). Цього ж року з нагоди 750-річчя 
м. Новограда-Волинського та за значний внесок у розбудову міста 
О.І. Журбенко нагороджений орденом «Звягель», за допомогу у
відбудові храмів Православної церкви нагороджений орденом Різдва
Христового та орденом Святого Володимира ІV ступеня, а за
підсумками 2007 року Олег Іванович був визнаний кращим
будівельником міста.

Для кожного нового об’єкта нерухомості обирається індивідуальна
схема фінансування будівництва, яка дозволяє оптимізувати
нарахування податку на прибуток, а також розкрити нові тенденції у
розвитку інвестиційного процесу.
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