
ПЕРЕМОЖЦІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕЙТИНГУ 

«СУМЛІННІ ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ – 2018» 

 

1. «Сумлінний платник податків у аграрній галузі». 

1.1. «Сумлінний платник податків у аграрній галузі – платник податку на прибуток» 

14291113 ТОВ СП "НІБУЛОН" ВЕЛИКЕ 

1.1. «Сумлінний платник 

податків у аграрній галузі – 

платник податку на 

прибуток» 

Генеральний директор 

ВАДАТУРСЬКИЙ 

ОЛЕКСІЙ 

ОПАНАСОВИЧ 

00992836 
ДП "САРНЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО" 
СЕРЕДНЄ 

1.1. «Сумлінний платник 

податків у аграрній галузі – 

платник податку на 

прибуток» 

Керівник 

ЛЕХКОБИТ ОЛЕГ 

ВОЛОДИМИРОВИЧ 

 

1.2. «Сумлінний платник податків у аграрній галузі – платник єдиного податку 4 групи 

«рослинництво» 

22075725 
ФЕРМЕРСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО "КОНИК" 
СЕРЕДНЄ 

1.2. «Сумлінний платник 

податків у аграрній галузі – 

платник єдиного податку 4 

групи «рослинництво» 

Голова господарства 

МЕЛЕШ ВАСИЛЬ 

ВАСИЛЬОВИЧ 

26568643 ТОВ "АГРОФІРМА ШАБО" МАЛЕ 

1.2. «Сумлінний платник 

податків у аграрній галузі – 

платник єдиного податку 4 

групи «рослинництво» 

В.о. директора 

СОРОКІН ВІТАЛІЙ 

МИКОЛАЙОВИЧ 

 

1.3. «Сумлінний платник податків у аграрній галузі – платник єдиного податку 4 групи 

«тваринництво» 

30563100 

ПРИВАТНЕ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"УКРАЇНА" 

СЕРЕДНЄ 

1.3. «Сумлінний платник 

податків у аграрній галузі – 

платник єдиного податку 4 

групи «тваринництво» 

Керівник 

ОЖИБКО ЯРОСЛАВ 

МИХАЙЛОВИЧ 

 

2. «Сумлінний платник податків у галузі будівництва та девелопменту»  

13860626 ТОВ "ХЛАДОТЕХНИКА" МАЛЕ 

2. «Сумлінний платник 

податків у галузі 

будівництва та 

девелопменту» 

Директор  

БУЗНИК АРТЕМ 

ІГОРОВИЧ 

33862865 ПП "НОРДІК" СЕРЕДНЄ 

2. «Сумлінний платник 

податків у галузі 

будівництва та 

девелопменту» 

Директор 

КОЗИЦЬКИЙ 

СТЕПАН 

ЗІНОВІЙОВИЧ 

05503160 
ПРАТ "ДОМОБУДІВНИЙ 

КОМБІНАТ № 4" 
ВЕЛИКЕ 

2. «Сумлінний платник 

податків у галузі 

будівництва та 

девелопменту» 

Голова Правління 

РАЗСАМАКІН 

АНДРІЙ 

ВІКТОРОВИЧ 

 

3. «Сумлінний платник податків у галузі культури та спорту»  

2224548 ДП НАТРД ІМ.Л.УКРАЇНКИ СЕРЕДНЄ 

3. «Сумлінний платник 

податків у галузі культури 

та спорту» 

Директор-розпорядник 

РЕЗНІКОВИЧ 

МИХАЙЛО 

ІЄРУХИМОВИЧ 

 

 

 



4. «Сумлінний платник податків у галузі інформації та телекомунікацій»  

37570313 ТОВ "ФЛАЙТЕК" МАЛЕ 

4. «Сумлінний платник 

податків у галузі інформації 

та телекомунікацій» 

Директор 

ВИШНІВСЬКИЙ 

МИКОЛА 

ЛЕОНІДОВИЧ 

21673832 ПРАТ "КИЇВСТАР" ВЕЛИКЕ 

4. «Сумлінний платник 

податків у галузі інформації 

та телекомунікацій» 

Президент  

КОМАРОВ 

ОЛЕКСАНДР 

ВАЛЕРІЙОВИЧ 

 

5. «Сумлінний платник податків у галузі охорони здоров’я та соціальної допомоги» 

02647183 

ДП "САНАТОРІЙ ШАЯН" 

ЗАТ ЛІКУВАЛЬНО-

ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ 

ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ 

"УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" 

СЕРЕДНЄ 

5. «Сумлінний платник 

податків у галузі охорони 

здоров’я та соціальної 

допомоги» 

Головний лікар 

ПРОКОПОВИЧ 

ЛЮБОМИР 

НЕСТОРОВИЧ 

20048339 ТОВ ЦСР "АВРОРА" МАЛЕ 

5. «Сумлінний платник 

податків у галузі охорони 

здоров’я та соціальної 

допомоги» 

Генеральний 

директор  

РАДЧЕНКО 

ОЛЕКСАНДР 

ІВАНОВИЧ 

 

6. «Сумлінний платник податків у сфері права, консалтингу, наукової та технічної діяльності»  

3881972 ТОВ "БІІР УКРАЇНИ" СЕРЕДНЄ 

6. «Сумлінний платник 

податків у сфері права, 

консалтингу, наукової та 

технічної діяльності» 

Директор  

СІЛЛЕСЕН НІЛЬС 

ТОМАС 

19464067 
ТОВ "НВП 

"ТУРБОЕНЕРГОСЕРВІС" 
МАЛЕ 

6. «Сумлінний платник 

податків у сфері права, 

консалтингу, наукової та 

технічної діяльності» 

Директор 

АСТАШЕНКОВ 

ЄСГЕН 

ВАСИЛЬОВИЧ 

01897914 

ДП "НАУКОВИЙ 

ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР 

ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І. 

МЕДВЕДЯ МОЗ УКРАЇНИ" 

ВЕЛИКЕ 

6. «Сумлінний платник 

податків у сфері права, 

консалтингу, наукової та 

технічної діяльності» 

Директор 

ПРОДАНЧУК 

МИКОЛА 

ГЕОРГІЙОВИЧ 

 

7. «Сумлінний платник податків у галузі «Промисловість»:  

7.1. «Добувна промисловість і розроблення кар'єрів»  

30694895 ТОВ "КУБ-ГАЗ" СЕРЕДНЄ 

7.1. Сумлінний платник 

податків у галузі 

«Промисловість» - «Добувна 

промисловість і розроблення 

кар'єрів» 

Генеральний 

директор  

КАЧУРІН ЯРОСЛАВ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

36282935 ТОВ "ЗАХІДНАДРАСЕРВІС" МАЛЕ 

7.1. Сумлінний платник 

податків у галузі 

«Промисловість» - «Добувна 

промисловість і розроблення 

кар'єрів» 

Директор  

ГОДИК АНДРІЙ 

МИХАЙЛОВИЧ 

33100376 
ПРАТ "ПРИРОДНІ 

РЕСУРСИ" 
ВЕЛИКЕ 

7.1. Сумлінний платник 

податків у галузі 

«Промисловість» - «Добувна 

промисловість і розроблення 

кар'єрів» 

Генеральний 

директор  

МАЛЬКОВ 

ОЛЕКСІЙ ІЛЛІЧ 

 

 

 

 



7.2. «Переробна промисловість»  

7.2.1. Сумлінний платник податків у галузі «Переробна промисловість» - виробництво 

харчових продуктів      

20608169 
ТОВ 

"БІЛОЦЕРКІВХЛІБОПРОДУКТ" 
СЕРЕДНЄ 

7.2.1. Сумлінний платник 

податків у галузі «Переробна 

промисловість» - виробництво 

харчових продуктів 

Директор 

ШИЛОВ ІВАН 

ПЕТРОВИЧ 

 

7.2.2. Сумлінний платник податків у галузі «Переробна промисловість» - виробництво 

напоїв і тютюнових виробів     

31859085 ТОВ "АКВА ПОЛЯНА" МАЛЕ 

7.2.2. Сумлінний платник 

податків у галузі «Переробна 

промисловість» - виробництво 

напоїв і тютюнових виробів 

Директор 

СУБОТОВСЬКИЙ 

ВОЛОДИМИР 

ВІТАЛІЙОВИЧ 

00377511 
ПРАТ "КАРЛСБЕРГ 

УКРАЇНА" 
ВЕЛИКЕ 

7.2.2. Сумлінний платник 

податків у галузі «Переробна 

промисловість» - виробництво 

напоїв і тютюнових виробів 

Генеральний 

директор 

ШЕВЧЕНКО ЄВГЕН 

ВІКТОРОВИЧ 

   

7.2.3. Сумлінний платник податків у галузі «Переробна промисловість» - текстильне 

виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів      

32795248 ТОВ "А.М.ІТРО" СЕРЕДНЄ 

7.2.3. Сумлінний платник 

податків у галузі «Переробна 

промисловість» - текстильне 

виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри 

та інших матеріалів 

Директор  

БЕРНАРДІ 

АНДЖЕЛО 

309507 ТДВ "ЛЬВІВСЬКИЙ МАЯК" МАЛЕ 

7.2.3. Сумлінний платник 

податків у галузі «Переробна 

промисловість» - текстильне 

виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри 

та інших матеріалів 

Директор 

ВИГОВСЬКИЙ 

ВІКТОР 

АНТОНОВИЧ 

    

 7.2.4. Сумлінний платник податків у галузі «Переробна промисловість» - оброблення деревини та 

виготовлення   виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та 

рослинних матеріалів для плетіння, поліграфічна діяльність, тиражування  записаної інформації  

35797190 
ТЗОВ "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ 

ФАНЕРНИЙ ЗАВОД" 
СЕРЕДНЄ 

7.2.4. Сумлінний платник 

податків у галузі «Переробна 

промисловість» - оброблення 

деревини та виготовлення   

виробів з деревини та корка, 

крім меблів; виготовлення 

виробів із  соломки та 

рослинних матеріалів для 

плетіння, поліграфічна 

діяльність, тиражування  

записаної інформації 

Керівник 

ТРОФИМЧУК 

РОМАН ПЕТРОВИЧ 

37711540 ТОВ "ПЕРФЕКТ ПАК" МАЛЕ 

7.2.4. Сумлінний платник 

податків у галузі «Переробна 

промисловість» - оброблення 

деревини та виготовлення   

виробів з деревини та корка, 

крім меблів; виготовлення 

виробів із  соломки та 

рослинних матеріалів для 

плетіння, поліграфічна 

діяльність, тиражування  

записаної інформації 

Директор 

ТЕЛІШЕВСЬКИЙ 

СЕРГІЙ 

МИХАЙЛОВИЧ 

 

 

 



7.2.5. Сумлінний платник податків у галузі «Переробна промисловість» - виробництво 

паперу та паперових виробів   

34711238 ТзОВ "ЕТІСОФТ-УКРАЇНА" СЕРЕДНЄ 

7.2.5. Сумлінний платник 

податків у галузі «Переробна 

промисловість» - 

виробництво паперу та 

паперових виробів 

Директор 

КРАВЧИШИН ОЛЕГ 

ІВАНОВИЧ 

00278876 
АТ "СЛОВ'ЯНСЬКІ 

ШПАЛЕРИ - КФТП" 
ВЕЛИКЕ 

7.2.5. Сумлінний платник 

податків у галузі «Переробна 

промисловість» - 

виробництво паперу та 

паперових виробів 

Генеральний 

директор  

МУРАЙ ВІКТОР 

ПЕТРОВИЧ 

 

7.2.7. Сумлінний платник податків у галузі «Переробна промисловість» - виробництво 

хімічних речовин і хімічної продукції  

30648854 ТзОВ "СНЄЖКА-УКРАЇНА" СЕРЕДНЄ 

7.2.7. Сумлінний платник 

податків у галузі «Переробна 

промисловість» - 

виробництво хімічних 

речовин і хімічної продукції 

Генеральний 

директор ПАВЛУСЬ 

МАРЕК ТАДЕУШ  

 

7.2.8. Сумлінний платник податків у галузі «Переробна промисловість» - виробництво 

основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів    

481198 ПАТ «ФАРМАК" ВЕЛИКЕ 

7.2.8. Сумлінний платник 

податків у галузі «Переробна 

промисловість» - 

виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 

Виконавчий директор 

КОСТЮК 

ВОЛОДИМИР 

ГРИГОРОВИЧ 

39289080 
ТОВ "КАЛИНА МЕДИЧНА 

ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ" 
СЕРЕДНЄ 

7.2.8. Сумлінний платник 

податків у галузі «Переробна 

промисловість» - 

виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 

Директор  

ХАРЧИК ПАВЛО 

ЮРІЙОВИЧ 

 

7.2.9. Сумлінний платник податків у галузі «Переробна промисловість» - виробництво 

гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції   

00333888 

ПрАТ "ВЕТРОПАК 

ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ 

СКЛОЗАВОД" 

ВЕЛИКЕ 

7.2.9. Сумлінний платник 

податків у галузі «Переробна 

промисловість» - 

виробництво гумових і 

пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної 

продукції 

Директор  

ПРІНКО ПАВЕЛ 

АНАТОЛІЙ 

25093118 
ТОВ "ТЕРІХЕМ 

ТЕРВАКОСКІ" 
СЕРЕДНЄ 

7.2.9. Сумлінний платник 

податків у галузі «Переробна 

промисловість» - 

виробництво гумових і 

пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної 

продукції 

Виконавчий директор 

РУДОЛЬФ 

КРАЙНЯК 

 

 

7.2.10. Сумлінний платник податків у галузі «Переробна промисловість» - металургійне 

виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування  

34154265 ТОВ "А-ЛАП" МАЛЕ 

7.2.10. Сумлінний платник 

податків у галузі «Переробна 

промисловість» - 

металургійне виробництво, 

виробництво готових 

металевих виробів, крім 

машин і устаткування 

Директор 

УРБАН ЯНОШ 



32882217 
ТОВ "ДЕНА МЕТАЛ 

УКРАЇНА" 
СЕРЕДНЄ 

7.2.10. Сумлінний платник 

податків у галузі «Переробна 

промисловість» - 

металургійне виробництво, 

виробництво готових 

металевих виробів, крім 

машин і устаткування 

Директор 

ВОЛОШИН ГАЛИНА 

ЄВГЕНІВНА 

 

7.3. «Машинобудування»:  

7.3.1. Сумлінний платник податків у галузі «Машинобудування» - виробництво машин і 

устаткування, електронної та оптичної продукції  

20054481 ПрАТ "БРОТЕП-ЕКО" 

МАЛЕ 

7.3.1. Сумлінний платник 

податків у галузі 

«Машинобудування» - 

виробництво машин і 

устаткування, електронної та 

оптичної продукції 

Генеральний 

директор 

ГРИШУК 

МИХАЙЛО 

СТЕПАНОВИЧ 

30150047 ПП "АРТОН" СЕРЕДНЄ 

7.3.1. Сумлінний платник 

податків у галузі 

«Машинобудування» - 

виробництво машин і 

устаткування, електронної та 

оптичної продукції 

Директор 

БОНДАРЕНКО 

ВЛАДИСЛАВ 

МИКОЛАЙОВИЧ 

214534 
ПАТ "ЗАВОД 

"ПІВДЕНКАБЕЛЬ" 
ВЕЛИКЕ 

7.3.1. Сумлінний платник 

податків у галузі 

«Машинобудування» - 

виробництво машин і 

устаткування, електронної та 

оптичної продукції 

Генеральний 

директор 

ЗОЛОТАРЬОВ 

ВОЛОДИМИР 

МИХАЙЛОВИЧ 

 

7.3.2. Сумлінний платник податків у галузі «Машинобудування» - виробництво транспортних засобів  

14312921 

ДП «ЗАПОРІЗЬКЕ 

МАШИНОБУДІВНЕ 

КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 

ПРОГРЕС» ІМЕНІ 

АКАДЕМІКА О. Г. ІВЧЕНКА 

ВЕЛИКЕ 

7.3.2. Сумлінний платник 

податків у галузі 

«Машинобудування» - 

виробництво транспортних 

засобів 

Директор 

КРАВЧЕНКО 

ІГОР 

ФЕДОРОВИЧ  

21174655 ТОВ "БРІГ" СЕРЕДНЄ 

7.3.2. Сумлінний платник 

податків у галузі 

«Машинобудування» - 

виробництво транспортних 

засобів 

Директор 

РАДІОНОВ 

ВЯЧЕСЛАВ 

МИКОЛАЙОВИЧ 

 

  

7.4. Інші види переробної промисловості.  

36001428 ТОВ "ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" СЕРЕДНЄ 
7.4. Інші види переробної 

промисловості 

Директор 

ШЕСТАК 

ГЕНАДІЙ 

АНАТОЛІЙОВИЧ 

 

8. «Сумлінний платник податків у сфері торгівлі»  

05509659 

ПРАТ "КИЇВСЬКИЙ 

КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ 

КОМБІНАТ" 

ВЕЛИКЕ 
8. «Сумлінний платник податків 

у сфері торгівлі» 

Генеральний 

директор 

Семенець Віктор 

Михайлович 

14285992 
СП у формі ТОВ "Д'ЮТІ ФРІ 

ТРЕЙДІНГ" 
СЕРЕДНЄ 

8. «Сумлінний платник податків 

у сфері торгівлі» 

Директор 

ЛАПОНОГ 

РОМАН 

МИХАЙЛОВИЧ 



22103657 ТОВ "ЛАТУЖ" МАЛЕ 
8. «Сумлінний платник податків 

у сфері торгівлі» 

Директор 

БІЛИНЕЦЬ 

НАДІЯ 

ГРИГОРІВНА 

 

 9. «Сумлінний платник податків у сфері послуг»  

25264533 ПІІ "ВІП-РЕНТ" СЕРЕДНЄ 
9. «Сумлінний платник податків у 

сфері послуг» 

Директор 

КАПЕЛЬНІКОВ 

ХАЙМ ВІТАЛІ 

36808350 
ТОВ "САМБІРСЬКА 

СОНЯЧНА СТАНЦІЯ" 
МАЛЕ 

9. «Сумлінний платник податків у 

сфері послуг» 

Директор 

КОЗИЦЬКИЙ 

МАКСИМ 

ЗІНОВІЙОВИЧ 

 

10. «Сумлінний платник податків у сфері транспорту та зв’язку»  

31326988 
ТОВ "ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ І 

ЛОГІСТИКА" 
СЕРЕДНЄ 

10. «Сумлінний платник 

податків у сфері транспорту та 

зв’язку» 

Директор 

ПЛОСКІНА 

ОЛЕГ ІЛЛІЧ 

20572069 ДП "МА "БОРИСПІЛЬ" ВЕЛИКЕ 

10. «Сумлінний платник 

податків у сфері транспорту та 

зв’язку» 

Генеральний 

директор 

РЯБІКІН 

ПАВЛО 

БОРИСОВИЧ 

34568736 
ТОВ "КАТ КАРГО ЛОДЖІСТІКС 

УКРАЇНА" 
МАЛЕ 

10. «Сумлінний платник 

податків у сфері транспорту та 

зв’язку» 

Директор 

АНТУАН ЛУІ 

МАРІ РІТЦ 

 

11. «Сумлінний платник податків у сфері фінансової та страхової діяльності»: 

11.1. Сумлінний платник податків у сфері фінансової діяльності   

09807862 АТ "КРЕДОБАНК" ВЕЛИКЕ 
11.1. Сумлінний платник податків 

у сфері фінансової діяльності 

Голова 

правління 

ШАТКОВСКІ 

ҐЖЕҐОЖ 

СТАНІСЛАВ 

35145288 
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

"ЕКО-ДІМ" 
МАЛЕ 

11.1. Сумлінний платник податків 

у сфері фінансової діяльності 

Директор 

КАЧЕРАЙ 

ВАСИЛЬ 

ПЕТРОВИЧ 

  

11.2. Сумлінний платник податків у сфері страхової діяльності    

13647967 СТЗДВ "ЗАХІД-РЕЗЕРВ" МАЛЕ 

11.2. Сумлінний платник 

податків у сфері страхової 

діяльності 

Генеральний 

директор 

МАТІЯШ 

ВАЛЕРІЙ 

МИКОЛАЙОВИЧ 

 

12 . «Сумлінний платник податків у сфері управління активами та нерухомістю»  

30928152 ПП "СТЕЛА" МАЛЕ 

12 . «Сумлінний платник податків 

у сфері управління активами та 

нерухомістю» 

Директор 

ГНАТЮК 

ОЛЕГ 

ДМИТРОВИЧ 

 


