
ТОВ «РСІ»
Євгеній Генріхович Солодченко народився 3 грудня 1963 року. У

1986 році успішно завершив навчання на факультеті «Промислове та
цивільне будівництво» Макіївського інженерно-будівельного інституту
(сьогодні – Донбаська національна академія будівництва та
архітектури) і є одним із провідних спеціалістів у галузі проектування та
будівництва. У 2008 році Є.Г.Солодченку за особистий внесок у
оздоровлення національної економіки і розвиток інтеграційних
процесів було вручено Міжнародну нагороду І ступеня «Золотий
Меркурій» (The International «Award Golden Mercury»), міжнародну
нагороду ЕВА «Європейська якість» за професійні заслуги і особистий
внесок в інтелектуальний розвиток сучасного світу.

У 1991 році Є. Г. Солодченко створив свою першу будівельну фірму. Нині
очолюване ним підприємство стало унікальним будівельним комплексом
повного циклу: від генерації ідей – до втілення їх у виробництво. 

ТОВ «Ремстройиндустрия» було засновано у 1996 році. А з 2001 року
підприємство діє як Товариство з обмеженою відповідальністю. Нині тут
працює команда досвідчених фахівців, високий рівень кваліфікації яких
дозволяє фірмі з оптимізмом та надією дивитися у майбутнє. За
результатами національного рейтингового конкурсу у 2008 році ТОВ
«РСІ» удостоєна високої оцінки – вона серед «Кращих підприємств
України». ТОВ «РСІ» має міцну матеріально-технічну базу – 35 одиниць
спеціальної техніки та 65 автомобілів.

Фірма виконує будівельні роботи, монтує конструкції із
залізобетонних виробів, займається зведенням конструкцій із
монолітного бетону, монтажем та виготовленням металоконструкцій,
укладанням цегляної кладки стін та перегородок, встановленням
промислової підлоги. А також виконує проектно-архітектурні,
геодезичні, земляні, оздоблювальні роботи із матеріалів вітчизняного
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та зарубіжного виробництва, декоративне оздоблення фасадів, працює
у галузі інжинірингу тощо. Упродовж 12 років активної діяльності фірма
зайняла одне із провідних позицій на будівельному ринку й сьогодні по
праву пишається, що зводила ЗАТ «Сармат» (м. Донецьк, пр. Ілліча,
106), ВАТ СПІІ «Відродження» (м. Донецьк, пр. Кобзаря, 2а), ЗАТ  «ПО
«Конті» – Донецька кондитерська фабрика (м. Донецьк, вул.Кірова,
54а), ЗАТ «ПО «Конті» – логістичний центр (м. Макіївка, пров.
Трощинського, 22), ЗАТ «Марг-Вест» (нині ЗАТ «Славолія», 
м. Донецьк, пр. Ілліча, 99), спортивний комплекс «Олімпійський» 
(м. Донецьк, вул. Челюскінців).

Зараз ТОВ «РСІ» будує у м. Червоноармійську, що на Донеччині,
ЗАТ «АПК-ІНВЕСТ» – тваринницький комплекс по відгодівлі свиней,
який включає в себе м’ясокомбінат та комбікормовий завод.

Великі кошти витрачає ТОВ «РСІ» на благодійну діяльність, за що
районна влада неодноразово нагороджувала його почесними
грамотами та подяками. Підприємство є членом Донецького міського
благодійного фонду сприяння правоохоронним органам, бере активну
участь у міських соціальних програмах. У 2007 році за будівництво
кондитерської фабрики «КОНТІ» та благоустрій навколишньої
території фірму було відзначено Дипломом переможця конкурсу
«Донецьк. Погляд у майбутнє 2007» у номінації «Естетика промислових
будівель».

Цех розливу ЗАТ «Сармат» по проспекту Ілліча, 106

Адміністративна будівля ЗАТ «ПО«Конті» по вул. Кірова, 54а


