Клуб лідерів якості України — це елітне об’єднання кращих українських підприємств, які мають статус призерів Українського національного конкурсу якості. Конкурсу, який з 1996 року проводиться щорічно на засадах Моделі досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM) і організатори якого поставили за мету не просто визначати нагороди, а сприяти
українським компаніям у поступовому і безперервному вдосконаленні на основі самооцінки та опанування найсучаснішого
європейського і світового досвіду.
Мета Клубу, створеного у складі Української асоціації якості в 1998 році, — спільними зусиллями поширювати в Україні ідеї
Загального управління якістю (TQM), формувати позитивну думку суспільства про вітчизняні підприємства, які стали на шлях
постійних удосконалень та забезпечують свою конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому ринках, покращуючи
на міжнародному рівні імідж нашої держави.
У листопаді 2003 року, на честь 5-ї річниці Клубу лідерів якості України, відбулося урочисте відкриття сучасного приміщення
Ділового центру Клубу. Він став окрасою Національного ділового центру «Світ якості України», що створений поруч з Міжнародним виставковим центром відповідно до Програми розвитку інвестиційної діяльності, схваленої Кабінетом Міністрів
України. Введення Ділового центру надало можливість забезпечити діяльність Клубу на постійній і плановій основі.
Клубом керує Рада, до складу якої входять перші керівники усіх клубних підприємств. Засідання Ради відбуваються щоквартально на одному з підприємств-володарів Національної нагороди якості. Перший керівник підприємства, на якому готується чергове засідання Ради Клубу, на час підготовки та проведення засідання отримує статус Голови Ради Клубу та перехідну Булаву. 30-е ювілейне засідання Ради Клубу відбулося у березні 2007 року; у його роботі, окрім членів Ради, взяли участь
представники державних та всеукраїнських громадських організацій.
На чергових засіданнях Ради її члени обмінюються досвідом та секретами досягнутого успіху, аналізують придатність нових методик до реальних умов своїх підприємств і організацій, обговорюють проблеми, вирішують поточні питання діяльності
Клубу. З роками відносини членів Клубу переросли в міцну дружбу — вони стали надійними партнерами і однодумцями.
У Діловому Центрі проводяться також семінари-тренінги для керівників і провідних фахівців клубних підприємств з найактуальніших питань удосконалення, зустрічі членів Клубу з представниками влади та колегами з провідних вітчизняних і закордонних компаній, галузеві семінари за участю фахівців у сфері організаційного управління, прес-конференції з керівниками
підприємств-членів Клубу, виставки-презентації клубних підприємств тощо.

Важливе місце в діяльності Клубу посідає розповсюдження кращої практики ведення соціально спрямованого бізнесу, поширення ідей TQM, ознайомлення промисловців і підприємців з Моделлю досконалості EFQM та методикою самооцінки для
постійного удосконалення діяльності. З цією метою члени Клубу широко використовують різноманітні національні та міжнародні науково-технічні заходи, серед яких особливе місце посідають: «Сузір’я якості» (Судак, останній тиждень червня), Міжнародний форум «Дні якості в Києві» (початок листопада), Міжнародна конференція країн Центральної і Східної Європи (ЦСЄ)
та ін. Експозиція «Клуб лідерів якості України» була представлена на багатьох міжнародних та вітчизняних виставках.
В арсеналі Клубу ініціативи щодо створення Кодексу Честі добропорядного виробника України, розробки Комплексної системи оцінювання та визнання рівнів досконалості підприємств і організацій України, запровадження проекту «Діловий марафон «Сходження до вершин європейської досконалості», заснування Міжнародного турніру з якості країн Центральної і
Східної Європи тощо.
У 2005 році Клуб звернувся до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України з пропозиціями, спрямованими на підвищення ділової досконалості в українській промисловості, запропонувавши свої послуги щодо
передачі кращої практики сучасного ведення бізнесу.
Члени Клубу гідно представляють Україну на міжнародному рівні — кращі з них увійшли до числа фіналістів Європейської
нагороди якості (першими в СНД), отримали статус переможців Міжнародного турніру з якості країн Центральної і Східної
Європи, стали володарями сертифікатів EFQM «Визнання досконалості в Європі».
Клуб зростає і розвивається. Останнім часом його членами стають не тільки кращі бізнесові структури, але й державні організації, органи місцевого самоврядування та державної влади. Клуб вже почав розширювати сферу своєї діяльності за межі України. У 2007 році на його базі створено Клуб лідерів якості країн Центральної і Східної Європи. Відбулися перші спільні засідання
обох клубів на базі підприємств-володарів Нагороди якості країн ЦСЄ.
Робота Клубу лідерів якості України високо оцінена Урядом України, Європейською організацією якості, Європейським фондом управління якістю, національними організаціями з якості інших країн.
Позаду залишилися перші 10 років становлення і розвитку Клубу, попереду — його удосконалення, розширення сфери
впливу, нові ініціативи, реальні справи, спрямовані на підвищення досконалості й конкурентоспроможності вітчизняних виробників. Усі ці роки його незмінним президентом є Петро Якович Калита, а менеджером — Лілія Вацлавівна Стахурська.

Участникам ювілейного 30-го засідання Ради
Клубу лідерів якості України
22 березня 2007 року

Шановні члени Ради Клубу лідерів якості України,
Європейський фонд управління якістю з великим задоволенням вітає вас з нагоди вашого ювілейного 30-го засідання.
Уже впродовж 8 років ми маємо задоволення спостерігати за вашими успіхами на шляху постійного удосконалення та поступового наближення до рівня європейських компаній.
Нам приємно відзначити, що вже більшість компаній-членів Клубу лідерів якості України отримали
від EFQM престижні сертифікати «Визнання досконалості в Європі», а кращі з вас визнані переможцями
Міжнародного турніру з якості країн Центральної і Східної Європи, досягли статусу фіналіста найпрестижнішої на континенті Європейської нагороди якості.
У нашому розумінні Клуб лідерів якості України — це прекрасний інститут сучасного бенчмаркінгу,
«розсадник» ідей Загального управління на засадах якості (TQM), провідник Моделі досконалості EFQM.
З іншого боку, Клуб лідерів якості України є чудовою школою формування соціально спрямованого бізнесу — основи сталого розвитку суспільства, а також авангардом руху за якість і досконалість не тільки в
Україні, але і в Центральній і Східній Європі.
Ми бажаємо вам, шановні колеги, не зупинятися на досягнутих успіхах та ще активніше продовжувати свій шляхетний рух до європейських вершин ділової досконалості.
З повагою,
Генеральний секретар EFQM

Кріс Лебіір,

Шановні члени Ради Клубу лідерів якості України!
Прийміть мої щирі вітання з нагоди Вашого 30-го ювілейного засідання.
8 років тому Вас, представників різних галузей української економіки, об’єднала загальна мета —
покращити соціально-економічний стан на своїх підприємствах, в регіонах та в усій нашій державі.
Заслуговує великої поваги, вдячності і шани Ваше намагання, враховуючи потреби і вимоги споживачів, вжити всіх заходів для постійного підвищення підприємствами своєї досконалості та конкурентоспроможності, випуску продукції лише високої якості.
Використання у роботі сучасних світових і вітчизняних досягнень з системного управління якістю
та вдосконалення систем менеджменту відповідно до міжнародних моделей дозволило Вашим підприємствам, незалежно від їх чисельності, не тільки бути кращими серед українських партнерів, а й отримати
визнання за кордоном.
Дотримання Вашими компаніями концепцій Загального управління якістю та використання Моделі
досконалості Європейського фонду управління якістю, яка задоволення потреб споживачів ставить на
перше місце, сприяє реалізації в Україні «Керівних принципів для захисту прав споживачів» ООН, «Хартії
захисту споживачів» Ради Європи та положень «Хартії основних прав Європейського Союзу».
Накопичений на сьогодні досвід підприємств-членів Клубу лідерів якості України є надбанням нашої держави, адже ці підприємства — локомотив, здатний сприяти виведенню вітчизняної промисловості
та економіки в цілому на сучасний європейський рівень.
Ураховуючи загальнодержавні та регіональні інтереси, бажано, щоб кожне з Ваших підприємств
поділилося досвідом свого вдосконалення з іншими вітчизняними виробниками, надало їм допомогу в
оволодінні кращою практикою ведення цивілізованого бізнесу.
Бажаю Вашим підприємствам вагомих здобутків, а Вам — віри, наснаги та наполегливості у добрих
справах в ім’я розквіту нашої держави.
Перший віце-прем’єр-міністр України,
Співголова Координаційної ради
з питань захисту прав споживачів

Микола Азаров

ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ
кращі серед кращих
ЄВРОПЕЙСЬКА НАГОРОДА ЯКОСТІ
ФІНАЛІСТИ
ВАТ «Броварське шляхово-будівельне управління № 50»
(Київська обл.), МСП, 1999, 2000
ТОВ «Сандора» (м. Миколаїв), МСП, 2001
МІЖНАРОДНИЙ ТУРНІР З ЯКОСТІ
КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ
ПЕРЕМОЖЦІ
ЗАТ «Оболонь» (м. Київ), 2005
ЗАТ «Едем» (м. Дніпропетровськ), 2005
ТОВ «Сандора» (м. Миколаїв), 2006
ТОВ «Дистрибьюторська компанія «Еллада» (м. Севастополь), 2006
Виконавчий комітет Славутицької міської ради (Київська обл.), 2008
ЛАУРЕАТИ
ВАТ «Фармак» (м. Київ), 2005
ДМА «Бориспіль» (Київська обл.), 2005
ЗАТ «Київський завод вуглекислоти» (м. Київ), 2005
ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (Донецька обл.), 2007
ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Дніпропетровська обл.), 2008
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ЯКОСТІ
«ЧЕМПІОН ЧЕМПІОНІВ З ЯКОСТІ 10-РІЧЧЯ (1996-2005 рр.)»
АБСОЛЮТНІ ПЕРЕМОЖЦІ
ЗАТ «Оболонь» (м. Київ), 2005
ЗАТ «Едем» (м. Дніпропетровськ), 2005
ПЕРЕМОЖЦІ У НОМІНАЦІЯХ
ВАТ «Фармак» (м. Київ), 2005
номінація «Постійне навчання, інновації та вдосконалення»
ДМА «Бориспіль» (Київська обл.), 2005
номінація «Управління, що ґрунтується на процесах і фактах»
ЗАТ «Київський завод вуглекислоти» (м. Київ), 2005
номінація «Відповідальність перед суспільством»
ВАТ «Електромаш» (м. Херсон), 2005
номінація «Розвиток персоналу та його залучення до вдосконалення»
ВАТ «Інститут транспорту нафти» (м. Київ), 2005
номінація «Розвиток партнерства»

ВОЛОДАРІ
Української національної
нагороди якості
АТ «Львівська кондитерська фірма «Світоч», м. Львів, ВП, 1997
СП з іспанським інвестором «Інтерсплав», Луганська обл., ВП, 1997
Державний міжнародний аеропорт «Бориспіль», Київська обл., ВП, 1998
ЗАТ «Оболонь», м. Київ, ВП, 1998
ВАТ «Інститут транспорту нафти», м. Київ, ВП, 1999
ВАТ «Фармак», м. Київ, ВП, 1999
ВАТ «Броварське шляхово-будівельне управління № 50», Київська обл., МСП, 1999
ВАТ ПБК «Славутич», м. Запоріжжя, ВП, 2000
ТОВ «Сандора», Миколаївська обл., СП, 2000
ЗАТ «Хмельницька макаронна фабрика», м. Хмельницький, СП, 2000
ПФ «Клініка доктора Куликовича», м. Дніпропетровськ, МП, 2000
ВАТ «Птахокомбінат», м.Кіровоград, ВП, 2001
СУШАТ ЗТ «Весна», м. Львів, ВП, 2001
АТЗТ «Агро-Союз», Дніпропетровська обл., ВП, 2002
ЗАТ «Слобожанська будівельна кераміка», Сумська обл., ВП, 2002
Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА», м. Кіровоград, СП, 2002
ДП ДАК «Хліб України» Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів, Кіровоградська обл., ВП, 2003
ЗАТ «Едем», м. Дніпропетровськ, МСП, 2003
ЗАТ «Київський завод вуглекислоти», м. Київ, МСП, 2003
ВАТ «Вовчанський агрегатний завод», Харківська обл., ВП, 2004
ВАТ «Житомирський маслозавод», м. Житомир, ВП, 2004
ВАТ «Чаплинський маслосирзавод», Херсонська обл., МСП, 2004
ВАТ «Електромаш», м. Херсон, ВП, 2005
ДП «Борщівський спиртовий завод», Тернопільська обл., МСП, 2005
ТОВ «Сандора», Миколаївська обл., ВП, 2006
ТОВ «Агрофірма «Пісчанська», м. Харків, ВП, 2006
ТОВ «Дистрибьюторська компанія «Еллада», м. Севастополь, МСП, 2006
ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», Донецька обл., ВП, 2007
Виконавчий комітет Славутицької міської ради, Київська обл., МСП, 2007
ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», Дніпропетровська обл., ВП, 2008
ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод», Полтавська обл., ВП, 2008
ДП «Український науково-дослідний інститут вагонобудування», Полтавська обл., МСП, 2008
КП «Сумське міське бюро технічної інвентаризації», м. Суми, МСП, 2008
ВП — номінація «Великі підприємства», СП — номінація «Середні підприємства»,
МП — номінація «Малі підприємства», МСП — номінація «Малі та середні підприємства»

Володарі сертифіката Європейського фонду
управління якістю
«Визнання досконалості в Європі»
Володарі сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі – 5*»
ТОВ «Сандора», Миколаївська обл. (2006),
ТОВ «Дистрибьюторська компанія «Еллада», м. Севастополь (2006),
ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», Донецька обл. (2007),
ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», Дніпропетровської обл. (2008),
ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод», Полтавська обл. (2008).
Володарі сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі – 4*»
ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Будівництво та екологія», м. Київ (2006),
ТОВ «АДЕФ-Україна», м. Київ (2006),
ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації»,
м. Харків (2007, 2008),
ЗАТ «Український мобільний зв’язок», м. Київ (2007),
ВАТ «Домобудівний комбінат № 3», м. Київ (2007, 2008),
ДП «Український науково-дослідний інститут вагонобудування», Полтавська обл. (2008),
КП «Сумське міське бюро технічної інвентаризації», м. Суми (2008),
Головне управління державної служби України, м. Київ (2008),
Виконавчий комітет Чернівецької міської ради, м. Чернівці (2008),
Виконавчий комітет Української міської ради, Київська обл. (2008),
ДП «Іллічівський морський торговельний порт», Одеська обл. (2008),
ДП «Житомирський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»,
м. Житомир (2008),
ДП «Криворізький державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»,
Дніпропетровська обл. (2008).
Володарі сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі»
ВАТ «Фармак», м. Київ (2001, 2005),
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», Київська обл. (2001, 2005),
СП «Інтерсплав», Луганська обл. (2001, 2005),
АТЗТ «Агро-Союз», Дніпропетровська обл. (2003),
КП «Київський завод вуглекислоти», м. Київ (2003, 2005),
ЗАТ «Едем», м. Дніпропетровськ (2003, 2005),
ДП ДАК «Хліб України» Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів, Кіровоградська обл. (2003),
ВАТ «Електромаш», м. Херсон (2004, 2005),
ВАТ «Вовчанський агрегатний завод», Харківська обл. (2004),
Ват «Житомирський маслозавод», м. Житомир (2004),
ЗАТ «НВЦ «Трансмаш», м. Луганськ (2004),
ВАТ «Чаплинський маслосирзавод», Херсонська обл. (2004),
ДП «Борщівський спиртовий завод», Тернопільська обл. (2004),
ЗАТ «Оболонь», м. Київ (2005),
ВАТ «Інститут транспорту нафти», м. Київ (2005),
ВАТ «Страхова компанія «Універсальна», м. Київ (2005),
Приватний вищий навчальний заклад Європейський університет, м. Київ (2005).

Підприємства–члени Клубу лідерів якості
України
ЗАТ «Оболонь», м. Київ (з 1998 року)
Державний міжнародний аеропорт «Бориспіль», Київська обл. (з 1998 року)
ВАТ «Фармак», м. Київ (з 1998 року)
АТЗТ «Харківська бісквітна фабрика фабрика», м. Харків (з 1998 року)
ВАТ «Броварське шляхово-будівельне управління № 50», Київська обл. (з 1998 року)
СП «Інтерсплав», Луганська обл. (з 1998 року)
ВАТ «Інститут транспорту нафти», м. Київ (з 1998 року)
Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», Житомирська обл. (з 1998 року)
ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Будівництво та екологія», м. Київ (з 1998 року)
ТОВ «Сандора», Миколаївська обл. (з 1999 року)
ВАТ ПБК «Славутич», м. Запоріжжя (з 1999 року)
ВАТ «М’ясокомбінат «Ятрань», м.Кіровоград (з 1999 року)
ЗАТ «Хмельницька макаронна фабрика», м. Хмельницький (з 1999 року)
ЗАТ «ВЕСНА-ЗАХІД», м. Львів (з 1999 року)
КП «Хмельницька маслосирбаза», м. Хмельницький (з 1999 року)
ВАТ «Чаплинський маслосирзавод», Херсонська обл. (з 2000 року)
Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА», м.Кіровоград (з 2001 року)
ЗАТ «Морський регістр судноплавства», м. Севастополь (з 2001 року)
Випробувальний центр «ПОЛІТЕХ», м. Одеса (з 2001 року)
ВАТ «Тракт», м. Київ (з 2001 року)
Приватна фірма «Клініка доктора Куликовича», м. Дніпропетровськ (з 2001 року)
ДП ДАК «Хліб України» Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів, Кіровоградська обл. (з 2001 року)
ДП «Іллічівський морський торговельний порт», Одеська обл. (з 2001 року)
КП «Київський завод вуглекислоти», м. Київ (з 2002 року)
ВАТ «Херсонський електромашинобудівний завод», м. Херсон (з 2002 року)
ЗАТ «Слобожанська будівельна кераміка», Сумська обл. (з 2002 року)
ЗАТ «Едем», м. Днепропетровськ (з 2003 року)
Приватний вищий навчальний заклад Європейський університет, м. Київ (з 2003 року)
СП «Таврія-Магна», м. Запоріжжя (з 2003 року)
ВАТ «Уманьавтодор», Черкаська обл. (з 2004 року)
Київський колективний завод безалкогольних напоїв «Росинка», м. Київ (з 2004 року)
ВАТ «Вовчанський агрегатний завод», Харківська обл. (з 2004 року)
ДП «Борщівський спиртовий завод», Тернопільска обл. (з 2004 року)
ТОВ фірма «КАГМА», Київська обл. (з 2004 року)
Страхова компанія «Універсальна», м. Київ (з 2005 року)
ДП «Український науково-дослідний інститут вагонобудування», Полтавська обл. (з 2006 року)
ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», Донецька обл. (з 2007 року)
ТОВ «Дистрибьюторська компанія «Еллада», м. Севастополь (з 2007 року)
КП «Сумське міське бюро технічної інвентаризації», м. Суми (з 2007 року)
ТОВ «АДЕФ-Україна», м. Київ (з 2007 року)
ВАТ «Житомирський маслозавод», м. Житомир (з 2007 року)
ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», Дніпропетровська обл. (з 2008 року)
Виконавчий комітет Славутицької міської ради, Київська обл. (з 2008 р.)
ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»,
м. Харків (з 2008 року)
ТОВ «Сатурн Дейта Інтернешнл», м. Київ (з 2008 року)
ТОВ «Євроліфтсервіс», м. Київ (з 2008 року)

Засідання Ради Клубу лідерів якості України
1-е засідання — установче, УСПП, м. Київ, 10.11.1998 р., президент Клубу Калита П.Я.
2-е засідання — ВАТ «Інститут транспорту нафти», м. Київ, 05.02.1999 р., голова правління Тодійчук О.С.
3-є засідання — ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», Київська обл., 21.05.1999 р.,
генеральний директор Шматко М.П.
4-е засідання — СП «Інтерсплав», Луганська обл., 02.09.1999 р., генеральний директор Болденков В.І.
5-е засідання — Українська асоціація якості, м. Київ, 09.11.1999 р., президент Клубу Калита П.Я.
6-е засідання — ВАТ «Фармак», м. Київ, 11.02.2000 р., голова правління Жебровська Ф.І.
7-е засідання — ВАТ «Броварське ШБУ-50», Київська обл., 23.06.2000 р., начальник Гавриленко В.Ф.
8-е засідання — ЗАТ «Оболонь», м. Київ, 20.10.2000 р., генеральний директор Пучок О.Д.
9-е засідання — ЗАТ «Хмельницька кондитерська фабрика «Кондфіл», м. Хмельницький, 26.01.2001 р.,
голова правління Любовецький В.С.
10-е засідання — ВАТ ПБК «Славутич», м. Запоріжжя, 08.06.2001 р., генеральний директор Перетятько П.В.
11-е засідання — ТОВ «Сандора», м. Миколаїв, 08.09.2001 р., генеральний директор Сипко С.О.
12-е засідання — ЗАТ «Оболонь», м. Київ, 21.12.2001 р., генеральний директор Пучок О.Д.
13-е засідання — ЗАТ «Світоч», м. Львів, 22.02.2002 р., президент Тавпаш А.І.
14-е засідання — ВАТ «Птахокомбінат», м. Кіровоград, 17.05.2002 р., голова правління Райкович А.П.
15-е засідання — СУШАТ «Весна», м. Львів, 12.10.2002 р., президент Забігайло М.В.
16-е засідання — ЗАТ «Слобожанська будівельна кераміка», Сумська обл., 28.03.2003 р.,
генеральний директор Телющенко І.Ф.
17-е засідання — АТЗТ «Агро-Союз», Дніпропетровська обл., 14.06.2003 р., голова правління Хорішко В.Д.
18-е засідання — ЗАТ МААК «УРГА», м. Кіровоград, 23.08.2003 р., генеральний директор Шмаєвич Л.І.
19-е засідання — ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», Київська обл., 10.11.2003 р.,
генеральний директор Шматко М.П.
20-е засідання — КП «Київський завод вуглекислоти», м. Київ, 02.04.2004 р.,
голова правління Колотуша М.М.
21-е засідання — ДП ДАК «Хліб України» Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів,
Кіровоградська обл., 27.05.2004 р., директор Гулавський В.Т.
22-е засідання — ЗАТ «Едем», м. Дніпропетровськ, 07.10.2004 р., голова правління Гузенко О.А.
23-є засідання — Українська асоціація якості, м. Київ, 19.12.2004 р., президент Клубу Калита П.Я.
24-е засідання — ВАТ «Фармак», м. Київ, 08.04.2005 р., голова правління Жебровська Ф.І.
25-е засідання — ВАТ «Чаплинський маслосирзавод», Херсонська обл., 10.06.2005 р.,
голова правління Басманов С.В.
26-е засідання — ЗАТ «Оболонь», м. Київ, 21.10.2005 р., генеральний директор Пучок О.Д.
27-е засідання — ВАТ «Інститут транспорту нафти», м. Київ, 03.03.2006 р., голова правління Чепердак М.Г.
28-е засідання — ДП «Борщівський спиртовий завод», Тернопільська обл., 09.06.2006 р.,
директор Гуменюк М.М.
29-е засідання — ВАТ «Електромаш», м. Херсон, 15.09.2006 р., президент Горловський З.Й.
30-е засідання — Діловий центр Клубу лідерів якості України, м. Київ, 22–23.03.2007 р.,
президент Клубу Калита П.Я.
31-е засідання — ВАТ «Житомирський маслозавод», м. Житомир, 15.06.2007 р., голова правління Рудь П.В.
32-е засідання — ТОВ «Сандора», м. Миколаїв, 14.09.2007 р., директор Ланда І.О.
33-є засідання — АТЗТ «Харківська бісквітна фабрика», м. Харків, 21.03.2008 р.,
генеральний директор Коваленко А.А.
34-е засідання — ТОВ ДК «Еллада», м. Севастополь, 20.06.2008 р., директор Дацко О.М.

МАШИНОБУДІВНА ТА МЕТА ЛУРГІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Закрите акціонерне товариство
«Новокраматорський машинобудівний завод»

Суков
Геннадій Сергійович —
голова правління,
генеральний директор
ЗАТ «НКМЗ»

Лауреат 3-го Міжнародного турніру з якості країн Центральної і Східної Європи (2007),
володар сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі – 5*» (2007),
переможець 12-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Великі підприємства» (2007).
Член Клубу лідерів якості України з 2007 року.
Рік заснування: 1934.
Кількість працівників: 15 тис.
Основні види діяльності: випуск прокатного, металургійного, обладнання, кузнечно-пресового, гірськорудного,
гідротехнічного та спеціалізованого обладнання, відливки, поковки.
вул. Орджонікідзе, 5, м. Краматорськ-5, Донецька обл., 84305, Україна
Тел.: +38 (06264) 3 70 80, 7 89 77
Факс: +38 (06264) 7 22 49
E-mail: zm@nkmz.donetsk.ua

Відкрите акціонерне товариство
«АрселорМіттал Кривий Ріг»

Жан Робер Жуе —
генеральний директор
ВАТ «АрселорМіттал
Кривій Ріг»

Лауреат 4-го Міжнародного турніру з якості країн Центральної і Східної Європи в номінації «Великі підприємства» (2008),
володар сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі – 5*» (2008),
переможець 13-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Великі підприємства» (2008).
Член Клубу лідерів якості країн Центральної і Східної Європи з 2008 року.
Член Клубу лідерів якості України з 2008 року.
Рік заснування: 1934.
Кількість співробітників: більш як 40 тис.
Основні види діяльності: виробництво арматурного прокату й катанки зі звичайних та низьколегованих марок сталі, а
також дрібносортного прокату багатоцільового призначення, агломерату, концентрату, чавуну, сталі, коксу, доменних
шлаків.
вул. Орджонікідзе, 1, м. Кривій Ріг, Дніпропетровська обл., 50095, Україна
Тел.:+ 38 (0564) 78 53 01
Факс: + 38 (0564) 92 85 50
E-mail: amkr@arcelormittal.com
www.arcelormittal.com

Відкрите акціонерне товариство
«Херсонський машинобудівний завод»

Горловський
В’ячеслав Захарович —
віце-президент
ПКО «Концерн «Електромаш»

Переможець Всеукраїнського конкурсу якості «Чемпіон чемпіонів з якості 10-річчя (1996–2005рр.)» в номінації
«Розвиток персоналу та його залучення до вдосконалення»,
володар сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі» (2004, 2005),
переможець 10-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Великі підприємства» (2005).
Член Клубу лідерів якості України з 2002 року.
Рік заснування: 1930. З 1994 року — відкрите акціонерне товариство.
З 2002 входить до складу ПКО «Концерн «Електромаш».
Кількість працівників: 1400.
Основні види діяльності: випуск автотракторного обладнання — генераторів, стартерів, магнето, термостатів,
запасних частин до стартерів (приводів та реле).
пр. Ушакова, 57, м. Херсон, 73000, Україна
Тел.: +38 (0552) 26 62 68
Факс: +38 (0552) 49 42 65
E-mail: contact@electromash.com.ua
www. electromash.com.ua

Відкрите акціонерне товариство
«Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»

Лосовський
Геннадій Йосипович —
генеральний директор
ВАТ «Бердичівський
машинобудівний завод
«Прогрес»

Лауреат 1-го Українського конкурсу якості в номінації «За досягнення в області якості продукції» (1996),
фіналіст 5-го та 7-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Великі підприємства» (2000, 2002).
Член Клубу лідерів якості України з 1998 року.
Рік заснування: 1880.
Кількість працівників: 1700.
Основні види діяльності: виробництво обладнання для хімічної, нафто-хімічної промисловості; для харчової
і переробної галузей промисловості; для вугільної, металургійної та гірськорудної галузей промисловості, а також
для електростанцій і промислових котелень.
вул. К.Лібкнехта, 79, м. Бердичів, Житомирська обл., 13306, Україна
Тел.: +38 (04143) 2 21 25, 7 56 19
Факс: +38 (04143) 2 54 87
E-mail: progress_marketing@ukr.net
www.progress.ua

Товариство з обмеженою відповідальністю
з іноземною інвестицією «Таврія–Магна»

Мірошніченко
Михайло Миколайович —
генеральный директор
ТОВ «Таврія–Магна»

Фіналіст 8-го Українського національного конкурсу якості у номінації «Середні підприємства» (2002).
Член Клубу лідерів якості України з 2003 року.
Рік заснування: 1988.
Кількість працівників: 100.
Основні види діяльності: проектування та виготовлення технологічного оснащення і прес-форм для автомобільної
промисловості.
пр. Леніна, 8, м. Запоріжжя, 69063, Україна
Тел.: +38 (061) 224 43 77
Факс: +38 (061) 213 87 37
E-mail: office@tavma.zp.ua
www.tavma.com.ua

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Закрите акціонерне товариство
«Оболонь»

Слободян
Олександр
В'ячеславович —
президент ЗАТ «Оболонь»

Переможець 1-го Міжнародного турніру з якості країн Центральної і Східної Європи (2005),
володар сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі» (2005),
абсолютний переможець Всеукраїнського конкурсу якості «Чемпіон чемпіонів з якості 10-річчя (1996–2005 рр.)»,
переможець 3-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Великі підприємства» (1998).
Член Клубу лідерів якості країн Центральної і Східної Європи з 2008 року.
Член Клубу лідерів якості України з 1998 року.
Рік заснування: 1980.
Кількість співробітників: близько 6 тис.
Основні види діяльності: виробництво пива, безалкогольних і слабоалкогольних напоїв, мінеральної води.
вул. Богатирська, 3, м. Київ, 04655, Україна.
Тел.: +38 (044) 412 84 10
Факс: +38 (044) 412 76 03
general@kiev.obolon.ua
www.obolon.ua, www.obolon.com

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Сандора»

Ніл Старок —
генеральний директор
ТОВ «Сандора»

Фіналіст Європейської нагороди з якості (2001),
переможець 2-го Міжнародного турніру з якості країн Центральної і Східної Європи (2006),
володар сертификата EFQM «Визнання досконалості в Європі – 5*» (2006),
переможець 11-го Українського національного конкурсу якості в номинації «Великі підприємства» (2006),
переможець 5-го Українського національного конкурсу якості в номинації «Середні підприємства» (2000).
Член Клубу лідерів якості України з 1999 року.
Рік заснування: 1995.
Кількість співробітників: 3660.
Основні види діяльності: переробка свіжих овочів та фруктів, виробництво та реалізація соків, нектарів, напоїв та
виноградних вин.
с. Миколаївське, Жовтневий р-н, Миколаївська обл., 57262, Україна
Тел.: +38 (0512) 58 10 58
Факс: +38 (0512) 58 10 41
Е-mail: pr@sandora.mk.ua
www.sandora.ua

Відкрите акціонерне товариство
«М’ясокомбінат «Ятрань»

Райкович
Андрій Павлович —
голова наглядової ради
ВАТ «М’ясокомбінат
«Ятрань»

Переможець 6-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Великі підприємства» (2001).
Член клубу лідерів якості України з 1999 року.
Рік заснування: 1928.
Кількість працівників: 2000.
Основні види діяльності: виробництво м’яса, м’ясопродуктів, ковбасних виробів та копченостей, м’ясних
напівфабрикатів, виробів з птиці та риби, пельменів, вареників.
вул. Братиславська, 2, м.Кіровоград, 25005, Україна
Тел.: +38 (0522) 34 52 80
Факс: +38 (0522) 34 52 99
Е-mail: quality@yatran.com

Дочірнє підприємство ДАК «Хліб України»
Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів

Гулавський
Володимир Тадеушевич —
директор ДП ДАК «Хліб
України» Новоукраїнський
комбінат хлібопродуктів

Переможець 8-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Великі підприємства» (2003),
володар сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі» (2003).
Член клубу лідерів якості України з 2001 року.
Рік заснування: 1894. З 1998 року — ДП ДАК «Хліб України».
Кількість працівників: 600.
Основні види діяльності: зберігання та обробіток зерна, виробництво круп’яних виробів і комбікормів.
вул. Чайковського, 28, м. Новоукраїнка, Кіровоградська обл., 27100, Україна
Тел.: +38 (05251) 2 20 44
Факс: +38 (05251) 2 24 64
E-mail: nupurk@nu.kw.ukrtel.net

Відкрите акціонерне товариство
«Чаплинський маслосирзавод»

Басманов
Сергій Васильович —
голова правління
ВАТ «Чаплинський
маслосирзавод»

Переможець 9-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Малі та середні підприємства» (2004),
володар сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі» (2004).
Член Клубу лідерів якості України з 2000 року.
Рік заснування: 1960. З 1995 року — відкрите акціонерне товариство.
Кількість працівників: 230.
Основні види діяльності: виробництво масла, сиру, заготівля молока.
вул. Бєлінського, 2, смт. Чаплинка, Херсонська обл., 75200, Україна
Тел.: +38 (05538) 2 22 66
Факс: +38 (05538) 2 17 81
E-mail: chms@chap.hs.ukrtel.net

Закрите акціонерне товариство
«Київський завод вуглекислоти»

Колотуша
Михайло Михайлович —
директор ЗАТ «Київський
завод вуглекислоти»

Лауреат 1-го Міжнародного турніру з якості країн Центральної і Східної Європи (2005),
володар сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі» (2003, 2005),
переможець Всеукраїнського конкурсу якості «Чемпіон чемпіонів з якості 10-річчя (1996–2005 рр.)» в номінації
«Відповідальність перед суспільством»,
переможець 8-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Малі та середні підприємства» (2003).
Член Клубу лідерів якості України з 2002 року.
Рік заснування: 1944.
Кількість працівників: 77.
Основні види діяльності: виробництво двоокису вуглецю.
вул. Лебединська, 3б, м. Київ, 04209, Україна
Тел.: +38 (044) 412 12 40, 412 52 45
Факс: +38 (044) 412 12 40, 413 43 49
E-mail: kzv@ln.kiev.ua
www.co2.kiev.ua

Закрите акціонерне товариство
«Хмельницька макаронна фабрика»

Корнійчук
Ігор Володимирович —
голова правління
ЗАТ «Хмельницька
макаронна фабрика»

Переможець 5-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Середні підприємства»(2000).
Член Клубу лідерів якості України з 1999 року.
Рік заснування: 1948.
Кількість працівників: 204.
Основні види діяльності: виробництво макаронних виробів.
вул. Ярослава Галана, 7, м. Хмельницький, 29015, Україна
Тел.: +38 (0382) 78 92 67
Факс: +38 (0382) 78 90 50
E-mail: xm factor@rp.km.ua

Участь «Еллади» у роботі Клубу лідерів якості України надає нашій компанії особливого статусу — статусу компанії, діяльність
якої визнана не тільки організаціями з сертифікації систем менеджменту, у тому числі міжнародного рівня, але й підприємствами з
паралельних або інших областей економіки. Адже членами Клубу є компанії, що працюють у різних сферах діяльності — від виробництва продукції до надання послуг.
Спілкування керівників і фахівців у межах роботи Клубу, в першу чергу, дозволяє здійснити вигідний взаємообмін
інформацією: передовими технологіями, успішними стратегіями розвитку, прикладами якісного підходу до роботи. Живе, особисте
спілкування в такому процесі незамінне і є, часом, значно важливішим, ніж вивчення аналітичних або рекламних матеріалів.
О.М. Дацко, директор ТОВ «Дистрибьюторська компанія «Еллада»

Відкрите акціонерне товариство
«Житомирський маслозавод»

Рудь
Петро Володимирович —
керівник
ВАТ «Житомирський
маслозавод»

Переможець 9-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Великі підприємства» (2004),
володар сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі» (2004).
Член Клубу лідерів якості України з 2007 року.
Рік заснування: 1981.
Кількість працівників: близько 1000.
Основні види діяльності: виробництво морозива, масла, кисломолочної продукції та сухого знежиреного молока.
вул. І. Гонти, 4, м. Житомир, 10002, Україна
Тел./факс.: +38 (0412) 42 29 02, 48 02 31
E-mail: sekretar@rud.ua, lfedorenko@rud.ua
www.rud.ua

Акціонерне товариство закритого типу
«Харківська бісквітна фабрика»

Коваленко
Алла Арестівна —
генеральний директор
АТЗТ «Харківська
бісквітна фабрика»

Лауреат 2-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Великі підприємства» (1997).
Член Клубу лідерів якості України з 1998 року.
Рік заснування: 1935.
Кількість працівників: 1400.
Основні види діяльності: виробництво та реалізація кондитерських виробів.
вул. Лозівська, 8, м. Харків, 61017, Україна
Тел.: +38 (057) 712 90 68
Факс: +38 (057) 712 90 07
E-mail: info@biscuit.com.ua
www.biscuit.com.ua

Закрите акціонерне товариство
«Хмельницька маслосирбаза»

Беседа
Людмила Василівна —
голова правління, директор
ЗАТ «Хмельницька
маслосирбаза»

Фіналіст 5-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Середні підприємства» (2000),
Фіналіст 4-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Малі та середні підприємства» (1999).
Член Клубу лідерів якості України з 1999 року.
Рік заснування: 1944.
Кількість працівників: 350.
Основні види діяльності: виробництво плавлених та твердих сирів, продукції з незбираного молока.
вул. Кооперативна, 3, м. Хмельницький, 29025, Україна
Тел.: +38 (0382) 78 43 00
Факс: +38 (0382) 55 14 37
E-mail: msb@msb.km.ua

ФАРМАЦЕВТИКА
Відкрите акціонерне товариство
«Фармак»

Жебровська
Філя Іванівна —
голова правління,
генеральний директор
ВАТ «Фармак»

Лауреат 1-го Міжнародного турніру з якості країн Центральної і Східної Європи (2005),
володар сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі» (2001, 2005),
переможець Всеукраїнського конкурсу якості «Чемпіон чемпіонів з якості 10-річчя (1996–2005 рр.)» в номінації
«Постійне навчання, інновації та вдосконалення»,
переможець 4-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Великі підприємства» (1999).
Член клубу лідерів якості України з 1998 року.
Рік заснування: 1925. З 1991 року – відкрите акціонерне товариство.
Кількість працівників: 1000.
Основний вид діяльності: розробка, виробництво та продаж лікарських засобів.
вул. Фрунзе, 63, Київ, 04080, Україна
Тел.: +38 (044) 239 19 40
Факс: +38 (044) 417 10 55
E-mail: admin@farmak.kiev.ua
www.farmak.ua

«...Накопичений на сьогодні досвід підприємств-членів Клубу лідерів якості України є надбанням нашої держави, адже ці
підприємства — локомотив, здатний сприяти виведенню вітчизняної промисловості та економіки в цілому на сучасний європейський
рівень»
З привітання Кабінету Міністрів України
до 30-го засідання Клубу лідерів якості України

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Закрите акціонерне товариство
«Едем»

Гузенко
Олександр Анатолійович —
голова правління
ЗАТ «Едем»

Переможець 1-го Міжнародного турніру з якості країн Центральної і Східної Європи (2005),
володар сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі» (2003, 2005),
абсолютний переможець Всеукраїнського конкурсу якості «Чемпіон чемпіонів з якості 10-річчя (1996–2005 рр.)»,
переможець 8-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Малі та середні підприємства» (2003).
Член Клубу лідерів якості країн Центральної і Східної Європи з 2008 року.
Член Клубу лідерів якості України з 2003 року.
Рік заснування: 1998.
Кількість працівників: 347.
Основні види діяльності: виробництво вінілових шпалер «Versailies»™ та «Status»™.
а/с 4369, вул. Янтарна, 51, м. Дніпропетровськ, 49087, Україна
Тел.:+38 (056) 721 11 12
Факс: +38 (056) 721 13 86
E-mail: office@edem.ua
www.edem.ua

Закрите акціонерне товариство
«ВЕСНА-ЗАХІД»
Переможець 6-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Великі підприємства» (2001).
Член Клубу лідерів якості України з 1999 року.
Рік заснування: 1956.
Кількість працівників: 320.
Основні види діяльності: розробка та пошиття жіночого одягу.
Забігайло
Юрій Костянтинович —
голова правління
ЗАТ «ВЕСНА-ЗАХІД»

вул. Б.Хмельницького, 212, м. Львів, 79037, Україна
Тел.: +38 (032) 245 21 02, 297 11 28
Факс: +38 (032) 294 32 62
E-mail: quality@vesna.com.ua

БУДІВНИЦТВО

Відкрите акціонерне товариство
«Броварське шляхово-будівельне управління № 50»

Гавриленко
Віктор Федорович —
генеральний директор
ВАТ «ШБУ-50»

Фіналіст Європейської нагороди з якості у номінації «Незалежні малі та середні підприємства» (1999, 2000),
переможець 4-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Малі та середні підприємства» (1999).
Член Клубу лідерів якості України з 1998 року.
Рік заснування: 1971.
Кількість працівників: 361.
Основні види діяльності: будівництво, реконструкція та капітальний ремонт автомобільних доріг; благоустрій
промислових територій та житлових районів; виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів.
вул. Кутузова, 2А, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна
Тел.: +38 (04494) 6 22 20
Факс: +38 (04494) 6 29 79
E-mail: inbox@dsu50.com
www.dsu50.com

Відкрите акціонерне товариство
«Уманьавтодор»

Лещенко
Сергій Васильович —
голова правління
ВАТ «Уманьавтодор»

Лауреат 10-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Великі підприємства» (2005).
Член Клубу лідерів якості з 2004 року.
Рік заснування: 1991.
Кількість працівників: 580.
Основні види діяльності будівництво, реконструкція і ремонт автомобільних доріг загального користування;
розвиток підсобних виробництв з випуску дорожньо-будівельних матеріалів; природоохоронні заходи, що
спрямовані на зменшення і компенсацію негативного впливу виробництва на природу та здоров’я людей.
вул. Жовтнева, 27, м. Умань, Черкаська обл., 20300, Україна
Телефон/факс: +38 (04744) 5 25 41;
E-mail: umanavtodor@ck.ukrtel.net

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Інженерно-будівельна компанія «Будівництво та екологія»

Чертков
Олег Юрійович —
генеральний директор
ТОВ «ІБК «Будівництво
та екологія»

Фіналіст 11-го та 13-го Українського національного конкурсу якості
в номінації «Малі та середні підприємтсва» (2006, 2008),
володар сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі – 4*» (2006).
Член Клубу лідерів якості України з 1998 року.
Рік заснування: 1990.
Кількість співробітників: 80.
Основні види діяльності: генеральний керівник будівництва (супровід девелопменту; узгодження і ввід об’єктів;
генеральний підряд; проектування і проходження єкспертизи; спеціальні види будівельно-монтажних робіт).
офіс №9, вул. Єреванська, 30, м. Київ, 03087, Україна
Тел./факс: +38 (044) 242 79 04, 242 9217
E-mail: strecol@strecol.kiev.ua
http://www. strecol.kiev.ua

СФЕРА ПОСЛУГ

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Дистрибьюторська компанія «Еллада»

Дацко
Олексій Михайлович —
директор
ТОВ «Дистрибьюторська
компанія «Еллада»

Переможець 2-го Міжнародного турніру з якості країн Центральної і Східної Європи (2006),
володар сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі – 5*» (2006),
переможець 11-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Малі та середні підприємства» (2006).
Член Клубу лідерів якості країн Центральної і Східної Європи з 2008 року.
Член Клубу лідерів якості України з 2007 року.
Рік заснування: 1997.
Кількість співробітників: 240.
Основний вид діяльності: дистрибуція.
а/с 115, Головпоштамт, м. Севастополь, АР Крим, 99011, Україна
Тел.: +38 (0692) 45 55 69
Факс: +38 (0692) 46 69 01
www.ellada.com.ua

Державне підприємство
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

Шахсуваров
Борис Рафаілович —
генеральний директор
ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»

Лауреат 1-го Міжнародного турніру з якості країн Центральної і Східної Європи (2005),
володар сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі» (2001, 2005),
переможець Всеукраїнського конкурсу якості «Чемпіон чемпіонів з якості 10-річчя (1996–2005 рр.)»в номінації
«Управління, що ґрунтується на процесах і фактах»,
переможець 3-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Великі підприємства» (1998).
Член Клубу лідерів якості України з 1998 року.
Рік заснування: 1959. З 1993 року — самостійне державне підприємство.
Кількість працівників: 3000.
Основні види діяльності: обслуговування пасажирів, обробка багажу, пошти, вантажів, а також наземне та
технічне обслуговування літаків авіакомпаній.
м. Бориспіль-7, Київська обл., 08307, Україна
Тел.: +38 (044) 281 74 96
Факс: +38 (044) 295 89 96
E-mail: lev@kbp.kiev.ua
www.boryspil-airport.com.ua

Виконавчий комітет
Славутицької міської ради

Удовиченко
Володимир Петрович —
міський голова Славутича

Переможець 4-го Міжнародного турніру з якості країн Центральної і Східної Європи в номінації «Малі та середні
підприємства» (2008),
переможець 12-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Малі та середні підприємства» (2007).
Член Клубу лідерів якості України з 2008 року.
Рік заснування: 1987.
Кількість співробітників: 89.
Основні види діяльності: надання послуг територіальній громаді міста у виконавчій, соціально-економічній та
житлово-комунальній сферах.
Центральна площа, 7, м. Славутич, Київська обл., 07100, Україна
Тел.: +38 (279) 2 75 55
Факс: +38 (279) 2 96 95
E-mail: standart@slav.gov.ua
www.e-slavutich.gov.ua

Комунальне підприємство
«Сумське міське бюро технічної інвентаризації»

Афанасьєв
Борис Володимирович —
директор
КП «Сумське міське БТІ»

Фіналіст 4-го Міжнародного турніру з якості країн Центральної і Східної Європи в номінації «Малі та середні
підприємства» (2008),
володар сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі – 4*» (2008),
переможець 13-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Малі та середні підприємства» (2008).
Член Клубу лідерів якості України з 2007 року.
Рік заснування: 2003.
Кількість співробітників: 126.
Основні види діяльності: технічна інвентаризація та реєстрація права власності на об’єкти нерухомого майна.
вул. Садова, буд. 33, м. Суми, 40030, Україна.
Тел./ факс: +38 (0542) 22 33 42
E-mail: bti@vcity.sumy.ua
www.bti.sumy.ua

Відкрите акціонерне товариство
«Інститут транспорту нафти»

Заворотній
Віктор Федорович —
голова правління
ВАТ «Інститут транспорту
нафти»

Переможець Всеукраїнського конкурсу якості «Чемпіон чемпіонів з якості 10-річчя (1996–2005 рр.)»
в номінації «Розвиток партнерства»,
володар сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі» (2005),
переможець 4-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Великі підприємства» (1999).
Член Клубу лідерів якості України з 1998 року.
Рік заснування: 1944.
Кількість працівників: 421.
Основні види діяльності: проектування об’єктів транспортування, зберігання, розподілу, перевалки нафти
і нафтопродуктів.
вул. Артема, 60, м. Київ, 04050, Україна
Тел.: +38 (044) 484 32 52
Факс: +38 (044) 484 30 20
E-mail: itn@iot.kiev.ua;
www.iot.kiev.ua

Приватне підприємство
«Клініка доктора Куликовича»

Куликович
Юрій Миколайович —
директор, головний лікар
ПП «Клініка доктора
Куликовича»

Переможець 5-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Малі підприємства» (2000).
Член Клубу лідерів якості України з 2001 року.
Рік заснування: 1994.
Кількість працівників: 40.
Основні види діяльності: надання медичних послуг.
вул. Комсомольська, 47, м. Дніпропетровськ, 49000, Україна
Тел.: +38 (056) 744 11 07
Факс: +38 (056) 745 52 45
Е-mail:doctor@cdk.dp.ua
www.cdk.dp.ua

Закрите акціонерне товариство
Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА»

Шмаєвич
Леонід Ізраілович —
генеральний директор
ЗАТ МААК «УРГА»

Переможець 7-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Середні підприємства» (2002).
Член Клубу лідерів якості України з 2001 року.
Рік заснування: 1993.
Кількість працівників: 400.
Основні види діяльності: вантажні та пасажирські авіаційні перевезення.
вул. Добровольського, 1а, м. Кіровоград, 25005, Україна
Тел.: +38 (0522) 35 43 03
Факс: +38 (0522) 35 43 04
E-mail: office@urga.com.ua
www.urga.com.ua

У наш час кожне підприємство повинне бути готовим зустріти майбутні зміни, визначаючи потреби своїх споживачів в умовах жорсткої конкурентної боротьби на ринку та задовольняючи вимоги, які постійно зростають. Підприємства потребують більше
інформації, яка допоможе їм на шляху до досконалості. Саме в цьому нам допомагає Клуб лідерів якості України.
Л.І. Шмаєвич, генеральний директор МААК «УРГА»

Державне підприємство
«Український науково-дослідний інститут вагонобудування»

Донченко
Анатолій Володимирович —
директор ДП «УкрНДІВ»

Переможець 13-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Малі та середні підприємства» (2008),
володар сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі – 4*» (2008).
Член Клубу лідерів якості України з 2006 року.
Рік заснування: 1961.
Кількість працюючих: 165.
Основні види діяльності: науково-дослідницька діяльність в галузі вантажного і пасажирського вагонобудування,
тепловозів, електровозів, електро- та дизель-поїздів приміського сполучення, магістрального та відомчого
залізничного транспорту, вагонів метрополітену та трамваїв; сертифікація та випробування продукції вагонобудування;
технічне діагностування продукції транспортного машинобудування.
вул. І.Приходька, 33, м. Кременчук, Полтавська обл., 39621, Україна
Тел.: +38 (05366) 6 23 32
Факс: +38 (05366) 6 10 36
E-mail: office@ukrndiv.kremen.ukrtel.net

Державне підприємство «Харківський регіональний наукововиробничій центр стандартизації, метрології та сертифікації»

Будьонний
Михайло Михайлович —
генеральний директор
ДП «Харківстандартметрологія»

Фіналіст 3-го і 4-го Міжнародного турніру з якості країн Центральної і Східної Європи
в номінації «Великі підприємства» (2007, 2008),
володар сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі – 4*» (2007, 2008),
лауреат 12-го і 13-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Великі підприємства» (2007, 2008),
Член Клубу лідерів якості України з 2008 року.
Рік заснування: 1901.
Кількість працівників: 400.
Основні види діяльності: надання послуг з метрології, стандартизації, випробувань та сертифікації продукції,
сертифікації систем управління, реєстрації технічних умов, інформаційно-консультативне обслуговування.
вул. Мироносицька, 36, м. Харків, 61002, Україна
Тел.: +38 (057) 756 37 50, 700 40 75
Факс: +38 (057) 756 37 67
E-mail: contact@mtl.kharkov.ua
www.hgcsms.kharkov.ua

Приватний вищий навчальний заклад
Європейський університет

Тимошенко
Іван Іванович —
ректор Європейського
університету

Лауреат 10-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Великі підприємства» (2005),
володар сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі» (2005).
Член Клубу лідерів якості України з 2003 року.
Рік заснування: 1991.
Кількість працівників: близько 5000.
Основні види діяльності: надання освітніх послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
з фінансів, менеджменту, бізнесу, права, екології, документознавства та інформаційної діяльності.
бульвар Академіка Вернадського, 16-В, м. Київ, 03115, Україна
Тел./факс: +38 (044) 423 00 73
E-mail: office@kyiv.e-u.in.ua
www. kyiv.e-u.in.uam

Відкрите акціонерне товариство
«Страхова компанія «Універсальна»

Музичко
Олексій Васильович —
голова правління
ВАТ «Страхова компанія
«Універсальна»

Лауреат 10-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Великі підприємства» (2005),
володар сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі» (2005).
Член Клубу лідерів якості України з 2005 року.
Рік заснування: 1991.
Кількість працівників: більше 2000.
Основні види діяльності: надання страхових послуг.
вул. Пилипа Орлика, 24/1, м Київ, 01601, Україна
Тел.: +38 (044) 281 61 50
Факс: +38 (044) 261 61 60
E-mail: office@universalna.com
www.universalna.com

Випробувальний центр
«ПОЛІТЕХ»

Коломієць
Леонід Володимирович —
директор Випробувального
центру «ПОЛІТЕХ»

Лауреат 6-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Малі та середні підприємства» (2001).
Член Клубу лідерів якості України з 2001 року.
Рік заснування: 1990.
Кількість працівників: 25.
Основні види діяльності: науково-технічні розробки; освітні послуги; сертифікаційні випробування.
пр. Шевченка, 1, м. Одеса, 65044, Україна
Тел./факс: +38 (048) 777 31 57
Е-mail: odivt@mail.ru

Закрите акціонерне товариство
«Морський регістр судноплавства»

Чуйков
Сергій Володимирович —
голова правління
ЗАТ«Морський регістр
судноплавства»

Лауреат 5-го і 7-го Українського національного конкурсу якості в номинації «Середні підриємства» (2000, 2002).
Член Клубу лідерів якості України з 2001 року.
Рік заснування: 1930.
Кількість працівників: 74.
Основні види діяльності: технічний нагляд за цивільними судами та плавучими спорудами; класифікація суден
та плавучих споруд; сертифікація продукції, послуг, систем якості, систем управління безпекою та екологією в
різних галузях промисловості.
а/я 27, вул. Велика Морська, 21, м. Севастополь, 99011, Україна
Тел.: +380 (692) 55 08 01, 54 36 28, 55 08 01
Факс:+380 (692) 55 08 19
Е-mail: 184rs@rmrs.com.ua

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Євроліфтсервіс»

Мадюдя
Віктор Григорович —
генеральний директор
ТОВ «Євроліфтсервіс»

Лауреат 12-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Малі та середні підприємства» (2007).
Член Клубу лідерів якості України з 2008 року.
Рік заснування: 2000.
Кількість працівників: 40.
Основні види діяльності: постачання, монтаж, сервісне обслуговування ліфтів та ескалаторів, підйомників для
інвалідів усіх типів і систем.
вул. Радистів, 64, м. Київ, 02089, Україна
Тел.: +38 (044) 496 95 80
Факс:+38 (044) 496 95 87
E-mail: eurolift@ukr.net
www.eurolift.com.uwww.bti.sumy.ua

Товариство з обмеженою відповідальністю
«АДЕФ-Україна»

Шпак
Ігор Володимирович —
директор
ТОВ «АДЕФ-Україна»

Фіналіст 11-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Малі та середні підприємтсва» (2006),
володар сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі – 4*» (2006).
Член Клубу лідерів якості України з 2007 року.
Рік заснування: 1995.
Кількість співробітників: 120.
Основні види діяльності: виготовлення книжково-журнальної та рекламної продукції.
оф. 40-а, вул. Б. Хмельницького, 32, м. Київ, 01030, Україна
Тел.: +38 (044) 235 33 03
Факс: +38 (044) 235 41 63
www.adef.com.ua

Клуб лідерів якості України — впливова організація, чиє минуле є видатним, теперішнє варте захоплення, а майбутнє
сповнене блискучих перспектив.
Ми пишаемося тим, що визнані гідними честі належати до цього Клубу, і бажаємо йому розвитку і процвітання, втілення в
життя нових захоплюючих ідей.
Гузенко О.А., голова правління ЗАО «Едем»

ЗВЕРНЕННЯ
керівників підприємств–членів Клубу лідерів якості України до Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
м. Київ

2005 рік

Керуючись рішеннями Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо відродження вітчизняної промисловості та підвищення конкурентоспроможності української економіки, вболіваючи за соціально-економічний
стан своїх підприємств і держави в цілому, прагнучи сприяти покращенню життя громадян України, ми намагаємося робити
все можливе для того, щоб наші підприємства постійно підвищували свою досконалість і конкурентоспроможність, випускали
продукцію лише високої якості, яка би в найбільшій мірі відповідала потребам і вимогам споживачів.
Використовуючи у своїй повсякденній роботі сучасні світові і вітчизняні досягнення з системного управління якістю,
вдосконалюючи свої системи менеджменту на засадах міжнародних стандартів ISO серій 9000 та 14000, принципів Загального управління якістю і Моделі досконалості Європейського фонду управління якістю, ми вже сьогодні досягли рівня стабільних фірм розвинених європейських держав.
Наші підприємства, незважаючи на складний економічний стан України, сплачують пристойну заробітну плату власному персоналу, своєчасно перераховують суттєві податки, наповнюючи державний бюджет, задовольняють потреби споживачів на внутрішньому і зовнішньому ринках, нарівних конкурують із зарубіжними фірмами.
Сьогодні, коли кардинально змінюється соціально-економічне обличчя нашої держави і Україна заявила про рішучий
намір приєднатися до СОТ і ЄС, проблеми якості і досконалості стають для українців важливими і актуальними, як ніколи
раніше. Зважаючи на це, рух за якість і досконалість, який впродовж багатьох років розвиває в нашій країні Українська асоціація якості, сьогодні набуває особливого значення, а досвід кращих українських підприємств щодо досягнення професійного
європейського визнання заслуговує на увагу і глибоке осмислення з боку Уряду та широке розповсюдження у середовищі
вітчизняної промисловості.
Об’єднавшись у Клуб лідерів якості України, наші підприємства, по суті, створили потужний локомотив, здатний сприяти
виводу вітчизняної промисловості і економіки на сучасні європейські рубежі. Кожне з наших підприємств готове поділитися накопиченим досвідом з іншими вітчизняними підприємствами, надати їм допомогу щодо оволодіння кращою практикою ведення
цивілізованого бізнесу, підвищення досконалості й конкурентоспроможності.
Сьогодні досвід підприємств-членів Клубу лідерів якості України — це реальне надбання нашої держави, а самі підприємства — надійна опора для Президента і Уряду в їхньому прагненні вивести Україну на рівень розвинутих європейських країн.
Вельмишановний пане Президенте, вельмишановний пане Голово Верховної Ради, вельмишановний пане Прем’єрміністре, звертаємося до Вас з проханням забезпечити всебічну державну підтримку вітчизняних підприємств, які досягли високого рівня досконалості та отримали професійне визнання на європейському рівні. Сподіваємося на Ваше особисте сприяння якнайширшому розповсюдженню набутого нашими підприємствами досвіду з метою подальшого розвитку громадського
руху за якість і досконалість в країні та досягнення суттєвих позитивних зрушень в економіці нашої держави.

Через якість — до СОТ, Європи та кращого життя громадян
України!
За дорученням Ради Клубу лідерів якості України:
Калита П.Я., президент Клубу, президент Української асоціації якості
Слободян О.В., голова Ради Клубу, президент ЗАТ «Оболонь»
Члени Ради Клубу:
Жебровська Ф.І., голова правління, генеральний директор ВАТ «Фармак»
Шишков О.Ф., генеральний директор ДМА «Бориспіль»
Гузенко О.А., голова правління ЗАТ «Едем»
Чепердак М.Г., голова правління ВАТ «Інститут транспорту нафти»
Гавриленко В.Ф., генеральний директор ВАТ «Броварське ШБУ № 50»
Сипко С.О., генеральний директор ТОВ «Сандора»
Колотуша М.М., голова правління, директор КП «Київський завод вуглекислоти»
Горловський З.Й., президент ВАТ «Електромаш»
Антоненко О.А., голова правління, директор ВАТ «Вовчанський агрегатний завод»
Гуменюк М.М., директор ДП «Борщівський спиртовий завод»
Басманов С.В., голова правління, директор ВАТ «Чаплинський маслосирзавод»
Мокроусов С.Д., голова правління, директор ЗАТ «Науково-виробничий центр «Трансмаш»
Безбах Н.В., генеральний директор ВАТ «Страхова компанія «Універсальна»
Хорішко В.Д., голова правління АТЗТ «Агро-Союз»
Болденков В.І., генеральний директор СП «Інтерсплав»
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