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Переможцям регіонального туру 
Всеукраїнського рейтингу
«Сумлінні платники податків — 2019»

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Вітаю всіх зі святом!

Хочу подякувати представникам найбільшого бізнесу Харківщини.

Кожного разу, коли ми відкриваємо збудований об’єкт, оглядаємо відремонтовану дорогу, передаємо нове облад-

нання лікарням чи нові автобуси школам, я наголошую: це не обласна влада «дарує» і не я особисто. Це побудовано, 

відремонтовано, придбано за кошти платників податків. За ваші кошти. Тому саме ви - ті люди, яким потрібно в першу 

чергу дякувати за розвиток Харківської області. І я дякую вам за це!

Розвиток економіки - це не тільки і не стільки індекси у звітності Держстату. У першу чергу - це можливості зро-

бити більше для кожного жителя регіону. Тому для мене дуже важливо, щоб у всіх вас були якісні та комфортні умови 

роботи в нашому регіоні. І вони конвертувалися в реально створені робочі місця, розвиток бізнесу та виробництва, а 

як наслідок - у зростання бюджету. Зі свого боку роблю все для створення прозорих умов ведення бізнесу в регіоні та 

завжди готовий спілкуватися, чути вас та реагувати на ті питання, які потребують мого втручання. 

Щиро бажаю успіху вам та вашим колективам, креативних ідей і перспективних проектів, нескінченної енергії, 

надійних партнерів, невичерпного потоку клієнтів і подальшого процвітання! Міцного здоров’я, щастя, благополуччя 

вам і вашим родинам!

Олексій КУЧЕР
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Переможцям регіонального туру 
Всеукраїнського рейтингу
«Сумлінні платники податків — 2019»

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

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

«Сумлінні платники податків України».

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

розвиток 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 — 2019»

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 восьмий рік поспіль проводиться рейтинг 

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

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 - організа-

торів та партнерів проекту, але й для розвитку області і країни в цілому. Адже саме завдяки вашій наполегливій щоден-

ній 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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«Сумлінні платники податків — 2019»

ПІДКОРЮВАЧАМ ВЕРШИНИ СУМЛІННОСТІ!

Від щирого серця вітаю вас з Перемогою у регіональному турі Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники 

податків»! 

У кожного з вас свій шлях у бізнесі. Ви є представниками різних галузей економіки – промисловості, будівництва, 

торгівлі, фінансів. Але всіх вас об’єднує бажання бути підприємцем сучасного зразку. Таким, хто чесно робить свою 

справу, сумлінно сплачує податки, удосконалює та розширює виробництво, впроваджує соціальні програми для колек-

тивів підприємств, займається благодійністю. 

Сподіваюсь, що з кожним роком кількість таких платників податків на Харківщині збільшуватиметься, а чисель-

ність учасників Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків» від нашого регіону зростатиме за експонентою.

У свою чергу, Державна податкова служба приділятиме й надалі максимум зусиль з метою створення комфорт-

них умов для платників податків, розробки нових та удосконалення діючих електронних сервісів, здійснення ефектив-

ного адміністрування податків й зборів. 

Наголошую, що ДПС є повністю транспарентною, сучасною та технологічною податковою службою.

Щиро дякую вам за вашу працю, за те, що ви є сумлінними платниками податків, за те, що ви підкорили цю 

вершину рейтингових показників.

Бажаю всім плідної роботи, здійснення планів і задумів!  Успіхів і процвітання!

А головне, щоб у вас завжди вистачало часу на вашу справу та ваших рідних!  

В. о. начальника ГУ ДПС 
у Харківській області 

Артем ЄФРЕМОВ
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«Сумлінні платники податків — 2019»

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

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

ківській області по праву можна назвати одним з надійних партнерів Північного управління офісу великих платників 

податків ДПС. 

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

подальшої 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 

зобов’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 

заробітна 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 продовжувати 

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

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

Начальник 
Північного управління офісу 

великих платників податків ДПС
ГАЛИНА ФЕДЕНКО 
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«Асоціація платників податків України» в Харківській області є добровіль-

ною неприбутковою, не політичною всеукраїнською громадською організацією 

громадян в Харківській області,  що створена на основі єдності інтересів для 

спільної реалізації своїх прав і свобод, на засадах добровільності та рівноправ-

ності, з метою представництва і захисту прав, економічних, соціальних, інших 

інтересів платників податків на регіональному рівні, а також з метою коорди-

нації та консолідації дій своїх членів у сфері соціально-трудових та економічних 

відносин.

Вже більш ніж 20 років Асоціація платників податків України в Харківській 

області працює як надійний партнер, захисник бізнесу та інтересів підприємців, 

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 сплаті 

податків, зростання соціального престижу українського платника 

податків;

• сприяння створенню необхідних правових та соціальних умов для 

залучення 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.
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Захист та представлення інтересів платників податків у судах, у 

відповідних структурних підрозділах Головного управління ДПС у Харків-

ській області, інших державних установах;

• допомога у вирішенні конфліктних ситуацій, що можуть виникнути у 

процесі підприємницької діяльності з податковими та іншими контро-

люючими органами;

• 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 статутної діяльності Асоціації;

• розробка та участь у комплексних програмах підвищення кваліфікації 

фінансових працівників, що проводить Асоціація;

• підготовка та розсилка моніторингів податкового законодавства, 

оглядів публікацій ЗМІ щодо податкової політики держави, взаємо-

відносин 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-2019» 

Члени ради Рейтингу «Сумлінні платники податків 2019 року»

Голова Ради територіального відділення 

Асоціації платників податків України в Харківській області

Начальник Північного управління офісу великих платників податків 

ДПС України

Генеральний директор ТОВ «Балаклійський цементно-шиферний 

комбінат», голова постійної Комісії з питань бюджету 

Харківської обласної Ради

Директор ТОВ «Сахалінське»

Генеральний директор ПФ «Галс»

Заступник начальника 

Головного управління ДПС в Харківській області

Голова комісії

ВИШНЕВСЬКА
             МАРИНА

    КОСТЯНТИНІВНА

НЕМИКІНА       
ЛЮДМИЛА      
ПЕТРІВНА

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.

• Відсутність заборгованості з виплати заробітної плати станом 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 номінантів є юридичні особи-платники податків, які відповідають зазначеним 

у 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 

в областях та місті Києві. 

• Заявки на участь у Рейтингу на всеукраїнському рівні (за бажанням номінанта) приймає Генеральна 

дирекція Асоціації платників податків України.

• До заявки додаються такі документи:

1) копія Декларації з податку на прибуток (копія Розрахунку частки сільськогосподарського товаро-

виробництва);

2) стисла довідка про діяльність та досягнення підприємства;

3) фотоматеріали про здобутки підприємства в електронному вигляді (надаються переможцями ІІ туру)



КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ
• Повнота та своєчасність сплати податків та зборів

• Податкова дисципліна

• Середня заробітна плата по підприємству

• Кількість робочих місць на підприємстві 

• Благодійність

• Соціальний пакет роботодавця

• Членство в Асоціації платників податків України
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НОМІНАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРУРЕЙТИНГУ
«СУМЛІННІ ПЛАТНИКИПОДАТКІВ — 2019»

1. «СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ»:

- «ДОБУВНА»;

- «ПЕРЕРОБНА»;

- «МАШИНОБУДУВАННЯ».

2.«СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ»:

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

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

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

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

7. «СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У СФЕРІ ПРАВА, КОНСАЛТИНГУ, НАУКОВОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ».

8. «СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ».

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





НОМІНАЦІЯ  
«СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК 

ПОДАТКІВ У ГАЛУЗІ 
ПРОМИСЛОВОСТІ»
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СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ: «ДОБУВНА»

Генеральний директор  — 

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 вико-

нує 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 найбільших 

приватних газовидобувних компаній України та ТОП-100 найбільших платни-

ків податків країни за результатами 2018 року. Геологорозвідувальні роботи 

на підприємстві проводяться на підставі проектів геологічного вивчення та 

затверджених річних виробничих планів.

Запорукою успішності підтримання видобутку Ольгівського та Макіїв-

ського газоконденсатних родовищ стало проведення підземного капітального 

ремонту газоконденсатних свердловин без глушіння за допомогою установки 

Snubbertech SIL-190-4 для залучення до промислової розробки нових горизонтів, 

а також за рахунок інтенсифікації припливу вуглеводнів з пластів-колекторів. 

З метою покращення техніко-економічних показників розробки Ольгів-

ського газоконденсатного родовища та збільшення видобутку, проведено 

кислотну обробку продуктивних горизонтів у трьох свердловинах.

Технологія проведення даної операції була ретельно розрахована за інди-

відуальними параметрами кожної свердловини для забезпечення оптималь-

ного результату та відповідності вимогам законодавства щодо недопущення 

негативного впливу на зовнішнє середовище та надра.

Додатковим позитивним результатом проведення цих операцій також 

стало отримання промислового дебіту нафти з двох свердловин, що призво-

дить до потенційного збільшення видобутку за умови оновлення умов ліцензій-

ної угоди надрокористувача. 

Також були проведені інші технологічно складні операції з заміни підзем-

ного обладнання свердловин, що зумовило покращення їхньої роботи.

З метою дорозвідки Макіївського та Ольгівського родовищ на основі 

атрибутивного аналізу ЗД сейсморозвідувальних досліджень була проведена 

деталізаційна динамічна інтерпретація сейсмічних даних у межах Макіївської 

ліцензійної ділянки та стохастична пружна інверсія сейсмічних даних у межах 

Ольгівської ліцензійної ділянки. Поряд з цим, для визначення нафтогазопер-

спективних ділянок та уточнення місця для закладання нових свердловин на 
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Північномакіївській площі також виконана деталізаційна динамічна інтерпре-

тація ЗД сейсмічних даних. 

За отриманими даними компанія вибудовує бачення ранжуванням пріо-

ритетності свердловин для потенційного буріння на  цих ліцензійних ділянках.

З метою пошуків покладів вуглеводнів у кам’яновугільних відкладах під-

приємство виконало доповнення до геологічного проекту пошуково-розвіду-

вального буріння на Макіївському газоконденсатному родовищі з урахуванням 

нової інформації щодо деталізаційної динамічної інтерпретації сейсмічних 

даних у межах Макіївської ліцензійної ділянки.

ТОВ «КУБ-ГАЗ» постійно працює над нарощенням ресурсної бази під-

приємства. Так, у 2019 р. на Ольгівському родовищі підприємство відкрило 

нафтовий поклад у верхньомосковських відкладах і збільшило запаси газу та 

конденсату за рахунок оперативного приросту запасів у башкирських відкла-

дах. Поряд з цим, розпочата геолого-економічна оцінка запасів та ресурсів 

на Північномакіївській площі з метою підготовки до введення у промислову 

розробку однойменного газоконденсатного родовища і продовження пошуко-

во-розвідувального буріння на інших об’єктах даної ліцензійної ділянки.   

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 

середовище. Зокрема, проведення річного технічного огляду компресорних 

установок компанії підтримує функціонування усіх вузлів та агрегатів в межах 

значень, потрібних для підтримання оптимальної роботи свердловин.

Працівники ТОВ «КУБ-ГАЗ» періодично проходять ресертифікацію на 

відповідність міжнародним стандартам менеджменту. Так, у серпні 2019 року 

проведений сертифікаційний аудит системи менеджменту охорони здоров’я 

та безпеки праці ISO 45000 та  наглядового аудиту системи менеджменту 

охорони довкілля ISO 14000 у зв’язку з переходом підприємства на новий стан-

дарт ISO 45001:2018. Аудит проводила міжнародна компанія Бюро Верітас.

Товариство являється активним членом Асоціації Незалежних Газовидо-

бувних Компаній України та приймає активну участь у соціально-економічному 

розвитку місцевих територіальних громад.

Сплачено податків до бюджету 343 269 тис. грн.  Середня річна заробітна 

плата складає 22,1 тис. грн.  
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Директор  — 

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 

вуглеводневої   сировини на Денисівському газоконденсатному родовищі,  в 

короткий термін  було здійснено підготовчі роботи, виконано проекти та буді-

вельно-монтажні роботи по облаштуванню об’єктів Денисівського газоконден-

сатного 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 Чугу-

ївського району Харківської області.

Основні об’єкти на родовищі :

• установка підготовки газу УПГ загальною площею 20185 м2;

• під’їздна автодорога до установки підготовки газу;

• лінія електропостачання;

• резервуарний парк для зберігання газового конденсату;

• вихідний газопровід довжиною 4,8 км.;

• блок-бокси для обслуговуючого персоналу.

      Установка підготовки газу та інші об’єкти  облаштування працюють в 

непереривному режимі.

      В 2009 році керівництвом підприємства прийнято рішення по рекон-

струкції основної площадки підготовки газу. По завершенню будівельно-мон-

тажних робіт технологічні потужності установки по підготовці вуглеводневої 

сировини збільшились і склали: по природному газу – до 800 тис. м3 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 

1,35 млрд. м3 підготовленого кондиційного природного газу.

      Обслуговування всього комплексу обладнання об’єктів здійснюється 

висококваліфікованими фахівцями в складі змінних бригад та інженерно-тех-

нічних працівників. 
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Директор  — 

 УДОВЕНКО олександр 

Миколайович

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ   
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУБГАЗ-   
БОРОВА» 

ТОВ «КУБГАЗ-БОРОВА» приватна газовидобувна компанія, засно-
вана у 2014 році у смт. Борова Борівського району Харківської області.

Підприємство виконує роботи з надання послуг з підготовки при-
родного газу та газового конденсату на орендованому цілісному май-
новому комплексі УПГ Ольгівського ГКР (Установка з підготовки газу 
Ольгівського газоконденсатного родовища), який розташований у Кре-
мінському районі Луганської області. З 2015 року підприємство підго-
тувало 518,8 млн. м³ природного газу та 13 046,2 тон газового конденсату. 

У 2015 році отримано Спеціальний дозвіл на користування 
надрами на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі 
дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням 
нафти, газу Західно-Ольгівської площі, яка знаходиться на території 
Борівського району Харківської області строком дії 20 років.

Підприємство на підставі розробленої програми робіт та проекту 
геологічного вивчення Західно-Ольгівської площі провело 2D сейсмо-
розвідувальні дослідження. Спочатку, у 2015 році, був відпрацьований 
регіональний профіль, потім проведено переобробку та переінтерпре-
тацію понад 1300 погонних кілометрів 2Д сейсмічних профілів відпра-
цьованих раніше. Далі у 2017-2018 роках додатково було відпрацьовано 
240 км 2Д сейсмічних профілів для уточнення будови Яцківської, Пів-
нічно-Яцківської, Цвітаївської, Розівської, Південно-Дружелюбівської 
та Східно-Дружелюбівської перспективних структур. Після обробки 
та інтерпретації матеріалів у 2017 та 2018 роках було виконано проєкт 
пошуково-розвідувальних робіт на Західно-Ольгівській ліцензійній 
ділянці та доповнення до нього. На його підставі влітку 2018 року 
було пробурено пошукову свердловину 3-Північно-Яцківська глиби-
ною 2300 м. Станом на теперішній час, підготованими до буріння є ще 
6 пошукових свердловин глибинами від 1550 до 3600 м і сумарною 
ресурсною базою категорії 333 – 1,1 млрд.м3 газу та 126,3 тис.т. нафти. 
Додатково планується відпрацювання 3Д сейсморозвідувальних 
досліджень на площі 214 км2 та випереджувальних 2Д сейсмічних 
робіт сумарною довжиною близько 60 погонних кілометрів.
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На підприємстві станом на 01.07.2020 створено 30 робочих місць 
на яких виконують роботу 39 працівників. 

Підприємство за період існування сплатило до бюджетів всіх рівнів 
27,21 млн. грн. Заборгованість з платежів до бюджету та по заробітній 
платі відсутня.     

Власниками підприємства постійно ведеться робота з модернізації 
виробництва УПГ Ольгівського ГКР для збільшення його потужності з 
використанням світових технологій.

Адміністрація підприємства сподівається, що наполеглива праця 
колективу молодої газодобувної компанії сприятиме збільшенню обся-
гів видобутку вуглеводнів, а отже - зростанню податків до місцевих 
бюджетів усіх рівнів та підвищенню соціального статусу місцевих 
громад і регіону в цілому для зміцнення енергетичної незалежності  
держави в цілому.
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Виконавчий директор  — 

ТРУШТІН олексій ГриГорович

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, який посідає провідне місце у світовій пакувальній індустрії.

AMCOR є глобальною пакувальною корпорацією, що представлена 187 

компаніями у 60 країнах світу. Amcor розробляє та виготовляє еластичне 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 подат-

ків Харківської області. На сьогоднішній день на українському підприємстві 

працює 149 осіб. Виробництво працює безперервно.

У 2019 року було встановлено та запущено нову друкарську лінію. Зага-

лом, виробничі потужності на сьогодні складають дві виробничі лінії.  Дані 

машини відрізняються за способом різання, тиснення та  нанесення ліній згину 

на друкованому бланку після виходу картону з друкованих секцій.

Дуже велика увага в компанії приділяється лояльності співробітників, і це 

підтверджується високими результатами опитування лояльності, який прово-

диться раз на два роки. Більше ніж 50% співробітників фабрики працюють тут 

упродовж 10 років і більше.

Фабрика ефективно реалізує соціальні програми, спрямовані на захист 

малозабезпечених верств населення. Працівники ТОВ «Амкор СК Україна» 

соціально відповідальні, протягом останніх шести років своїми силами та 

за власний рахунок організовують благодійні акції для дітей Дергачівського 
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району. Багато співробітників приймають участь у волонтерських проектах. У 

2020 році Дергачівській лікарні було надано фінансову підтримку для закупівлі 

багатофункціональних ліжок. 

 Також, слід відмітити екологічний аспект роботи фабрики. Практично 

щороку наші працівники приймають участь в екологічній програмі Earthwatch, 

яка проводиться  науковим інститутом Earthwatch і програмами екологічного 

партнерства Амкор.

Протягом декількох років співробітники фабрики організують акцію, при-

свячену розчищенню берегів річок Харківської області.

Величезний фокус в роботі компанії спрямований на забезпечення якості 

готової продукції і матеріалів. Для реалізації цього на підприємстві нове та 

сучасне лабораторне обладнання.

Значна увага приділяється виробничій безпеці та охороні здоров’я пра-

цівників. Одне з нововведень - це електронна система по роботі з підрядними 

організаціями, яка підсилює контроль за діяльністю підрядних організацій, які 

працюють на території підприємства. 

За високі показники безпеки (відсутність нещасних випадків c 2011 по 

2015 рік включно) компанія була тричі нагороджена премією Amcor Safety 

Excellence Award, а в 2016 році отримала найвищу оцінку - Amcor President 

Award.
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Голова правління

генеральний директор  — 

КОВАЛЕНКО алла арестівна
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ПРАТ «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 2019 рік випущено більше 32 тис. тон кондитер-

ських виробів, 37%  обсягу відправлено на експорт. На підприємстві зайнято 

більш ніж 1,1 тис. осіб.

У 2019р. продукція підприємства експортувалась у 39 країн. Впродовж 

року вперше були здійснення поставки до Ірану, Катару, Македонії, Австралії.  

Збільшився експорт кондитерських виробів у Азербайджан, Естонію, Чехію, 

Нідерланди, Монголію, Китай. Скорочення експортних поставок було за 

наступними країнами: Туркменістан, Казахстан, Ірак, Молдова, Білорусь.

Підприємство успішно пройшло наглядовий аудит системи управління 

безпекою  харчових продуктів міжнародного рівня FSSC 22000 «Food Safety 

System Certification 22000» і аудит міжнародного стандарта ISO 9001:2015.

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 «Бісквіт - 

Шоколад»:

• підтверджують, що вироблені кондитерські вироби відповідають між-

народним стандартам;

• підтверджують репутацію корпорації як виробника якісної та безпечної 

продукції;

• свідчать про наявність ефективної системи управління безпекою 

харчових продуктів;

• підвищують конкурентоспроможність корпорації на внутрішньому і 

зовнішніх ринках;

• підтверджують виконання всіх вимог торгових мереж до постачальника;

• підвищують довіру клієнтів і споживачів.

Крім того, отримано сертифікат Халяль Індастрі Казахстана, який дає 

змогу реалізовувати продукцію в усіх 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 2019 році традиційно 

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

Шоколад» 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».

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 28 країн, з деякими з них - представниками Японії, Бахрейну, 

Тайланду переговори велися вперше.

Крім того, протягом 2019 року продукція Корпорації була представлена 

на виставках продовольчих товарів в США ( PLMA - Chicago), Канаді (Sial), 

Німеччині (ISM, Anuga), ОАЕ та інші.
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Генеральний директор  — 

СКОРИК олександр 

олексійович

МК «М’ЯСНИЙ» 

Компанія МК М’ясний існує вже понад 20 років, однак офіційний бренд 

з’явився 25 серпня 2013 року. За цей час ми зуміли випустити більше 80 пози-

цій власної продукції і налагодити цикл виробництва від забою до реалізації в 

своїй мережі роздрібної торгівлі.

Основна політика нашого бренду полягає в чесності. Ми всіляко оптимізу-

ємо витрати і підвищуємо якість нашої продукції, для того, щоб ви отримували 

чесний продукт з правдивою інформацією на етикетці і з реальною ціною.

МК М’ясний максимально використовує багаторічний досвід своїх захід-

них колег: наше виробництво оснащене обладнанням згідно з усіма нормами 

і стандартами, які існують у даній галузі. Світові тенденції направлені на міні-

мізацію людського фактору на виробництві, і ми також прагнемо до повної 

автоматизації, для того, щоб гарантувати стабільно високу якість. Технологія 

на виробництві, в свою чергу, щодня контролюється міжнародною системою 

якості і безпеки НАССР.

МК М’ясний – продукт, народжений в Україні! Наш логотип символізує 

українську вишиванку, де червоний колір, як вірили слов’яни, означає любов, 

білий – чесність і чистоту, а синій, як вважалося, є найпотужнішим оберегом, 

позбавляє від недуг і дарує душевний спокій! Ми є провідним підприємством 

країни, яке надає робочі місця по всіх регіонах України, платить податки 

державі в повному обсязі, систематично допомагає зоні проведення АТО, 

фінансує розвиток спорту, дитячі будинки, фонди допомоги інвалідам та бла-

годійності. М’ясний – продукт з українською душею!

Ми гарантуємо свіжість нашого продукту від ферми до прилавка! Щодня 

і без винятків ми здійснюємо доставку в кожен магазин нашої мережі. Для 

виробництва нашої м’ясної продукції ми використовуємо свіже охолоджене 

м’ясо з власних ферм, натуральні цибулю, моркву і прянощі. МК М’ясний не 

співпрацює з дистриб’юторами, саме тому ми гарантуємо, що продукт, який ви 

отримуєте в магазині, вироблено менш, ніж 24 години тому.
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Голова правління  — 

МІНКОВИЧ олександр 

володиМирович

ХАРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕН-
ТРАЛЬ №5

Харківська теплоелектроцентраль №5 - одна з найпотужніших в Україні. 

Вона розташована поблизу села Подвірки в Дергачівському районі Харківської 

області і призначена для забезпечення електричною і тепловою енергією 

побутових, промислових і бюджетних споживачів міста Харкова та прилеглих 

до неї селищ.

Харківська ТЕЦ-5 здатна нести електричне навантаження до 540 МВт 

і покривати теплове навантаження до 1420 Гкал / год. Від дати введення в 

експлуатацію енергоблоку №1 і по сьогоднішній день (за станом на 1 травня 

2020 року ТЕЦ-5 відпустила покупцям 62,25 млрд. КВт * год. електроенергії та 

65,3 млн. Гкал теплової енергії).

Як велика системоутворююча електростанція, Харківська ТЕЦ-5 з 1995 

року є членом ринку електричної енергії України. Серед своїх минулих досяг-

нень ми бачимо роботу в 2003-2009 рр. на конкурентному секторі Оптового 

ринку електроенергії (ОРЕ), коли наша ТЕЦ нарівні з великими енергогене-

руючими компаніями ТЕС надавала Об’єднаній енергосистемі (ОЕС) України 

системні послуги з маневрування електричною потужністю енергоблоків. Ми 

пишаємося тим, що наше підприємство стало першою в світі ТЕЦ, наважилася 

працювати на конкурентному секторі ОРЕ, освоїло маневрені режими наван-

таження теплофікаційних енергоблоків, більш того, передало свій досвід 

іншим українським ТЕЦ.

З перших чисел липня 2019 року Харківська ТЕЦ-5 стала повноправним 

членом лібералізованого ринку електричної енергії України в статусі вироб-

ника електричної енергії і з тих пір успішно працює на ринку двосторонніх 

договорів, ринку на добу вперед і внутрісуточному  ринку. А 14 травня 2020 

року ТЕЦ отримала 3 свідоцтва про відповідність її електроустановок вимо-

гам до допоміжних послуг і стала десятою українською електростанцією, що 

отримала статус учасника ринку допоміжних послуг. Цій знаменній події пере-

дувала тривала організаційно-технічна підготовка, а також оснащення енерго-

блоків найсучаснішими системами технологічного управління. 18 травня 2020 

року Харківська ТЕЦ-5 вперше взяла участь в аукціоні НЕК «УКРЕНЕРГО» із 

закупівлі допоміжних послуг.

На регіональному ринку теплової енергії головним партнером Харківської 

ТЕЦ-5 є КП «Харківські теплові мережі», яке транспортує теплову енергію, 
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куплену у ТЕЦ, до житлових масивів і адміністративних центрів, розподіляє її 

між споживачами і займається збутової роботою. Крім того, КП «Харківські 

теплові мережі» купує у ТЕЦ-5 пом’якшену воду для підживлення тепломе-

режі. Таким чином, і в сфері централізованого теплопостачання ТЕЦ-5 надає 

системні послуги - по підтриманню гідравлічного режиму в теплових мережах 

Харківської теплофікаційної системи.

Ще одна надзвичайно важлива функція, яку Харківська ТЕЦ-5 виконує в 

інтересах регіонального паливно-енергетичного комплексу Харківщини, поля-

гає в стабілізації тиску в газорозподільних мережах Харкова. ТЕЦ-5 є найбіль-

шим в Харківській області споживачем-регулятором природного газу. Маючи 

розвинене мазутове господарство, вона в разі потреби може переходити з 

основного виду палива, природного газу, на резервне, топковий мазут, забез-

печуючи високий рівень надійності енергозабезпечення споживачів і в умовах 

екстремально низьких температур зовнішнього повітря, і в разі виникнення 

надзвичайних ситуацій на газопроводах.

Всупереч труднощам, викликаним світовою фінансовою кризою, Харків-

ська ТЕЦ-5 з упевненістю дивиться в майбутнє. Вона залишається флагма-

ном регіональної енергосистеми, продовжуючи подавати приклади паливної 

економічності і екологічної безпеки, а також диверсифікації енергетичного 

бізнесу. Ми робимо все, щоб ОЕС України функціонувала стабільно, а тепло-

забезпечення харків’ян залишалося надійним і якісним!
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Генеральний директор  — 

САЛЬВАРАС КОНСТАНТІНОС

ПРАТ «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА»

ПрАТ «Філіп Морріс Україна» (далі – ФМУ) є приватним акціонерним това-

риством, що входить до складу групи компаній Філіп Морріс Інтернешнл, яка є 

провідною міжнародною тютюновою компанією, що здійснює виробництво та 

продаж сигарет, бездимних продуктів та відповідних електронних пристроїв 

та аксесуарів, інших нікотиновмісних продуктів.

ФМУ націлена на трансформацію тютюнової галузі з метою створення 

майбутнього без тютюнового диму завдяки новій категорії продуктів зі зни-

женим ризиком у порівнянні з палінням. Мета компанії- замінити сигарети 

кращими альтернативами на користь як курців, які так чи інакше збираються 

продовжувати палити, так і суспільства, компанії та її акціонерів. ФМУ працює 

для покращення життя повнолітніх курців, докладаючи зусиль для переходу 

дорослих курців на продукти з потенціалом зниження ризику. 

Виробничий центр ФМУ є потужною тютюновою фабрикою, що входить 

до складу групи компаній Філіп Морріс Інтернешнл. Виробництво постачає 

сигарети на внутрішній ринок України та активно експортує в країни Європи 

та Азії. Крім того, виробничий центр ФМУ виробляє фільтри для сигарет, які 

використовуються у продуктах, що продаються більше, ніж у 25 країнах світу. 

Компанія ФМУ займає відповідальну соціальну позицію та активно бере 

участь у глобальному процесі забезпечення сталого розвитку. Виробничі 

потужності ФМУ у Харкові є одними з кращих серед 44 фабрики у 39 країнах 

світу по споживанню води на одиницю виробленої продукції. Компанія ФМУ 

після сортування і розділення передає на переробку 91% утворених промисло-

вих відходів. Ця цифра максимально наближається до європейських стандар-

тів, які існують у європейських філіях Філіп Морріс Інтернешнл. 

ПрАТ «Філіп Моріс Україна» було третім найбільшим платником податків 

в 2019 році. Сума податків та зборів, сплачених компанією в бюджет України 

на всіх рівнях в 2019 році, дорівнювала 17,2 млрд. грн. Завдяки експортному 

потенціалу ФМУ, у 2019 році чистий дохід компанії від реалізації продукції 

склав 11.7 мільярдів гривень. У 2019 році адміністративні витрати зросли на 

12% до 0.8 мільярдів гривень порівняно з 2018, а витрати на збут зменшились 

на 18% до 0.26 мільярда гривень. Інші операційні витрати збільшились з 0.88 

мільярда гривень до 0.9 мільярда гривень. Як результат, чистий прибуток ком-

панії зріс з 2.0 мільярда гривень у 2018 році до 2.6 мільярда у 2019 році.
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Директор  — 

РОДІОНОВ вЯчеслав

 Миколайович

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «БРІГ»

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма ”БРІГ” зареєстроване 

РВК Київського району м.Харків 24.02.1993р. Виробничі, складські та адміні-

стративні  приміщення підприємства розташовані за адресою: Харківська обл., 

м.Дергачі, вул.Лозівська,88

Очолює підприємство директор Родіонов В’ячеслав Миколайович.

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

них човнів. Виробничий процес побудований на замкненому технологічному 

циклі виробництва- від переробки сировини до виготовлення готової продукції. 

Підприємство виробляє надувні човни для широкого цільового використання. 

Уся продукція сертифікована міжнародним регістром.

У 2002 році підприємство отримало  сертифікат відповідності системі 

якості стандарту ІСО 9001:1994 щодо проектування та виробництва надувних 

човнів. Якість  продукції забезпечується системою контролю якості на всіх 

етапах виробничого процесу , від отримання матеріалів та комплектуючих 

виробів від постачальників до надходження готової продукції 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, 

цінова політика , робота кваліфікованої команди управління дозволили грун-

товно закріпитися на міжнародному ринку. ТОВ фірма ”БРІГ”  свою продукцію  

постачає  до Австралії, Швеції, Англії, Канади, Голландії, Фінляндії, Данії, 

Німеччини, CША, Франції.



АСОЦІАЦІЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

www.appu.kharkov.ua

51



АСОЦІАЦІЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

www.appu.kharkov.ua

52 СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ: «МАШИНОБУДУВАННЯ»

Генеральний директор  — 

ЮР’ЄВ владислав 

вікторович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАВОД ЕЛОКС»

Виробничо-інжинірингове підприємство , що спеціалізується на виробни-

цтві високотехнологічного обладнання та надання інженерних послуг атомним 

електростанціям з реакторами типу ВВЭР та РБМК.

Зареєстровано в 1992 році. В 1999 році  установчі документи  внесені в 

ЄДР у  відповідність до вимог законодавства України, номер запису в ЄДР 

14581200000000060, код ЄДРПОУ 14306300.

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 розподіль-

чих пристроїв власних потреб атомних та теплових електростанцій, а 

також інших промислових підприємств;

• системи пасивного вогнезахисту ЕЛОКС, що призначаються для 

протипожежного захисту кабельного господарства, будівельних 

конструкцій 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 , Литви, Індії, Угорщини, Вірменії, Китаю. Сьогодні на 

атомних станціях успішно експлуатуються тисячі одиниць обладнання, виго-
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товленого на заводі ЕЛОКС.  Елокс здійснював поставки продукції  в межах 

програми TACIS, як переможець міжнародного конкурсу.

 ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» признано переможцем міжнародного конкурсу з 

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

ської АЕС Китайської народної республіки.

  В 2016 році ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» визнано  переможцем конкурсу з 

поставки гермопроходок в рамках комплексної програми підвищення безпеки 

енергоблоків електростанцій з  залученням коштів  Європейського  Банку 

Реконструкції та Розвитку ( ЄБРР).

  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 - виробник, 

що постійно розвивається.
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Генеральний директор  — 

СУБОТІН віктор ГеорГійович

АТ «ТУРБОАТОМ» 

АТ «Турбоатом» спеціалізується на виготовленні парових турбін для 

теплових і атомних електростанцій, гідравлічних турбін, гідрозатворів, запас-

них частин, допоміжного обладнання.

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

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

вання, 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 2019 рік чистий дохід від реалізації продукції склав 2 823 млн. грн.

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 2019 р. із чистим прибутком  у сумі 314 млн. грн.

АТ «Турбоатом» повністю та своєчасно сплачує податки до Державного 

та місцевих бюджетів, так у 2019 році сума перерахованих коштів склала 

11111 млн. грн.

Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві склала 3463  чол. 

Середня заробітна плата промислово-виробничого персоналу склала 

12799 грн., та основних виробничих робітників – 18 466 грн.

За 2019 рік на технічне переозброєння устаткування та капітальний 

ремонт підприємство інвестувало 39,9 млн. грн. 

На утримання і розвиток соціальної сфери за 2019 рік АТ «Турбоатом» 

направило 11,9 млн. грн.
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Голова  — 

БЄЛІНСЬКИЙ віктор іванович

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
«АЛЬФА»

Фермерське господарство «Альфа» веде свою історію з березня 1992 

.року, коли було одержано Державний акт на право користування 50 га             

ріллі на території Олександрівської сільської ради.

Засновник і голова фермерського господарства Бєлінський Віктор Іва-

нович одержав вищу освіту в 1977 році з відзнакою закінчив Харківський с/г 

інститут ім. В.В. Докучаєва. Неодноразово обирався депутатом Золочівської 

районної ради.

В даний час є депутатом Харківської обласної ради.

Віктор Іванович являється «Заслуженим працівником сільського госпо-

дарства України», нагороджений медаллю «За працю і звитягу», трудовою 

відзнакою «Знак пошани», грамотами Президента і Кабінету Міністрів України.

Починаючи з 2000 року, господарство поступово збільшувало свої зем-

леволодіння за рахунок оренди земельних участків. На сьогодняшній    день 

заключено 2500 договорів оренди, площа ріллі яку обробляє господарство 

складає 9535 га, землі знаходяться на території 9 сільських рад.

Завдяки ефективному використанню земельних ресурсів, впровадженню 

наукових технологій, ФГ «Альфа» входить до числа кращих сільгосппідпри-

ємств Харківщини. В 2019 році господарство вирощувало - 3800га озимої пше-

ниці, 370 га гороху, 400 га сої, 1400 га кукурудзи на зерно, 2700 га соняшнику, 

600 га кормових культур. Середня урожайність за 2019 рік склала: озимої пше-

ниці - 64 ц/га, гороху - 30 ц/га, кукурудзи на зерно - 85 ц/га, соняшника - 36 ц/га. 

Господарство має паспорт на виробництво та реалізацію насіння с/г культур І 

репродукції. Високоякісне насіння зернових культур реалізовується не тільки в 

області, а й по всій Україні.

В господарстві приділяється велика увага оновленню технічного парку. 

Зараз «Альфа» має потужну механізовану базу, сьогодні в поле виходять 

трактори, комбайни та с/г машини провідних закордонних фірм, таких як 

«Джон Дір»- 6 тракторів та 1 оприскувач, 1 - НАGGІ, зернові комбайни 

«Клаас» - 6 , сівалки Меtго, Ргоntо, Fokus, Квернелайн та Моrіs (Канада), 

обертові плуги, дискові борони «Jокеr», 3 самохідні навантажувачі «Маніту», 

рулонний прес-пакувальник «Кгоnе» -2шт, косилки-плющилки, зернометачі та 

зернопогрузчики, сепаратор агродинамічний САД-20 та інше. В 2019 р. та 1 кв. 

2020 р. закуплено нової техніки на 15.5млн.грн.

СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ
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Є в господарстві і сертифіковані склади по зберіганню урожаю  емністю 

10000 тн, і можливість прямого залізничного відвантаження безпосередньо з 

господарства; три потужні зерносушарки США.

Розвивається в господарстві і тваринницька галузь. 

Сільгосппідприємство має статус племінного заводу по вирощуванню        

ВРХ української чорно-рябої молочної породи. Зараз на фермі      утриму-

ється 690 голів ВРХ, з них 300 високопродуктивних корів, для осіменіння яких 

використовується сперма канадських бичків. У 2019 році надої на одну корову 

склали 8400 кг.

В ФГ «Альфа» в середньому працює 180 чол, яким регулярно виплачу-

ється висока заробітна плата, премії та існує повний соцпакет, дбаємо про 

кожного працівника та їхні родини.

Господарство несе велику соціальну відповідальність за школи, дитсадки, 

які знаходяться на території сіл Одноробівка, Олександрівка, Івашки, Лютівка, 

Калинове, Уди та інших. Допомога в ремонті шкіл та дитячих садочків, при-

дбанні нових холодильних камер для зберігання ліків та рентгенапаратури 

для медичних закладів; придбання спортінвентаря, будівництво дитячих май-

данчиків, ремонт доріг - ось далеко не повний перелік тих добрих справ, що 

протягом двадцяти восьми років здійснюються завдяки коштам ФГ «Альфа».

За 2019 р. господарство сплатило 12 млн.грн податків, з них державі - 

9.7 млн грн., місцевим бюджетам - 2.3 млн.грн. Видано матеріальної та спон-

сорської допомоги - 1 млн.грн. Витрачено коштів на ремонт доріг - 200 т.грн.

По залізниці відвантажено в 2019 році 226 вагонів з с/г продукцією та 

розвантажено 112 вагонів.
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Директор  — 

КУПРЄЄВ Микола Іванович

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСКО-
ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО     
“МЕЛИХІВСЬКЕ”

 З історичної довідки архівного фонду колгоспу «Заветы Ильича» видно, 

що в селі Мелихівка, Мелихівської сільської Ради, Старовірівського району, 

Харківської області з 1943 по 1953 рік було створено 3 колгоспи : «Труд», 

«Путь крестьянина», «Культурный хлебороб». У 1953 році були об’єднані  у 

колгосп імені Маленкова, у 1957 – колгосп «Заветы Ильича» , у 1994 році пере-

творений у КСП « Труд», 17 січня 2000 року реформовано в ПОСП «Труд». 

ТОВ СП «Мелихівське» є правонаступником ПОСП «Труд» на підставі 

рішення учасників ( протокол № 1 від 10 травня 2000 р.) та зареєстрований 

10.07.2000 року. 

Основний вид діяльності: Вирощування зернових культур (крім рису), 

бобових культур і насіння олійних культур.

 У 2019 році на площі  3 983,64 га, отримано товарної продукції :

• Пшениці озимої -52 ц/га.,

• Кукурудзи – 63,6 ц/га.,

• Соняшника – 30 ц/га..

З 2013 року ТОВ СП «Мелихівське» співпрацює з представництвом фран-

цузької фірми ТОВ «МАЇСАДУР СЕМАНС УКРАЇНА» по виробництву насіннє-

вого матеріалу соняшнику та кукурудзи.

СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ
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Заступник генерального       

директора  — 

БАКМАНЯН арМен 

володЯйович

ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКО-
ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«НАРЕК»

Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Нарек» (надалі – 

ПОСП «Нарек») засноване 30 травня 2002 року. Генеральним директором є 

Айвазян Какавік Генріковна, заступник генерального директора – Бакманян 

Армен Володяйович. 

Підприємство є платником податку на додану вартість та платником єди-

ного податку четвертої групи. 

Основний вид діяльності згідно з КВЕД-2010: 01.11 – вирощування зер-

нових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, 01.46 – 

розведення свиней.

Для здійснення господарської діяльності ПОСП «Нарек» орендує земельні 

ділянки приватної власності у фізичних осіб (паї) та землі державної власно-

сті сільськогосподарського призначення сільськогосподарські угіддя (рілля) 

загальною площею 1693 га.

Протягом п’яти років ПОСП «Нарек» здійснювало реконструкцію сви-

нокомплексу. Встановлено сучасну вентиляційну систему, автоматизовану 

систему годування, завдяки якій йде раціональний розподіл кормів, клімат- 

контроль, щільові поли. Завдяки оптимізації комплексу є можливість збільшити 

продуктивність тварин та знизити витрати на виробництво. У 2019 році підпри-

ємством завезено Данські племінні свинки, чистопородні племінні свинки породи 

Данський Ландрас, чистопородні племінні кнури породи Данський Дюрок та 

Данський Йоркшир. ПОСП «Нарек» планує розбудовувати свино-товарну ферму 

та збільшувати поголів’я свиней для реалізації переробним підприємствам. 

Підприємство постійно оновлює транспортні засоби для обробітку ріллі, 

слідуючи останнім новітнім технологіям.

За 2019 рік валовий дохід підприємства складає 42 223,3 тис.грн. Собі-

вартість вирощеної продукції становить:

Ячмінь – 385,00 грн/ц;

Пшениця – 371,00 грн/ц;

Кукурудза на зерно – 211,00 грн/ц;

Нут – 1996,00 грн/ц;

Соняшник – 341,00 грн/ц.
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Середня кількість працюючих – 31 особа. Фонд оплати праці – 1 628,1 тис.грн. 

Середньомісячна зарплата за 2019 рік становить 4376,62 грн.

ПОСП «Нарек» своєчасно та в повному обсязі сплачує податки та збори. 

За попередній рік всього сплачено податків – 9 077,1 тис.грн. В тому числі:

- податок на додану вартість – 7 006,5 тис.грн;

- податок на доходи з фізичних осіб – 974,9 тис.грн;

- єдиний податок четвертої групи – 481,9 тис.грн;

- військовий збір – 83,0 тис.грн;

- податок на нерухоме майно – 6,4 тис.грн;

- єдиний соціальний внесок – 369,5 тис.грн;

- орендна плата за землю держ.власності – 154,9 тис.грн.
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Генеральний директор  — 

ГЛЯНЬ іван данилович

ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАР-
СЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ІМ.ФРУНЗЕ

Колгосп ім.Фрунзе, заснований в 1930 році, 16.11.1995 р. перейменовано 
в КСП ім.Фрунзе. В зв’язку з реорганізацією КСП ім.Фрунзе перейменовано в 
ПСП ім.Фрунзе 15.01.2000 р.

ПСП ім.Фрунзе займається вирощуванням зернових і технічних культур, 
виробництвом молока,виробництвом продукції тваринництва –вирощуванням 
худоби у живій вазі ВРХ, поросят до 2-місячного віку,  свиней 2-4 місяці та 
відгодівлею свиней старше 4-х місяців.

Виробничі досягнення:

• Наявність ріллі - 4140,75

• Валовий дохід (тис.грн.) - 95820,1

• Рентабельність (%) - 42

• Собівартість 1 цнт.продукції (грн.)

• Озима пшениця - 307,63

• Ячмінь - 301,26

• Кукурудза на зерно - 271,69

• Соняшник - 566,81

• Молоко - 521,01

• Приріст ВРХ - 4541,56

• Приріст свиней - 2380,19

• Середня кількість працюючих (чол.) - 145

• Фонд оплати праці (тис.грн.)  - 19501

• Середньомісячна оплата праці (грн.) - 11215,00

• в т.ч. працівників тваринництва - 11198,00

• працівників тракторних бригад - 13483,00

• Затрати на 1 га ріллі всього (грн.) - 22934,60

• Податки всього (тис.грн.) - 23092,8

• в т.ч. фіксований с/г податок (тис.грн.) - 1359,6

• екологічний податок (тис.грн.) - 1,3

• орендна плата за землю комунальної 

• власності (тис.грн.) - 487,6

• єдиний соціальний внесок (тис.грн.) - 4342,5

• ПДВ (тис.грн.) - 9836,0

• податок на 1 га ріллі (грн.) - 5576,9
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• Нараховано орендної плати за 

• земельні паї (тис.грн.) - 15131,2

• орендна плата на 1  - 4174,00 грн.
У 2019 році врожайність зернових склала 44,9ц/га, кукурудзи на зерно 

– 52,5 ц/га, соняшника – 28,5 ц/га. Валовий надій склав 29051ц, надій на 1 
фуражну корову – 9078 кг, валовий приріст по ВРХ з початку року -164,1 т, 
середньодобовий приріст з початку року 733 г,

валовий приріст по СТФ з початку року 260,2 т, середньодобовий приріст 
з початку року –відгодівля - 588 г.

ПСП ім.Фрунзе для перспективи подальшого розвитку придбає насіння 
нових високоврожайних сортів с/г культур в рослинництві, застосовує нові 
передові технології по обробці грунту та вирощуванню с/г культур, за допомо-
гою нової техніки. В подальшому господарство планує займатися переробкою 
молока.

Підприємство постійно приймає участь у благодійних акціях, виступає 
меценатом при проведенні різноманітних заходів.
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Директор  — 

ВОВЧЕНКО ВІктор

 Миколайович

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ГУСАРІВСЬКЕ»

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Гуса-

рівське» є одним з ведучих господарств Балаклійського району, основним 

завданням якого є виробництво, переробка і реалізація сільськогосподарської 

продукції на основі раціонального використання землі, виробничих фондів, 

покращення умов праці та побуту людей. 

Підприємство засновано 6 березня 2000 року на базі колишнього КСП 

ім. Леніна і є його повним правонаступником. Юридична адреса: Харківська 

область, Балаклійський район, с. Гусарівка, вул. Миру, 30. З початку утворення 

і по теперішній час господарство очолює директор, заслужений працівник 

сільського господарства України Вовченко Віктор Миколайович. 

Головною метою підприємства є виробнича діяльність, спрямована 

на отримання максимальної кількості прибутку для інвестування основного 

виробництва.

На території підприємства знаходиться 2 села – с. Гусарівка та с. Воло-

буївка, в яких проживає біля 900 чоловік.

Загальна площа орендованих підприємством сільськогосподарських 

земель складає 5586 га. В господарстві є 2 молочно-товарні ферми на 550 

голів дійного стада та 1952 голови ВРХ, а також свиноферма.

За 2019 р.  підприємство налічує середньооблікову кількість постійних 

працівників  165 чоловік  та  9 сезонних.

Підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових, технічних куль-

тур з розвиненим виробництвом молока та м’яса ВРХ. Питома вага продукції 

рослинництва в структурі товарної продукції складає 70%, тваринництва 30%. 

На протязі 20 років роботи керівництво господарства постійно працює 

над забезпеченням зниження собівартості продукції та підвищенням її рен-

табельності. Для досягнення цієї мети реалізується стратегія, яка містить 

наступні елементи:

1. Будівництво та введення в експлуатацію на протязі 10 років власних 

зерносховищ потужністю більше 22 тис. тон, що дало змогу економії коштів на 

послугах елеватора.

2. Монтаж та введення в експлуатацію зерносушилки потужністю 100 тон 

за добу.

СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ
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3. Будівництво та реконструкція молочного залу фірми «Вестфалія» в с. 

Гусарівка та  фірми «ДеЛаваль»  в с. Волобуївка.

4. Щорічне нарощування ВРХ  стада з  859 голів у 2000 р. до  2502 голів у 

2020 р. та підвищення їх продуктивності. 

5. Проведення постійної роботи над удосконаленням раціонів годівлі 

тварин, а також придбання нової сучасної техніки для заготівлі, приготування 

та роздачі кормів (силосний комбайн «Ягуар» - 2 шт., кормозмішувач  верти-

кальний  V-MIX Plus 10W-1S.

6. Селекційна робота для покращення генофонду тварин (закупівля спер-

мопродукції для штучного запліднення тварин).

7. Повне оновлення на протязі 20 років машинно-технічного парку тех-

нікою імпортного виробництва. Так, господарство має: зернозбиральні ком-

байни «Джон Дір» та NEW HOLLAHD, силосні комбайни «Ягуар», трактори 

«Джон Дір» та «Кейс», сівалки,  дискові борони, культиватори, техніка для 

заготівлі сіна фірми Пьотінгер.

8. Для збільшення врожайності сільськогосподарських культур переваж-

ним залишається дотримання науково-обгрунтованої системи  сівозмін, вне-

сення органічних та мінеральних добрив, удосконалення технологічних карт 

вирощування рослин.

За 20 років господарювання в СТОВ «Гусарівське» зроблений капіталь-

ний ремонт механічної майстерні, тракторної бригади, гуртожитку для сезон-

них робітників, їдальні, автозаправочної станції, офісної будівлі, побудовані 

сучасні сіносховища. Для ефективної роботи бухгалтерської служби придбане 

нове сучасне комп’ютерне обладнання та бухгалтерські програми, прово-

диться постійне навчання кадрів. Керівництво господарства дбає не тільки про 

виробництво, а ще піклується про добробут населення та матеріально допо-

магає  соціальній сфері. З кожним роком збільшує відрахування до бюджету:

2017 рік – 11258,3 тис. грн.

2018 рік – 14602,4 тис. грн.

2019 рік – 18127,6 тис. грн.

Так, в перерахунку на 1 га ріллі за 2019 рік господарством сплачено 3226 

грн. обов’язкових платежів та зборів та 109864,25 грн. на одного середньо 

облікованого працівника. 

За роки своєї діяльності керівництвом налагоджені міцні партнерські 

зв’язки з провідними виробниками м’ясної і молочної продукції, переробними 

підприємствами – Терра, Рома.
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Директор  — 

ГОЛОВКО анатолій 

Миколайович

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ»   

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Мрія»  

зареєстроване 25.02.2000р. Куп’янською районною державною адміністрацією 

№14651200000000103 .

Дата фактичного початку діяльності 25.02.2000р.

Основними видами діяльності є вирощування зернових культур (крім рису), 

бобових культур і насіння олійних культур, розведення великої рогатої худоби 

молочних порід, свиней.

Всього землі в обробітку у 2019р. – 7088,2 га.

Кількість працюючих на підприємстві –305 чоловік.

Поголів’я ВРХ складає -2489 гол., в т.ч. корів 1050гол., 1433 голів свиней, 

90 страусів. 

Директор - Головко Анатолій Миколайович – досвід роботи на цій посаді і 

взагалі в даному бізнесі 28 років.

Заступник директора  - Головко Галина Степанівна – досвід роботи на цій 

посаді і взагалі в даному бізнесі – 23 років. 

Головною метою створення підприємства є здійснення виробництва та реа-

лізації сільськогосподарської продукції, а також надання  учасникам Товариства 

та іншим особам послуг щодо ведення сільського господарства та здійснення 

інших пов’язаних з ним видів діяльності, а також проведення іншої підприєм-

ницької діяльності з метою одержання прибутку.

Нагороди підприємства:

2016-диплом Асамблеї ділових кіл-лідер підприємництва України 2016;

2016-диплом Асамблеї ділових кіл-Золотий символ якості національних 

товарів та послуг;

2017-диплом Асамблеї ділових кіл-краще підприємство  України 2017;

2017-національний сертифікат національного бізнесу-рейтингу лідер року 2017;

2018-національний сертифікат національного бізнесу-рейтингу лідер року 2018;

2019-національний сертифікат національного бізнесу-рейтингу лідер року 2019;
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За час роботи підприємство займалося:

• вирощуванням  і реалізацією сільськогосподарської продукції, відго-

дівлею худоби , реалізацією продукції тваринництва;

• оптовою торгівлею  продукції власного виробництва;

• благоустрієм  територій;

• наданням допомоги закладам освіти та культури.

Дохід за 2019 рік склав –  168651,0 тис.грн., прибуток -  12817.0 тис.грн.
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Голова — 

БЕЛІК Олександр Євгенович

СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ)      
ГОСПОДАРСТВО «БЕЛІК»

Селянське (фермерське) господарство «Белік» зареєстровано 11 квітня 

1995 року, здійснює виробничу та комерційну діяльність з метою одержання 

максимального прибутку.

   Господарство має потужний машино-тракторний парк, який постійно 

оновлюється. Сучасний трактор John Deer, трактора вітчизняного вироб-

ництва та три комбайна , що дає можливість збирати урожай  в коротші 

строки і забезпечити високу урожайність. Також придбана причіпна тех-

ніка для посіву та обробітку грунту переважно іноземного виробництва. З 

кожним роком підприємство звертає увагу на впровадження інтенсивних 

технологій в процесі, і тому кожного року машино-тракторний парк забез-

печується новою технікою.

   Рослинництво – це основний напрямок виробництва в господарстві, 

тому з кожним роком впроваджуються нові технології в вирощуванні сіль-

ськогосподарських культур, що дає змогу отримувати якісний та високий 

врожай, з найменшими затратами. Це й оновлений машино-тракторний парк, 

внесення вчасно та в достатній кількості якісних добрив, посів якісним насін-

ням, своєчасний догляд за посівами. Так завдяки впровадженню інтенсивних 

технологій господарство досягло високих врожаїв у вирощуванні зернових 

та технічних культур.

Виробничі досягнення 2019 року:

• Рілля – 1682 га

• Чистий дохід - 24270,9 тис. грн

• Рентабельність підприємства – 110%

Урожай 2019:

• Озима пшениця – 22400ц

• Ячмінь – 300 ц

• Горох – 3200 ц

• Кукурудза на зерно – 30300 ц

• Соняшник – 3904 ц.

Середня кількість працівників 24 чол.

Фонд оплати праці 1414,4 тис. грн.

Середньомісячна ОП 4912 грн.

Всього податків: 6046,8 тис. грн

• В т. ч. єдиний податок 4 групи – 273,8 тис. грн

• Єдиний соціальний внесок – 296,0 тис. грн
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• Податок з доходів фізичних осіб – 499,6 тис. грн

• Військовий збір – 40,4 тис. грн

• Орендна плата з юр. осіб – 57,0 тис. грн.
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Директор  — 

БОРИСЕНКО Михайло 

олексійович

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ”ЛАН” 

ТОВ «Лан» Коломацького району, Харківської області 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 1973 га орендованої 

землі (паї) .

Основним напрямком  виробництва є вирощування зернових та технічних 

культур. Вся вирощена продукція зберігається у власних зерносховищах. 

Завдяки стабільним фінансовим показникам, постійній роботі в ефек-

тивному використанні всіх видів ресурсів та постійному інвестуванні прибутку 

в розвиток виробництва, за останні 3 роки підприємство оновило машин-

но-тракторний парк та інші основні засоби на 90%. В рослинництві впроваджу-

ються сучасні технології вирощування с/г культур .

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

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

На підприємстві працює 32 чол. Підприємство має низьку плинність кадрів 

завдяки достатньому рівню заробітної плати ,тому на підприємстві працюють 

цілі сімейні династії. Працівники забезпечуються повним соц.пакетом, до свята 

працівника сільського господарства робітники отримують цінні подарунки. 

Також господарство на постійній основі надає благодійну підтримку дитячому 

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

зроблено в реконструкцію районного стадіону, благоустрій центрального 

пляжу, облаштування спортивних та дитячих майданчиків, ремонт дорож-

нього покриття. Для ремонту житла та придбання інших  товарів працівникам 

та пайовикам надається фінансова допомога. На протязі року господарство 

бере участь у всіх міроприємствах району.

СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ



АСОЦІАЦІЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

www.appu.kharkov.ua

73



АСОЦІАЦІЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

www.appu.kharkov.ua

74

Генеральний директор  — 

 ЧЕРНЯК Михайло Михайлович

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                   
«ХАРКІВАГРО-2000»

 

        ТОВ  Харківагро-2000 було засновано 17 лютого 2000 року. Посаду гене-

рального директора займає Черняк М.М., посаду головного бухгалтера Коз-

лова О.В. Підприємство займається сільськогосподарською діяльністю 01.11, 

а саме вирощуванням зернових та технічних культур. Чисельність працівників  

становить 94 особи. Підприємство має потужний машино-тракторний парк, 

а саме трактори Case Magnum, John Deere, посівні комплекси John Deere та 

Gaspardo, комбаєни Case 2388, John Deere та інші сільськогосподарські агре-

гати .

Підприємство використовує засоби захисту рослин та посівний матеріал       

провідних іноземних компаній Сингента, BASF, BAYER, Pioneer та інші, що дає 

завжди позитивний результат в нашому засушливому регіоні.

Впроваджуються новітні технології - такі як точне землеробство та GPS 

моніторинг сільськогосподарської техніки.

Ці всі показники дозволяють підприємству вести еколого-економічне зем-

леробство із раціональним використанням землі.

Основна мета підприємства це досягнення високих показників врожайно-

сті, забезпечення місцевого населення роботою та його збагачення.

СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ
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Генеральний директор  — 

РИБАК василь васильович

ПРИВАТНЕ СІЛЬСКОГОСПОДАР-
СЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЯВІР»

 

        ПСП “Явір” розташоване в с.Мурафа Краснокутського району Харківської 

області на території Мурафської сільської ради.

Господарство в сільськогосподарському виробництві використовує землю 

на правах оренди земельних паїв жителів с.Мурафа та прилеглих населених 

пунктів. Загальна площа земель в обробітку, які використовуються для виро-

щування сільгоспкультур - 3606,13 га. Метою діяльності ПСП «Явір» є ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, вирощування зернових та 

технічних культур - пшениці, ячменю, соняшнику, кукурудзи.

Станом на 01.08.2020 року облікова чисельність працюючих складає      

155 чоловік. Середня заробітна плата за показниками першого півріччя 2020 

року становить 6400,00 грн.

Одним з важливих виробничих підрозділів підприємства є зерносушиль-

ний комплекс, який застосовується в господарстві для сушіння, доробки і збе-

рігання зерна. Виробнича потужність зерносушарки дає можливість здійснити 

доробку від 800 до 1000 тонн зернових культур за добу в залежності від воло-

гості. Зерносушарка та перші дві ємності, кожна з яких містить по 2 тисячі тонн 

зерна, виробництва польської фірми «АРАЙ» були введені в експлуатацію у 

2013 році. В подальшому на даному об’єкті з залученням Харківської фірми 

«Варіант Агро Буд» були змонтовані та у 2015 році введені в дію три ємності 

для зберігання зерна в кількості 6 тисяч тонн кожна одиниця.

Загальна місткість ємностей розрахована на зберігання 22 тисяч тонн 

пшениці.

СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ
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Голова правління  — 

АРУТЮНОВ валерій ашотович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»

АО «Трест Житлобуд-1» є однією з найбільших i найстаріших будівельних 

компаній України i найбільшим забудовником Харкова. 

Трест черпає свою історію з 1947 року, коли MBO CPCP заснував буді-

вельний трест - Харківський союзний будівельний трест Міністерства вищої 

освіти СРСР, що пiзніше реорганізувався в Житлобуд-1. 

Компанія відома будівництвом об’єктів житлової нерухомості, будівни-

цтвом та реконструкцією храмів, культурних та соціальних об’єктів Харкова.

До основних видiв діяльності компанії належать:

• Будівництво житлових i нежитлових будівель;

• Діяльність в галузі інжинірингу, геології та геодезії, надання послут 

технічного консультування в цих галузях;

• Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;

• Купівля та продаж власного нерухомого майна;

• Виробництво будівельних металевих конструкцій i частин конструкцій;

• Виробництво будівельних виробів iз пластмас.

Завдяки замкнутому циклу виробництва Трест Житлобуд-1 пропонує 

покупцям мінімальні ціни та високу якicть будівництва. Завдяки довіри до 

бренду, компанія постійно нарощує темпи виробництва. Так, у період з 2015 по 

2019 роки Трест Житлобуд-1 збільшив об’єм введених до експлуатації о6’єктів 

з 58 000 м2 до 300 000 м2 у 2019 році. Це говорить про те, що будівництво у 

Харкові поступово стає стовпом економіки i Трест Житлобуд-1 займає значне 

місце в економіці Харкова та його соціальному житті. Об’єкти Треста можливо 

побачити у всіх районах міста, від міських лікарень до кінотеатрів, вiд житло-

вих будинків до храмів.

Житло6уд-1 бере учать у будівництві та реконструкції таких відомих 

о6’єктів, як: реставрація театру iм. О.С. Пушкіна (2003р.), реставрація фонтану 

«Каскад» (2004), будівництво колонади в парку iм. Максима Горького (2006), 

реконструкція «Дзеркального Струменя» (2007), відновленні центрального 

парку iм. Максима Горького (2011), будівництві Церкви Святих Жон Мироно-

сиць (2015 р.) i багато інших. Більшість з цих об’єктів стали гордістю Харкова 

та є вiзитними картками міста.

Наразі, 65% житлової забудови міста ведеться Трестом Житлобуд-1. За 

ці роки було реалізовано понад 318 проектів, по6удовано та реконструйовано 

понад 22 храми та 35 о6’єктів культури.

СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА ТА ДЕВЕЛОПМЕНТУ
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Трест активно підтримує та популяризує спортивно-культурне життя 

міста. Постійно підтримує та виступає спонсором великих спортивних івентів, 

таких як Міжнародний Харківський Марафон, Марафон «Визволення» і багато 

інших. Компанія володіє власним жіночим футбольним клубом (ЖФK «Житло-

буд-1»), який в свою чергу є одним з найтитулованіших жіночих футбольних 

клубів України і грає у Bищий Лізі чемпіонату України серед жінок.

Також Компанія має понад 155 різноманітних нагород та відзнак.
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Генеральний директор - художній 

керівник, Заслужений діяч 

мистецтв України —

ОРІЩЕНКО Олег Володимирович

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ І      
БАЛЕТУ ІМ. М. ЛИСЕНКА

Харківський Національний академічний театр опери і балету (після ребрен-

дінгу 2018 р. «СхідОпера») - один з найстаріших вітчизняних музичних театрів, 

перший в Україні державний театр опери та балету, спадкоємець кращих тра-

дицій української  і світової культури. Історія музичного театру в Харкові веде 

відлік з 1780 року, коли в Україні була вперше поставлена музична вистава. 

З 1891 року театр постійно працював в колишньому Комерційному клубі на 

Римарській, а з 1991 р. - в новому приміщенні на вул. Сумській.  

  Зразком для музикантів, співаків і танцівників нової епохи стала творчість 

корифеїв виконавського мистецтва, що  органічно сприймається у зв’язку з тра-

диціями майстрів української сцени.  Харківський оперний завдяки цьому худож-

ньому співзвуччю знайшов неповторне творче обличчя.  Сучасна історія театру 

веде відлік від 1925 року, коли театр було реорганізовано в Харкові, тодішній 

столиці України. У грудні 1944 року театру було присвоєне ім’я М. Лисенка. Цією 

акцією були відзначені заслуги колективу в становленні національного музич-

ного мистецтва і увічнена пам’ять його засновника, автора першої національної 

опери «Тарас Бульба» (світова премєра відбулась в Харкові). 

Наші митці творять сучасну світову культуру поряд з колегами з різних 

країн у найкращих світових культурних локаціях. До того ж наш театр як лабо-

раторія сучасної української опери та балету продовжує роботу на новому, 

більш високому щабелі. Багато вистав національного репертуару (композитори 

Ю. Мейтус, Д. Клебанов, В. Губаренко, І.Ковач) було вперше поставлено саме 

на харківській сцені.   

Насиченим визначними мистецькими подіями був для театру минулий 

сезон. 22 січня 2019 року підписано договір про приєднання до організації Ореra 

Europa, що об’єднує близько 200 оперних театрів та фестивалів з 43 країн світу. 

Відбулися прем’єри резонансних вистав. Балет «Містерії Пандори» на музику 

Р.Вагнера, що є першим та єдиним балетом на музику видатного композитора 

в Україні. Цікавим поєднанням класичних традицій та сміливих інновацій  виріз-

няється світова прем’єра  вистави   «Лебедине озеро. Water fantasy» (аналогів їй 

немає не тільки в Україні, а й у Європі). Оригінальним першопрочитанням опери 

«Любов до трьох апельсинів» С. Прокоф’єва  порадували наші митці харківсь-

ких глядачів (вистава увійшла у шорт-лист конкурсу - премії «Гра»). Вперше 

оперні артисти та танцівники у двох програмах опанували оригінальний жанр 

мюзиклу, бродвейського шоу. Колектив театру із великим успіхом виступив на 



фестивалях «OPERAFEST TULCHYH» та «НАМЕТФЕСТ» і вперше побував у 

невеликих містах України, де оперу взагалі не чули наживо.

Нині,  у  складні  для світового театрального мистецтва часи, Схід OPERA 

продовжує спілкуватися із своїми глядачами та створює унікальні онлайн 

проекти, основною метою яких є популяризація оперного та балетного мис-

тецтва та, найголовніше, підтримка звязків з глядачами під час карантину.  

Серед них «Театр на дивані», у рамках якого театр транслює в онлайн режимі 

записи кращих вистав, перший в Україні інтерактивний проект #е-овації, що 

транслюється на офіційному You Tube каналі театру та   надає можливість тися-

чам шанувальників театрального мистецтва зазирнути за лаштунки театру. 

 Також було презентовано Першу Українську Музично-Театральну Рези-

денцію Схід OPERA, створену для співтворчості молодих композиторів, лібре-

тистів, режисерів, диригентів, хореографів, художників сценографів, худож-

ників по костюмах, художників з медіаарту та проектних арт-менеджерів. Крім 

того, у цьому році на базі Схід OPERA проходитиме єдиний в Україні,  вже 

другий конкурс молодих композиторів. 

Готуються до постановки масштабні проекти: балет «Спартак» А.  Хачату-

ряна та опера «Вишиваний» А. Загайкевич, що прикрашатимуть афішу   145-го,   

ювілейного сезону першого українського державного театру опери та балету
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Генеральний директор  — 

КАРАЧЕНКО Юрій 

анатолійович

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОР-МЕДІА»

ТОВ «ФАКТОР-МЕДІА» — медіакомпанія, що з’явилася внаслідок еволю-

ційного розвитку Видавничого будинку «Фактор». Компанія є лідером на ринку 

всеукраїнських бухгалтерських видань. 

Головні принципи нашої роботи — компетентність і професіоналізм. Уже 

понад 25 років нам довіряють підприємці, бухгалтери, аудитори, юристи, еко-

номісти, фахівці бюджетних організацій. 

У наш портфель журналів входять: 

• «Податки & бухоблік»; 

• «Оплата праці»; 

• «Бухгалтер 911»; 

• «Бюджетна бухгалтерія»; 

• «Держслужбовець»; 

• «Місцеве самоврядування»; 

• «Радник старости». 

Загальний наклад видань за 2019 рік становить 280 тис. примірників, із 

них українською мовою — понад 200 тис. примірників.

Персонал ТОВ «ФАКТОР-МЕДІА» налічує близько 120 фахівців. Ком-

панія пишається роботою 48 штатних авторів-експертів, які працюють над 

випусками видань. Наші консультанти на «гарячій лінії» щодня надають 

близько 150 відповідей на запитання передплатників. 

Ми обираємо найбільш ефективні технології: і управлінські, і виробничі, 

що дозволяє нам досягати максимальної ефективності навіть у такий непро-

стий час. Завдяки високому рівню заробітної плати та зваженій внутрішній 

соціальній політиці плинність кадрів на підприємстві мінімальна. Ми дуже ціну-

ємо компетентність і професіоналізм наших співробітників, відповідальність за 

результат та особистий внесок у загальний успіх компанії. 

У 2016 році компанія отримала почесний статус «Підприємство року — 

2016» Міжнародного економічного рейтингу «Ліга Кращих».

У 2020 році «Бухгалтер 911» визнано найкращим бухгалтерським медіа в 

Національній премії Ліга:Закон «Вибір бухгалтера — 2020». 

Політикою компанії завжди було і залишається чесне та відкрите ведення 

бізнесу.
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Директор  — 

НОВІКОВ Володимир 

Володимирович

ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ 
«ЗДОРОВ’Я»

Группа компаній «Здоров’я» вже понад століття зберігає стійкі позиції 

на фармацевтичному ринку, а останніми роками зробила впевнений ривок 

уперед. До групи входять - ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», ТОВ 

«ХФП» «Здоров’я народу», ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС» і ТОВ «Фармекс 

Груп». 

На фармацевтичний ринок України виведено більше 680 найменувань 

лікарських засобів, здійснюються постійні інвестиції в переоснащення вироб-

ництва та підготовку персоналу, станом на 2019 р. створено більше 2980 робо-

чих місць для фахівців фармацевтичного сектору, група компаній отримала 

престижні національні та міжнародні нагороди, втілюються соціальні проєкти 

для малозабезпечених верств населення та ветеранів, проводиться спонсор-

ська підтримка освітніх та національних проєктів.

У 2019 р. компанія «Здоров’я» запустила виробництво нових форм 

випуску, а саме лінійку рідких лікарських форм у вигляді стіків (саше) та пре-

паратів у формі таблеток шипучих. Ліки у формі стіків, що містять переважно 

сиропи та розчини для орального застосування, дозволяють зручно та швидко 

дозувати необхідні препарати. Тож група компаній «Здоров’я», підтримуючи 

розважливе споживання та піклуючись про бюджет пересічного українця, 

поповнила свій продуктовий портфель препаратами, що випускаються у формі 

стіків, серед яких відомі бренди Амброксол-Здоров’я та Амброксол-Здоров’я 

Форте, Грипоцитрон-Бронхо.

Ще однією дуже зручною та ефективною формою випуску ліків є шипучі 

таблетки. Після розчинення у воді вони утворюють розчин, який має вигляд 

газованого напою з приємним смаком. Така лікарська форма характеризується 

швидкою фармакологічною дією і завдає менше шкоди шлунку порівняно з 

таблетками. Саме з огляду на вищенаведені дані у 2019 р. групою компаній 

«Здоров’я» було зареєстровано низку продуктів у формі шипучих таблеток. 

Вже продаються в аптеках препарати Парацетамол Солюбл, Парацетамол 

Екстра, Ацетилка.

19–20 вересня 2019 р. на честь 20-ї річниці з нагоди заснування Дня 

фармацевтичного працівника України в Харкові було проведено науково-прак-

тичну конференцію з міжнародною участю «Сучасна фармація: історія, реалії 

та перспективи розвитку». Генеральним спонсором ювілейного заходу висту-

пила група фармацевтичних компаній «Здоров’я». У рамках конференції 
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одне з найбільших вітчизняних підприємств з виробництва лікарських засобів 

відзначили нагородою «Лідер фармацевтичної галузі». Також ряд співробіт-

ників групи компаній «Здоров’я» були нагороджені пам’ятними грамотами та 

подяками Харківської обласної та міської державних адміністрацій за заслуги у 

сфері розвитку фармацевтичного сектору і всієї галузі охорони здоров’я.

Голова наглядової ради ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» Олек-

сандр Доровський, заслужений працівник фармації України (Указ Президента 

України від 19 серпня 2008 р. № 726/2008), на честь 20-річного ювілею Дня 

фармацевтичного працівника був нагороджений почесною відзнакою за ваго-

мий особистий внесок у соціально-економічний розвиток фармації України, 

активну громадську діяльність, багаторічну сумлінну працю на благо україн-

ського народу з щирою вдячністю та глибокою пошаною від багатотисячної 

фармацевтичної громади України.

16–18 вересня 2019 р. відбулася міжнародна виставка CPhI Middle East & 

Africa в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати), в якій взяли участь 238 компаній 

(з яких 80 — уперше) із 43 країн.

Україна на цій міжнародній виставці була представлена лише двома 

фармацевтичними компаніями, одна з яких — група компаній «Здоров’я». 

«Здоров’я» є активним міжнародним гравцем і продовжує активно розши-

рювати географію своєї міжнародної присутності, регулярно беручи участь у 

найбільших міжнародних галузевих виставках, на яких представляє українську 

продукцію в одному ряду з глобальними фармацевтичними компаніями, демон-

струючи значний інноваційний потенціал України.

З 5 до 7 грудня 2019 р. у В’єтнамі проходила міжнародна 26-та виставка 

Vietnam Medipharm Expo 2019. Виставка об’єднала 350 компаній з таких країн, як 

США, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Пакистан, Україна, Білорусь, Єгипет, 

Індія, Угорщина, Казахстан, Іран, Сінгапур, Корея, Тайвань, Таїланд, Китай, 

Малайзія, Іран, Китай, Індія, В’єтнам. Захід зібрав більше 15 тис. відвідувачів 

та більш ніж 300 провідних світових виробників і постачальників обладнання та 

приладів для медичної та фармацевтичної галузей. У цьому році група компаній 

«Здоров’я» підтвердила затребуваність своїх препаратів за кордоном на одній з 

найбільших галузевих виставок і була єдиною українською компанією, яка взяла 

участь у Vietnam Medipharm Expo. Відповідність всіх циклів виробництва вимогам 

належної виробничої практики (Good Manufacturing Practice — GMP) ставить 

«Здоров’я» в один ряд з провідними світовими виробниками і дозволяє гідно 

представляти Україну на міжнародному фармацевтичному ринку.
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Директор  — 

ГРИЗОДУБ олександр іванович

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФАР-
МАКОПЕЙНИЙ ЦЕНТР ЯКОСТІ                   
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ»

Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр 

якості лікарських засобів» (далі «Фармакопейний центр») був створений 

наказом МОЗ України від 19.03.1992 р. № 50 як незалежна структура на базі 

ДНЦЛЗ для експертизи і затвердження аналітичної нормативної документації 

(АНД) на лікарські засоби (фармацевтичної частини реєстраційного досьє), і 

вироблення загальних вимог до якості лікарських засобів (ЛЗ). 

Первісна назва – Фармакопейний комітет, з 20.08. 1993 р. - Державне 

підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», з 12.11.2008 р. - 

Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості 

лікарських засобів».

Підприємство знаходиться у сфері управління Державної служби України 

з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Фармакопейний центр  (ФЦ) працює на госпрозрахункових засадах.

Основні структурні підрозділи: відділ Державної Фармакопеї України; 

Відділ валідації та стандартних зразків, Лабораторія фармакопейного 

аналізу, Відділ експертизи й оформлення АНД; Сектор розробки та впро-

вадження Програми професійного тестування; Сектор експериментальної 

підтримки розробки монографій на лікарську рослинну сировину, а також 

підтримуючі господарські і фінансові структури. ФЦ видає науковий журнал 

«Фармаком», зареєстрований в Департаменті атестації кадрів Міністерства 

освіти.

ФЦ нараховує понад 100 працівників. Науковий потенціал: 15 кандидатів 

наук (з них 6 мають звання доцента та старшого наукового співробітника), 

7 докторів наук (з них 3 мають звання професора та 1 член-кореспондент 

НАН України).

На момент отримання незалежності системи АНД в Україні не існувало, 

тому на первинному етапі вся АНД проходила експертизу та затвердження в 

ДП «Фармакопейний центр» (ФЦ) при узгодженні регламенту в ДНЦЛЗ. Це 

дозволило на первинному етапі контролювати якість ЛЗ і закласти основи для 

створення реєстраційних досьє. 

СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
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Оскільки в незалежній Україні початково була відсутня система держав-

ного контролю якості ЛЗ, то при ФЦ в 1992 р. була створена перша в Україну 

акредитована лабораторія – Лабораторія фармакопейного аналізу, яка взяла 

на себе функцію передреєстраційного контролю та попереднього контролю 

(перший промисловий випуск). Після створення відповідних лабораторій Дер-

жінспекції ці функції були передані до неї. 

ФЦ спільно з Фармакологічним центром і Держінспекцією було розро-

блено пакет документів, що дозволяє ввозити в Україну імпортні субстанції (в 

СРСР ця процедура займала 10-15 років) і використовувати для виробництва 

ЛЗ. Спільно з Фармакологічним центром і ДНЦЛЗ була розроблена також про-

цедура розробки і виробництва генеричних препаратів в Україні, яка займала 

6-12 міс. і гарантувала якість ЛЗ. Це дозволило за короткий термін налаго-

дити в Україні виробництво генериків і фактично створило нову вітчизняну 

фармацевтичну промисловість. На початковому етапі створення національної 

фармацевтичної промисловості (90-і роки) значна частина специфікацій на 

генерики, а також переважна більшість хроматографічних  методик і методик 

контролю мікробіологічної чистоти, були розроблені співробітниками ФЦ.

Починаючи з 1998 р., ФЦ поступово передає функції експертизи реє-

страційних досьє Фармакологічному центру і зосереджується на створенні і 

забезпеченні національної системи забезпеченні якості ЛЗ. 

Основні завдання і напрямки роботи ФЦ, згідно Статуту:

• Розробка, підтримка і видання Державної Фармакопеї України 

(ДФУ).

• Розробка і підтримка Національної системи фармацевтичних стан-

дартних зразків ЛЗ (ФСЗ),.

• Контроль якості лікарських засобів (ЛЗ) за завданням Держлікін-

спекції.

• Організація і проведення Програм професійного тестування лабора-

торій контролю якості ЛЗ (ППТ)..

• Міжнародне співробітництво.

• Випереджуюча стандартизація.
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Директор  — 

ОСЬКІНА Марина 

володиМирівна

ТОВ НВП «ЕКОПРОМ» 

ТОВ НВП «ЕКОПРОМ» було засновано в 2001 р. та посіло почесне місце 

серед провідних компаній на ринку України. За період існування було розро-

блено і погоджено більш ніж 7500 одиниць проектних і дозвільних документів.

Завдяки штату висококваліфікованих спеціалістів з багаторічним досві-

дом роботи підприємство самостійно виконує роботи з підготовки пакетів 

документів та їх супроводу до прийняття позитивного рішення у відповідних 

державних природоохоронних установах, а саме:

• надає комплекс екологічних послуг, у перелік яких входить розробка 

і узгодження дозвільних документів у сфері охорони атмосферного 

повітря, ґрунту, водних ресурсів, поводження з виробничими від-

ходами, нормування водоспоживання і водовідведення, а також 

надання консультацій і рекомендацій у сфері екологічного законо-

давства України, заповнення статистичних форм звітності.

На базі ТОВ НВП «ЕКОПРОМ» функціонує атестована вимірювальна 

екологічна лабораторія, що проводить вимірювання згідно з галуззю атестації.

Професійне виконання екологічних послуг та орієнтація на індивідуаль-

ний підхід до потреб клієнтів знайшли відповідне визнання.

Починаючи з 2001 р. підприємство очолює перші місця в Національному 

бізнес-рейтингу України та Міжнародному економічному рейтингу «Ліга 

кращих» за офіційними даними органів статистики в номінаціях «Фінансо-

во-господарської діяльності», «Показники масштабів виробництва та плато-

спроможності», а також у рейтингу згідно з профілюючим КВЕД-2010 «72.19 

Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і тех-

нічних наук».

СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ У СФЕРІ ПРАВА, КОНСАЛТІНГУ, НАУКОВОЇ ТА 
ТЕХНІЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
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Директор  — 

АСТАШЕНКОВ ЄвГен 

васильович

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКО-
ВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО        
«ТУРБОЕНЕРГОСЕРВІС»»

3 дня свого заснування в 1993 році ТОВ «Науково-виробниче шдпри-

ємство «Турбоенергосервіс» здійснює технічне керівництво з монтажу та 

ремонту турбін, що вироблені АТ «Турбоатом» для теплових і атомних елек-

тростанцій, розташованих в Україні та за її межами.

Для виконання робіт на АЕС України ДП НАЕК «Енергоатом» затвердило 

в 2019 році ТОВ «НВП «Турбоенергосервіс» своїм постачальником і надало 

йому право виконувати технічний супровід експлуатації’, монтажу, ремонту, 

модернізації, випробувань і налагодження турбінного устаткування для АЕС 

«НАЕК «Енергоатом». Термін дії Рішення п’ять років.

Треба визначити, що 2019 рік для підприємства був ознаменований знач-

ними трудовими перемогами.

На АЕС «Пакш», в Угорщині, під технічним керівництвом шефперсоналу 

підприємства було успішно завершено модернізацію циліндрів високого тиску 

на всіх восьми турбінах. Для угорців ця робота дала додаткові мегавати, а для 

«Турбоатому» розширила співробітництво з вигідним і надійним замовником.

В найкоротші строки за 40 днів на АЕС «Козлодуй», що в Болгарії, за 

участю фахівців підприємства на турбіні потужністю 1000000 квт виконані 

роботи з заміни елементів проточної частини ЦВТ.

Перші пуски турбіни підтвердили правильність розрахунків конструкторів 

СКБ «Турбоатом». Потужність турбін зросла на 10 відсотків. Завдяки цьому 

успіху на «Турбоатомі» очікується замовлення модернізації другої турбіни - 

мільйонника на цій АЕС.

Великий обсяг модернізації турбін на Вірменський АЕС, яка є основним 

постачальником електроенергії для закавказької держави, дозволив не тільки 

підняти їх потужність, а також підвищити їх надійність, що вкрай важливо для 

держави у зимовий максимум.

Також в 2019 році під наглядом фахівців підприємства виконано монтаж 

нових конденсаторів на Запорізькій та Южно-Українській АЕС, що надало цим 

АЕС можливість підняти потужність кожної з турбін на 50 Мвт.
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В названих трудових перемогах є вагомий внесок фахівців підприємства, 

високий рівень кваліфікації яких визначається керівництвом електростанцій. А 

це, в свою чергу, сприяє своечасній сплаті по договорам. I, як наслідок, заро-

бітна плата та податки підприємством сплачуються повністю та у встановлені 

строки.
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Генеральний директор  — 

ГУЖВИНСЬКА лариса 

володиМирівна

КОМПАНІЯ «КНИЖКОВИЙ КЛУБ 
«КЛУБ СІМЕЙНОГО ДОЗВІЛЛЯ»

Компанія «Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» була заснована 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. Підприємство динамічно розвивається вже протягом 

20-ти років й завдяки використанню міжнародного досвіду й надання своїм 

клієнтам сервісу найвищого рівня, Клуб зайняв найвищу позицію на україн-

ському книжковому ринку.

На сьогоднішній день, «Клуб Сімейного Дозвілля» — лідер видавничої 

галузі та найбільший дистриб’ютор книжкової продукції в Україні. Асортимент 

нараховує більше 900 найменувань, публікує близько 400 новинок щороку. Це 

також найбільша книжкова дистриб’юторська компанія, що об’єднує близько 1 

мільйона сімей по всій Україні «Книжкового клубу «Клуб Сімейного Дозвілля». 

Роздрібна мережа Клубу налічує 60 магазинів у всіх найбільших містах нашої 

країни. Сайт та інтернет – магазин bookclub.ua провідний книжковий портал 

України, на який кожного дня заходять близько 50 тисяч відвідувачів. Крім 

власної мережі книгарень, продукцію компанії представлено більш ніж у 400 

торгівельних точках країни: найбільших книжкових мережах, будівельних та 

продуктових супермаркетах. 

Стратегія роботи «Книжкового клубу «Клуб Сімейного Дозвілля» - це 

детальний аналіз споживчого ринку, що дозволяє розробляти видавничі 

плани, знаходити нових перспективних авторів, купувати права на видання й 

видавати цікаві іноземні новинки та книжкові серії в усіх літературних жанрах. 

Наша місія як видавництва — зробити доступними для українського читача 

найкращі вітчизняні й зарубіжні літературні твори.

 Основою видавничого портфелю є бестселери, що мають успіх та 

читацьку аудиторію в усьому світі. Це — світові бестселери, що посідають 

верхні рядки рейтингів престижних видань, книги-лауреати світових літера-

турних премій, найвідоміші праці у жанрі бізнес, психологія та саморозвиток.

У авторському портфелі «Книжкового Клубу «Клуб Сімейного Дозвілля» 

більше півтори сотні видатних імен титулованих класиків і сучасників: Еріх 

Марія Ремарк, Стівен Кінг, Ден Браун, Деніел Кіз, Донна Тартт, Анджей Сап-

ковський, Пола Гоукінз, Маркус Зузак, Джоджо Мойєс, Пауло Коельйо, Чак 

Поланік, Мішель Уельбек. Сучасна українська проза представлена найвідомі-
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шими авторами: лауреат Шевченківської премії Василь Шкляр, Золотий автор 

України Люко Дашвар, переможець премії «Книга року ВВС» та лауреат премії 

Президента України Сергій Жадан, багаторазовий переможець конкурсу 

«Коронація Слова» Андрій Кокотюха. Серед зірок української літератури — 

лауреат Шевченківської премії, історик Сергій Плохій, автор численних бест-

селерів Макс Кідрук, «Золота письменниця України» Світлана Талан, один з 

найтитулованіших авторів країни Володимир Лис, популярна письменниця 

Симона Вілар та ін. 

Досягнення компанії «Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» в 

різних сферах діяльності підтверджені безліччю почесних нагород, а успіхи 

Клубних авторів відзначено найпрестижнішими національними й міжнарод-

ними літературними преміями.

 «Клуб Сімейного Дозвілля» з січня 2014 року є ексклюзивним представ-

ником 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 ката-

логи, інтернет-магазин bottegaverde.ua.

«Клуб Сімейного Дозвілля» допомагає клієнтам зробити його дозвілля 

захоплюючим, цікавим і різноманітним шляхом читання книг (художніх та 

освітніх), шляхом полегшення побуту і створення сімейного затишку за допо-

могою товарів, придбаних в Клубі.

Команда досвідчених менеджерів, яка націлена на успішне досягнення 

цілей підприємства, має численні нагороди «Лідер галузі», Почесний знак 

— орден «За високий професіоналізм», Лауреат премії «Український Націо-

нальний Олімп» у номінації «Видавець року», відзнаки «Найкращий книжковий 

магазин» конкурсу «Фаворит успіху» та Лідер галузі Національного бізнес-рей-

тингу. Підприємство, вийшло на рівень великих платників податків, має наго-

роду переможця рейтингу платників податків «Партнер держави», «Сумлінні 

платники податків».
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Генеральний директор  — 

СЕМЕРИК тарас Михайлович

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТД ИРБИС»

ТОВ «ТД ИРБИС» вже більше 29 років є одним із провідних постачальни-

ків якісних компонентів, які забезпечують функціонування державного та при-

ватного секторів економіки України – видобувної та обробної промисловості, 

електроенергетики, металургії, машинобудування, металообробки,  сільського 

господарства, харчової промисловості, транспорту та інших. 

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

підшипники, лінійні напрямні, ланцюги всіх типів, привідні паси, конвеєрні 

стрічки, мотор-редуктори, фільтри, комплектуючі для промислових трансмі-

сій, системи змащення та мастильні матеріали, ущільнення, а також надаємо 

послуги з технічного сервісу.

Станом на 2020 рік  в компанії успішно функціонує  система менеджменту 

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 робо-

чих місць, впроваджено систему охорони праці, працює розвинена система 

філіалів, зокрема у м. Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Кременчузі, Сумах, 

Миколаєві,  Тернополі, Рівному, Винниці, та місць зберігання товарів загаль-

ною площею більше 14 000 кв.м.,  функціонує логістична система з доставки 

товарів власним автотранспортом по України.

Все це  дозволяє задовольняти потреби споживачів широким діапазоном 

якісних товарів, кваліфікованих послуг у сфері інжинірингу, діагностики та 

модернізації вузлів та механізмів, що сприяє розвитку економіки України. 

На підприємстві діє затверджена політика в області якості, згідно якої 

високий рівень очікуваної якості продукту та послуги визначає тільки клієнт.  

Наше завдання – своєчасно почути та задовольнити потребу клієнта у товарі 

та послузі високої якості.

Додатково до поставок широкого спектру продукції ТОВ «ТД ИРБИС» 

пропонує впровадження на підприємствах системи вібраційного контролю 

та діагностики, лазерної вивірки і динамічного балансування промислового 

обладнання, яке може проводитися за трьома напрямками: 1) надання послуг 

та робіт з віброконтролю, діагностики та лазерної вивірки; 2) проведення 

таких робіт з подальшим оснащенням підрозділів підприємств засобами вібро-

контролю, діагностики та лазерної вивірки; 3) комбінація першого та другого 
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– поставка обладнання, а для його впровадження і використання власними 

силами клієнта проведення навчання спеціалістами ТОВ «ТД ИРБИС».

Перевагами співпраці з нами вважаємо: єдину логістику з можливістю 

здійснити поставку товару з «сьогодні на сьогодні», можливість створення 

складських позицій згідно поточних потреб клієнта (підписання TFO-контр-

акту), проведення комплексного розрахунку по вузлам та механізмам, мож-

ливість повного забезпечення матеріально-технічними ресурсами з одних рук, 

забезпечення виїзду технічних спеціалістів до клієнта у стислі терміни, сервіс з 

розпізнання деталей вузлів та надання технічного супроводу у їх заміні.





НОМІНАЦІЯ  
«СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК 

ПОДАТКІВ У СФЕРІ ФІНАНСОВОЇ 
ТА СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
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Голова правління  — 

ПАХОМОВ валерій олексійович

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО     
«СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК 
«ГРАНТ»»

Акціонерне Товариство «Східно-Український банк «ГРАНТ» ( АТ «БАНК 

«ГРАНТ» ) створено 26 липня 1991 року.

         Головний офіс Банку знаходиться в м. Харків. Мережа АТ «БАНК 

«ГРАНТ» станом на 01.01.2020 р.  нараховує 18 відділень,   розташованих     в  

м.Харкові та Харківській області, в містах Києві, Одесі, Полтаві, Сумах і в Шостці.

         АТ «БАНК «ГРАНТ» відноситься до групи банків з приватним капі-

талом та станом на 01.01.2020 р. займає між банками своєї групи 14 місце за 

розміром статутного капіталу, 26 місце – за загальними активами, 31 місце 

– за загальними зобов’язаннями та 14 місце – за отриманим прибутком.

        Банк активно працює практично за всіма напрямками банківського 

бізнесу, надаючи широкий спектр послуг для фізичних та юридичних осіб, а 

також здійснює послідовну політику впровадження нових банківських техно-

логій та послуг з метою підвищення привабливості цих послуг для споживачів.

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

волів), виданих Національним банком України, Державною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку. Основними напрямками діяльності Банку на 

ринку банківських послуг є:  

• приймання вкладів (депозитів) вiд юридичних та фiзичних осiб; 

• вiдкриття та супроводження поточних рахунків  клiєнтiв; 

• розмiщення залучених коштів вiд свого iменi та на власний ризик; 

• надання гарантiй, поручительств та iнших зобов’язань вiд третiх осiб; 

• випуск, покупку, продаж i обслуговування чеків, векселiв та iнших 

оборотних платiжних iнструментів; 

• випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з викорис-

танням цих карток; 

• здiйснення операцiй з валютними цiнностями; 

• здiйснення операцiй купiвлi та продажу цiнних паперiв вiд свого iменi 

та за дорученням клiєнтiв; 

• здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди  iнших юридичних осiб; 

• здiйснення депозитарної дiяльнiсті i дiяльності з ведення реєстрiв 

власникiв iменних цiнних паперiв.  
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Для забезпечення потреб населення Банк надає послуги з оренди сейфiв 

для зберiгання цiнностей та документiв, та співпрацює з міжнародною систе-

мою грошових переказів  «Western Union». 

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

ками. Мережа кореспондентських рахунків забезпечує максимально швидке 

проведення розрахунків з контрагентами.  

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

теми (МПС) MasterCard Worldwide. 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.  

АТ «БАНК «ГРАНТ» є членом Європейської Бізнес Асоціації ( EBA – 

European Business Association ). 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СХІДНО – УКРАЇНСЬКИЙ БАНК 

«ГРАНТ» - банківська установа, що надає своїм клієнтам повний спектр 

банківських послуг з незмінно високою якістю обслуговування. Ми – невеликий 

Банк і головна наша відмінність від великих банків в індивідуальному підході 

до кожного клієнта. Ми цінуємо кожного клієнта.         

 Стратегічною метою Банку є мінімізація усіх видів ризиків на які нара-

жається Банк в процесі діяльності, збереження та збільшення фінансової 

стабільності, розширення банківських послуг, впровадження банківських 

технологій та безперервне підвищення рівня обслуговування наших клієнтів і, 

як результат, збільшення клієнтської бази, збереження  позитивної репутації, 

надійного та стабільного Банку.  

Активи Банку станом на 01.01.2020 року становили 1 496,3 млн. грн. 

Джерелами фінансових ресурсів для Банку є власний капітал, залучені 

кошти фізичних та юридичних осіб. Ресурсна база є стабільною, відповідає 

потребам Банку в контексті строковості, стабільності та вартості.

Станом на 01.01.2020 року статутний фонд Банку склав 464,0 млн. грн.,

 балансовий капітал Банку склав 581,1 млн. грн.

Показники діяльності Банку станом 01.01.2020 року склали: рентабель-

ність активів 4,1%, рентабельність капіталу 10,8%, що свідчить про віднесення 

Банку до категорії високорентабельних (рентабельність активів (ROA) більше 

2%, рентабельність капіталу (ROЕ) більше 10%).

Загальна доходність активів (відношення загальних доходів банку до 

його чистих активів) 18,0%. Коефіцієнт ефективності діяльності Банку (відно-

шення загальних доходів банку до його загальних витрат) 129,8%. Відношення 

адміністративно-господарських витрат до операційного прибутку 55,6%.
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