
«ТПК – Бу�у�мо У�раїну ра�ом!»

2021-2022
Ві��р���� �сеу�раїнс����

�он�урс



Пі��е�ення ре�у���а�і�
�он�урсу �а ��бір

Перемо��і�



Шор�-��с� учасн��і� у �о�ні� � �р�ох осно�н�х номіна�ії бу�
о�о�о�ен��  на са��і ТПК  ��я �і��р��о�о �о�осу�ання
��ро�о�� не мен�е ні� 30-�� �ні�. Шор�-��с� ��а�ує��ся бе�
бу��-я�о�о ре���н�у.       
Ко�ен �і��і�у�ач са��у ма� мо����іс�� �і��а�� �о�ос �а �рое��  
� �о�ні� номіна�ії. Го�осу�ання міс���� обме�ення на �і���іс��
�о�осі� �і��ан�х � о�нієї IP а�рес�.    
За ре�у���а�ам� �і��р��о�о �о�осу�ання на са��і �о�осам
�р�с�о�є��ся �а�а 50% � �і�сум�о�ому ре���н�у.  Ре���н�
�і��р��о�о �о�осу�ання �р��о����ся �о 100 ба��ної ��а��.    
Го�осам �урі �он�урсу �р�с�о�є��ся �а�а 50%. Ре���н� о�іно�
�урі �р��о����ся �о 100 ба��но� ��а�о�.       
Перемо�е�� ���начає��ся �а сумо� ре���н�і� �і��р��о�о
�о�осу�ання і о�іно� �урі.   
За умо�� о�на�о�о� сум� ба�і�  �еремо�а на�ає��ся   учасн��у
�о має ���у �і���іс�� �о�осі� � он�а�н �о�осу�анні
Перемо�е�� «С�е�іа��ної номіна�ії �і� ТПК»    о�о�о�ує��ся 
 �а ре�у���а�ам� �о�осу�ання/нара�� �урі �і� ТПК . 

Ме�о�о�о�ія
О�ін��ання

Бу�у�мо У�раїну ра�ом!

https://www.tpk.ua/novini/finalisty-konkursa-budujmo-ukrayinu-razom-z-tpk-2021-2022/


 �е� Пар�ха�а��е- Пре���ен� КБУ
О�е�сан�р Чер�а� – В��она�ч�� ��ре��ор КБУ
Тарас ����� – Зас�у�н�� ра�� ��ре��орі� КБУ �
���ан� �ія��нос�і е�с�ер�н�х ор�ані�а�і�

Роман Ко�і� - С�і��асно�н�� ТПК
Ніна Фе�о�о�а – Комер�і�н�� ��ре��ор ТПК
Є��ені� Ш�р�о� – Кері�н�� �і��і�у ін�енерно-
�ехнічної �і��р�м�� ТПК

В �рофесі�не �урі �он�урсу �а�учені е�с�ер��  я�і ма���
ба�а�орічн�� �ос�і� � бу�і�е��ні� �а�у�і.

Ві� с�і�ор�ані�а�ора �он�урсу Конфе�ера�ія
бу�і�е��н��і� У�раїн� «КБУ» �е:

1.
2.
3.

Ві�  ор�ані�а�ора �он�урсу ТОВ «ТПК-Цен�р» �е:
1.
2.
3.

Професі�не
�урі �он�урсу

Бу�у�мо У�раїну ра�ом!



Номіна�ія «Побу�о�ано ра�ом і� ТПК»
Фіна�іс��:

ТРЦ «RIVER-MALL» (ТОВ «УКРІНСТА�ЬКОН ім. Ш�мано�с��о�о»)
Тор�о�о-��робн�ч�� �ом��е�с «�н��ран» (ПП «З�обу�о�-ІІ»)
Цех і� �бері�ання �а фасу�ання �ру� «�убає� �ро�у��» (ООО «АН-ТА»)
Су�ермар�е� «ТАВРИЯ В» (ТОВ «О�есс��� о��е� « �нс���у�а с�а��н�х �онс�ру���� �мен� В. Н. Ш�мано�с�о�о)
Фабр��а харчо��х �ро�у��і� (ПП НВП «Техно�рое��»)
ТРЦ «КУБ» (ТОВ «МБ-БУ�» ТОВ «ІСТАБУ�»)

1.
2.
3.
4.
5.
6.



Номіна�ія «Побу�о�ано ра�ом і� ТПК»
Пі�сум�о��� �ро�о�о� �о�осу�ання:



Номіна�ія «Побу�о�ано ра�ом і� ТПК»
Пі�сум�о��� �ро�о�о� �о�осу�ання:

За ре�у���а�ом �і��р��о�о  он�а�н  �о�осу�ання �і� 18.02.2022  �а �а ре�у���а�ом  �о�осу�ання �рофесі�но�о �урі  �і�
11.08.2022.  Перемо��ем �он�урсу «Бу�у�мо У�раїну ра�ом � ТПК!» 2021-2022 � номіна�ії «Побу�о�ано ра�ом � ТПК»
���нано бу�і�е��ну �ом�ані� ТОВ «АН-ТА» �а сумо� ба�і� �а �ере�а�о� � �і���ос�і �о�осі�  он�а�н �о�осу�ання.



Номіна�ія «Бу�уємо ра�ом і� ТПК»
Фіна�іс��:

Цен�р �ехнічно�о обс�у�о�у�ання (ТОВ «КВАНТ»)
ЖК «М�с�е���і Воро�а» (ТОВ «СВ ПРОЕКТ»)
Па�а�у с�ор�у (ПВКП «Бу�-�он�ур»)
Ін�ус�ріа��н�� ��ас�ер «Danico LLC» (ПП «З�обу�о�-II»)
А��оса�он Tesla (ТОВ «ПРОСПЕКТ-ПРОЕКТ»)
С��а�с���� �ом��е�с (Т�ОВ «�О�ЖИСТРАКТ»)

1.
2.
3.
4.
5.
6.



Номіна�ія «Бу�уємо ра�ом і� ТПК»
Пі�сум�о��� �ро�о�о� �о�осу�ання:



Номіна�ія «Бу�уємо ра�ом і� ТПК»
Пі�сум�о��� �ро�о�о� �о�осу�ання:

За ре�у���а�ом �і��р��о�о  он�а�н  �о�осу�ання �і� 18.02.2022  �а �а ре�у���а�ом  �о�осу�ання �рофесі�но�о �урі  �і�
11.08.2022.  Перемо��ем �он�урсу  «Бу�у�мо У�раїну ра�ом � ТПК!» 2021-2022 � номіна�ії «Бу�уємо ра�ом � ТПК»
���нано архі�е��урно-�онс�ру��орс��е б�ро ТОВ «ПРОСПЕКТ-ПРОЕКТ»
�а сумо� ба�і� �а �ере�а�о� � �і���ос�і �о�осі�  он�а�н �о�осу�ання.



Номіна�ія «Побу�уємо ра�ом і� ТПК»
Фіна�іс��:

Ре�онс�ру��ія �еху ��робн����а о�а��і�, По��а�с��а об�.(ТОВ «Феррос�ро�»)
Бу�і�н����о с�ор���но�о �ом��е�су, Сумс��а об�. (�ПТП «Сумбу��рое��» АТ «Сумбу�»)
В�робн�чо-с��а�с���� �ом��е�с ме��чної �ром�с�о�ос�і, К�ї�с��а об�. (ФОП «П�саре��»)
Пі��р�ємс��о Ryterna, Ж��ом�рс��а об�.(ТОВ «ПРОСПЕКТ-ПРОЕКТ»)
Фабр��а � ��робн����а �а��, ���і�с��а об�. (ФОП Ган�� І.В.)
Кар'єр �і �ба�ачення і �ерероб�� �ао�іну, За�орі���а об�. (ТОВ «М��о�аї��ор�рое��»)

1.
2.
3.
4.
5.
6.



Номіна�ія «Побу�уємо ра�ом і� ТПК»
Пі�сум�о��� �ро�о�о� �о�осу�ання:



Номіна�ія «Побу�уємо ра�ом і� ТПК»
Пі�сум�о��� �ро�о�о� �о�осу�ання:

За ре�у���а�ом �і��р��о�о  он�а�н  �о�осу�ання �і� 18.02.2022  �а �а ре�у���а�ом  �о�осу�ання �рофесі�но�о �урі  �і�
11.08.2022.  Перемо��ем �он�урсу  «Бу�у�мо У�раїну ра�ом � ТПК!» 2021-2022 � номіна�ії «Побу�уємо ра�ом � ТПК»
���нано ТОВ «Феррос�ро�» �а сумо� ба�і�.



«С�е�іа��на номіна�ії �і� ТПК»
Перемо�е��:

За ре�у���а�ом �о�осу�ання/нара��  �рофесі�но�о �урі ТПК �і� 11.08.2022.  Перемо��ем �он�урсу  «Бу�у�мо У�раїну
ра�ом � ТПК!» 2021-2022 � номіна�ії «С�е�іа��на номіна�ії �і� ТПК» ���нано ПВКП «Бу�-�он�ур». Пр� ��борі
�еремо��я  �урі �і��нач��� �ом��е�сніс��  робо�� �о ��ро�ому асор��мен�у ТПК �а ��со�у со�іа��но-�у���урну
�а����іс�� об`є��у.



НОМІНАЦІЯ «Побу�о�ано ра�ом і� ТПК»:  бу�і�е��на �ом�анія ТОВ «АН-ТА»,
��робн�ч�� �ом��е�с � �ерероб�� �ерно��х, О�ес��а об�. 

НОМІНАЦІЯ «Бу�уємо ра�ом і� ТПК»: архі�е��урне �рое��не б�ро 
ТОВ «ПРОСПЕКТ-ПРОЕКТ»,  А��оса�он Tesla 

НОМІНАЦІЯ «Побу�уємо ра�ом і� ТПК»: �рое��на бу�і�е��на ор�ані�а�ія 
ТОВ «Феррос�ро�», Ре�онс�ру��ія �еху ��робн����а о�а��і�, По��а�с��а об�.
 
«С�е�іа��на номіна�ія �і� ТПК»: �рое��на ор�ані�а�ія ПВКП «Бу�-�он�ур», Па�а�у
с�ор�у м. Хме��н����ому 

Ві�аємо Перемо��і� �он�урсу
«Бу�у�мо У�раїну ра�ом � ТПК!»

2021-2022


