
ВАТ «Тайга» 
Василь Максимович Собченко народився 29 червня 1952 року в

Житомирській області. Закінчив Київський індустріально-педагогічний
технікум (1976) та Всесоюзний фінансово-економічний інститут (1985)
за спеціальністю «Економіка підприємств».

Працював у державних органах та силових структурах. 
В.М.Собченко нагороджений державними нагородами та

відзнаками, орденами та медалями СРСР та України.
З 1991 року голова правління ВАТ «Тайга».
ВАТ «Тайга» акціонерного товариства холдингової компанії

«Київміськбуд» було створене влітку 1991 року на базі відділу з
лісопостачання асоціації «Київдеревореконструкція» Голов:
київміськбуду, а потім реорганізовано в державне підприємство з
заготівлі та доставки лісоматеріалів.

У травні 1995 року, згідно з наказом Управління комунального
майна міста Києва, підприємство перетворене у відкрите акціонерне
товариство згідно з указом Президента України.

У період ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, на
виконання міжурядового договору між Україною та Росією, коли
катастрофічно не вистачало лісоматеріалів, колектив підприємства
ВАТ «Тайга» працював і будував об’єкти житла та промисловості на
півночі Росії і завдяки цій праці з честю виконав покладені на його плечі
завдання з постачання лісоматеріалів як для новобудов міста Києва
(Оболонський, Троєщинський масиви, Харківський та Мінський
райони), так і для підприємств вугільної промисловості України,
поставками рудстойки, а також іншим підприємствам в різних регіонах
України, при цьому ціни на лісоматеріали були нижчими від цін
поставки в Україні.
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ВАТ «ТАЙГА»

Собченко
Василь Максимович
Голова правління,
заслужений будівельник України

ВАТ «Тайга» у складі ХК «Київміськбуд» виконує покладені на неї
функції з розбудови міста Києва. Проведена капітальна реконструкція
житлового будинку на вулиці Інститутській, 13/4, поліклініки на вулиці
Пушкінській, 40, студії телебачення на вулиці Ярославській,
будівництво ділянки великої Окружної дороги від площі Шевченка до
Гостомельського шосе тощо.

Акціонерне товариство має завод будівельних матеріалів. На заводі
виготовляють цеглу, а також займаються переробкою лісоматеріалів.
За ці роки багато працівників підприємства відзначені державними
нагородами, відзнаками та подяками Київського міського голови та
президента ХК «Київміськбуд».

ВАТ «Тайга»
вул. Червоноармійська, 65, офіс 350, м. Київ, 03150
Тел.: (044) 2873785, тел./факс: (044) 2874116, моб.: 80504628954
Email: tajga@svitonline.com


