
Президенту України  
Володимиру Зеленському!  

 
 

Шановний Володимире Олександровичу! 
  
 
 
Підприємці та промисловці Харківської області засвідчують Вам глибоку повагу і 
водночас висловлюють занепокоєння щодо тривалого непризначення очільника 
нашого регіону.  
 
Харків - місто підприємців. Чимало компаній, що зародились на  
Харківщині, згодом виросли до національного рівня і сьогодні є надійними 
джерелами наповнення обласного та національного бюджетів. На Харківщині 
формується середній клас країни, який є запорукою розвитку економіки будь-якої 
держави.  
 
Харківщина - серце української промисловості, зокрема, машинобудування. 
Підприємства області є надійною основою обороноздатності країни. Наш регіон 
справедливо вважається центром авіабудування. Харківський авіаційний завод 
має потенціал для створення нового українського пасажирського літака. Темпи 
розвитку будівельної галузі регіону є одними з найшвидших в Україні. Область має 
потужний аграрний потенціал та входить в трійку лідерів за обсягами виробництва 
сільгосппродукції. Харківщина впевнено рухається в напрямку модернізації 
підприємництва, ми сміливо можемо називати Харків IT-столицею України. 
 
Посада очільника обласної державної адміністрації, обов’язки якого наразі 
виконує Олександр Скакун, передбачає глибоке розуміння ситуації по кожному 
напрямку. І, на наш погляд, Олександр Євгенович повністю відповідає цим 
критеріям. 
 
Його поважають як великі підприємці, так і представники малого бізнесу. Приємно, 
що він розуміє особливості не лише нашої галузі, але й інших напрямків економіки. 
А там, де в Олександра Євгеновича немає експертизи, намагається швидко 
зрозуміти суть проблем та допомогти у їх вирішенні. При цьому робить це не «для 
галочки», не для чергового перерізання червоної стрічки, а заради реального 
результату. 
 
На відміну від багатьох «закритих» чиновників, Олександр Скакун відкритий до 
комунікацій. В області добре знають його порядність та ділові якості. Йому 
довіряють люди, і це дуже важливо для посадовця, який представляє державу в 
регіоні. 
 



Підсумовуючи, бажаємо підкреслити свою повагу до пана Скакуна та наголосити, 
що вважали б за честь співпрацювати з таким губернатором. 
 
Володимире Олександровичу, Ви модернізуєте країну рекордними темпами. Ми 
всі розуміємо, що для подолання історичних викликів, які зараз стоять перед 
Україною, потрібна команда надійних однодумців. Впевнені, що Олександр Скакун 
саме такий. Ще раз висловлюємо Вам свою повагу та сподіваємось, що Ви візьмете 
до уваги нашу думку при призначенні голови Харківської державної адміністрації. 
 
 
Підписи:   

Голова наглядової ради «Хладпром»  О. В. Баришевський 

Президент компанії «NIX solutions»  І. Л. Брагінський 

Президент Індустріальної групи «УПЕК»  А. М. Гіршфельд 

Президент Інвестиційної групи «ДАД»  О. С. Давтян 

Президент корпорації «Авантаж»  А. П. Денисенко 

Засновник компнії «Drozdov & partners»  О. А. Дроздов 

Директор фабрики «Полюс»  К. М. Капуста 

Засновник «FINEX Group»  І. Д. Когут 

Засновник агропромислової групи «АГРОТРЕЙД»  В. С. Кожемяко 

Власник видавничої групи «Фоліо»  О. В. Красовицький 

Засновник групи компаній «Кулиничі»  В. Ю. Мисик 

Засновник «SMK Group»  Д. Ю. Парамонов 

Засновник групи компаній «Фактор»  С. Я. Політучий 

Засновник АТ «ФЕД»  В. В. Попов 

Керуючий партнер швецької компанії  

«Misen Enterprises AB» 

 

С. О. Пробилов 

Засновник «Telesens»  Е. Ю. Рубін 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81_%D0%86%D0%A2


Президент «Superior Golf Club»  Ю. А. Сапронов 

Засновник «STV Group»  Т. О. Сітенко 

Генеральний директор «Турбоатом – Українські 
енергетичні машини», мажоритарний акціонер 
«Мегабанк» 

 

В. Г. Суботін 

Президент концерну «АВЕК»  О. Б. Фельдман 

Голова наглядової ради «Трест Житлобуд-1»  О. М. Харченко 

Генеральний директор «БАЛЦЕМ» (Балаклійський 
цементний завод) 

 
Д. В. Цівун 

Співзасновник компанії «Агроквантум»  А. О. Чернявський 

Засновник «Golden Tile Ceramic Group»  В. В. Шеветовський 

Співзасновник «НВК «Квадрат»  С. В. Шевченко 

Засновник групи компаній «VARIANT»  С. Шуфані  

 


