
Додаток  
 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 

  16.03.2005                         №  76 
 
 
 

Список 
переможців щорічного обласного конкурсу 

на звання “Кращий роботодавець року” за підсумками 2004 року 
 

1. У номінації серед підприємств із середньообліковою чисельністю 
працюючих до 20 осіб: 

1.1. селянське  фермерське господарство “Байда”, директор – Голота Юрій 
Васильович, Веселівський район; 

1.2. приватний  підприємець  Щербина  Петро  Іванович, Кам’янсько-
Дніпровський район; 

1.3. приватне підприємство “Травневе”, директор – Кравченко Анатолій 
Олександрович, Токмацький район. 

 
2. У номінації серед підприємств із середньообліковою чисельністю 

працюючих від 21 до 100 осіб: 
2.1. товариство з обмеженою відповідальністю “Александр-Агро”, директор – 

Зозуль Василь Анатолійович, Запорізький район; 
2.2. приватна  фірма  “Мир”,  директор – Курейкін  Микола  Савич,                          

м. Бердянськ; 
2.3. закрите  акціонерне  товариство  “Бердянський кабельний завод”, 

генеральний директор – Іванников Віктор Кирилович, м. Бердянськ. 
 
3. У номінації серед підприємств із середньообліковою чисельністю 

працюючих від 101 до 500 осіб: 
3.1  закрите акціонерне товариство “Промислове підприємство “Азовкабель”,  

генеральний директор – Денисенко Валерій Григорович, м. Бердянськ; 
3.2. відкрите  акціонерне  товариство  “Запорізький  хлібозавод  № 3”,        

директор – Третяк Лілія Андріївна, м. Запоріжжя; 
3.2. приватне   сільськогосподарське  підприємство  агрофірма  “Росія”, 

генеральний директор – Ніколенко Анатолій Миколайович, Бердянський район. 
 

4. У номінації серед підприємств із середньообліковою чисельністю 
працюючих від 501 до 1000 осіб: 

4.1. відкрите акціонерне товариство “Запорізький завод зварювальних флюсів 
та скловиробів “Запоріжсклофлюс”, голова правління-генеральний директор – 
Осіпов Микола Якович, м. Запоріжжя; 
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4.2. відкрите акціонерне товариство “Мелітопольське виробничо-торговельне 
швейне підприємство “Елегант”, директор – Вільшанська Надія Іванівна,                 
м. Мелітополь. 

 
5. У номінації серед підприємств із середньообліковою чисельністю 

працюючих від 1001 до 5000 осіб: 
 5.1. госпрозрахунковий  підрозділ  “АвтоЗАЗ-Мотор”  ЗАТ  з  іноземною 
інвестицією “Запорізький автомобілебудівний завод”, директор – Горбань 
Володимир Степанович, м. Мелітополь; 
 5.2. відкрите  акціонерне  товариство  “Пивобезалкогольний  комбінат 
“Славутич”, генеральний директор – Перетятько Петро Васильович,                   
м. Запоріжжя; 
 5.3. відкрите акціонерне товариство  “Азмол”, голова  правління  - 
Стахурський Олександр Дмитрович, м. Бердянськ. 
 

6. У номінації серед підприємств із середньообліковою чисельністю 
працюючих понад 5000 осіб: 

6.1. закрите  акціонерне  товариство  з  іноземною  інвестицією “Запорізький 
автомобілебудівний завод”, голова правління – Папашев Олег Хайруллович,                     
м. Запоріжжя; 

6.2. відкрите акціонерне товариство “Запорізький виробничий алюмінієвий 
комбінат”, голова правління-генеральний директор – Лукін Микола 
Анатолійович, м. Запоріжжя; 

6.3. Запорізька  філія   відкритого  акціонерного товариства “Укртелеком”, 
директор – Лобунов Михайло Олексійович, м. Запоріжжя. 
 

7.    У номінації “Кращий молодий роботодавець року”: 
7.1. державне підприємство дослідне господарство “Новатор”, директор – 

Чехов Сергій Анатолійович, Запорізький район. 
 
8.    У номінації “Кращий роботодавець року з організації безпечного ведення 

робіт”: 
 8.1. відкрите   акціонерне   товариство   “Пивобезалкогольний  комбінат  
“Славутич”, генеральний директор – Перетятько Петро Васильович,                          
м. Запоріжжя; 
 8.2. відкрите   акціонерне  товариство  “Азмол”,  голова  правління - 
Стахурський Олександр Дмитрович, м. Бердянськ. 

8.3. відкрите   акціонерне  товариство   “Конструкторське  бюро  
“Бердянськсільмаш”, голова правління-генеральний конструктор – Кумпан Віктор 
Павлович, м. Бердянськ. 
 

9.    У номінації “Кращий роботодавець року – для інвалідів”: 
 9.1. закрите  акціонерне товариство “Приазовкурорт”, генеральний директор 
– Пономаренко Владислав Іванович, м. Бердянськ; 
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 9.2.  закрите акціонерне товариство “Промислове підприємство “Азовкабель”, 
генеральний директор - Денисенко Валерій Григорович, м. Бердянськ; 

9.3. відкрите  акціонерне  товариство  “Запорізький  племптахорадгосп-
репродуктор”, голова правління – Красов В’ячеслав Григорович, Токмацький 
район. 
 
 
 
Керівник апарату 
облдержадміністрації                      В.І. Левченко 

 
 


