
БІОГРАФІЧНА  ДОВІДКА 

СУБОТІН  
Віктор Георгійович 

генеральний директор Акціонерного  
товариства «Турбоатом» 

з 28.08.2007 р. 

Громадянство                           громадянин України      
Число, місяць і рік народження     28 травня  1959 року 
Місце народження                             м. Харків                                                                                                
Освіта                       повна вища, 1982 р., Харківський автомобільно-

дорожній інститут, автомобілі та автомобільне 
господарство, інженер-механік; 1995 р., 
Харківський державний університет, фінанси та 
кредит, економіст                                                                             

Науковий ступінь, вчене звання    кандидат економічних наук 
Володіння мовами                           українською та російською володіє вільно, 

англійською читає та перекладає зі словником 
Нагороди, почесні звання               почесне звання «Заслужений економіст України», 

2004 р.; ордена «За заслуги» III ступеня, 2009 р., 
«За заслуги» ІІ ступеня, 2012 р.; Лауреат 
державної премії України, 2009 р.; відзнака 
Президента України – ювілейна медаль «20 років 
незалежності України», 2011 р.; звання «Почесний 
громадянин м. Харкова», 2013 р.; Почесна Грамота 
Кабінету Міністрів України, 2013 р.; звання 
«Почесний громадянин Харківської області», 2017 
р. 

Загальний стаж роботи                  42 роки 

Трудова діяльність: 

09.1976 - 10.1977   учень  міського  професійно - технічного  училища  № 33,  
  м. Харків. 
10.1977 - 04.1981  водій 3 класу, інженер-технолог Харківського міжобласного 

виробничого художньо-рекламного комбінату, м. Харків. 
05.1981- 07.1983   завідуючий відділом комсомольських організацій Московського 

РК ЛКСМ України, м. Харків. 
07.1983 - 11.1984  старший майстер, заступник начальника цеху моторобудівного 

заводу «Серп і молот», м. Харків. 
11.1984 - 06.1988  перший   секретар   Московського  РК  ЛКСМ  України,   
  м. Харків. 
06.1988 - 10.1988  заступник начальника цеху моторобудівного заводу «Серп  і 

молот», м. Харків. 
10.1988 - 03.1991     перший секретар Харківського міському  ЛКСМ  України,  



  м. Харків. 
03.1991 - 04.1992  заступник Голови правління регіонального комерційного банку 

«Регіон-банк», м. Харків. 
04.1992 - 06.2006     заступник директора філії, директор філії, Голова правління 

ВАТ «Мегабанк», м. Харків. 
06.2006 - 04.2007     голова Спостережної ради ВАТ «Мегабанк», м. Харків. 
04.2007 - 08.2007     виконуючий обов’язки генерального директора Відкритого    

акціонерного    товариства    «Турбоатом»,  м. Харків. 
08.2007 -  Генеральний директор Акціонерного товариства  «Турбоатом», 
до цього часу       м. Харків. 

 АТ «Турбоатом» стабільно виконує планові завдання та договірні зобов’язання, 
забезпечує надійним обладнанням енергетичну галузь України. 

АТ «Турбоатом» зберігає стабільний фінансовий стан, рентабельність та 
прибутковість, забезпечує високу ефективність виробництва. Фінансово-економічні 
показники роботи підприємства свідчать про стабільну позитивну динаміку за усіма 
напрямками виробничо – господарської діяльності. Так, обсяги виробництва та 
реалізації продукції збільшилися за 5 років у 2 рази.  

Підприємство не залучає банківські кредити, не має заборгованості з заробітної 
плати, податків та внесків до державного бюджету України, своєчасно сплачує за 
використання енергоресурсів. Завдяки високоефективній роботі загальна сума коштів, 
перерахованих АТ «Турбоатом» за підсумками 5-ти років до державного та місцевих 
бюджетів, у вигляді податків, зборів, дивідендів та єдиного соціального внеску склала 
4,1 млрд. грн., у тому числі за 2017 рік – 1 062,4 тис. грн.  За підсумками роботи 
підприємство перерахувало дивідендів на державну частку на загальну суму 1,8 млрд. 
грн., у тому числі за 2017 рік  400,7 тис. грн. 

Продукція підприємства відповідає високим технічним та експлуатаційним 
вимогам замовників. Акціонерному товариству «Турбоатом» - першому з підприємств 
Харківщини – вручений Міжнародний сертифікат якості по системі ІSО 9000. В 2018 
році Система менеджменту якості АТ «Турбоатом» офіційно визнана відповідною 
міжнародному стандарту ISO 9001:2015 та отримала Сертифікат відповідності компанії 
SAI Global. 

АТ «Турбоатом» було нагороджено дипломом переможця Всеукраїнського 
конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплексу» та «Лідер промисловості та 
підприємництва України», нагороджений дипломом Асоціації платників податків 
«Переможець рейтингу сумлінні платники податків в галузі важкої промисловості». АТ 
«Турбоатом» був нагороджений медалями та дипломами у номінації розробка і 
виробництво енергетичного обладнання на Всеукраїнському конкурсі «Кращий 
вітчизняний товар року». 


