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Переможцям регіонального туру 
Всеукраїнського рейтингу
«Сумлінні платники податків — 2018»

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Основою фінансової системи кожної країни є податкова система. Вона відіграє провідну роль у формуванні дер-

жавних доходів, чим забезпечується соціально-економічна стабільність держави і зростання добробуту населення.

Успішно взаємодіючи з платниками податків, ми сприяємо формуванню бюджетів всіх рівнів, що, в свою чергу, 

дозволяє створювати належні умови для соціально-економічних перетворень в інтересах жителів України і нашого 

регіону.

З одного боку, ми проводимо роботу по усуненню тіньового сектора економіки, а з іншого боку - у нас є приклади 

справжніх, сумлінних платників податків, які є надійною опорою державі у вирішенні питань фінансової безпеки, фун-

даментом економічної та соціальної стабільності суспільства.

Високий професіоналізм, компетентність, порядність є запорукою ефективності Вашої роботи. Ми високо цінуємо 

Ваші досягнення і професійний рівень, наполегливу працю по виконанню поставлених завдань.

Результати Вашої праці впливають на добробут пенсіонерів та людей з обмеженими можливостями, вчителів і 

лікарів, усіх, перед ким у нашої держави є зобов’язання. Завдяки Вашій наполегливій праці стала можливою  реаліза-

ція масштабних інфраструктурних проектів. Ваша чесна позиція - це вагомий внесок в європейське майбутнє України, 

за що Вам велика подяка.

Бажаю всім плідної роботи, здійснення планів і задумів. Нехай Ваша справа приносить Вам радість і задоволення, 

а Вашим родинам - достаток і впевненість у завтрашньому дні.

Юлія СВІТЛИЧНА
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Переможцям регіонального туру 
Всеукраїнського рейтингу
«Сумлінні платники податків — 2018»

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Від імені депутатського корпусу Харківської обласної ради вітаю переможців регіонального туру рейтингу «Сум-

лінні платники податків України».

Ви, сумлінно і відповідально ставлячись до ведення бізнесу, робите значний внесок у соціально-економічний ро-

звиток регіону. Успішна розбудова економіки буде неможливою без порозуміння й взаємовигідного співробітництва 

між владою та бізнесом. Влада має докласти усіх зусиль, щоб забезпечити прозорі й зрозумілі правила ведення біз-

несу, створити сприятливі умови для активізації ділового життя. Тільки таким чином місцеві бюджети зможуть отри-

мувати необхідні кошти для розбудови інфраструктури та створення комфортних умов життя. Саме в цьому полягає 

суть діалогу між владою та бізнесом. 

Маю висловити подяку Асоціації платників податків України за роботу з підвищення культури сплати податків, 

популяризацію податкового законодавства, зміцнення засад відповідального підприємництва у нашому суспільстві. 

Бажаю переможцям і учасникам рейтингу «Сумлінні платники податків України» успіхів і процвітання, миру та 

благополуччя. 

 З повагою,
Голова Харківської 

обласної ради

СЕРГІЙ ЧЕРНОВ
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Переможцям регіонального туру 
Всеукраїнського рейтингу
«Сумлінні платники податків — 2018»

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Одним із головних завдань Асоціації платників податків України є підвищення авторитету платників податків, 

створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та максимальне залучення бізнесу до сумлінної сплати 

податків.

З метою відзначення здобутків юридичних осіб платників податків уже дев’ятий рік поспіль проводиться рейтинг 

«Сумлінні платники податків». Вшановуючи на державному рівні переможців Рейтингу, ми започаткували і підтримує-

мо традицію шанобливого ставлення до кожного платника податків.

Отримавши звання Сумлінного платника податків, підприємство, окрім популяризації на власному прикладі чес-

ного і прозорого ведення бізнесу, отримує суспільне визнання, вдячність за належне виконання своїх податкових 

зобов’язань і публічно закріплює свій статус надійного бізнес-партнера.

Щиро дякую всім підприємствам, які стали учасниками Рейтингу. Ваша участь важлива не тільки для нас —  

організаторів та партнерів проекту, але й для розвитку області і країни в цілому. Адже саме завдяки вашій наполег-

ливій щоденній праці, сумлінності та відповідальності відбувається розвиток економіки та забезпечується соціальна 

стабільність країни.

Я щиро сподіваюся, що в області щорічно зростатиме кількість талановитих бізнесменів та кваліфікованих менед-

жерів, які з гордістю нестимуть звання сумлінних платників податків.

Бажаю всім нових перемог, професійних звершень, міцного здоров’я та великого натхнення на добрі справи в ім’я 

розвитку України!

Марина ВИШНЕВСЬКА
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ШАНОВНІ 
ПРЕДСТАВНИКИ БІЗНЕСУ!

Вітаю вас із перемогою у регіональному турі Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків»!

Ви — гордість Слобожанщини, приклад успішного підприємництва, що ефективно працює, сплачує податки та 

будує нову економічно незалежну країну.

Ваша наполеглива праця є запорукою динамічного розвитку економіки та добробуту громадян як усієї України, 

так і Харківщини. Адже саме ви створюєте робочі місця, освоюєте нові сфери виробництва та розвиваєте міжнародні 

економічні зв’язки.

Співпраця бізнесу та Державної фіскальної служби із наповнення бюджету країни завжди давала позитивні ре-

зультати. Особливого значення це набуває зараз, коли органи державної влади та підприємницька спільнота активно 

працюють над реформуванням системи адміністрування податків та вдосконаленням податкового законодавства.

Значну підтримку у цьому процесі надає громадськість. Харківське територіальне відділення «Асоціації платників 

податків» завжди «тримає руку на пульсі» проблем підприємців та сприяє їх вирішенню.

Хочу побажати вам нових звершень у вашій діяльності та цікавих ідей, а також енергії та наснаги задля здійснен-

ня всіх планів та починань.

Начальник ГУ ДФС 
у Харківській області  

М.В. РИБАКОВ 
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ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в Хар-

ківській області по праву можна назвати одним з надійних партнерів Спеціалізованої державної податкової інспекції з 

обслуговування великих платників у м. Харкові МГУ ДФС.

Сьогодні, коли Україна потребує цілого ряду життєво-необхідних реформ, одним з найважливіших чинників по-

дальшої економічної стабільності та зміцнення конкурентоздатності країни є сумлінне ставлення бізнесу до сплати 

податків.

Тому з метою створення сприятливих умов для розвитку взаємовигідної співпраці між державою та бізнесом і 

відзначення кращих здобутків платників податків у 2011 році «Асоціацією платників податків України» був започатко-

ваний щорічний всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків»

Сумлінна сплата податків — не тільки приклад чесного й прозорого ведення бізнесу, а й прояв патріотизму. Сум-

лінний платник податків отримує суспільне визнання, вдячність держави за належне виконання своїх податкових зо-

бов’язань, а також привселюдно закріплює статус надійного бізнес-партнера.

Головними критеріями оцінювання є не лише економічні досягнення підприємств, абсолютні величини сплачених 

податків та рівень податкового навантаження, але і рівень соціальної відповідальності бізнесу перед суспільством. 

Саме тому на рівні з економічними показниками діяльності підприємств були: створення робочих місць, середня за-

робітна плата, а також участь підприємств в реалізації соціальних програм та благодійних акцій.

Сподіваюся, що з кожним роком кількість сумлінних платників податків буде зростати. Адже податкові надход-

ження до бюджету — це можливість не тільки підтримати соціально незахищені верстви громадян, але й продовжува-

ти модернізувати й розвивати місто, ремонтувати дороги, будувати житло, облаштовувати парки.

Бажаю всім миру, мудрості і далекоглядності, вагомих досягнень та нових звершень.

Начальник СДПІ
ОВП у м. Харкові МГУ ДФС

ГАЛИНА ФЕДЕНКО 





ДІЯЛЬНІСТЬ
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ
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ПОДАТКІВ УКРАЇНИ»
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«Асоціація платників податків України» в Харківській областіє добро-
вільною неприбутковою, не політичною всеукраїнською громадською органі-
зацією громадян в Харківській області, що створена на основі єдності інтересів 
для спільної реалізації своїх прав і свобод, на засадах добровільності та рівно-
правності, з метою представництва і захисту прав, економічних, соціальних, 
інших інтересів платників податків на регіональному рівні, а також з метою 
координації та консолідаціїдій своїх членів у сфері соціально-трудових та еко-
номічних відносин.

Вже більш ніж 16  років Асоціація платників податків України в Харків-
ській області працює як надійний партнер, захисник бізнесу та інтересів підпри-
ємців, платників податків.

За роки діяльності організації була проведена велика робота з побудови 
своєрідного «містка» партнерських взаємовідносин між органами державної 
влади та платниками податків. Ми і надалі продовжуємо працювати задля під-
тримки атмосфери прозорості у стосунках платників податків з податковими 
органами, сповідуючи принципи взаємної відповідальності між органами влади 
та громадянами.

Основні завдання:
• захист законних прав та інтересів платників податків, підвищення 

рівня їхніх знань з метою сприяння добровільній і своєчасній спла-
ті податків, зростання соціального престижу українського платника 
податків;

• сприяння створенню необхідних правових та соціальних умов для за-
лучення до підприємницької діяльності та створення робочих місць 
для таких категорій населення, як жінки, молодь, звільнені у запас 
військовослужбовці, безробітні тощо;

• співпрацю з іншими громадськими об’єднаннями, в тому числі і між-
народними, з метою обміну досвідом, а також захисту законних прав 
членів Асоціації;

• представлення інтересів платників податків в органах державної 
влади, управління та місцевого самоврядування при формуванні та 
реалізації державної податкової і економічної політики;

• забезпечення необхідних правових і соціальних умов для ширшого 
залучення громадян до підприємницької діяльності;

• впровадження наукових та освітніх знань для захисту законних еко-
номічних, соціальних та інших спільних прав та інтересів платників 
податків.

Захист та представлення інтересів платників податків у судах, у від-
повідних структурних підрозділах Міністерства доходів і зборів у Харків-
ській області, інших державних установах;

• допомога у вирішенні конфліктних ситуацій, що можуть виникнути 
у процесі підприємницької діяльності з податковими та іншими кон-
тролюючими органами;
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• фаховий супровід під час процедур адміністративного і судового 
оскарження рішень контролюючих органів;

• юридичні послуги, пов’язані із складанням процесуальних документів;
• захист інтересів при податковому спорі в усіх інстанціях, включаючи 

судові;
• поширення позитивного досвіду вирішення спірних питань із контро-

люючими органами.
Просвітницька, масово-роз’яснювальна та консультативна робота 

щодо податкового законодавства:
• організація та проведення конференцій, симпозіумів, семінарів;
• надання загальної консультативної допомоги в питаннях різного 

спрямування в межах статутноїдіяльності Асоціації;
• розробка та участь у комплексних програмах підвищення кваліфікації 

фінансових працівників, що проводить Асоціація;
• підготовка та розсилка моніторингів податкового законодавства, ог-

лядів публікацій ЗМІ щодо податкової політики держави, взаємовід-
носин владних структур та платників податків тощо.

Створення необхідних правових умов для залучення до підприєм-
ницької діяльності:

• складання документів із підготовки та провадження підприємницької 
діяльності, розробка бізнес-планів;

• надання кваліфікованої й оперативної допомоги у веденні та оформ-
ленні господарської діяльності.

Представлення інтересів платників податків в органах державної 
влади, управління та місцевого самоврядування:

• ініціювання та участь у громадських обговореннях законопроектів і 

програм соціально-економічного розвитку, проведення їх незалежної 

громадської експертизи, надання висновків;

• розробка проектів програм і нормативних актів для внесення їх 

в установленому порядку на розгляд відповідних державних органів;

• організація зустрічей із представниками органів державної влади та 

місцевого самоврядування;

• організація зустрічей представників бізнесових кіл із керівництвом 

структур влади для узгодження позицій, пошуку шляхів вирішення 

питань у сфері оподаткування.
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28 Склад регіональної рейтингової комісії  
«СУМЛІННІ ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ-2018» 

Члени ради Рейтингу «Сумлінні платники податків 2018 року»

Голова Ради територіального відділення 

Асоціації платників податків України в Харківській області

Директор Департаменту економіки та міжнародних відносин ХОДА

Начальник спеціалізованої ДПІ з обслуговування великих платників 

у м. Харкові Міжрегіонального Головного управління ДФС

Генеральний директор ТОВ «Балаклійський цементно-шиферний 

комбінат», голова постійної Комісії з питань бюджету 

Харківської обласної Ради

Фінансовий директор ТОВ «Сахалінське»

Генеральний директор ПФ «Галс»

Заступник начальника 

Головного управління ДФС в Харківській області

Голова комісії

ВИШНЕВСЬКА
             МАРИНА

    КОСТЯНТИНІВНА

НЕМИКІНА       
ЛЮДМИЛА      
ПЕТРІВНА

КОЛОСОВ 
АНДРІЙ 

ЛЕОНІДОВИЧ

ФЕДЕНКО       
ГАЛИНА      

МИХАЙЛІВНА        

МЕДВЕДЄВА              
ГАННА                          

ПЕТРІВНА                     

СМОТРОВА      
ВАЛЕНТИНА                          

МИКОЛАЇВНА              

САГАЙДАК                 
ІРИНА                        

АНАТОЛІЇВНА                     
       

Заступники голови комісії

Секретар комісії

Члени комісії
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• Створення сприятливих умов для розвитку взаємовигідної співпраці між державою та бізнесом.

• Відзначення кращих здобутків платників податків.

ЗАВДАННЯ РЕЙТИНГУ
• Посилення ролі та авторитету платника податків в житті Харківської області та країни в цілому.

• Підвищення загальної культури сплати податків. 

• Утвердження серед людей духу підприємливості.

УМОВИ УЧАСТІ У РЕЙТИНГУ
• Відсутність податкового боргу на 01 січня поточного року.

• Наявність статусу юридичної особи-платника податку на прибуток підприємств.

• Для платників податків у аграрній галузі можлива наявність статусу платника єдиного податку 4 групи.

• Відсутність порушень податкового законодавства, доведених у судовому порядку протягом звітного 

року.

ПОРЯДОК ВИСУВАННЯ НОМІНАНТІВ
• Суб’єктами висування домінантів є юридичні особи-платники податків, які відповідають за значениму 

положенні про Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків» критеріям і поділяють мету та 

завдання рейтингу.

• Заявки на участь у рейтингу приймають територіальні відділення Асоціації платників податків України.

• До заявки додаються такі документи:

1) інформація про досягнення юридичної особи-платника податків щодо критеріїв відбору за 2017 рік.

2) коротка довідка та фотоматеріали про підприємство.
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КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ
• Співвідношення суми податку на прибуток від отриманих доходів. 

Для платників податків у аграрній галузі-платників єдиного податку 

4 групи: співвідношення суми нарахованих податків, зборів (крім не-

прямих) до скоригованого доходу.

• Повнота та своєчасність сплати податків і зборів

• Податкова дисципліна

• Середня заробітна плата по підприємству

• Кількість робочих місць

• Співвідношення (увідсотках) сум, витрачених на соціальні програми 

та благодійні акції, до суми отриманого прибутку за відповідний рік.

• Для платників єдиного податку 4 групи: співвідношення (у відсотках) 

сум, витрачених на соціальні програми та благодійні акції, до суми на-

рахованих податків, зборів (крім непрямих) за відповідний рік.

• Сума сплачених податків та зборів за відповідальний рік.

КАТЕГОРІЇ РЕЙТИНГУ
• Малі підприємства

• Середні підприємства

• Великі підприємства
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НОМІНАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРУРЕЙТИНГУ
«СУМЛІННІ ПЛАТНИКИПОДАТКІВ — 2018»

1.«СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ»:

• «СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ-ПЛАТНИК ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК»;

• «СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ-ПЛАТНИК ЄДИНОГО ПОДАТКУ 4  

ГРУПИ (РОСЛИННИЦТВО)»;

• «СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ-ПЛАТНИК ЄДИНОГО ПОДАТКУ 4 

ГРУПИ (ТВАРИННИЦТВО)».

2. «СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА ТА ДЕВЕЛОПМЕНТУ».

3. «СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ».

4. «СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ».

5. «СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ».

6. «СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У СФЕРІ ПРАВА, КОНСАЛТИНГУ,  

 НАУКОВОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ».

7. «СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ»:

• «ДОБУВНА»;

• «ПЕРЕРОБНА»;

• «МАШИНОБУДУВАННЯ».

8. «СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ».

9. «СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У СФЕРІ ПОСЛУГ».

10. «СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ І ЗВ’ЯЗКУ».

11. «СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У СФЕРІ ФІНАНСОВОЇ ТА СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ».

12. «СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА НЕРУХОМІСТЮ».





НОМІНАЦІЯ  
«СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК 

ПОДАТКІВ У ГАЛУЗІ
ПРОМИСЛОВОСТІ»
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Керівник  — 

КОВАЛЕНКО 

Алла Арестівна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКА  
БІСКВІТНА ФАБРИКА»

Підприємство ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика» у складі корпорації 

«Бісквіт-Шоколад» представляє собою сучасне високотехнологічне виробни-

цтво з обладнанням європейського рівня.

Стратегія розвитку підприємства спрямована на інновації, впровадження 

нових технологій, оригінальних рецептур, підвищення якості та безпеки конди-

терських виробів, що дозволяє збільшити присутність продукції на висококон-

курентних міжнародному та національному ринках.

Продукція реалізується в усіх регіонах України, а також в країнах СНД, 

Західної Європи, Близького Сходу, Америці та Китаї.

Постійно удосконалюючи технологічні процеси і кваліфікацію персоналу 

вдалося створити не тільки успішний колектив професіоналів, які виробляють 

350 найменувань якісних кондитерських виробів, а й досягти визнання і довіру 

споживачів.

Всього підприємством за 2017 рік випущено більше 34 тис. тон кондитер-

ських виробів, 36 % обсягу відправлено на експорт. На підприємстві зайнято 

більш ніж 1,1 тис. осіб.

У 2018 р. продукція підприємства експортувалась у 41 крайну. Впродовж 

року вперше були здійснення поставки до Франції, Нідерландів, Гамбії, Малай-

зії. Збільшився експорт кондитерських виробів у Азербайджан, Естонію, Біло-

русь, Китай. Скорочення експортних поставок було за наступними країнами: 

Туркменістан, Казахстан, Ірак, Молдова, Грузія, Вірменія.

Підприємство у складі корпорації «Бісквіт — Шоколад» отримало серти-

фікати системи управління безпекою харчових продуктів міжнародного рівня 

FSSC 22000 «Food Safety System Certification 22000».

Дані сертифікати, як і сертифікати BRС і IFS, визнані і схвалені Глобаль-

ною ініціативою харчової безпеки (GFSI) і Європейським співробітництвом з 

акредитації (ЕА).

Крім того, дана сертифікація підтримується Конфедерацією галузей хар-

чової промисловості Євросоюзу (CIAA — European Food and Drink Association) і 

Американською асоціацією виробників продуктів харчування (GMA — American 

Groceries Manufacturing Association) і повністю визнана органами з акредитації 

у всьому світі.
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Сертифікати FSSC 22000, отримані підприємствами корпорації «Бі-

сквіт — Шоколад»:

• підтверджують, що вироблені кондитерські вироби відповідають міжна-

родним стандартам;

• підтверджують репутацію корпорації як виробника якісної та безпечної 

продукції;

• свідчать про наявність ефективної системи управління безпекою харчо-

вих продуктів;

• підвищують конкурентоспроможність корпорації на внутрішньому і зов-

нішніх ринках;

• підтверджують виконання всіх вимог торгових мереж до постачальника;

• підвищують довіру клієнтів і споживачів.

Крім того отриман сертіфікат Халяль Індастрі Казахстана, який дає змогу 

реалізовувати продукцію у всіх мусульманських країнах.

Корпорація «Бісквіт-Шоколад» була першою серед українських кондитер-

ських компаній, хто взяв участь в міжнародній виставці ISM в 2000 році, де 

представила не тільки свою продукцію, а й Україну. В 2018 році традиційно 

був великий інтерес, перш за все, до преміальної продукції ТМ «Бісквіт — Шо-

колад» на основі продуктів власної переробки какао — бобів вищих сортів: 

шоколад і хрустке печиво з плиткою шоколаду ТМ «Old Collection», коробковий 

асортимент шоколадних цукерок ТМ «Georges», «Georges Classic» і «Georges 

Premium», нові трюфелі «Truffle» і «Truffle elite».

Світовий тренд на натуральність підтверджується інтересом покупців 

до мармеладної продукції, зефіру з концентрованими натуральними соками, 

пісочних пирогів з натуральними джемами виробництва ТМ «Бісквіт — Шоко-

лад». Збільшена кількість желейних цукерок з додаванням сортового пюре та 

натуральних соків звернула увагу відвідувачів стенду «соковитим» дизайном 

упаковки.

Класичний асортимент борошняних кондитерських виробів був представ-

лений широким вибором вафель різних смаків і фасування, крекеру, вафель-

них трубочок і здобного печива з начинками.

На стенді корпорації «Бісквіт — Шоколад» були проведені робочі зустрічі 

з представниками 31 країни, з деякими з них — представниками Фінляндії, 

Чилі, Австралії, Тринідад і Тобаго переговори велися вперше.

Крім того, протягом 2018 року продукція Корпорації була представлена 

на виставках продовольчих товарів в Канаді, ОАЕ, Китай та інші.

Нашим клієнтам, партнерам і покупцям ми присвячуємо свою працю, 

свою майстерність і удосконалюємо наші продукти та послуги.
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Керівник  — 

МЕДВЕДЄВА

Ганна Петрівна

ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ЕНЕРГІЯ 95» 

Підприємство ТОВ «Енергія-95» було створено 11.06.1996 року.

В 2006 році, з метою здійснення виробничої діяльності по підготовці вугле-

водневої сировини на Денисівському газоконденсатному родовищі, в короткий 

термін було здійснено підготовчі роботи, виконано проекти та будівельно-мон-

тажні роботи по облаштуванню об’єктів Денисівського газоконденсатного  

родовища.

30 травня 2007 року було підписано Акт Державної комісії, і 08 червня 

2007 року почалась виробнича діяльність підприємства.

Всі об’єкти облаштування розташовані поблизу с. Стара Покровка Чугуїв-

ського району Харківської області.

Основні об’єкти на родовищі:

• установка підготовки газу УПГ загальною площею 20185 м 2;

• під’їзна автодорога до установки підготовки газу;

• лінія електропостачання;

• резервуарний парк для зберігання газового конденсату;

• вихідний газопровід довжиною 4,8 км.;

• блок-бокси для обслуговуючого персоналу.

СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ
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Установка підготовки газу та інші об’єкти облаштування працюють в не-

переривному режимі.

В 2009 році керівництвом підприємства прийнято рішення по реконструк-

ції основної площадки підготовки газу. По завершенню будівельно-монтажних 

робіт технологічні потужності установки по підготовки вуглеводневої сировини 

збільшилось і склали: по природному газу — до 800 тис. м 3 та 80 тон газового 

конденсату за добу. Природний газ після підготовки на установці подається 

по вихідному газопроводу до газотранспортної системі «Нафтогаз України», 

тим самим вносіть свій внесок по рішенню питання енергетичної незалежності 

країни.

З початку експлуатації до газотранспортної системи подано понад 

1,2 млр. м 3 підготовленого кондиційного природного газу.

Обслуговування всього комплексу обладнання об’єктів здійснюється ви-

сококваліфікованими фахівцями в складі змінних бригад та інженерно-техніч-

них працівників.
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Керівник  — 

СУБОТІН

Віктор Георгійович

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТУРБОАТОМ»

АТ «Турбоатом» спеціалізується на виготовленні парових турбін для те-

плових і атомних електростанцій, гідравлічних турбін, гідрозатворів, запасних 

частин, допоміжного обладнання.

Виробництво турбін здійснюється по замкнутому циклу: від проектно-кон-

структорських і науково-дослідних робіт до виготовлення, збірки, випробуван-

ня, шеф-монтажу і технагляду за обладнанням.

Сьогодні продукція з маркою АТ «Турбоатом» відома більш ніж у 45 кра-

їнах ближнього і далекого зарубіжжя. Харківські турбіни на світовому ринку 

славляться своєю надійністю, економічністю та якістю.

За 2018 рік чистий дохід від реалізації продукції склав 2 615 млн грн.

Питома вага експорту в реалізації продукції за 2018 рік склала 43,7 %.

Продукція АТ «Турбоатом» зарекомендувала себе на світовому ринку, як 

конкурентоспроможна та така, що відповідає міжнародним стандартам.

По укладених договорах підприємство виготовило та відвантажило 

устаткування на станції Європи (Угорщини АЕС «Пакш», Болгарії АЕС «Козло-

дуй», Фінляндії АЕС «Ловііса»).

АТ «Турбоатом» завершив 2018 р. із чистим прибутком у сумі 764 млн грн.

АТ «Турбоатом» повністю та своєчасно сплачує податки до Державно-

го та місцевих бюджетів, так у 2018 році сума перерахованих коштів склала 

923 млн грн.

Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві склала 

01.01.19 г. 3 463 чол.

Середня заробітна плата промислово-виробничого персоналу склала 

10 600 грн., та основних виробничих робітників — 15 404 грн.

За 2018 рік на технічне переозброєння устаткування та капітальний ре-

монт підприємство інвестувало 36,9 млн грн.

На утримання і розвиток соціальної сфери за 2018 рік АТ «Турбоатом» 

направило 9,3 млн грн.
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Керівник  — 

ЗОЛОТАРЬОВ

Володимир Михайлович

ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ»

Історія заводу «Півенкабель» починається в роки військового лихоліття, 

коли наказом № МК- 298 Народного Комісару електротехнічної промисловості 

СРСР від 7 жовтня 1943 року для забезпечення південних фронтів радянських 

військ, що наступали, і для потреб відновлюваних і тих, що будувалися, промис-

лових підприємств, у тільки-но звільненому Харкові передбачалося створення 

підприємства № 804 для виготовлення кабельної і провідникової продукції. З 

1945 по 1961 роки була сформована основна інфраструктура і виробничо-тех-

нічна база заводу, що дозволило стати йому до одного ряду з флагманами 

вітчизняної кабельної індустрії і вийти на зовнішні ринки. У подальші десяти-

ліття продукція підприємства не лише широко використовувалася в народному 

господарстві СРСР, але і експортувалася в значних обсягах на Кубу, у В’єтнам, 

Корею, Монголію, Індію, Ірак, Сирію, Єгипет, Румунію, Анголу і багато інших 

країн світу.

З 1995 року, переживши, як усі кабельні підприємства, наслідки розва-

лу СРСР, в нелегких економічних умовах дев’яностих, завод починає постійне 

освоєння нових видів кабельних виробів, які відповідають світовим вимогам — 

особливо в частині їх технологічності, нагрівостійкості і пожежобезпеки.

Стосовно нових ринкових умов господарювання, в 1999 році була обра-

на стратегія технічного переозброєння і розвитку підприємства, спрямована 

на випуск сучасних високотехнологічних кабельних виробів. За основу була 

покладена розроблена на заводі політика, що базується на діючих міжнарод-

них стандартах якості серії ISО 9000 і ISО 14000.

У грудні 1999 р. на заводі був реалізований перший інвестиційний проект 

з організації виробництва емальованих дротів на устаткуванні фірми «MAG» 

(Австрія).

Другий інвестиційний проект вартістю 9,4 млн дол. — було введено в екс-

плуатацію (у липні 2003 г.) цех площею 5,5 тыс. кв. м і розпочато промислове 

виробництво силових кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену на напругу 

6–110 кВ перерізом струмопровідної жили до 1000 мм 2.

Наступний проект (2004 рік) у рамках спеціального режиму інвестиційної 

діяльності передбачав розробку конструкцій сучасних волоконно-оптичних ка-

белів, у тому числі з дротяною бронею, і введення в експлуатацію цеху для їх 
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випуску на базі устаткування фірми NEXTROM (Фінляндія) та інших провідних 

зарубіжних фірм.

У травні 2006 р. було здано в експлуатацію цех з виробництва захищених і 

самонесущих ізольованих дротів перерізом до 120 мм 2 в одно і — багатожиль-

ному виконанні, призначених для повітряних ЛЕП підвищеної надійності елек-

тропостачання.

У 2008 р. на заводі успішно реалізований ще один інвестиційний проект 

з освоєння виробництва силових кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену 

на напругу 6–330 кВ перерізом жил до 2000 мм 2. Споруджений у рамках про-

екту новий цех став більш вищим ступенем в освоєнні наукомісткої і високо-

технологічної сучасної кабельної продукції і дозволив уперше в СНД освоїти 

промислове виробництво кабелів такого класу напруги. Виготовлені кабелі 

на надвисоку напругу 330 кВ поставлені, зокрема, на Березівскую ГРЕС (Ре-

спубліка Білорусь) для облаштування кабельної лінії завдовжки 9 км, яка уже 

пройшла випробування після її прокладення і зараз успішно експлуатується.

Також виготовлено силовий кабель надвисокої напруги 220 кВ для під-

станції «Кременська» Луганської області, побудованої для забезпечення на-

дійності енергопостачання виробничих підприємств регіону та синхронізації 

системи електропостачання півночі Донбасу з Об’єднаною енергосистемою 

України.

Кабелі з маркою ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» з ізоляцією із зшитого 

поліетилену пройшли сертифікаційні випробування і отримали міжнародні сер-

тифікати якості Європейського випробувального центру «КЕМА» (Голландія).

Завод «Південкабель» приймає активну участь у загальнодержавній про-

грамі із імпортозаміщення. Протягом 2016–2017 років налагоджено виробни-

цтво кабелів спеціального призначення, які украй необхідні на об’єктах атомної 

енергетики, на підприємствах транспортного машинобудування, а також вико-

ристовуються у системах пожежної сигналізації і пожежогасіння.

Враховуючи побажання споживачів і враховуючи стрімкий розвиток со-

нячної енергетики у країні, спеціалісти підприємства розробили конструкцію 

і у стислі строки освоїли виробництво кабелів для фотоелектричних систем 

(сонячних електростанцій).

Щорічно 8–13 процентів від загального обсягу виготовленої заводом про-

дукції складають нові вироби. Достатньо сказати, що за СРСР така кількість 

випускалася протягом п’ятирічки.
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Керівник  — 

КАЧУРІН

Ярослав Олександрович

ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КУБ-ГАЗ»

ТОВ «КУБ-ГАЗ» — приватне газовидобувне підприємство, яке засноване 

в 2000 році. Товариство успішно видобуває природний газ і конденсат та ви-

конує повний комплекс геологорозвідувальних робіт із метою вивчення надр 

на ліцензійних ділянках, що розташовані у трьох областях Східної України.

Товариство з іноземними інвестиціями входить до рейтингу ТОП-10 най-

більших приватних газовидобувних компаній України та ТОП-100 найбільших 

платників податків країни за результатами 2018 року. Геологорозвідувальні 

роботи на підприємстві проводяться на підставі проектів геологічного вивчен-

ня та затверджених річних виробничих планів.

Запорукою успішності пошуково-розвідувальних робіт стало проведення 

сейсморозвідувальних робіт на ліцензійних ділянках газоконденсатних родо-

вищ та площі, за сучасною технологією 3D. Інтерпретація результатів сейсмо-

розвідувальних робіт здійснюється за допомогою спеціалізованого програм-

ного забезпечення.

Буріння та підземний капітальний ремонт газоконденсатних свердловин.

Успішним було проведення протягом 2018 року капітального ремонту 

свердловин Ольгівського газоконденсатного родовища за допомогою уста-

новки Snubbertech SIL-190–4 без глушіння свердловини. За результатами 

капітального ремонту свердловини введені в експлуатацію із підвищеним про-

мисловим дебітом.

Проведено деталізаційну динамічну інтерпретацію сейсмічних даних 

у межах однієї з ліцензійних ділянок ТОВ «КУБ-ГАЗ» з метою моделювання 

AVO-ефекту у відповідних інтервалах розрізу, визначення класів AVO-анома-

лій та дослідження спектральних характеристик хвильового поля ліцензійної 

ділянки досліджень.

З метою розробки розширеної програми буріння та приросту запасів, 

підприємство у співпраці з західними партнерами провело дослідження щодо 

уточнення та деталізації структурно-тектонічних об’єктів ліцензійної площі з 

використанням виконаного комплексу з 3D сейсмічних робіт щодо газокон-

денсатних родовищ Товариства. В результаті компанія визначила напрям-

ки подальших геологорозвідувальних робіт на ліцензійних ділянках з метою 

СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ



АСОЦІАЦІЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

www.appu.kharkov.ua

43

збільшення перспективних та видобувних запасів. На початку 2018 року ТОВ 

«КУБ-ГАЗ» співпрацювало з одним із газовидобувних підприємств України, де 

були успішно виконані роботи по заміні НКТ (діам. 73 мм) під тиском за допо-

могою установки Snubbertech SIL-190–4 у двох глибоких свердловинах (глиб-

ше 5000 м).

Підприємство успішно застосовує технологію похило-скерованого бурін-

ня, що значно розширює діапазон можливостей доступу до пластів колекторів.

Під час буріння ТОВ «КУБ-ГАЗ» використовує високоякісні бурові розчи-

ни, які забезпечують не тільки ефективне очищення свердловини від вибуре-

ного шламу, а й одночасно захищає пласти-колектори від забруднення під час 

первинного його розкриття та при подальшому бурінні. Очищення бурового 

розчину, підтримування його параметрів та реологічних властивостей відбува-

ється за допомогою сучасного обладнання та широкого спектру хімреагентів, 

стабілізаторів та коагулянтів.

Застосування сучасного обладнання та передових технологій дає змогу 

підприємству проводити буріння свердловин із високими техніко-економічни-

ми показниками в найкоротші терміни.

ТОВ «КУБ-ГАЗ» постійно проводить модернізацію обладнання, що дає 

змогу підвищити якість спорудження свердловин, а також підвищує рівень 

безпеки праці, суттєво знижує екологічне навантаження на навколишнє се-

редовище. Працівники ТОВ «КУБ-ГАЗ» періодично проходять ресертифікацію 

відповідно до «Стандарту ISO 14001:2015. Внутрішні аудити систем екологіч-

ного управління. Вимоги стандарту ISO 19001:2011» та отримують сертифіка-

ти внутрішніх аудиторів.

Товариство являється активним членом Асоціації Незалежних Газовидо-

бувних Компаній України та приймає участь у соціально-економічному розвит-

ку місцевих територіальних громад.

За минулий рік сплачено податків до бюджету 485 922 тис.грн. Середня 

річна заробітна плата складає 17,8 тис.грн. 
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Керівник  — 

КОВАЛЬЧУК

Олександр Миколайович

ПУБЛІЧНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ХАРКІВСЬКИЙ  
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД  
«СВІТЛО ШАХТАРЯ» 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗА-

ВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» є одним з найстаріших машинобудівних підприємств, 

що спеціалізується на виготовленні скребкових забійних конвеєрів, переван-

тажувачів і головних світильників за індивідуальними замовленнями шахт з 

урахуванням гірничо-геологічних умов роботи. Завод заснований в 1891 році. 

У 1994 році завод був перетворений, одним з перших у вугільній галузі, в акціо-

нерне товариство, яке не має державної частки власності, шляхом приватизації 

майна державного підприємства — заводу «Світло шахтаря».

Крім конвеєрів завод виготовляє вугледобувні комбайни, шахтні тран-

сформаторні підстанції, гідромуфти, запчастини до гірничошахтного облад-

нання, вибухобезпечні головні світильники, товари народного споживання. 

Головна перевага продукції заводу — перевірена часом надійність.

Гірничо-шахтне обладнання застосовується в основному для видобутку 

корисних копалин. Але, в даний час, знаходить широке застосування не тільки 

в гірничо-видобувній промисловості, а й у таких галузях, як металургія, маши-

нобудування, енергетика, хімічна промисловість тощо.

Якщо говорити про класифікацію гірничо-шахтного обладнання, то його 

поділяють на шахтне, кар’єрне, збагачувальне і транспортне обладнання.

Перелік використовуваного обладнання в гірничо-видобувній і збагачу-

вальної галузі надзвичайно великий, це бурильні машини і установки, гірничі 

машини та комплекси для підземного видобутку корисних копалин; гірничо-

прохідницькі машини і комплекси; гірничі машини та комплекси для відкритого 

видобутку корисних копалин; засоби гідромеханізації гірничих робіт; гірничо- 

транспортні машини; машини шахтного водовідливу, вентиляційні та компре-

сорні установки; машини шахтного підйому та ін.

АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» виконує проектування, виробництво, монтаж, 

а також повне сервісне обслуговування очисних комбайнів для шахт, прохід-

ницьких комбайнів нового покоління, сучасних і потужних скребкових конвеєрів, 

а також широкого спектру стаціонарного та електротехнічного обладнання.

Скребкові конвеєри
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Перший серійний скребковий конвеєр був випущений в 1937 році. На сьогод-

нішній день випущено більше 60 000 скребкових конвеєрів різних модифікацій.

Ефективна робота механізованого лавного комплексу залежить від зла-

годженої роботи усіх його окремих компонентів. Забійний скребковий конвеєр 

є сполучною ланкою комплексу — він служить «дорогою» очисному комбайну, 

сприяє переміщенню секцій кріплення та транспортує горну масу на прилеглу 

виробітку.

На заводі виробляється 12 типів конвеєрів різних модифікацій, що базу-

ються на 3 типа-ядрах — СП 251, СПЦ 230, СПЦ 271.

Очисні комбайни

Компанія пропонує своїм клієнтам очисні комбайни, які дозволяють сут-

тєво підвищити ефективність видобутку корисних копалин, зменшивши при 

цьому витрати за рахунок підвищення потужності в мінімальних габаритах, 

високої продуктивності та надійності обладнання.

Продуктова лінійка заводу представлена 5 типами комбайнів на основі 

3 типа-ядер: CLS 450, УКД 200–500, КА 200.

Прохідницьке обладнання

Підготовка гірничої виробітки неможлива без надійного прохідницького 

обладнання. При цьому нерідко такі роботи відбуваються в умовах вибухо- і 

газонебезпеки, а також з ризиком прориву шахтних вод.

На заводі виготовляється два типи прохідницького обладнання: бурован-

тажна машина «БПР» та комплекс нарізний фронтальний «КНФ». Дані про-

дукти є унікальними та інноваційними для галузі:

Електротехнічне обладнання

Комплектні вибухозахищені трансформаторні підстанції, що виготовлені 

на АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ», призначені для перетворення електроенергії та 

живлення вугледобувних комплексів різної продуктивності. Вони дозволяють 

задовольнити потреби підприємств гірничо-рудної промисловості, а також 

забезпечити захист обслуговуючого персоналу. При цьому підстанції мають 

високий рівень енергозбереження під час експлуатації.

Продуктова лінійка Заводу представлена 6 типовими моделями підстан-

цій з одним типо-ядром: КТПВ-Д. Всі моделі відзначаються високою надійні-

стю конструкцій.
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Керівник — 

ЮР’ЄВ

Владислав Вікторович

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЗАВОД ЕЛОКС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС» — виробниче 

підприємство, член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платни-

ків податків України» виробничо-інжинірингове підприємство, що спеціалізу-

ється на виробництві високотехнологічного обладнання та надання інженер-

них послуг атомним електростанціям з реакторами типу ВВЭР та РБМК.

Зареєстровано в 1992 році. На ринку України з 1993 року.

Високий конструкторський, технологічний, виробничий потенціал підпри-

ємства та творчий підхід колективу до роботи забезпечують заводу можли-

вість оперативно реагувати на потреби ринку, постійно вдосконалювати свою 

продукцію та щорічно запускати в виробництво два-три нових видів продукції.

На теперішній час атестовано та серійно випускаються:

• проходки кабельні герметичні типу ЕЛОКС, що призначені для про-

ходу силових, контрольних та вимірювальних електричних ланцюгів 

через стіни та перекриття герметичної огорожі ядерних реакторів 

атомних електростанцій;

• більш як 10 типів викатних елементів з елегазовими вимикачами 

6–10 кВ, що призначаються для роботи в шафах комплектних розпо-

дільчих пристроїв власних потреб атомних та теплових електростан-

цій, а також інших промислових підприємств;

• системи пасивного вогнезахисту ЕЛОКС, що призначаються для 

протипожежного захисту кабельного господарства, будівельних кон-

струкцій на АЕС, ТЕС та інших об’єктах;

• з’єднувальні системи кабельних мереж енергетичних об’єктів.

Професіоналізм управління, інженерного та виробничо-технічного пер-

соналу, знання особливостей та проблем атомної енергетики, впровадження 

сучасних технологій та застосування системи управління якістю, дозволило 

підприємству зарекомендувати себе надійним постачальником продукції та 

послуг в атомній енергетиці.

Основними замовниками продукції ЕЛОКСа є атомні електростанції Укра-

їни, Словаччини, Болгарії, Росії, Литви, Індії, Угорщини, Вірменії, Китаю. Сьо-

годні на атомних станціях успішно експлуатуються тисячі одиниць обладнання, 

виготовленого на заводі ЕЛОКС. Слід відзначити, що значну частину своєї 

продукції Елокс поставив в межах програми TACIS, як переможець міжнарод-

ного конкурсу.
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ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» признано переможцем міжнародного конкурсу з 

постачання герметичних проходок для блока № 3 та блока № 4 для Тяньван-

ської АЕС Китайської народної республіки.

Вся продукція підприємства сертифікована в Україні. Отримано дозвіл 

на виробництво та постачання в Китай.

Проходки кабельні сертифіковані в Словаччині.

На заводі впроваджено та ефективно працює система управляння якістю, 

відповідність якої стандарту ДСТУ ISO 9001–2001 підтверджено сертифікатом 

Держстандарту України (УкрСЕПРО).

Фундаментом успіху діяльності ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» є злагоджена 

праця трудового колективу. Основними принципами менеджменту на підпри-

ємстві є:

• залучення кожного робітника в процес постійного покращення якості 

продукції та своєї праці;

• організація процесу постійного навчання персоналу, підвищення його 

кваліфікації та загальної культури;

• створення творчого колективу, розуміючого ціль та завдання вироб-

ництва, політику підприємства в області якості, мотивовано прийма-

ючого участь в процесі досягнення поставленої мети;

• неухильне виконання соціальних програм, направлених на зміцнення 

соціальної захищеності робітників підприємства.

ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» сьогодні — це динамічне підприємство — вироб-

ник, що постійно розвивається.

Сплачено податків до бюджету 9757,1 тис грн. Середня заробітня плата 

складає 5534,0 грн.
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Керівник  — 

РОДІОНОВ

 Вячеслав Миколайович

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА ”БРІГ” 

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма ”БРІГ” зареєстроване 

РИК Київського района м.Харків 24.02.1993 р. Підприємство розташоване 

за адресою: Харківська обл., м.Дергачі, вул.Лозівська,88 и займає територію 

3.95 га. Площа виробничих, складських та адміністративних приміщень стано-

вить 10413.40 м 2.

Очолює підприємство директор Родіонов Вячеслав Миколайович.

ТОВ фірма ”БРІГ” спеціалізується на будуванні прогулянкових і спортив-

них човнів. Виробничий процес побудований на замкненому технологічному 

циклі виробництва — від переробки сировини до виготовлення готової продук-

ції. Підприємство виробляє надувні човни для широкого цільового використан-

ня. Уся продукція сертифікована международним регістром.

У 2002 році підприємство отримало сертифікат відповідності системі яко-

сті стандарту ІСО 9001:1994 в відношені проектування та виробництва надув-

них човнів. Якість продукції забеспечується системою контролю якості на всіх 

етапах виробничого процесу, від отримання матеріалів та комплектуючих ві-

робів від постачальників до надходження готової продукціх на склад.

Для працівників на підприєстві створені всі необхідні умови для плідної 

праці.

Мета підприємства в найближчий час — зростання обсягів виробництва. 

Інвестування у виробництво проводиться винятково власними коштами, отри-

маними від прибуткової діяльності.

Висока якість та широкий асортимент продукції, діюча система збуту, ці-

нова політика, робота кваліфікованої команді управління дозволили грунтовно 

закріпитися на міжнародному ринку. ТОВ фірма ”БРІГ” свою продукцію поста-

чає до Австраліїї, США, Англіїї, Швеції, Канади, Голандії, Фінляндії, Данії, Ні-

метчини.

СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ
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Керівник  — 

ЛОГВІНОВ

 Юрій Іванович

ПРИВАТНА ФІРМА 
“ХАРТЕХПРОМ-97”

ПФ “ХАРТЕХПРОМ-97” — виробниче підприємство, яке спеціалізуєть-

ся на виготовленні сільськогосподарської техніки для оброблення грунту під 

власною торгівельною маркою “СЛОБОДА”.

За 22 роки свого існування фірмою пройдено довгих шлях від торгівель-

ного підприємства до підприємства-виробника, чию продукцію у 2018 році було 

внесено до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового 

комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів держав-

ного бюджету.

Наші досягнення:

Випуск широкого асортименту агрегатів, що забезпечують повний цикл 

агротехнічних операцій з оброблення грунту;

Наша техніка успішно працює на ланах України, Казахстану, Молдови, 

Литви, Румунії, Вірменії.

Використання якісних матеріалів, сировини та комплектуючих від вітчиз-

няних та іноземних постачальників дозволяє встановлювати доступні для спо-

живачів ціни та забезпечує надійність і якість продукції.

Використання сучасних технологій виробництва: плазмове різання 

на верстатах з ЧПУ, лінія з автоматичною подачею для гідравлічного висі-

кання і різання, потужні зварювальні напівавтомати, камера для порошкового 

фарбування продукції тощо.

Наше підприємство є постійним учасником спеціалізованих виставок та 

днів поля.

Заробітня плата працівників підприємства стабільно перевищує показни-

ки середньої заробітної плати по Україні.

Наші нагороди:

• Медаль та диплом “Золотого рейтингу “Експортер року 2013”.

• Пам’ятна медаль “Лідер галузі 2013”.

• Сертифікат “Золотого рейтингу “Лідер галузі 2014”.
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Керівник  — 

ЄФІМОВ

Олександр Олександрович

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД»

Приватне акціонерне товариство «Харківський плитковий завод» — лідер 

підприємств будівельної індустрії.

Сьогодні Харківський плитковий завод завдяки комбінації п`яти пере-

ваг — власній сировинній базі, сучасного енергозберігаючого обладнання, 

власної дистриб`юторської мережі, власної дизайн-студії і високим стандар-

там якості є одним з провідних підприємств Східної Європи.

Наше підприємство продовжує підтримувати горде звання Флагмана се-

ред підприємств України, що виробляють будівельну кераміку.

Протягом 2018 року продовжувалась робота по поліпшенню якісних по-

казників і об`єму виробництва плитки, так в 2018 році:

Об`єм виробництва промислової продукції досяг 15 338 тис.кв. м.

Виробництво плитки для підлог — 7 798 тис.кв. м.

Виробництво плитки для облицювання стін — 7 465 тис.кв. м.

Виробництво декоруючих елементів — 75 тис.кв. м.

Об`єм виробництва за 2018 рік виріс на 10  %.

Експорт збільшився на 16  %.

Збільшення експорту і виробництва свідчить про зростання якості про-

дукції, її конкурентоспроможності та відповідності новітнім тенденціям кера-

мічної промисловості.

Складові успіху:

Протягом усього періоду виробництва триває модернізація і капітальні 

ремонти. Продовжують запроваджуватися нові технології на виробництві –

нові машини цифрового друку, лапатування плитки і нанесення покриття з « 

цукром», нова технологія фарбування маси, виробництво плитки за новими 

технологіями покриття.

Виробництво постійно вдосконалює свої технології, тому зараз є мож-

ливість виробляти нові колекції з торговими марками «Goldentile Тіlе», 

«Terragres», «Brickstyle », “Metrotiles”- це різні типорозміри плитки та нові ко-

льори та малюнки.

На підприємстві проводяться різні заходи для підвищення якості продук-

ції, її конкурентоспроможності, а також зменшенню бою та пошкоджень при 

транспортуванні клієнтам.
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Проводиться програма підвищення кваліфікації персоналу, проведення 

різноманітних семінарів і тренінгів, положення про наставництво, організацію 

передачі досвіду кращих працівників підприємства.

В результаті системної роботи з трудовим колективом, правильній, мо-

тивації, високій заробітній платні, впровадження моральних стимулів на під-

приємстві проходить омолодження колективу. На інженерні посади приходять 

випускники ВНЗ.

На підприємстві також проводяться соціальні заходи — виплачується до-

тація на харчування працівників в заводській їдальні, проводиться відпочинок 

робітників та їхніх дітей в літній період. Проводяться різноманітні змагання 

серед працівників заводу.

Підприємство також бере участь в благодійних програмах, веде шефську 

допомогу дитячому будинку.
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Керівник  — 

ШАПОВАЛОВ

Валерій Іванович

ТОВАРИСТВО  
З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«АМКОР СПЕШІЕЛТІ КАРТОНЗ 
УКРАЇНА» 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Амкор Спешіелті Картонз 

Україна» зареєстроване Дергачівською районною державною адміністрацією 

Харківської області у 2004 році.

Основним видом діяльності є виробництво спеціалізованої продукції для 

тютюнової галузі, споживачами якої є виключно міжнародні тютюнові компанії.

Компанія входить до європейського дивізіону міжнародного концерну 

AMCOR. Міжнародний концерн AMCOR посідає провідне місце у світовій па-

кувальній індустрії.

AMCOR є глобальною пакувальною корпорацією, що представлена 

187 компаніями у 60 країнах світу. Amcor розробляє та виготовляє еластич-

не та жорстке пакування з пластику, а також складене картоне пакування. 

Більшість продажів корпорації стосуються харчової промисловості, індустрії 

напоїв та пакування для медичних виробів. Серед багатьох інших продуктів 

вироби Amcor захищають свіжі продукти, закуски, ліки, воду, соки і газовані 

безалкогольні напої.

Глобальна штаб-квартира Amcor знаходиться в Мельбурні, Австралія. 

Акції кінцевої материнської компанії Amcor Ltd котируються на Австралійській 

фондовій біржі.

ТОВ «Амкор СК Україна» входить до числа великих платників податків 

Харківської області. На сьогоднішній день на українському підприємстві пра-

цює 73 особи. Виробництво працює безперервно.

Компанія приділяє велику увагу безпеці праці, працівники активно при-

ймають участь у внутрішніх програмах та проектах, які націлені на безпеку 

праці на виробництві.

Також слід відмітити, що працівники ТОВ «Амкор СК Україна» со-

ціально відповідальні, протягом останніх шести років своїми силами та 

70
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ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АМКОР ТОБАККО ПЕКЕДЖИНГ 
УКРАЇНА»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Амкор Тобакко Пекеджинг 
Україна» (код 32796990) зареєстроване Дергачівською районною державною 
адміністрацією Харківської області 05.03.2004 р. за № 1 456 120 0000 000522. 
Основним видом діяльності є виробництво спеціалізованої продукції для 
тютюнової галузі, споживачами якої є виключно міжнародні тютюнові ком-
панії, європейські штаб-квартири яких знаходяться в Швейцарії та Німеч-
чині («Вritish-Аmerican Тоbассо» — Гамбург, «Japan Тоbассо International» — 
Женева, «Philip Morris International» — Лозанна).

Компанія входить до європейського дивізіону міжнародного концерну 
AMCOR. Міжнародний концерн AMCOR посідає провідне місце у світовій па-
кувальній індустрії.

Amcor є глобальною пакувальною корпорацією, що представлена 
195 компаніями у 43 країнах світу. Amcor розробляє та виготовляє еластич-
не та жорстке пакування з пластику, а також складене картоне пакування. 
Більшість продажів корпорації стосуються харчової промисловості, індустрії 
напоїв та пакування для медичних виробів. Серед багатьох інших продуктів 
вироби Amcor захищають свіжі продукти, закуску, ліки, воду, соки і газовані 
безалкогольні напої.

Керівник —

ШАПОВАЛОВ

Валерій Іванович
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за власний рахунок організовують благодійні акції для дітей Дергачів-

ського району. Дуже велику увагу компанія Амкор приділяє навколиш-

ньому середовищу, щороку працівники приймають участь у програмі День 

Землі. У вересні 2017 року працівники ТОВ «Амкор СК Україна» впер-

ше прийняли участь у всесвітній програмі «International Coastal Cleanup 

2017», ця програма направлена на очистку водойм та берегів, працівни-

ки зібрали 150 мішків сміття загальною вагою понад 2,5 т. на березі річки 

Сіверський Донець в Харківській області.

Сплачено податків до бюджету 81850,9 тис грн. Середня заробітня плата 

складає 27052,6 грн.
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Керівник  — 

АЛЕКСАНДРАКІС 

Міхаіл

ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА»

Філіп Морріс Інтернешнл (ФМІ) вийшла на український ринок у 1994 році.

Сьогодні ФМІ представлена   в Україні двома афілійованими юридичними 

особами — ПрАТ «Філіп Морріс Україна» і ТОВ «Філіп Морріс СейлзендДи-

стриб’юшн», у яких працюють понад 1300 співробітників.

Компанії націлена на трансформацію тютюнової індустрії з метою ство-

рення майбутнього без тютюнового диму завдяки новій категорії продуктів 

зі зниженим ризиком, які, хоча і не є повністю безпечними, проте є значно 

кращою альтернативою палінню сигарет. Наша мета — врешті решт заміни-

ти сигарети кращими альтернативами на користь як курців, які так чи інакше 

збираються продовжувати палити, так і суспільства, компанії та її акціонерів.

Ми працюємо для покращення життя повнолітніх курців та їхніх громад, 

докладаючи зусиль для збільшення використання дорослими курцями про-

дуктів з потенціалом зниження ризику (RRP  1), надаючи людям широкі мож-

ливості для розвитку та залишаючись надійним і бажаним партнером для 

суспільства.У 2016 році Україна стала однією з перших країн, де ФМІ предста-

вила свій революційний продукт IQOS. В основі пристрою лежить технологія 

HeatControl: IQOS не спалює, а нагріває тютюн у межах строго контрольо-

ваного температурного режиму. В портфель компаній входять ряд брендів, 

основними з яких є Parliament, Marlboro, L&M, Chesterfield, Bond Street, IQOS.

Сучасний виробничий комплекс Філіп Морріс в Україні було відкрито 

у 2006 р. Підприємство виробляє сигарети, різаний тютюн-наповнювач та 

фільтри як для внутрішнього ринку України, так і експорту. Виробництво по-

стачає сигарети на внутрішній ринок України та активно експортує в країни 

Європи та Азії. 45  % обсягу виробленої продукції експортується. Напрямки 

експорту сигарет включають такі країни як Албанія, Бахрейн, Вірменія, Гон-

конг, Грузія, Катар, Кувейт, Молдова, ОАЕ, Оман, Саудівська Аравія, Японія. 

Фільтри експортуються до інших фабрик ФМІ в Європі та на Близькому Сході. 

Різаний тютюн-наповнювач експортується до Єгипту.

Компанія ФМСД займається дистрибуцією сигарет, а також імпортом та 

дистрибуцією систем нагрівання тютюну IQOS, аксесуарів до неї та тютюнових 

1 Термін RRP компанія використовує для позначення продуктів з потенціалом зни-
ження індивідуального ризику для здоров'я і шкоди для населення в цілому в порівнянні з 
курінням сигарет.
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стіків для нагрівання HEETS. Частка ринку компанії складає приблизно 29  % від 

тютюнового ринку України. Штат компанії складає приблизно 500 співробітників.

Компанія ФМУ після сортування і розділення передає на переробку 88  % 

утворених відходів. Ця цифра максимально наближається до європейських 

стандартів, які існують у європейських філіях PhilipMorrisInternational. ФМУ по-

стійно шукає можливості не тільки збільшити відсоток утилізації, але також 

знизити рівень відходів. Компанія активно зменшує кількість спожитого в по-

бутових потребах пластику (пластикові пакети, одноразові стаканчики, плас-

тиковий посуд тощо).

З огляду на поставлені цілі щодо зниження викидів СО2 на 40  % 

до 2030 року, ФМУ шукає можливості і реалізовує різні проекти, спрямовані 

на зниження викидів парникових газів. Компанія ФМУ в 2019 році закінчила 

будівництво та запустила твердопаливний котел, що працює від відновлю-

вальних джерел енергії (лушпиння соняшнику). З реалізацією цього проекту 

очікується, що викиди СО2 від виробничого процесу будуть знижені на 20  % 

від поточного показника.

Компанія надає рівні можливості працевлаштування. Ми забезпечуємо 

рівність трудових прав усіх співробітників незалежно від походження, соціаль-

ного та майнового стану, расової, національної та гендерної приналежності, 

мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду та характеру занять, 

місця проживання, членства в профспілкових, громадських організаціях та ін-

ших обставин. PhilipMorrisInternational стала першою міжнародною компанією 

у світі, яка отримала сертифікацію по рівним умовам оплати праці — Global 

Equal-SalaryCertification.У 2019 році афілійовані компанії ФМІ в Україні 6-й рік 

поспіль були визнані одними з провідних роботодавців в Україні за оцінкою 

Інституту Найкращих Роботодавців (TopEmployerInstitute).

Сума податків, що заплатили компанії у 2018 році складає 17,2 млрд грн.
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Керівник  — 

УМАНЕЦЬ 

Микола Григорович

РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ 
«ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

Регіональна філія «Південна залізниця» публічного акціонерного товари-

ства «Українська залізниця» (далі — Філія) створена відповідно до законодав-

ства України та статуту ПАТ «Укрзалізниця» (далі — Товариство), що утворе-

не та діє відповідно до Закону України «Про особливості утворення публічного 

акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» 

від 23.02.2012 № 4442-VI, постанов Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 

№ 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська за-

лізниця», від 02.09.2015 № 735 «Питання публічного акціонерного товариства 

«Українська залізниця» (в редакції постанови КМУ від 31.10.2018 № 938). В те-

перішній час — акціонерне товариство (АТ «Укрзалізниця»), про що внесені 

зміни до ЄРДПОУ 27.11.2018.

Філія є відокремленим підрозділом Товариства, який не має статусу 

юридичної особи. Філія діє від імені Товариства та в його інтересах, здійснює 

делеговані Товариством функції у визначеному регіоні транспортної мережі, 

відповідно до мети, завдань, та предмету діяльності Товариства. Межі Філії 

затверджуються Товариством.

Предметом діяльності Філії є надання послуг з перевезення пасажирів, 

вантажів, зокрема небезпечних вантажів, багажу, вантажобагажу і пошти за-

лізничним транспортом у внутрішньому та міжнародному сполученні; надання 

послуг з доступу до інфраструктури залізничного транспорту та інших послуг, 

пов’язаних з використанням об’єктів інфраструктури; проектування, будівниц-

тво, утримання, експлуатація, реконструкція, ремонт, модернізація, технічне 

переоснащення та інші види поліпшення об’єктів інфраструктури залізничного 

транспорту; будівельна діяльність, в тому числі організація спорудження бу-

дівель, спорудження житлових та не житлових будівель, будівництво кому-

нікацій, будівництво споруд, будівництво залізниць і метрополітену, шляхів та 

проїздів та інші види діяльності.

Керівництво Філією відповідно до Статуту здійснюється директором Фі-

лії, який призначається на посаду за рішенням правління АТ «Укрзалізниця».

Для здійснення діяльності Філії та її Структурних підрозділів в межах, 

встановлених законодавством, статутом Товариства та Положенням, Товари-

ство делегує Філії та її Структурним підрозділам права:
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— від імені Товариства вчиняти будь-які право чини (укладати договори, 

угоди), пов’язані з діяльністю Філії, а також використовувати знаки для това-

рів і ноу-хау, надані Товариством;

— діяти від імені Товариства, представляти інтереси Товариства з питань 

діяльності Філії або Структурного підрозділу в будь-яких органах державної 

влади та місцевого самоврядування;

— відкривати поточні рахунки для Філії та її Структурних підрозділів 

в установах банків у національній або іноземних валютах та інші рахунки;

— розпоряджатися майном, у тому числі грошовими коштами, Філії та 

її Структурних підрозділів в межах встановлених цим Положенням та відпо-

відним Положенням про Структурний підрозділ Філії, статутом і внутрішніми 

документами Товариства;

— представляти інтереси в судах тощо.

Філія зобов’язана:

— діяти в інтересах Товариства, забезпечувати безаварійну експлуата-

цію інфраструктури, безпечне перевезення пасажирів, вантажу, багажу та 

вантажобагажу і їх збереження: забезпечувати безпеку руху поїздів, еколо-

гічну безпеку, попередження і ліквідацію надзвичайних ситуацій природного 

та техногенного характеру у визначеному регіоні транспортної мережі Філії; 

забезпечувати безпечні умови труда, своєчасну сплату податків та зборів згід-

но з законодавством, забезпечувати збереження, справне утримання та від-

новлення майна, яким наділена Філія, використовувати його виключно в цілях, 

передбачених Положенням та внутрішніми документами Товариства та інше.
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Керівник —

ВОВЧЕНКО

Віктор Миколайович

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСЬКЕ  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУСАРІВСЬКЕ»

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Гу-

сарівське» засновано 4 лютого 2000 року на базі реформованого колективного 

сільськогосподарського підприємства ім. Леніна шляхом об’єднання майнових 

та земельних паїв громадян на основі укладених договорів оренди. На сьо-

годні в нашому господарстві постійно працює 142 чоловіка. Господарство 

спеціалізується на вирощуванні зернових, технічних культур, виробництві мо-

лока, м’яса великої рогатої худоби. Має орендовані землі в обробітку 5716 га. 

Утримує на сьогодні 2231 голів великої рогатої худоби, в т. ч. корів-430 голів, 

телиць різного віку-815 голів, бичків –605 голів. Вироблено молока в 2017 році 

2967 тон, відповідно вироблено м’яса великої рогатої худоби за 2017 рік 269 тон.

З року в рік господарство працює стабільно, сплачується до бюджету 

більше податків та зборів:

• в 2015 році — 5789,1 тис. грн.

• в 2016 році — 7967,6 тис. грн.

• в 2017 році — 11258,3 тис. грн.

За 2018 рік сплачено до бюджету в середньому на 1 га орендованої землі 

1969,62 грн., або на одного середньооблікового працівника 79284,04 грн.

За оренду земельних ділянок орендодавцям своєчасно сплачується орен-

да плата. Оренда плата виплачується як продукцією, так і грошима.

Господарство забезпечує зайнятість населення сіл Гусарівка та Волобуїв-

ка. СТОВ «Гусарівське» дбає не тільки про виробництво, а також піклується 

про добробут мешканців сіл Гусарівка та Волобуївка та допомагає утримувати 

соціальну сферу на селі.

Керівництвом господарства налагоджені міцні партнерські зв’язки із 

провідними виробниками м’ясної й молочної продукції. Співпрацює з великими 

зернотрейдерами України.

Господарство має чималу матеріально — технічну базу: є власні складські 

та офісні приміщення, трактори колісні та гусеничні, комбайни, сівалки, плуги 

та інші знаряддя для здійснення польових робіт, має вантажний автотранс-

порт. Рентабельність виробництва дозволяє направляти засоби на подальший 

розвиток. Повсякденним питанням в підприємства було і залишається вирі-

шення питань по соціальному розвитку села.
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Керівник  — 

ГЛАДУН

Юрій Вікторович

ПРИВАТНА АГРОФІРМА «ОБРІЇ»

Приватна агрофірма «Обрії» заснована на приватній власності грома-

дянина України, Гладуна Юрія Вікторовича 26 січня 2000 року. Центральним 

засобом виробництва підприємства є земля. Земельні ресурси підприємства 

сформовані шляхом оренди земель фізичних осіб в кількості 1764 га. Договори 

оренди землі укладено на 20 років з переважним правом орендаря на понов-

лення строку дії договору після його закінчення. Розмір орендної плати від-

повідно до договорів становить 7–10 % від грошової оцінки земельної ділянки 

за рік.

Раціональне її використання сприяє підвищенню її родючості, є необхід-

ною умовою зростання темпів виробництва та реалізації продукції.

Головною метою діяльності агрофірми є отримання прибутку шляхом ви-

робництва сільськогосподарської продукції її переробки, реалізації.

Господарство є виробником продукції рослинництва. Для удосконалення 

управління виробничими процесами вирощування продукції на сучасному стані 

застосовуються зважені наукові підходи до управління формування врожаїв. 

Застосування новітнього підходу до управління дозволяє на основі наукового 

обґрунтованої технології для обраної культури визначити та реалізувати у гос-

подарстві оптимальну технологію формування врожаю, адаптовану до місце-

вих вимог, їх практична реалізація пов’язана із суворим контролем за фактич-

ним ходом агротехнічного процесу, накопиченням та врахуванням власного 

досвіду. На підприємстві приділяють велику увагу новітнім технологіям.

Завдяки стабільним фінансовим, постійного інвестування прибутку 

у розвиток виробництва, підприємство має можливість оновлювати машин-

но- тракторний парк, засвоювати нові технології для покращення родючос-

ті землі та підвищення врожаїв. За 2018 рік прибуток підприємства склав 

1991,7 тис. грн., реалізовано продукції за 2018 р. на 18293,1 тис. грн. Підприєм-

ство є одним з кращих по району. Неодноразово було визначено подяками та 

грамотами за підсумками року.
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Керівник  — 

ГЛЯНЬ

Іван Данилович

ПРИВАТНЕ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ  
ПІДПРИЄМСТВО ІМ. ФРУНЗЕ

Колгосп ім..Фрунзс заснований в 1930 р.

16.11.1995 р. колгосп ім. Фрунзе перейменовано в КСП ім. Фрунзе.

В зв’язку з реорганізацією КСП ім. Фрунзе перейменовано в ПСП ім. 

Фрунзе 15.01.2000 р.

Асортимент продукції, що виробляється.

• ПСП ім. Фрунзс займається впрошуванням зернових і технічних культур.

• Крім цього ПСП займається виробництвом продукції тваринництва. 

а саме:

• вирощуванням худоби у живій вазі ВРХ

• вирощуванням поросят до 2 місячного віку

• вирощуванням свиней 2–4 місяці та відгодівлею свиней старше 4-х 

місяців. Також ПСП ім. Фрунзс займається виробництвом молока.

Виробничі досягнення: 2018 р.

Наявність ріллі — га 4160.98

Валовий дохід складає — тис. грн. 78937,0

Рентабельність підприємства - % 52

Собівартість 1 цит. продукції грн..

Озима пшениця 350,00

Ячмінь 353.06

Кукурудза на зерно 215,49

Соняшник 540.70

Молоко 465,17

Привіс ВРХ 3860,23

Прмвіс свиней 2458.07

Середня кількість працюючих — чол. 142

Фонд оплати праці тис. гри. 15785,0

Середньомісячна оплата праці — грн. 9277,00

Вт. ч. працівників тваринництва 10694,00

Працівників трак, бригади 11625,00

Затрати на 1 га ріллі всього — грн.. 20310.4
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Податки всього: — тис.грн. 19200.2

В т. ч. фіксований с/г. податок — тис.грн. 1504.1

Екологічний податок — тис.грн. ІД

Орендна плата за эем. Ком вл.-тис. гри. 431*5

Єдиний соціальний внесок — тис. гри. 3477.4

ПДВ-тис. грн. 6927,7

Податок на 1 га ріллі — грн.. 4614,3

Нараховано орендної плати за земельні паї-тис. гри.. — 16313,2

Орендна плата на 1 га складає — 3844,00 грн.

Виробничі досягнення

№ Культура 2018 рік 
урожайність

1 Зернові 35.3 цнтУга

2 Кукурудза на зерно 72,7 цнт7 га

3 Соняшник 33,5 цит./га

2018 р.

Валовий надій складає цнт. 23080

Надій на фуражну корову склав кг. 7838

Валовий приріст по ВРХ з поч. р. той. 176,3

Середньодобовий приріст з початку року-грам. 799,0

Валовий приріст по СТФ з початку року — тон. 196,3

Середньодобовий приріст з початку року — грам 455 відгодівля

Перспектива подальшого розвитку підприємства. Розвиток інвестиційної 

діяльності.

ПСП ім. Фрунзе для перспективи подальшого розвитку підприємства при-

дбає насіння нових високоврожайних сортів с-г культур в рослинництві, засто-

совує нові передові технології по обробці фунту та вирощуванню с-г культур. 

за допомогою нової техніки. В подальшому господарство планує займатися 

переробкою продукції тваринництва, а саме: переробкою молока.

Підприємство постійно приймає участь в благодійних акціях. виступає ме-

ценатом при проведенні різноманітних заходів.
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Керівник  — 

ГУБСЬКИЙ

Станіслав Григорович

ПРИВАТНЕ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ  
ПІДПРИЄМСТВО «МАЯК»

На початку 1999 року ПСП «Маяк» одне з найперших не тільки в районі, 

а й в області перейшло на нову приватну форму господарювання. На сьогодні 

ПСП «Маяк» - одне з кращих приватних сільськогосподарських підприємств 

району 

Основними напрямками діяльності підприємства є  вирощування зерно-

вих та технічних культур, м’ясне та молочне тваринництво.

На протязі останніх років в господарстві постійно підвищується валовий 

збір сільськогосподарських культур, продуктивність тваринництва.

На сьогодні в ПСП «Маяк» утримується 445 голів великої рогатої худоби, 

із них – 200 корів. Поголів’я корів стабільно витримується протягом останніх 

років. За 2018 рік було вироблено  8995 ц молока.

Господарство має високі показники по відтворенню поголів’я, що дає 

змогу вести якісний ремонт череди. Тваринницька галузь на 100 % забезпече-

на високоякісними кормами.

Завдяки стабільним фінансовим показникам та політиці  постійного ін-

вестування прибутку у розвиток виробництва, підприємство має можливість 

оновлювати сільськогосподарську техніку та обладнання, завдяки чому за ос-

танні роки ПСП «Маяк» отримує високі врожаї сільськогосподарських культур: 

зернові – 41 ц/га, в т.ч. озима пшениця - 33 ц/га, кукурудза на зерно - 61 ц/га, 

соняшник - 33,1 ц/га.

ПСП «Маяк» не має заборгованості по платежах до бюджету. Розрахунки 

по заробітній платі та за оренду земельних паїв проводяться вчасно і в пов-

ному обсязі. 

Велика увага приділяється питанням розвитку соціальної сфери. В селі 

працює сільський будинок культури, філія районної бібліотеки та ФАП. У 2008 

році відкрита Українська православна церква ім..Григорія Богослова. 

ПСП «Маяк» неодноразово становився лауреатом Всеукраїнського рей-

тингу «Сумлінні платники податків» у аграрному секторі та має грамоти та ди-

пломи, а саме за особистий внесок по сплаті податків в бюджет, проведення 

суспільно значущих програм і благодійних акцій. Неодноразово господарство 

отримувало нагороди за високі виробничі показники в галузі тваринництва та 

рослинництва.

Високопрофесійна праця трудового колективу ПСП «Маяк» під керівниц-

твом виконавчого директора Губського Станіслава Григоровича – приклад 

самовідданого служіння землі українській. 
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Керівник  — 

ВАЛЕНКО

Володимир Петрович

ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ  
ПІДПРИЄМСТВО  
“МАЖАРКА” 

Сільськогосподарське підприємство ПОСП “Мажарка” було створено 

в 2002 році, під керівництвом директора Валенко Володимира Петровича. 

Головними напрямками діяльності є вирощування зернових та технічних 

культур, відгодівля та розведення великої рогатої худоби молочних порід.

В користуванні ПОСП “Мажарка” в 2018 році — 1780 га землі. На якій ви-

рощуємо основні культури: соняшник, озима та яра пшениця, кукурудза, яч-

мінь, культури для годівлі худоби.

Кількість працюючіх в 2018 році- 84 працівника, середньомісячна заробіт-

на плата складає- 4287,74 грн.

Господарство використовує нові передові технології, постіно розвиваєть-

ся, завдяки цьому є одним з кращих в районі. Так не зважаючі на неблаго-

приятні погодні умови 2018 року врожайність: оз.пшениці була –45,7 цнт/га, 

ячмінь- 64,3 цнт/га, соняшник-30,5 цнт/га, кукурудза на зерно- 37,7 цнт./га.

За минулі роки підприємство високими темпами набирає оберти, обнов-

лено тракторний парк, придбано багато іноземної та вітчизняної техніки. Це 

такі, як трактора Дойц Фар Агротрон –2 штуки, трактор Ландіні, оприскувач 



АСОЦІАЦІЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

www.appu.kharkov.ua

73

Раптор, силосозбиральний комбайн, міцні та якісні сівалки. Для розвитку тва-

ринництва проведена реконструція доїльного залу для корів основного стада, 

яких в господарстві нараховується до 400 голів, загальна кількість поголів’я 

великої рогатої худоби до 1000 голів. Для утримання та вирощування поголів’я 

худоби на території ферми установлено 10 ангарів по новітнім технологіям. 

По надоях молока господарства займає 3 місце по району, завдяки кваліфіко-

ваному керівництву молочно- товарної ферми.
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Керівник  — 

БОРИСЕНКО 

 Михайло Олексійович

TOBAPИCTBO 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАН»

TOB «Лан» Коломацького району Харківської області зареєстровано 

створено в процесі реорганізації КСП «Україна» , є його правонаступником 

та зареєстровано 28.01.2000 року.З перших днів заснування і по теперішній 

час директором є Борисенко Михайло Олексійович. Господарство обробляє 

2026га орендованої землі (паї).

Основним напрямком виробництва є вирощування зернових та технічних 

культур . Вся вирощена продукція зберігається у власних зерносховищах.

Завдяки стабільним фінансовим показника, постійній роботі в ефективно-

му використанні всіх видів ресурсів та постійному інвестуванні прибутку в роз-

виток виробництва, за останні 3 роки підприємство оновило машинно-трактор-

ний парк та інші основні засоби майже на 70%.

ТОВ «Лан» є одним з найбільших підприємств району які сплачують по-

датки до бюджетів усіх рівнів( близько 30% від річного доходу).

На підприємстві працює 35 чол. Завдяки достатньому рівню заробітної 

плати, підприємство має низьку плинність кадрів, тому на підприємстві пра-

цюють цілі сімейні династії. А до свята Працівника сільського господарства 

робітники, які пішли на пенсію з господарства, отримують цінні подарунки. 

Також господарство на постійній основі надає благодійну підтримку дитячо-

му садку,школі, церкві та іншим соціальним закладам району. Значний внесок 

зроблено в реконструкцію районного стадіону, побудовано капличку в с. Шля-

хове, відремонтовано сільський клуб.
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Керівник  — 

БАШКАТОВ 

Іван Федорович

ФЕРМЕРСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО «ЗОРЯ» 

Фермерське господарство «ЗОРЯ» було зареєстровано в 1994 році. Ос-

новний напрямок діяльності — рослинництво. Додатково господарство надає 

послуги з посіву сільськогосподарських культур та їх збиранню.

Господарство починало свою діяльність з 39 га землі. За роки господар-

ської діяльності кількість землі збільшились за рахунок отримання в оренду 

земельних паїв, отриманих селянами в особисте користування. В даний час 

кількість ріллі становить 1022 га.

В штаті фермерського господарства працює 20 чоловік. З року в рік се-

редньомісячна заробітна плата зростає. В 2018 році становила 7000 грн.

Кожного року технічна база господарства збільшується і оновлюється. 

Так в 2018 році було придбано сівалку точного висіву Väderstad Tempo L 16, 

трактор Case та два самоскидні причепи. Загалом технічна база становить: 

трактори –9 шт; комбайни — 3 шт; сівалки — 6шт; культиватори — 4 шт; ван-

тажні автомобілі — 3шт та інша ґрунтообробна техніка.

Господарство спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних 

культур, а саме озимої пшениці, кукурудзи, соняшнику та сої. Врожайність 

в 2018 році склала: озима пшениця — 32,6 ц/га, кукурудза — 65,4 ц/га, соя — 

22,1 ц/га, соняшник — 25,3 ц/га.

Фермерське господарство піклується про добробут та соціальну сферу 

населення. Допомагає утримувати місцеві школи, дитячі садки та церкву, яка 

є історичною пам’яткою.

Сплачено податків до бюджету 2887 тис.грн.

СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ
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Керівник  — 

КОНЮХОВ 

Олександр Вітальович 

ТОВАРИСТВО 
З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЖИТЛОБУД-2» 

Товариство з додатковою відповідальністю «Житлобуд-2» — це потужна 

будівельна компанія зі сталими традиціями й значним досвідом роботи. Ос-

новним предметом діяльності якої є капітальне будівництво, проектування, 

виробництво будівельних матеріалів і конструкцій.

ТДВ «Житлобуд-2» засновано в жовтні 1943 року. За 74 роки існування 

ТДВ «Житлобуд-2» виконало обсягів робіт більше ніж на 2 млрд долл. США, 

ввело в експлуатацію понад 4,0 млн м2 житла й десятки об’єктів соціального 

призначення. Багато об’єктів стали візитівкою Харкова. Це і кіноконцертний 

зал «Україна», і Палац піонерів, і будинок Харківської обласної державної ад-

міністрації, і готелі «Мир», «Інтурист», «Київський» та багато інших споруд.

На підприємстві впроваджено передову енергозберігаючу технологію 

будівництва об’єктів за оригінальною схемою збірно — монолітного без ри-

гельного каркасу з само несучими конструкціями. Завдяки цій технології от-

римуються високі техніко-економічні та експлуатаційні показники, що сприяє 

вирішенню проблем енергозбереження, компактності забудови та раціональ-

ному використанню земельних ділянок. Розроблені стандарти забезпечення 

якості будівельно-монтажних робіт.

Підприємство освоїло систему горизонтального опалення, яка дозволяє 

мешканцю відстежувати витрату тепла та самостійно контролювати його по-

дачу. Крім того, у «Житлобуд-2» найнижчі в регіоні ціни на квартири економ- 

та бізнес-класу в поєднанні з найвищою якістю роботи.

Вперше в Харкові збудовані в монолітному каркасі будинки елітного класу 

по вул. Мироносицькій, 22, вул. Космічній, 12 а, вул. Отакара Яроша, 18, 22 та 

26, вул. Ромена Роллана, 15 а, вул. Бакуліна, 33, пров. Карбишева, 3, також 

будинки по вул. Клинській, вул. Сухумскої, 11, пров. Деркачевский, вул. Целі-

ноградської, 586, вул.Клочківськоїй, 117, вул.. Квітки Основ’яненко та інші. 

Проведена реконструкція історичного музею, регіонального центру надання 

адміністративних послуг м. Харкова. За останні 10 років введени в експлуата-

цію 33 об’єктів площею 254 648,7 кв. м.

Продукція ТДВ «Житлобуд-2» відзначена Дипломами 1 та 2 ступеню Міні-

стерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства 
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України, громадським знаком якості «Вища проба», медаллю міжнародного 

рейтинг-конкурсу «Золота Фортуна», в 2008 році на Оксфордському саммиті 

лідерів — міжнародною нагородою «Європейська якість», удостоєна почес-

ної нагороди Асамблеї ділових кіл «Лідер української економіки», одержало 

Першу премію Кабінету Міністрів і Держбуду України за будівництво ЦНТІ в м. 

Харкові. В 2013 році «Житлобуд-2» зайняв третє місце серед будівельних ком-

паній України, що брали участь в рейтингу журналу « Гроші. У липні 2013 року 

колектив ТДВ «Житлобуд-2» нагороджений медаллю «Трудова Слава» Між-

народного академічного рейтингу «Золота Фортуна». У 2014 році ТДВ «Жит-

лобуд-2» отримало диплом в номінації «Надійний забудовник» всеукраїнської 

премії будівельної галузі ІВиіІсШкгаіпе — 2014. У 2018 р. «Житлобуд-2» від-

мічений професійною премією «Український будівельний олімп» в номінації 

«Провідний забудовник Харківщини».

Підприємство отримало диплом в номінації «Надійний забудовник» все-

української премії будівельної галузі ІВuildUkraine - 2014. У 2018 р. «Житло-

буд-2» відмічений професійною премією «Український будівельний олімп» в 

номінації «Провідний забудовник Харківщини».

Завдяки комплексному підходу і високому рівню якості будівництва ТДВ 

«Житлобуд-2» є провідною будівельною організацією регіону, є членом Кон-

федерації будівельників України.

Стратегія розвитку ТДВ «Житлобуд-2» спрямована на реалізацію дер-

жавної політики щодо регіонального розвитку та будівництва в Україні, забез-

печення підвищення технічного рівня та якості будівництва об’єктів.
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Керівник  — 

 ОНОПРІЄНКО 

Віктор Васильович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО “ІНСТИТУТ  
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” 

Приватне акціонерне товариство “Інститут інформаційних технологій” (АТ 

“ІІТ”) спеціалізується на наданні послуг в області проектування, розробки і впро-

вадження рішень щодо забезпечення безпеки інформації у інформаційно-теле-

комунікаційних системах різного призначення та різного рівня складності.

Компанія має ліцензію Держспецзв’язку України від 15.02.2017 р. на про-

вадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічно-

го та технічного захисту інформації (у тому числі і інформації, що становить 

державну таємницю).

У складі компанії створені дві групи експертів, що здійснюють експертні 

дослідження комплексів і засобів криптографічного захисту інформації, комп-

лексів технічного захисту інформації та засобів захисту від НСД. Компанія має 

дозвіл на здійснення діяльності, яка пов’язана з державною таємницею.

Основні напрямки діяльності компанії:

— захист інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах: ство-

рення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ); розробка та впрова-

дження комплексів і засобів криптографічного захисту інформації (КЗІ); впро-

вадження засобів захисту від несанкціонованого доступу (НСД);

— створення засобів та комплексів технічного захисту інформації (ТЗІ);

— експертиза та аудит інформаційної безпеки: спеціальні дослідження 

комплексів технічного захисту інформації; експертиза комплексних систем за-

хисту інформації та аудит інформаційної безпеки.

Один із основних напрямків діяльності компанії — створення центрів 

сертифікації ключів та впровадження засобів криптографічного захисту ін-

формації.

Засоби криптографічного захисту інформації, що розроблені компанією, 

інтегровані у різні прикладні системи, серед яких:

— системи електронної пошти;

— офісні пакети;

— системи електронного документообігу;

— системи подання звітності у електронному вигляді до Державної 

фіскальної служби України, Пенсійного фонду України, ДКФМ України, МВС 

України та ін.;
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— автоматизовані та інтегровані банківські системи;

— автоматизовані інформаційні системи бюро кредитних історій;

— більше 80 корпоративних та внутрішньовідомчих систем.

Більше 100 державних та комерційних організацій довірили АТ “ІІТ” вико-

нання робіт із забезпечення безпеки інформації своїх відомчих та корпоратив-

них систем.

Найбільшими замовниками компанії є:

— Державна фіскальна служба України;

— Укрзалізниця (Державна адміністрація залізничного

транспорту України);

— Міністерство внутрішніх справ України;

— Міністерство оборони України;

— Міністерство юстиції України;

— Міністерство освіти України;

— НАК “Нафтогаз України”;

— АТ “Укрсоцбанк”, АТ “УкрСиббанк”, АТ КБ “ПРИВАТБАНК” та інші бан-

ківські, державні і комерційні структури.
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Керівник  — 

ГРИЩЕНКО

Микола Григорович

КЛІНІКА  
РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ  
ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. І. ГРИЩЕНКА

Клініка репродуктивної медицини імені академіка В. І. Грищенка спеціалі-

зується в сфері лікування всіх видів чоловічого та жіночого безпліддя. Фахівці 

Клініки, експерти в області екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) та інших 

допоміжних репродуктивних технологій, допомогли з’явитися на світ понад 

10 000 дітей. Це стало можливим завдяки новітнім технологіям, якісному об-

ладнанню європейських виробників, а також власному унікальному досвіду. 

Клініка ім. академіка В. І. Грищенка впевнено утримує пальму першості в Укра-

їні:

• Перша в Україні ЕКО-Клініка (заснована в 1990 р)

• Перша в Україні дитина, народжена в результаті ЕКЗ (1991)

• Перша в СНД успішна програма сурогатного материнства (1992)

• Клініка надає повний комплекс репродуктивних послуг:

• ЕКО — «свіжі» і з використанням кріотехнологій

• ICSI, IMSI, PICSI

• морфокінетічна селекція ембріонів (система PrimoVision)

• преімплантаційна діагностика методом NGS

• програми донорства сперми і яйцеклітин

• сурогатне материнство

• репродуктивна андрологія, тестикулярная біопсія

• діагностична та оперативна гінекологія: фертилоскопія, лапароско-

пічні малоінвазивні гінекологічні операції, гістероскопія і гістероре-

зектоскопія

Ефективність роботи Клініки підтверджується відмінними результатами 

лікування. Відсоток успішних циклів перевищує середні показники не тільки 

українських клінік, але і клінік США і Євросоюзу.

• 37,9 % — частота клінічної вагітності у пацієнток у віці менше 35 років 

(на момент перенесення ембріона)

• 52,3 % — частота клінічної вагітності після першої спроби ЕКЗ

• 91 % — частота клінічної вагітності після двох послідовних спроб 

(ЕКО + кріо-ЕКО)
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КЛІНІКА
РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА
В. І. ГРИЩЕНКО

У березні 2016 р. Клініка «Імплант», зараз «Клініка репродуктивної 
медицини імені академіка В. І. Грищенка», відсвяткувала своє 25-річчя. Ця 
дата достатньо умовна. Днем народження Клініки співробітники вважають 
день народження Катюші, своєї першої дівчинки, першої дитини в Україні, 
народженої після запліднення поза організмом її мами. 19 березня 201 6 р. 
Каті виповнилося 25 років. І ми дорослішаємо разом із нею.

Народження Каті і сотень інших дітей — це результат багатьох років 
наукових досліджень, обміну досвідом, людської праці і величезного бажан-
ня досягти головної мети: дарувати жінкам щастя материнства. Засновни-
ком, організатором, керівником, ідейним натхненником Клінікі був видатний 
вчений, геніальний лікар, чудовий лідер, академік Національної Академії Наук 
України, доктор медичних наук, професор — Грищенко Валентин Іванович.

Під його керівництвом проводилася як перша в Україні успішна програма 
екстракорпорального запліднення, так і вся багатогранна медична діяльність 
Клініки. Валентин Іванович по праву вважається засновником репродуктивної 
медицини в Україні. У 1983 р. Валентин Іванович Грищенко створив першу 
в Україні лабораторію репродукції людини (згодом перетворену на клініку
«Імплант»), в якій об’єднав групу вчених-медиків і біологів. У складних умо-
вах відсутності спеціального обладнання, дефіциту необхідних препаратів 
та середовищ, вони вивчали і впроваджували нові технології лікування без-
пліддя. І ось нарешті в 1 990 році в Харкові був проведений перший в Україні 
успішний цикл ЕКЗ, в результаті якого 19 березня 1991 р. народилася дівчинка 
Катя (керівник групи — В. І. Грищенко, лікар- гінеколог — Ф. В. Дахно, ембріо-
лог — Н. Н. Чуб).

Унікальною подією стало проведення в Клініці в 1 992 р. першої в СНД 
успішної програми допоміжного (сурогатного) материнства. Жінка у віці 
48 років завагітніла і народила дитину для своєї дочки, у якої не було анато-
мо-фізіологічних можливостей для виношування (відсутня матка), але було 
величезне бажання мати дітей. У той час ця подія здавалася абсолютно 
фантастичною.

В результаті багатолітніх досліджень можливості застосування низьких 
температур — в 23 р. народилася перша в Україні дитина після проведення 
в Клініці перенесення в матку пацієнтки власних ембріонів, які перенесли кріо-
консервування.

На превеликий жаль, 3 січня 201 1 р. Валентина Івановича Грищенко 
не стало. Валентин Іванович пішов із життя, але він залишився в серцях своїх 

Керівник —
ГРИЩЕНКО

Микола Григорович
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Керівник  — 

КУЗЬМІНА 

Вікторія Вікторівна

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МЦ ОФТАЛЬМІКА» 

У 2018 році ТОВ «МЦ Офтальміка» продовжувало надавати медичні по-

слуги мешканцям Харківської області і відвідувачам нашого міста та вдоско-

налювати їх якість, а саме:

У 2018 році ТОВ «МЦ Офтальміка» надало послуги 30 763 пацієнтам.

За висновком гігієнічного аудиту від Асоціації «Служба організаціїінфек-

ційного контролю» (Association «Service of the organization of infection control») 

медичний центр «Офтальміка» здобув статус «Чиста лікарня — безопасна для 

пацієнта».

Було придбано лазер останнього покоління, що втілює собою кращі новіт-

ні досягнення офтальмологічної техніки. Це обладнання дозволяє домогтися 

найбільш ефективних і якісних результатів при проведенні офтальмологічних  

процедур навіть при складних порушеннях рефракції.
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Керівник  — 

ГРИЗОДУБ 

Олександр Іванович

Заступник директора  

з наукової роботи,  

доктор фармацевтичних наук 

ЛЕОТЬЄВ  

Дмитро Анатолійович

Заступник директора 

з розвитку -

 головний бухгалтер

РУДІК

Зухра Саламовна

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ФАРМАКОПЕЙНИЙ ЦЕНТР»

Коротка довідка про досягнення та поточний стан справ на підприємстві 

ДП «Фармакопейний центр» за 2018 рік

Виробнича діяльність Фармакопейного центру проводилася за такими ос-

новними науковими напрямками:

1. Сертифікація системи управління якості

Система управління якістю ДП «Фармакопейний центр» сертифікована 

на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001: 2015 стосовно наступних видів діяль-

ності: атестація фармакопейних стандартних зразків Державної Фармакопеї 

України; валідація очищення; апробація та валідація аналітичних методик; кон-

троль якості субстанцій для фармацевтичного застосування та фармацевтич-

них препаратів; розробка та впровадження Програми професійного тестуван-

ня лабораторій фармацевтичної галузі; НДР щодо стандартизації та якості 

лікарських засобів (сертифікат № UA8O072.22617729.1–2018 від 27.07.2018).

2. Розробка і видання Державної Фармакопеї України

В 2018 р. Фармакопейний центр підготував і видав Доповнення 2.2 і 

2.3 до ДФУ 2 видання. Зокрема, вперше був введений повний базовий комп-

лект загальних статей, які регулюють якість ветеринарних препаратів. Цей 

комплект був розроблений разом з Державним науково-контрольним інсти-

тутом біотехнології і штамів мікроорганізмів. Він є однієї з обов’язкових пере-

думов для експорту продукції тваринництва до Європейського Союзу. В ДФ 

2.2 також вперше серед світових фармакопей введений контроль механічних 

домішок в парентеральних препаратах в мережі реалізації, що значно полег-

шує контроль якості цих препаратів на стадії державного контролю.

3. Атестація фармакопейних стандартних зразків (ФСЗ) в рамках Націо-

нальної системи ФСЗ 

В рамках створення і вдосконалення незалежної Національної системи 

ФСЗ, Фармакопейний центр проводить активну науково-практичну діяльність 

з метою забезпечення вітчизняних виробників ФСЗ. На зараз атестовано по-

над 800 ФСЗ, що дозволяє значно зменшити валютні витрати вітчизняних під-

приємств на закупівлю ФСЗ з-за кордону. У 2018 р значно збільшилось кіль-

кість організацій-замовників ФСЗ ДФУ (24 % нових, з яких 5 % закордонних).

Виходячи з цього, співробітники Фармакопейного центру виступили з від-

повідними доповідями на:
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12-му Центральноєвропейському симпозіумі з фармацевтичних техно-

логічних технологій та регуляторних питань (20–22.09.18, Сегед, Угорщина, 

1 усна і 2 стендові доповіді), 

на 3-ій Міжнародній конференції з академічних і промислових інновацій 

(22–23.1018, Індія, 1 усна і 2 стендові доповіді), 

IX міжнародній фармацевтичній конференції «Наука і практика 2018» 

(7–11 листопада, м. Каунас, Литва).

Підготовка і проведення фармакопейної Програми професійного тес-

тування (ППТ) 15.05.18, за сприянням Держлікслужби, був проведений під-

сумковий Семінар за результатами 14 Раунду Програми професійного тесту-

вання лабораторій контролю якості лікарських засобів. (ППТ-14) (Київ, готель 

«Русь»), В ППТ- 14, поряд з іншими важливими фармакопейними методами, 

вперше в світі була проведена атестація лабораторій за показником «Бакте-

ріальні ендотоксини». Це потребувало дуже серйозних наукових досліджень 

з питань вибору, атестації тестових зразків і оцінки результатів учасників. 

На підсумковому семінарі був проведений детальний розбір проблем, з якими 

зіткнулися учасники ППТ-14. Крім того, з науковими доповідями з найбільш за-

требуваних сучасних питань стандартизації і контролю якості ліків виступили 

провідні фахівці Фармакопейного центру і запрошені вчені.

На протязі 2018 року був також підготовлений і проведений черговий 

15 Раунд ППТ, в якому були враховані підсумки і виклики 14 Раунду.

4. Контроль якості лікарських засобів за направленням Держлікслужби і 

за договорами з підприємствами 

За направленнями Держдікслужби та за зверненнями фармацевтичних 

підприємств було проаналізовано 1304 зразка лікарських засобів, з них забра-

ковано 33, головним чином Європейських.

За направленням Держдікслужби та МВС України проаналізовано 

214 зразків препаратів, що дозволило викрити в г. Харків мережу по виробни-

цтву та збуту фальсифікованих лікарських засобів.

Разом з Харківською Медичною Академією післядипломної освіти розро-

блено унікальну методику визначення асиметричного диметиларгініну у плаз-

мі крові і визначено його концентрації у хворих при різних захворіннях серці. 

Концентрація даної речовини відображає стан капілярів серця.
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Керівник  — 

ЧЕРНИШОВ

Михайло Анатолійович

СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У СФЕРІ ПРАВА, КОНСАЛТИНГУ, 
НАУКОВОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТРОН»

Підприємство «Вестрон» (м. Харків, Україна) спеціалізується на виконан-

ні всього комплексу робіт з автоматизованих систем управління технологічни-

ми процесами (АСУ ТП) промислових підприємств, включаючи проектування, 

виготовлення, випробування, постачання, впровадження і супровід в експлу-

атації систем АСУ ТП атомних і теплових електростанцій, інших промислових 

об’єктів. Діяльність Вестрона охоплює всі етапи життєвого циклу систем.

Вестрон заснований в 1994 році Хартроном (Україна) — провідним 

українським підприємством з систем управління і Westinghouse Electric 

Company (США) — лідируючою компанією в світовій атомній енергетиці. 

Системи, розроблені і виготовлені Вестроном, успішно працюють на всіх атом-

них електростанціях України. Значний обсяг робіт по АСУ ТП виконується для 

об’єктів в Україні, Росії, Вірменії, Чехії, Болгарії, Швеції, США, Іраку та інших 

країн.

У Вестроні працюють висококваліфіковані фахівці з системного аналізу 

і проектування, функціонального проектування, програмного забезпечення, 

конструювання електронної апаратури, виготовлення та випробувань систем 

і пристроїв.

Висока якість продукції та послуг Вестрона забезпечується ефективно 

функціонуючою системою управління якістю, яка повністю відповідає вимогам 

міжнародних і українських стандартів ISO 9001: 2008, ДСТУ ISO 9001: 2009 і 

сертифікована міжнародним органом по сертифікації TUV CERT на відповід-

ність вимогам ISO 9001: 2008. В системі управління якістю також враховані 

вимоги стандартів США NQA-1 і 10CFR50, які поширюються на системи без-

пеки АЕС.

Вестрон є надійним постачальником високоякісної продукції та послуг і орі-

єнтований на максимальне задоволення вимог і очікувань наших замовників.
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Керівник  — 

АСТАШЕНКОВ 

Євген Васильович

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ  
ПІДПРИЄМСТВО  
«ТУРБОЕНЕРГОСЕРВІС»

ТОВ «Науково-виробниче пщприемство «Турбоенергосервіс» здійснює 

технічне керівництво при проведенні монтажу, налагодження, обслуговуван-

ня, ремонту, модернізації турбін виробництва АТ «Турбоатом» та інших фірм 

на вітчизняних та зарубіжних атомних і теплових електростанціях. Підприем-

ство тісно співпрацює з АТ «Турбоатом», проводячи його технічну політику, 

поєднуючи виробничий науково-технічні потенціали обох колективів.

Майже 600 стаціонарних парових та газових турбин, які вироблені Харків-

ським турбінним заводом та встановлені на 150 електростанціях у 20 країнах 

світу, були змонтовані та введені в експлуатацно під технічним наглядом фа-

хівців ТОВ «НВП «Турбоенергосервіс».

Високий рівень підготовки шефперсоналу підприємства, постійний кон-

троль за виконанням виробничих операцій безпосередньо на объектах, участь 

у підготовці та організації робіт, розроблення технічної й технолопчної доку-

ментації, оперативне вирішення проблем сприяють надійній та довготривалій 

експлуатації обладнання, полегшенню якості та скороченню термінів виконан-

ня робіт.

Замовники наших послуг високо цінують технічний рівень фахівців під-

приємства, тому, незважаючи на складні економічні умови, в яких знаходить-

ся зараз промисловість України, підприємство постійно має необхідний об’єм 

замовлень та повну завантаженість персоналу.

Зараз ТОВ «НВП «Турбоенергосервіс» приймає участь в монтажі, модер-

нізації та ремонті турбін і конденсаторів на Запорізькій, Рівненській, Южно- 

Українській атомних електростанціях України, а також на атомних і теплових 

електростанціях Росії, Казахстану, Вірменії, Угорщини, Болгарії, Індії.

СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У СФЕРІ ПРАВА, КОНСАЛТИНГУ, 
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Керівник  — 

ЄФРЕМЕНКО

Ірина Олександрівна

СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У СФЕРІ ПРАВА, КОНСАЛТИНГУ, 
НАУКОВОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ХАРКІВСЬКИЙ  
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
КОМПЛЕКСНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ» 
(ДП «ХІКА»)

ДП «ХІКА» є науково-технічною установою — головним інститутом Мі-

ністерства енергетики та вугільної промисловості України з проектування та 

впровадження автоматизованих систем управління технологічними процеса-

ми (АСУ ТП) енергоблоків ТЕС та АЕС.

До наших часів ДП «ХІКА» розробив та втілив понад 55 інформаційно-об-

числюваних систем (ІОС) та управляючих обчислюваних систем (УОС) у скла-

ді АСУ ТП енергоблоків потужністю 200, 300 та 800 МВт ТЕС та потужністю 

440 та 1000 МВт АЕС з реакторами типу ВВЕР-400 та ВВЕР-1000 МВт на елек-

тростанціях України, Росії, Китаю та Болгарії.

ДП «ХІКА» здійснює моніторинг і аналіз інноваційних розробок за сферою 

діяльності, постійно виконує науково-технічні розробки й активно вдосконалює 

впроваджені АСУ ТП на енергоблоках ТЕС та АЕС. Науково-технічні розробки 

інституту для подальшого удосконалення та розвитку АСУ ТП енергоблоків 

ТЕС та АЕС проводяться по таким головним напрямам:

— розробка та практичне освоєння нових наукових принципів та інже-

нерних методів створення ІОС та УОС у складі АСУ ТП енергоблоками ТЕС 

та АЕС;

— створення разом з організаціями інших міністерств та відомств, а та-

кож з зарубіжними партнерами, головних ІОС та УОС у складі АСУ ТП енер-

гоблоками ТЕС та АЕС;

— більш повне використання потенційних можливостей сучасних засобів 

обчислювальної техніки АСУ ТП для розширення складу та обсягу її функцій;

— створення умов для оптимальної взаємодії в АСУ ТП людино-машиних 

систем;

— постійне удосконалення, уніфікація та типізація технічного та програм-

ного забезпечення АСУ ТП;

— підвищення надійності та ефективності функціонування як деяких 

функцій, так і АСУ ТП у цілому.

В даний час ДП «ХІКА» виконує:

1. Поетапну реконструкцію ІОС на блоках АЕС з реакторами ВВЕР-100, 

ВВЕР-440 в Україні та Росії.
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2. Реконструкцію та розвиток ІОС та АСУ ТП блоків ТЕС.

3. Розробку та втілення верхнього рівня АСУ ТП та ТЕС та АЕС.

4.Розробку та втілення функцій підтримки оператора енергоблоку, діа-

гностики енергообладнання та прямого цифрового керування.

5. Бере участь у створенні кризисних центрів на АЕС та у комплексній 

(зведеній) програмі підвищення рівня безпеки атомних електростанцій при по-

довжені терміну експлуатації енергоблоків АЕС.

ДП «ХІКА» має сертифікат на систему управління якістю, зареєстрова-

ний у Реєстрі системи сертифікації «РОСУКРСЕРТ» № 8 О059–4059–18 від 

01.10.2018 р. Для виконання робіт в галузі ядерної енергетики інститут має 

ліцензію постачальника ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (Рішення про затверджен-

ня постачальника № РШ-П 0.24.164–18 від 10.12.2018 р.), яке надає йому пра-

во надавати для АЕС ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» такі послуги: проектування, 

розробка, впровадження та супровід автоматизованих систем управління 

технологічними процесами енергоблоків АЕС, що підтверджує високій рівень 

виконання науково-технічних робіт на всіх діючих енергоблоках АЕС України.

До найвизначніших досягнутих результатів ДП «ХІКА» відносяться на-

ступні:

— розробка методів створення інтегрованих автоматизованих систем 

управління технологічними процесами (ІАСУ ТП) енергоблоків ТЕС та АЕС, де 

спільно проводиться рішення задач технологічного, економічного та діагнос-

тичного контролю;

— розробка та впровадження надійних та багатофункціональних АСУ ТП 

УОС «Комплекс- Титан 2» та ІОС «Комплекс-ХАЕС-2» та їх модифікація і впро-

вадження на всіх енергоблоках АЕС України;

— підвищення надійності блоків управління за рахунок більше сучасних 

систем управління, створення управляючих обчислювальних комплексів за-

мість різних автономних регуляторів систем енергоблоків;

— багатофункціональна інтегрована багаторівнева система внутрішньо 

реакторного контролю СВРК-М для енергоблоків з реактором ВВЕР-1000, яка 

дозволяє виконувати контроль технологічних процесів в реакторній установці 

(РУ) та підтримувати параметри цих процесів у межах, встановлених регла-

ментом безпечної експлуатації АЕС.

— в перше в України виконані науково-технічні роботи по розробці і впро-

вадженню верхнього рівня (ВР) системи контролю і керування (СКК) в рамках 

проведення модернізації СКК котельного відділення енергоблоку № 2 Зміїв-

ської ТЕС у зв’язку з переводом блоків на спалювання вугілля газової гру-

пи. Реалізація проекту дозволила збільшити період експлуатації енергоблоків 

на 15–20 років та підвищити їх ефективність на 6–10 %.
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Керівник  — 

ТОКЕР 

Мехмет Зафер

КОМПАНІЯ  
«КНИЖКОВИЙ КЛУБ  
«КЛУБ СІМЕЙНОГО ДОЗВІЛЛЯ»

Компанія «Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» було засновано 

у березні 2000 року, як видавництво та організація, що реалізує книжкову про-

дукцію по каталогам, та з можливістю придбання товарів у роздріб, поштою та 

в інтернет — магазині. На даний момент, завдяки використанню міжнародного 

досвіду й надання своїм клієнтам сервісу найвищого рівня, Клуб зайняв найви-

щу позицію на українському книжковому ринку.

На сьогоднішній день, «Клуб Сімейного Дозвілля» — це видавництво 

№ 1 країни (за даними Книжкової палати України), річний наклад якого ста-

новить 4.5 мільйонів екземплярів, а асортимент нараховує майже 943 найме-

нуваня, публікує близько 500 новинок щороку. Це також найбільша книжкова 

дистриб’юторська компанія, що об’єднує більш 1 мільйона сімей по всій Україні 

«Книжкового клубу «Клуб Сімейного Дозвілля». Роздрібна мережа Клубу на-

лічує 70 магазинів у всіх найбільших містах нашої країни.

«Клуб Сімейного Дозвілля» є ексклюзивним представником відомого 

італійського бренда натуральної косметики «Bottega Verde». Цю продукцію 

цінують покупці у 24 країнах на 4 континентах. Зараз вона стала доступною і 

для членів Клубу в Україні, її можна придбати через поштові каталоги, інтер-

нет-магазин, у книжкових магазинах Клубу.

Також у структуру компанії входить побудований у 2009 році сучасний 

Дистрибуційний Центр з загальною площею 12 тисяч 800 квадратних метрів 

та розрахований на 12 мільйонів товарів, що дозволяє обробляти замовлення 

будь-якої складності. 20 травня 2019 року Дистрибуційному Центру виповни-

лося 10 років.

Кількість працюючих на підприємстві — більш 813 чоловік.

У авторському портфелі видавництва «Клуб Сімейного Дозвілля» біль-

ше півтори сотні видатних імен титулованих класиків і сучасників: Еріх Марія 

Ремарк, Вільям Ґолдинґ, Дж. Д. Селінджер, Деніел Кіз, Річард Метісон, Дон-

на Тартт, Адам Джонсон, Анджей Сапковський, Пола Гоукінз, Маркус Зузак, 

Джоджо Мойєс, Вілбур Сміт, Ден Браун, Стівен Кінг, Пауло Коельйо, Чак По-

ланік, Мішель Уельбек.

Сучасна українська проза представлена найвідомішими авторами: ла-

уреат Шевченківської премії Василь Шкляр, Золотий автор України Люко 



Дашвар, переможець премії «Книга року ВВС» та лауреат премії Президен-

та України Сергій Жадан, багаторазовий переможець конкурсу «Коронація 

Слова» Андрій Кокотюха. Серед зірок української літератури — Макс Кідрук, 

Світлана Талан, Володимир Лис, Симона Вілар, Надія Гуменюк, Віктор Вальд, 

Марія Ткачівська та ін.

Досягнення компанії «Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» в різ-

них сферах діяльності підтверджені безліччю почесних нагород. Наші видання 

посідають верхні позиції найпопулярніших книжкових рейтингів країни, а успі-

хи Клубних авторів відзначено найпрестижнішими міжнародними літератур-

ними преміями.

Команда досвідчених менеджерів, яка націлена на успішне досягнення 

цілей підприємства, має нагороди «Лідер галузі 2005», Почесний знак — орден 

«За високий професіоналізм 2006». Підприємство, вийшло на рівень великих 

платників податків, має нагороду переможця рейтингу платників податків 

«Партнер держави 2005», «Сумлінні платники податків 2014». «Сумлінні плат-

ники податків 2017».

Досягнення компанії «Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» в різ-

них сферах діяльності підтверджені безліччю почесних нагород. Наші видання 

посідають верхні позиції найпопулярніших книжкових рейтингів країни, а успі-

хи Клубних авторів відзначено найпрестижнішими міжнародними літератур-

ними преміями:

2017 рік:

• Роман «Троща» Василя Шкляра відзначено на Всеукраїнському конкурсі 

«Краща книга України-2017» у номінації «Бестселер».

• Збірка «ДНК» — найкраща книжка для дорослих (премія «Еспресо. Ви-

бір читачів»).

• Книга «Українські жінки у горнилі модернізації» під редакцією Оксани 

Кісь перемогла в номінації «Історія» конкурсу «Найкраща книга 2017» на Фо-

румі видавців.

2018 рік:

• Подарункове видання «Terra Ucrainica. Історичний атлас України і сусід-

ніх земель» перемогло у Всеукраїнському рейтингу «Книжка року» в номінації 

«Минувшина. Популярні видання/історична белетристика».

• Сергій Плохій став лауреатом Шевченківської премії в категорії «Публі-

цистика» за книгу «Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до неза-

лежності».
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Керівник  — 

СЕМЕРИК

Тарас Григорович

ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТОРГОВИЙ ДІМ ИРБИС»

ТОВ «ТД ИРБИС» вже кілька десятиліть є одним із провідних постачаль-

ників якісних компонентів, які забезпечують функціонування державного та 

приватного секторів економіки України — видобувної та обробної промисло-

вості, електроенергетики, металургії, машинобудування, металообробки, сіль-

ського господарства, харчової промисловості, транспорту та інших.

Ми постачаємо продукцію більш ніж 300 брендів з усього світу, а саме під-

шипники, лінійні напрямні, ланцюги всіх типів, привідні паси, конвеєрні стрічки, 

мотор-редуктори, фільтри, комплектуючі для промислових трансмісій, систе-

ми змащення та мастильні матеріали, ущільнення, а також надаємо послуги з 

технічного сервісу.

Станом на 2019 рік в компанії успішно функціонує система ме-

неджменту якості, яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 

9001:2015, що підтверджено сертифікатом світового лідера в області 

сертифікації Bureau Veritas Certification Holding SAS — UK Branch.

Нашою компанією на сьогоднішній день створено близько 500 ро-

бочих місць, впроваджено систему охорони праці, працює розвинена 

система філіалів і місць зберігання товарів загальною площею більше 

10 000 кв. м., функціонує логістична система з доставки товарів власним 

автотранспортом по України.

Все це дозволяє задовольняти потреби споживачів широким діа-

пазоном якісних товарів, кваліфікованих послуг у сфері інжинірингу, 

діагностики та модернізації вузлів та механізмів, що сприяє розвитку 

економіки України.
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Керівник  — 

ПАХОМОВ 

Валерій Олексійович

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК 
«ГРАНТ»

Акціонерне товариство «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» надій-

ний та стабільний український банк, основою якого, є перш за все, довіра на-

ших клієнтів.

Скорочене офіційне найменування: АТ «БАНК «ГРАНТ».

Юридична адреса банку: україна, м. Харків, вул. Данилевського, 19.

Головний офіс банку знаходиться в м. Харків.

Мережа АТ «БАНК «ГРАНТ» на звітну дату нараховує 18 відділень, роз-

ташованих в м. Харкові та Харківській області, в містах Києві, Одесі, Полтаві, 

Сумах і в Шостці.

АТ «БАНК «ГРАНТ» відноситься до групи банків з приватним капіталом.

Частка активів банку в активах банківської системи складає 0,08 %

(48 Місце серед 77 банків станом на 01.01.2019).

Обмеження у діяльності банку відсутні.

Головний офіс банку «ГРАНТ», м. Харків, вул. Данилевського,19

Основна діяльність.

АТ «БАНК «ГРАНТ» здійснює свою діяльність на підставі ліцензій (доз-

волів), виданих національним банком україни, державною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку та на підставі статуту.

Офіційна сторінка в мережі інтернет, на якій доступна інформація про 

банк: https://www.Grant.Kharkov.Ua АТ «БАНК «ГРАНТ» є учасником фонду га-

рантування вкладів фізичних осіб з вересня 1999 року (свідоцтво № 96 онов-

лено 06 листопада 2012 р., що діє відповідно до закону № 4452-уі «про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 року (зі змінами).

Для забезпечення потреб населення банк надає послуги з надання 

в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів та співпрацює з між-

народною системою грошових переказів «WESTERN UNION».

АТ «БАНК «ГРАНТ» має кореспондентські рахунки з 5 іноземними бан-

ками, які розташовані в Австрії, Білорусі та Росії. Мережа кореспондентських 

рахунків забезпечує максимально швидке проведення розрахунків з контра-

гентами.

АТ «БАНК «ГРАНТ» є афілійованим членом міжнародної платіжної сис-

теми (мпс) mastercard worldwide з процессинговим центром у ат «перший укра-

їнський міжнородний банк».

Банк здійснює випуск міжнародних карток як із магнітною смугою maestro 

так із чіпом mastercard standard, mastercard gold терміном дії 3 роки у гривні, 

дол. США та Євро.
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Результати діяльності. Протягом звітного періоду діяльність банку є при-

бутковою на всі звітні дати та за 2018 рік було отримано фінансовий результат 

в сумі 70,2 млн. грн., що на 1,4 млн. грн. більше у порівнянні з попереднім ро-

ком. Отриманий фінансовий результат відповідає запланованим показникам, 

які закладені в бюджеті банку на 2018 рік, а також стратегії розвитку банку 

на 2018–2024 роки.

Фінансові ресурси. Ресурсна база банку є стабільною. Відвернення 

у структурі регулятивного капіталу відсутні. Станом на 01.01.2019 Року струк-

тура регулятивного капіталу є раціональною. Розмір основного капіталу пе-

ревищує розмір додаткового. Основний вплив на формування регулятив-млн. 

Грн. Значення даних показників суттєво стосовно мінімального розміру регу-

лятивногоного капіталу справляє статутний капітал. Статутний капітал дорів-

нює 430,0 перевищують встановлені національним банком україни нормативні 

значення та статутного капіталу банків.

Людські ресурси та інтелектуальний капітал.

Станом на 01 січня 2019 року загальна кількість штатних працівників бан-

ку склала — 407, на кінець попереднього періоду загальна кількість працівни-

ків банку становила — 399. Рівень укомплектованості складає 98,50 %. Рівень 

плинності персоналу низький (7,6 %-8,5 %).

У банку створені спеціальні плани та програми щодо розвитку персоналу, 

з урахуванням стратегічних цілей банку і створенням кадрового резерву. Нав-

чання персоналу сприяє створенню сприятливого клімату, підвищує мотива-

цію співробітників.

Технологічні ресурси. Всі банківські операції здійснюються із викорис-

танням сучасної інтегрованої саб, що постійно оновлюється у відповідності 

до вимог чинного законодавства україни, зокрема, нормативно-правових ак-

тів національного банку україни, та сучасних тенденцій розвитку іт, а також 

забезпечує постійний високий рівень інформаційної безпеки за рахунок ство-

рення захищеного середовища обробки інформації на декількох рівнях.

Банком надаються послуги дистанційного банківського обслуговування 

із використанням:

— Програмного комплексу «клієнт-банк», призначеного для надання клі-

єнтам — юридичним особам можливості віддаленого керування рахунками 

свого підприємства в режимі орр-чие та контролю за їх станом;

— Веб-додатку/програмного додатку «смарт-грант», призначеного для 

надання клієнтам — фізичним особам можливості віддаленого керування сво-

їми рахунками в режимі ои-ім та контролю за їх станом.
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Керівник  — 

ЯЛДІН

Ігор Володимирович

ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«НПК-ХОЛДІНГ» 

В квітні 2019 року ТОВ «НПК-ХОЛДІНГ» відсвяткувало свій 25-річний 

ювілей.

За цей час товариство здобуло повагу та авторитет у партнерів, громади, 

податкової служби.

Товариство є власником комерційної нерухомості у місті Харкові. Здаван-

ня в оренду власного нерухомого майна є основним видом діяльності товари-

ства. Нашими орендарями є великі торгові марки, ресторани, популярні за-

клади відпочинку. Орендарі наших приміщень є нашими бізнес — партнерами 

на протязі багатьох років.

Товариство приймає участь в розбудові міста та благоустрої території.

КолективТОВ «НПК-ХОЛДІНГ»- невеликий, 14 осіб, але основний склад 

зберігся ще з часів заснування.

За підсумками 2018 року співвідношення суми податку на прибуток 

до отриманих доходів склав 4,95 млнгрн к 9,22 млн грн. За час існування   

ТОВ «НПК-ХОЛДІНГ» є сумлінним платником податків.
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