З В І Т П Р О С О Ц І А Л ЬНУ
В І Д П ОВ ІДА ЛЬ НІС Т Ь

ЗМІСТ
• Звернення засновника Голден Тайл Керамик Груп
Валентина Валентиновича Шеветовського
• Інформація про Голден Тайл Керамик Груп
• Наші цінності
• Співробітники
• Співпраця з громадами
• Допомога Армії та ветеранам
• Освіта та культура
• Програма захисту навколишнього середовища
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Україна має пишатися національними брендами, які формують імідж нашої
країни і роблять її впізнаваною на міжнародній арені. Ми прагнемо, аби бренд
«Голден Тайл» був упізнаваним та асоціювався з Україною не лише у Польщі та
Німеччині, а й в інших країнах. Ми наближаємося до цієї мети, тому відчуваємо
велику відповідальність за створення національного індустріального бренда. Це
– місія Керамічної групи компаній «Голден Тайл».

Валентин Валентинович
Шеветовський
засновник
Golden Tile Ceramic Group

Одним із надважливих завдань для нас також є повернення трудовому
колективу зокрема та всім українцям загалом почуття власної гідності. Людина
може подолати будь-які випробування, але є те, що належить Господу через Дух
‒ це почуття власної гідності, яке має бути недоторканним. Це почуття
розтоптали більшовики ще 100 років тому. Вони, так би мовити, відрізали
людину від її пуповини: від церкви, від батьків і праотців, забрали історію. Люди
з почуттям власної гідності здатні боротися за свою землю. Бо це навіть більше,
ніж свобода.

Ми хочемо повернути людям гідність через шанобливе ставлення до її праці,
тобто гідну заробітну плату. Це і є становлення нації та незалежність нашої
держави.
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ТОВ "ГОЛДЕН ТАЙЛ"

ТОВ "ШАХТОБУД"

Керуюча компанія і офіційний дистриб'ютор
продукції керамічної групи. До складу компанії
входить власна дизайн-студія, яка розробляє
трендові колекції для українського і
глобального ринків. Крім того, "ГОЛДЕН ТАЙЛ"
займається маркетингом і логістикою,
координуючи і керуючи регіональними
дистрибуційними центрами по всьому світу.

Одне з найбільших підприємств в Україні з
видобутку вогнетривких глин. Загальні запаси
родовища оцінюються в більш ніж 10 млн. т
глини. Річний обсяг реалізації сировини
становить близько 300 тис. т, частина якої
експортується на провідні керамічні заводи в
Україні, Італії та Іспанії.

ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ
ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" (ХПЗ)
Найбільший в Україні виробник керамічної
плитки і керамограніту. На сьогодні легендарне
підприємство з 70-річною історією повністю
модернізоване і оснащене кращим у світі
обладнанням з виробництва кераміки.

ТОВ"МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР"
Найбільший постачальник польового шпату на
території Східної Європи. Загальні запаси
родовища оцінюються в більш ніж 19 млн. т
польового шпату. Компанія займає 3%
світового ринку польового шпату і продовжує
нарощувати свої позиції.
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2000

11млн. грн
допомога
суспільним
організаціям,
громадам

24 млн.м

2

Робочих
місць

плитки на рік

283млн. грн

Експорт в

30
країн

Сплачені податки

343млн грн
Сплачено
заробітної
плати
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ХТО МИ Є ?

GOLDEN TILE CERAMIC GROUP
є найбільшим в Україні виробником та експортером керамічної плитки

веде чесний бізнес, який повністю відповідає вимогам законодавства України;
виробляє екологічно чисту та високоякісну продукцію, яку визнали клієнти як в
Україні, так і у 38 країнах світу на 4 континентах;
у повному обсязі виконує податкові зобов’язання і забезпечуємо значні

Відповідно до Принципів сталого розвитку ООН,
Холдінг Golden Tile Ceramic Group:

надходження до Національного бюджету України;
надає своїм співробітникам гарантії стабільного працевлаштування, своєчасної
та гідної оплати праці, соціальні гарантії, які перевищують загально-прийняті в
Україні;
підтримує Збройні сили України та волонтерів;
реалізує проекти, спрямовані на рекреацію, збільшення природнього різноманіття,
збереження екології та розвиток навколишнього середовища;
підтримує розвиток національної культури та мистецтв України;
надає цільову допомогу соціальним та навчальним закладам;
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Прозорість
Вся діяльність ГТ побудована на засадах доброчинності, чесності, протидії корупції.

Інноваційність

Ми опираємось на розробки найсучасніших методів діяльності. Прагнемо до змін заради прогресу та
зростання духовного та матеріального благополуччя громадян.

Технологічність

Повний цикл виробництва і краще в світі устаткування дозволяють нам контролювати якість продукції на
кожному етапі.

Творчість

Власна студія дизайну розробляє унікальні декори і рішення, які користуються популярністю у всьому світі

Традиції

З часів Трипілля Україна славиться мистецтвом кераміки. Ми намагаємося зберегти цю спадщину

Лідерство

Сьогодні ми не тільки займаємо провідні позиції на внутрішньому ринку, але і поставляємо українську плитку в
більш ніж 30 країн світу.

Компетентність

Тільки професійність дає можливість впевнено рухати ….. .

Відповідальність

Ми віримо в те, що виробляти якісну продукцію можуть тільки професійні люди в комфортних умовах.
Тому екологія, соціальний захист і розвиток громади - ключові завдання для нас
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СПІВРОБІТНИКИ - ЦЕ ОСНОВА УСПІХУ НАШОГО БІЗНЕСУ
У великій команді Golden Tile - ті, хто любить працювати, вболіває за якість своєї роботи, не боїться мріяти і готовий розвиватися
разом з нами. І ми відповідаємо взаємністю, пропонуючи комфортні умови роботи, високі соціальні стандарти, навчання, а також
кар'єрний ріст в Україні і за кордоном. Golden Tile - це історія успіху сотень людей, які стали частиною однієї великої родини.
Конкурентна заробітна
плата середній рівень
заробітної плати на 10%
вищще ринку

Простір для розвитку

Навчання

Забезпечення житлом

Можливість кар’ерного росту, участь в
професійних спільнотах, конфереції, виставки.

корпоративне навчання, підвищення
кваліфікації, магістерська програма
ХНУМГ ім. Бекетова

Програма для
співробітників ХПЗ

Безпечні умови праці високотехнологічне
виробництво, навчання з безпеки праці,
робочий одяг, підвищення кваліфікації

Компенсація харчування в
заводській їдальні

Кредитування молодих
спеціалістів
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ГРОМАДИ

Розуміючи важливість стратегічної єдності бізнесу та суспільства ГТ
здійснює політику підтримки місцевих громад. Ми усвідомлюємо свою
відповідальність за економічний та суспільний розвиток України, тому
приймаємо активну участь у житті місцевих громад.
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Проведено ремонт вулиць в м.Полонне Хмельницької області,
ремонт скверу на площі Слави, ремонт вуличного освітлення та
благоустрій в населених пунктах Міхайлюцької сільради
Шепетівського району.
У 2019 ми виділили 450 тисяч гривень на ремонт площі
Тисячоліття в м. Полонне.
У 2020 році на прохання виконавчого комітету Полонського
міської ради ОТГ були виділені кошти і продукція ХПЗ для
благоустрою в селах Прислуч та Б. Березна Полонської ОТГ.
Загалом було надано допомоги на 3 477 545 грн.
Бахмутський район
Меблі для їдальні, ігрових та спальних кімнат Новодмитрівського
НВК були придбані повністю за рахунок нашого підприємства. На
радість маленьких жителів с. Новодмитрівка, Іжевка, Куртівка, в
дитячому садочку зявилися сучасні, яскраві та функціональні
меблі для гри та відпочинку.
В 2019-2020 р. було надано більш ніж 1000 м. кв керамічної плитки
для ремонту сільских шкіл у с. Миронівка та м. Світлодарськ
Бахмутського району.

ДОПОМОГА АРМІЇ ТА ВЕТЕРАНАМ
Загальна сума допомоги 5500 тис. гривень
З початку Революції Гідності та російської агресії у зоні АТО та ООС на Сході України Golden Tile Ceramic Group не
залишалося байдужими - нами було надано матеріальну допомогу на реалізацію проекту "Стіна супроти агресора" та
ремонт автомобіля УРАЛ-4320, який потім був переданий у зону АТО.

Прикордонним загонам, військовим
частинам, підготовчим військовим
закладам весь час надається
матеріальна допомога у вигляді
грошових коштів, забезпечення плиткою,
поставкою необхідного обладнання. Ще у
перші місяці війни Golden Tile Ceramic
Group закупила тепловізори та іншу
необхідну техніку для наших захисників.
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ДОПОМОГА АРМІЇ ТА ВЕТЕРАНАМ
З 2014 року Golden Tile Ceramic Group допомагає 92 бригаді,
щр базується у Харковській області. Офіційне гасло
підрозділу «Собі — честь, Україні — слава!» .
Ми забезпечуємо підрозділ продукцією ХПЗ, приймаємо
участь у забезпеченні матеріально – технічних потреб.
Цього року в Музей Пропаганди, що у місті Шепетівка,
закупили новий плазмовий телевізор. З його допомогою
вдається транслювати тематичні відеоролики для
відвідувачів кімнати експозиції «Війна за Україну».
Окрім цього виділяли кошти на ремонт автомобіля для
Полонського військового комісаріату. Допомагали фінансово
та матеріалами, зокрема стіновою плиткою, Полонській
районній організації "Української спілки ветеранів
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)".
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ОСВІТА ТА МИСТЕЦТВО
Голден Тайл розуміє, що якісна сучасна освіта є одним із
головних чинників прогресивного економічного та
суспільного розвитку країни. Golden Tile Ceramic Group
виділив майже 800 тисяч гривень Харківському
Національному Академічному Театру Опери та Балету
імені Н.В. Лисенко. Культура дає кожному можливість
доторкнутися до цінностей, які пройшли через століття,
насолодитися майстерністю Творців минулого і
сьогодення, виховати в собі і передати нащадкам образи
справжньої красоти і таланту.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
ТОВ ВО Шахтобуд (Україна, Донецька область) – одне з
найбільших підприємств в Україні з видобутку білих
тугоплавких глин для потреб керамічної промисловості. Ми
раціонально та дбайливо використовуємо земельні ресурси та
їх рекультивуємо.
Так, для відновлення порушених в процесі видобутку
земельних ділянок, В. В. Шеветовським було прийняте
рішення про закладку садів на цих землях. В листопаді 2020
року на площі 1 Га було висаджено 700 дерев фундука. В
подальшому планується розширення площі садових
насаджень на всі рекультивовані ділянки.
14

