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Коваленко
Алла Арестівна
Випускниця факультету технології органічних речовин (1972)
Президент корпорації «Бісквіт-Шоколад».
Генеральний директор ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика».
Герой України

Kovalenko
Alla Arestivna
A graduate of the Faculty of Organic Substances Technology (1972)
President of «Biscuit-Chocolate» Corporation.
General Director of PJSC «Kharkiv Biscuit Factory».
Hero of Ukraine
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ародилася 16 травня 1948 р.
у м. Харкові. У 1966–1972 рр.
здобувала освіту в ХПІ за спеціальністю «Технологія жирів». Після
завершення навчання працювала на Харківському жировому комбінаті на посадах
інженера-технолога, майстра цеху, старшого
технолога та начальника виробництва.
З 1984 по 1987 р. А. А. Коваленко — начальник
виробництва на Харківському виробничому об’єднанні
кондитерської промисловості. З 1987 р. А. А. Коваленко очолює колектив Харківської бісквітної фабрики,
де з її появою розпочалося інтенсивне технічне пере
оснащення, встановлення обладнання найкращих світових фірм, впровадження найновіших технологій, значне
підвищення якості продукції, розробка нових видів солодощів.
З 1998 р. бісквітна фабрика співпрацює з кондитерською фабрикою «Харків’янка», з якою в 2004 р.
об’єдналася у корпорацію «Бісквіт-Шоколад». Алла
Арестівна обрана президентом корпорації. Упродовж
всіх років її керівництва відчувається висока відповідальність перед трудовим колективом і споживачами
продукції.
Стратегія розвитку підприємств корпорації спрямована на інновації, впровадження нових технологій, оригінальних рецептур, підвищення якості та безпеки кондитерських виробів, що дозволило збільшити кількість
продукції на висококонкурентних міжнародному та
національному ринках.
А. А. Коваленко — заслужений працівник промисловості України (1998), Герой України (2008), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
(2012), лауреат рейтингу популярності «Золота Фортуна» в номінації «Кращий керівник підприємства», член
Правління «Асоціації випускників Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», почесний громадянин міста Харкова. Нагороджена
орденами Княгині Ольги IІ, ІII ступенів (2006, 2003).
Своїм прикладом Алла Арестівна довела: кожна
людина, яка має гідну мету, любить свою справу і не
боїться долати труднощі, може досягти успіху.
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he was born on May 16, 1948 in
Kharkiv. In 1966–1972, she studied
at KhPI within the specialty «Technology of fats». After graduation, Alla Arestivna
worked at Kharkiv Fat Factory as an engineertechnologist, shop master, Senior Engineer and
the Head of production.
From 1984 to 1987 A. A. Kovalenko was the
Head of production at Kharkiv production association of confectionery industry. Since 1987, A. A. Kovalenko has been the Head of the staff of Kharkiv Biscuit
Factory and with her coming there the intensive technical re-equipment, the installation of equipment of the
world’s best companies, the introduction of the latest technologies, the significant improvement of product quality and the development of new types of sweets have
begun.
Since 1998, Biscuit Factory has been collaborating with
confectionery factory «Kharkivianka» and in 2004 together
they united into one corporation «Biscuit-Chocolate». Alla
Arestivna was elected the president of the corporation. Over
the years of her leadership high responsibility to the employees and to consumers can be seen.
Strategy for the development of the Corporation enterprises is aimed at innovations, implementation of new technologies, original recipes, improvement of quality and safety
of confectionery products allowing increased availability of
products in the highly competitive international and national
markets.
A. A. Kovalenko is Honored Worker of Industry of
Ukraine (1998), the Hero of Ukraine (2008), Laureate of
State Prize of Ukraine in Science and Technology (2012),
Laureate of «Golden Fortune» popularity rating in the nomination «The best Director of enterprise», the member of
the board of «Alumni Association of National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» and Honorary citizen of Kharkiv. She was awarded the Order of Princess
Olga IІ, IIІ degrees (2006, 2003).
By setting his own example, Alla Arestivna proved:
every person who has a goal that is worth pursuing, loves
his/her job and is not afraid to overcome difficulties, can
succeed.
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