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Дев’ятнадцята  загальнонаціональна програма «Людина року-2014»  

(офіційний сайт –  www.ludinaroku.com.ua ) 

 

Визначені лауреати дев’ятнадцятої  загальнонаціональної програми 

«Людина року – 2014» 

Свою безпосередню причетність до реалізації найбільш важливої і 
найактуальнішої для українського суспільства об'єднавчої ідеї 
загальнонаціональна програма «Людина року» доводить своєю майже 20-річною 
історією. Відправною точкою цієї відповідальної місії стали закладені з самого 
початку фундаментальні принципи програми - гуманізм, патріотизм, єднання. 
Тож цілком закономірно нинішній, дев'ятнадцятий етап проходить під гаслом 
«Людина року - місія єднання!». 

І цього разу програма переконливо продемонструє, що нас, українців, 
об’єднує любов до України, бажання перетворити її на сильну і процвітаючу 
країну. 

Сьогодні ми представляємо саме тих непересічних особистостей, що 
роблять найбільш відчутний внесок у побудову нової України. 
 

 Генеральна дирекція загальнонаціональної програми «Людина року» 
повідомляє  засобам масової інформації, що 15 січня 2015 року підведені 
остаточні підсумки експертного опитування за 2014 рік та доводить до відома 
громадськості імена кращих українських професіоналів, які за свої професійні 
досягнення у 2014 році визначені лауреатами дев’ятнадцятої  
загальнонаціональної    програми    «Людина року – 2014»  у 18 професійних 
номінаціях Програми. 
  

Урочиста церемонія вручення премії «Людина року – 2014» 
відбудеться 

2211  ббееррееззнняя   22001155  ррооккуу     
  

В рамках Урочистої церемонії вручення премії «Людина року - 2014» буде 
проведена благочинна акція «Життя заради миру», мета якої - підтримка 
волонтерського руху України та збір коштів на користь Головного військового 
клінічного шпиталю для лікування та реабілітації поранених 
військовослужбовців.  

   
 
 

http://www.ludinaroku.com.ua
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УВАГА! Імена лауреатів подаються в алфавітному порядку: 
 

1. Міський голова року 
 

• Сапожко Ігор - Міський голова м. Бровари 
• Сімашкевич Михайло - Міський голова м. Кам’янець – Подільський  
• Труханов Геннадій - Міський голова м. Одеса 

 
2. Промисловець року 
 

• Мірошник Ірина – Голова правління ВАТ «Укрпластик» 
• Мялиця Анатолій - Генеральний директор Харківського державного 

авіаційного виробничого підприємства 
• Полозов Віктор – Голова правління компанії «Алвіго» 

 
3. Підприємець року 
 

• Беспалов Олег - Генеральний директор ТОВ  «Побузький феронікелевий 
комбінат» 

• Кодецький Валерій - Генеральний директор компанії  «UDP» 
• Чернявський Ігор – Співвласник компанії «КЛО» 

 
4. Бізнесмен року 
 

• Барбаш Максим - Генеральний директор компанії «GEOS» 
• Баско Віталій - Генеральний директор ПАТ «Київський картонно-паперовий 

комбінат» 
• Микитась Максим – Президент корпорації «УкрБуд» 

 
5. Менеджер року 
 

• Климов В’ячеслав  - Генеральний директор компанії «Нова Пошта» 
• Ковальчук Сергій  - Директор компанії «Терра Фуд» 
• Наумов Андрій - Генеральний директор компанії «Вімм-Білль-Данн 

Україна» 
 
6. Фінансист року 
 

• Волох Ігор - Голова правління «Universal Bank» 
• Дорошенко Ігор  - Голова правління Банку «Михайлівський» 
• Попова Олена - Голова Ради директорів «Дельта банк» 

 
7. Лідер страхового ринку року 

 
• Ганчак Володимир - Голова правління СК «Глобус» 
• Назаренко Василь - Голова правління СК «Українська аграрна страхова 

компанія» 
• Царук Павло - Голова правління СГ «ТАС» 
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8. Інвестиція року 
 

• Інвестиційні проекти компанії «ДАНОН» 
• Інвестиційні проекти компанії «ДЮПОН ПІОНЕР»  
• Інвестиційні проекти компанії «МАНДАРИН-ПЛАЗА» 
 

9. Лідер малого та середнього бізнесу року 
 

• Компанія «ГІД-ІНТЕРІОРС»- Генеральний директор Інна Грималюк 
• Компанія «ЕКОНІЯ» - Генеральний директор Ірина Варагаш 
• Клініка «ІЛАЙЯ» - Генеральний директор Олексій Шершньов 

 
10. Лікувально-рекреаційний комплекс  року 
 

• Готель «ЕДЕМ Резорт& Спа» - Власник - Ольга Філатова 
• Готель «МІРОТЕЛЬ Резорт & Спа» - Генеральний директор Олена 

Геращенко 
• Готель «РІКСОС Прикарпаття» - Директор – Олена Палагута 

 
11. Аграрій  року 
 

• Балагура Олег – Директор ДП ДГ «Шевченківське» 
• Мороз Юрій  - Генеральний директор Агрокомплексу «Зелена долина» 
• Тиховод Анатолій  - Директор Агрофірми «Ольвія» 
 

12. Телевізійний журналіст року 
 

• Гайдукевич Віталій - Телеканал «5 канал» 
• Літвіненко Юлія - Телеканал «ТВі» 
• Таран Лідія - Телеканал «1+1» 

 
13. Інтернет медіа року 
 

• Інформаційна агенція «112» (www.112.ua)  
• Інтернет портал «Українська правда» (www.pravda.com.ua) 
• Інтернет портал «Цензор» (www.censor.net.ua) 

 
14. Юрист  року 
 

• Лавринович Максим – Керуючий партнер юридичної фірми «Лавринович і 
Партнери» 

• Свириба Сергій – Керуючий партнер юридичного бюро «Єгоров, Пугінський, 
Афанасьєв і Партнери» 

• Соколовський Владислав - Керуючий партнер адвокатської компанії 
«Соколовський і Партнери» 

 
15. Митець року 
 

• Боклан Станіслав – Заслужений артист України, актор театру і кіно 

http://www.112.ua)
http://www.pravda.com.ua)
http://www.censor.net.ua)
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• Савадов Арсен – Відомий український художник-концептуаліст 
• Слабошпицький Мирослав  - Український кінорежисер, володар Гран-Прі 

«Тижня критики» Канського кінофестивалю в 2014 р. 
 
16. Спортсмен року 
 

• Верняєв Олег  - Чемпіон Світу, Чемпіон Європи 2014 р. зі спортивної 
гімнастики  

• Харлан Ольга - Чемпіонка Світу 2014 р. з фехтування 
• Чебан Юрій - Чемпіон Світу  2014 р. з греблі на каное  

 
17. Меценат року 
 

• Абрамович Ігор – Меценат і арт-продюсер українських художників 
• Василик Тетяна  - Благодійний фонд «Зміцнення громад» 
• Дубіль Валерій - Благодійний фонд «Європа» 

 
18. Інтернет сервіс року 

• Компанія LEOGAMING – Генеральний директор Олена Дегрик 
 

У лауреатському переліку дев’ятнадцятої загальнонаціональної програми 
«ЛЮДИНА РОКУ - 2014» представлені 14 регіонів України (Вінницька обл., Донецька 
обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., м. Київ, Київська обл., Львівська обл., 
Миколаївська обл., Одеська обл., Полтавська обл., Харківська обл., Черкаська обл., 
Чернігівська обл..) 
 

 
З повним переліком лауреатів дев’ятнадцятої загальнонаціональної програми 

«Людина року-2014» також можна ознайомитись на сайті  - www.ludinaroku.com.ua , за 
допомогою якого можна слідкувати за всіма новинами, найяскравішими подіями  
проекту та його славетної історії. 

 
 
 
 

Генеральна дирекція загальнонаціональної програми «Людина року» з великою подякою 
відзначає компанії та організації, які на даному етапі стали діловими та інформаційними 

партнерами  програми «Людина року – 2014»: 
 

Компанія «City  One Development» - Головний партнер 
Житловий комплекс «Бульвар Фонтанів» - Преміум партнер 
Фітнес - клуб «Gymmaxx»  - Фітнес партнер 
Торгова марка  «Mercedes-Benz». Автомобільний дім Україна – Автомобільний  партнер 
Авіакомпанія «МАУ» - Генеральний авіаперевізник 
Коньячний бренд «COURVOISIER» - Ексклюзивний коньяк церемонії 
Клініка «БОРИС» - Офіційний медичний партнер  
Компанія «HI TECH ADVERTISEMENT» - Ексклюзивний аутдор - партнер 
Готель «ДНІПРО» - Офіційний партнер 

http://www.ludinaroku.com.ua
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Адвокатське об'єднання «Юридична фірма «Василь Кісіль і партнери» - Генеральний 
юридичний партнер  
Радіостанція «Гала радіо» - Генеральний радіо-партнер 
Газета «СЕГОДНЯ» - Генеральний медіа-партнер 
Інформаційна агенція «РБК-Україна» - Ексклюзивний медіа-партнер  
Компанія «С.Т. Партнерс» - Адвокатський супровід  
Косметично-фармацевтична компанія «Himalaya Herbals» - Партнер програми 
Газета «Комсомольская правда в Украине» - Спонсор номінації «Кумир українців», офіційний 
інформаційний партнер 
Телеканал «TONIS» - Офіційний транслятор церемонії 
Телеканал «O-TV» - Інформаційний партнер 
Телеканал «BUSINESS» - Головний телевізійний партнер 
Телеканал «Перший Автомобільний» - Інформаційний партнер 
Телеканал «HD Fashion» - Міжнародний  телевізійний партнер 
Компанія «Індор АДВ» - Офіційний партнер  
Мережа ресторанів «МИРОВАЯ КАРТА» - Офіційний партнер  
Інформаційна агенція «Інтерфакс-Україна» - Генеральний новостійний партнер 
Портал «BIGMIR.NET» - Генеральний онлайн-транслятор 
Клініка лазерної медицини «LaserОne» - Партнер Програми 
Cтудія стилю  «Eden Matin» - Вишуканий партнер 
Модельна агенція «Мерлин груп» - Моделінг урочистої церемонії 
ТМ «GOLETS» - Офіційний партнер Урочистої церемонії 
Міський Спасалон «Вояж Спа» - Партнер Програми 
Готель «FORTE VILLAGE» - Спонсор нагородного і призового фонду 
Готель «MARRIOTT» JORDAN» - Спонсор нагородного і призового фонду 
Авіакомпанія «AIR FRANCE» - Спонсор нагородного і призового фонду 
Готель «Elounda Peninsula»  - Спонсор нагородного і призового фонду 
Готель «Grand Resort Lagonissi»  - Спонсор нагородного і призового фонду 
Компанія «KAMANA Luxury Cosmetics & SPA» - Б’юті партнер 
Компанія «Carlo Pazolini Ukraine» - Спонсор нагородного і призового фонду 
Письмове приладдя «Parker»  - Спонсор призового фонду 
Бутік італійських шкіряних аксесуарів «Piquadro» - Спонсор  призового фонду 
Компанія «Brelil» - Спонсор нагородного і призового фонду 
Компанія «Pepsico» - Партнер Програми  
Студія стилю «Terra Viva» - Офіційний партнер церемонії 
Інформаційна агенція «УНІАН»- Генеральний інформаційний партнер 
Інформаційна агенція «УКРІНФОРМ» - Офіційне інформаційне агентство 
Газета «Спорт-Экспресс в Украине» - Офіційний інформаційний партнер 
Газета «Аргументы недели» - Офіційний інформаційний партнер 
Інтернет-портал «Obozrevatel.com» - Головний Інтернет-партнер 
Інтернет-портал «Ipress.ua» - Головний медіа-партнер 
Інтернет-портал «Utro.ua» - Офіційний Інтернет-партнер 
Інтернет-портал «Izvestia.kiev.ua» - Офіційний Інтернет-партнер 
Інтернет-портал «Vgorode.ua» - Офіційний Інтернет-партнер 
Інтернет-портал «Gismeteo.ua» - Спеціальний Інтернет-партнер 
Інтернет-портал «Ivona.bigmir.net» - Офіційний Інтернет-партнер 
Інтернет-портал «Tochka.net» - Офіційний Інтернет-партнер 
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Інтернет-видання «Itogi.ua» - Офіційний Інтернет-партнер 
Інтернет-видання «E-news» - Офіційний Інтернет-партнер 
Інтернет-портал «Novostimira» - Офіційний Інтернет-партнер 
Інтернет-портал «Bizreliz.info» - Офіційний Інтернет-партнер 
Інтернет-портал «Mignews.com.ua» - Офіційний Інтернет-партнер 
Інтернет-портал «Izum.ua» - Офіційний Інтернет-партнер 
Інтернет-портал «Hochu.ua» - Офіційний Інтернет-партнер 


