
SEZNAM účastníků ekonomické mise Vinnycké oblasti  

19. - 22. května 2016 

№ jméno a příjmení   pozice profil společnosti 

1.  VALERII KOROVII předseda Vinnycké oblastní 

státní administrativy 

 

2.  VOLODYMYR 

MEREZHKO 

vedoucí odboru mezinárodní 

spolupráce a regionálního 

rozvoje Vinnycké oblastní 

státní administrativy 

 

 

3.  IVAN PEDORUK  první zástupce výkonného 

ředitele pobočky celostátní 

televizní společnosti Ukrajiny 

«Vinnycka regionální správa 

VINTERA» 

 

 

4.  INNA ONISHCHUK vedoucí oddělení pro 

mezinárodní a přeshraniční 

spolupráci Odboru 

mezinárodní spolupráce a 

regionálního rozvoje oblastní 

administrativy, tlumočnice 

 

5.  DMYTRO CHALENKO předseda představenstva a.s. 

«Vinnycký olejo-tukový 

kombinát» 

a.s. «Vinnycký olejo-tukový kombinát» je jedním z největších a 

nejsilnějších podniků ve zpracování olejnin a výrobě rostlinných olejů 

a tuků v Ukrajině. 

Struktura kombinátu se skládá ze dvou olejo-extrakčních továren, 

hydrogenační továrny, dílny na balení produktů, elevátora semen, 

elevátora šrotů a také pomocné výroby. Továrna má všechny moderní 

technologie na zpracování olejnatých semen, je zde ustanoveno 

výkonné vybavení od předních evropských a ukrajinských výrobců. 

 



6.  ALLA VLASIUK  finanční ředitel Průmyslové 

skupiny «Vioil» 

 

 

založena v roce 1992, společnost Vioil je nyní jedním z předních 

výrobců slunečnicového oleje na Ukrajině. 

Základní náplň činnosti PS«Vioil» je výroba a prodej v následujících 

oblastech: 

Výroba a prodej rostlinných olejů (slunečnicový, řepkový a sójový 

olej); rostlinných tuků a výrobků na zpracování olejnin pro 

potravinářskou výrobu: nákup, skladování a prodej obilovin a olejnin. 

Firma se zabývá činností nejen na území Ukrajiny tak ale v oblastech 

Ruska a Evropy. Společnost je založená na výrobě slunečnicového 

oleje v různých formách, vyváží do Číny, Indie, Egypta a dalších zemí, 

aby byly uspokojeny požadavky zákazníků. 

Dnešní průmyslová skupina Vioil se skládá ze dvou výrobců olejů a 

tuků, tedy Vinnycký a Chernivetský olejo-tukový kombinát. Celková 

kapacita zpracovatelských továren je kolem 1 milionů tun 

slunečnicových semen ročně. Na rozdíl od výroby rostlinných olejů 

může nabídnout služby klientům, kteří hledají služby jako obchodování 

s obilovinami a semeny olejových rostlin. Společnost ViOil vlastní 13 

elevátorů s celkovou skladovací kapacitou cca 360 000 tun (po 

pšenici). 

 

7.  ANDRII POLISHCHUK generální ředitel 

«Vinnycyaoblenergo», a.s. 

Oblenergo provádí licencované činnosti v oblasti přenosu elektrické 

energie a distribuce energie na území Vinnytského regionu v rámci 

regulovaného tarifu přes přenosové linky s napětím 0.4-150 kV. Proto 

poskytuje služby pro vzduchové elektrické vedení a kabelové vedení. 

Oblenergo obsluhuje přes 770.000 spotřebitelů elektřiny, včetně 1.38 

tisíc průmyslových, 01,34 tisíc zemědělských a 750 000 domácností. 

 

8.  ANATOLII KUTYNSKYI ředitel «Litinský 

masokombinát» s.r.o. 

 
Výroba masa a uzených produktů: velkoobchodní obchod s masem, 

masnými a uzenými výrobky: jiné formy prodeje výrobků vlastní 

produkce. 

 

9.  IULIIA STRILCHUK zástupce ředitele «Litunský 

masokombinát» s.r.o. 

10.  IHOR LESHCHENKO   ředitel «Vinnycká drůbežárna» 

s.r.o. 

«Vinnycká drůbežárna» s.r.o. – největší drůbežárna v Evropě s 

moderním vybavením a využitím nejnovějších technologií. Zahrnuje v 

sobě drůbeží komplex (chov drůbeže) a zpracovatelský komplex 



(usmrcování a zpracování, výroba produktů z drůbežího masa) 

Drůbežárna obsahuje (chovu drůbeže): 2 porážkové linky. 

komplexní zpracování: (usmrcování a zpracování, výroba drůbežího 

masa):  Počet zón odchovu (sbory) / drůbežáren / kusů: 12 zón 

odchovu/ 38 drůbežárny v každém / 54.000 ptáků z každého domu. 

Užitkový komplex (sféra sociální péče: koleje, bytové domy, 

tělocvična). Ostatní dceřiné společnosti (inkubátory, zařízení na 

zpracování odpadu, vedlejší rostlinné produkty). Výroba masa z 

drůbeže za rok 2014 - 205 tisíc tun. Počet kusů - 117 milionů kusů. 

Typy výrobků: chlazené, mražené, balené a nebalené drůbeží maso. 

 

11.  ADRIAN EMIL ENE generální ředitel «VALROM 

Ukrajina» s.r.o. 

ValRom Ukrajina, s.r.o., je společnost s rumunskými investicemi. 

ValRom Ukrajina byla založena v roce 2005 a patří do skupiny 

FONDITAL s podniky v mnoha zemích, včetně Itálie, Německa, 

Španělska, Rumunska, Polska a dalších. Vyrábí, dováží a prodává 

trubky a tvarovky z termoplastických materiálů, které mohou být 

použity i pro potrubí pro zásobování plynem a vodou a pro systémy 

vnitřní a vnější likvidaci odpadních vod, zásobníků a kapalných paliv, 

čistíren odpadních mini stanic. 

 

12.  LEONID HAVRYSH   

 

hlava dozorčí rady  

«Volodarka» a.s.” 

Současná "Volodarka" je dynamický a aktivně se rozvíjející podnik s 

neměnnou specifikací, kterou je výroba mužského klasického oblečení. 

V současné se vyrábí více než 2000 dobrých částí; jedná se o elegantní 

obleky, kabáty, kalhoty, vesty a mužské bundy. 

Priorita směru rozvoje je povýšit z kolekce oblečení ochranné známky 

"Volodarka" na ukrajinský trh. Podnik je oficiálním partnerem 

známého evropského výrobce mužského oblečení – obchodní značky 

"Hugo Boss". 

13.  NATALIIA ROPTANOVA první zástupce hlavy dozorčí 

rady «Volodarka» a.s. 

14.  HALYNA PLYTA  hlavní účetní «Volodarka» a.s. 



15.  VOLODYMYR 

SHEVCHUK 

vedoucí oddělení marketingu 

«Barlinek Invest» s.r.o. 

Barlinek Ukrajina, s.r.o. je podnik se zahraničními investicemi 

(Polsko). Skupina Barlinek je jedním z největších na Ukrajině, která 

vyrábí fošny triplate Barlinek (vysoce kvalitní materiál pro svařování 

hliníku s ocelí) s použitím alternativních technologií v souladu s 

nejvyššími světovými standardy. 

Společnost využívá moderní výrobní linky Hessemann, Burkle, Weinig 

Group a další podniky. 

  

16.  HACHAI SHAFIIEV generální ředitel  

 «Agro-Etalon» s.r.o. 

Pěstování jablek, hrušek, švestek, produkce sazenic jabloní. Pěstování obilí a 
krmných plodin (pšenice, kukuřice, řepky, sóji). Chov prasat, ovcí, tržních druhů 

ryb (kapr, tolstolobik). Má úložný komplex ovoce a zeleniny (77 komor s 

celkovou kapacitou 17,7 tisíc tun). 
Společnost je jedním z lídrů na Ukrajině z hlediska kapacity ovocných stromů. 

Celková plocha pozemku 4 878ga, zahrady - 515 ha plantáž - 57 ha. 

 

17.  VIACHESLAV 

KALINICHENKO 

ředitel «Bastion-2009» s.r.o. «Bastion-2009» s.r.o. je součástí skupiny společností Alta-Profil 

Ukrajina, která je lídrem v Ukrajině ve výrobě a prodeji stavebních 

dekoračních materiálů pro vnější výzdobu budov, a sice: klasické 

obkladové panely, fasádní panely, obkladové panely kulaté, dešťové 

systémy 

 

18.  YURII ANDRIIASH ředitel «Vinmashpostach» 

s.r.o. 

Výroba zdvihacích a nakládacích a vykládacích zařízení, zemědělských strojů 

velkoobchodu a další. zboží, náhradních dílů a nespecializovaného obchodu. 

 

19.  TARAS OSADCHYI ředitel «Gajsinský 

Molokozavod» s.r.o. 

Výroba mléčných výrobků (sýry, máslo, pomazánky, margarín, suluguni, čedar). 

Maloobchod mléčné výrobky 

20.  PETRO TSVEN  

 

hlavní lékař klinického 

sanatoria «Avangard» 

Středisko úspěšně léčí popáleniny a nemoci oběhového ústrojí, nervových a 

pohybového systému. Existuje několik unikátních oddělení, které jsou oficiálně 
uznávány jako nejlepší v celé zemi - Pulmonology, endokrinologie, popáleniny a 

onemocnění v těhotenství. 

Kromě toho, jedna z budov sanatoria se nachází v bývalém paláci panství z XIX 

století. 

 

21.  MYKOLA TYKHONIUK generální ředitel «Okean-1» 

s.r.o. 

Maloobchod spotřebního a průmyslového zboží 



 

22.  VIHEN TOVMASIAN hlavní lékař kliniky 

«Tovmed» 

Soukromá klinika «Tovmed» je jedna z mála na Ukrajině a jediná 

klinika v centrální oblasti země, která poskytuje služby v oblasti 

mikrochirurgie v trauma a plastické rekonstrukční chirurgii. Vysoce 

kvalifikovaní odborníci z kliniky «Tovmed» provádějí různou 

traumachirurgii a rekonstrukční plastickou chirurgie za použití 

optického zoomu a přesné technologie. Klinika poskytuje široký rozsah 

zdravotní péče (estetická chirurgie, traumatologie, ortopedie, terapie, 

pooperační rehabilitace a ij.) 
 

23.  VASYL TERLIKOVSKII předseda představenstva-

generální ředitel «Majak» a.s. 

Podnik se specializuje na výrobu topných elektrických spotřebičů a 

zařízení pro topné systémy pod jeho vlastní značkou "Thermia" a má 

více než tucet partnerů 

Výroba a prodej elektrických spotřebičů, automobilové výrobky pro 

vytápění. 


