
З А Т В Е Р Д Ж У Ю 

Голова міської галузевої ради підп-

риємців з питань промисловості 

та будівництва 
 

___________ Шевелюк Д.В. 

 

ПРОТОКОЛ № 29 

засідання міської галузевої ради підприємців 

з  питань  промисловості та будівництва 

 
м. Кривий Ріг                      27.11.2012 

Палац молоді та студентів КНУ       14.00 

 

Присутні: 
 

Члени міської галузевої ради  

підприємців з питань  

промисловості та будівництва   -  8 ос. (за списком) 
 

Від управління  

капітального будівництва  

виконкому міської ради: 

начальник управління    -  Осадчий О.М. 

завідувач технічного сектору   -   Пузанова Л.Г. 

 

Від управління економіки 

виконкому міської ради : 

 

головний спеціаліст    -    Галич І.Б. 
 

Запрошені       -       9     ос. 

 

ЧЕРГА ДЕННА  

 

    1.Про зміст  та цілі  проведення виставки - форуму  «Промисловість. Інвестиції. 

Технології» . Загальний огляд    -                                 доповідач   Мирошников Д.В. 

 

    2. Про  хід  будівництва у 2012 році об’єктів на замовлення  управління  капіта-

льного будівництва виконкому міськради, які фінансуються за рахунок  бюджет-

них коштів.                                                              -         доповідач  Осадчий О.М. 

 

    3. Про звернення Криворізької благодійної організації  «Наше майбутнє» щодо 

надання благодійної допомоги  Андрію Бурачуку. 

 

    4. Щодо  публічних слухань  з питань обговорення проектів  регуляторних актів, 

які проводяться  в листопаді 2012року. 

  

    5. Кадрові питання. 

     

    6. Пропозиції та зауваження членів галузевої ради. 



 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

    По 1 питанню : секретар галузевої ради Мирошников Д.В., який є директором 

ТОВ    «Кратос» - одного з організаторів виставки –форуму «Промисловість. Інве-

стиції. Технології», що проходить нині в Палаці молоді та студентів КНУ  розпо-

вів про основні напрямки  виставкових заходів, їх цілі та призначення.  

    12-та виставка-форум «Промисловість. Інвестиції. Технології», яка вперше була 

впроваджена у Кривому Розі  10 років назад,  проходить з 27 по 30 листопада по-

точного року. Проведення форумів такого характеру сприяє  створенню сприятли-

вого  інвестиційного клімату  у місті та розвитку міжнародних відносин.  

    У поточному році захід  приурочений  80-річчю Дніпропетровської області і, як 

завжди, одна з основних цілей  -  це гідне представлення  міста Кривого Рогу  в ці-

лому та його комплексних програм на всеукраїнському  та міжнародному  рівнях .  

    Кількість учасників нинішньої виставки-форуму  перевищила сотню, серед яких 

гості із різних регіонів України , а також із Чехії, Білорусії, Казахстану та Росії.  

    На завершення висловлено надію, що на виставці-форумі  вітчизняна наука 

знайде своє практичне застосування 
    По 2 питанню: начальник управління капітального будівництва  виконкому 

міськради  Осадчий О.М. проінформував членів галузевої ради про попередні під-

сумки освоєння бюджетних коштів у 2012 році на будівництві об’єктів соціально-

побутового та природоохоронного призначення . 

    За станом на 01.11.2012 на будівництві об’єктів, замовником яких є управління 

капітального будівництва, освоєно за рахунок  усіх джерел фінансування  близько     

32,6 млн.грн. , що складає    43,8   % від  лімітів, затверджених  на  поточний рік. 

Було відзначено, що перелік  об’єктів  для будівництва щорічно  визначається  

Програмою соціально-економічного розвитку  міста , яка  затверджується відпові-

дними рішеннями міської ради. Напрямки  будівництва  різноманітні , охоплюють 

практично всі  галузі і  направлені на підвищення якості життя мешканців міста. 

    В дію вже введено ряд об’єктів, серед яких  «Газифікація сел.Терноватий Кут», 

«Будівництво трамвайних колій  в районі станції ШТ «Кільцева», «Будівництво 

інженерних мереж до сучасної спортивної зі штучним льодом», «Реконструкція І 

поверху Криворізької ЗОШ  І-ІІ ступенів №18 для створення НВК», «Каналізацій-

ні мережі  вулиць Каракалпацької, Єрмолової, Кленової».До кінця року  плануєть-

ся завершити будівництво об’єктів: «Реконструкція проспекту К.Маркса та 

об’єктів благоустрою. Ічерга»,«Самопливний каналізаційний колектор по вул. Ку-

знєцова», «Захист від підтоплення станції ШТ «Електрозаводська». 

    Відповідаючи  на запитання  присутніх , Осадчий О.М.  більш детально  розпо-

вів про окремі об’єкти будівництва, звернув увагу присутніх  на те, що кількість 

об’єктів завершених будівництвом  у поточному році зросла порівняно з минулим. 

    Наприкінці начальник управління капітального будівництва  виконкому міськ-

ради наголосив на тому,  до кінця року  буде забезпечено 100-відсоткове  вико-

нання  затверджених  обсягів робіт , оскільки питання  перебуває на постійному 

контролі  у  міського голови Вілкула Ю.Г. , депутатського корпуса та  губернатора  

області Вілкула О.Ю.,  який неодноразово  сприяв вирішенню питань щодо фінан-

сування об’єктів  з Державного бюджету України.  

     



По 3 питанню  :  секретар галузевої ради ознайомив  присутніх  зі змістом  

листа Криворізької благодійної  організації «Наше майбутнє»  і запропонував  на-

дати  благодійну допомогу  Бурачуку Андрію, який звернувся  до  голови Дніпро-

петровської облдержадміністрації з проханням  придбати для нього комп’ютер.  

По 4 питанню  :  до відома членів  галузевої ради та присутніх  доведено   

графік проведення  в листопаді 2012 року  публічних слухань  з питань обговорен-

ня проектів регуляторних актів . 

По 5 питанню: опрацьовано питання кадрового характеру , серед яких: 

5.1.Переобрання голови міської галузевої ради з питань промисловості та 

будівництва  (підстава – заява  Шевелюка Д.В. щодо звільнення від обов’язків ) 

Головою галузевої ради  запропоновано обрати Ткаченка Г.І. , директора 

ТОВ «Криворіжелектромонтаж».  

5.2. Уточнення  складу  міської галузевої  ради з питань промисловості та 

будівництва : 

- виведення зі складу  галузевої ради Шевелюка Д.В., заступника  голови 

правління ЗАТ «Криворіжгазбуд» (підстава – заява Шевелюка Д.В.); 

- виведення  зі складу  галузевої ради Штейнера С.Я., заступника  ТОВ «Ве-

сташляхбуд» (підстава – заява Штейнера С.Я.); 

         -  виведення зі складу галузевої ради Гончаренка В.А., заступника голови 

правління з комерції АТЗТ «Електромашпромсервіс» (  підстава  - п.5.8.4  Поло-

ження про міські галузеві ради підприємців – відсутність члена ради  на більшості 

засідань  протягом року); 

        -  введення до складу  галузевої ради Стрижка В.В., головного інженера ЗАТ 

«Криворіжгазбуд» (підстава  - заява  Стрижка В.В.); 

        - ввдення до складу  галузевої ради   Бекаревича О.Г. , головного  інженера   

ТОВ «Весташляхбуд»  (підстава – заява  Бекаревича О.Г.) 

     По 6 питанню: представник Дніпропетровського регіонального центру  по ін-

вестиціям  і розвитку, який ознайомив присутніх  з переліком національних проек-

тів і надав коротку  характеристику  кожному із них. Зокрема, було  повідомлено 

про можливі перспективи  розвитку  виробництва  активованого вугілля у місті  

Кривому Розі у разі  інвестування будівництва відповідного заводу на території  

міста.   

 

        Після обміну думками ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до уваги : 

 -   інформацію Мірошникова Д.В.  про виставку – форум «Промисловість. Інвес-

тиці. Технології»; 

- інформацію начальника управління капітального будівництва виконкому міськ-

ради Осадчого О.М. про хід будівництва об’єктів за рахунок бюджетних коштів ; 

- звернення  Криворізької благодійної  організації «Наше майбутнє»  ; 

- графік  проведення у листопаді 2012 року публічних слухань  проектів регулято-

рних актів ; 

- інформацію  представника  Дніпропетровського РЦ по інвестиціям і розвитку .  

 



2.   Надати    до  виконкому міськради  пропозиції  щодо  затвердження складу мі-

ської галузевої ради підприємців з питань промисловості та будівництва на 2013 

рік  :  

 
№ ПІБ Посада Примітка 

1 Ткаченко  
Григорій Іванович 

генеральний директор ТОВ 
«Криворіжелектромонтаж» 

голова ради 

2 Мирошников  
Дмитро  Вікторович 

директор  

ТОВ  «Кратос» 

секретар   

ради  

3 Бекаревич Олег  
Германович 

ТОВ «Весташляхбуд» член ради 

4 Гончаров  
Ростислав Борисович 

директор 

ТОВ «Рос.ТАЛ» 

член ради 

5 Дробот  
Володимир  Олексійович 

голова правління  ЗАТ «ЗТНВФ 

«Коло» 

член ради 

6 Єрьоменко  
Андрій Андрійович 

директор 

ПП «АіТ ЕНЕРГО» 

член ради 

7 Зюган  
Анатолій  Іванович 

директор  

ТОВ «НВО «Когорта» 

член ради 

8 Козаченко Олександр 
Володимирович 

директор ТОВ «Еталонбуд-

сервіс» 

член ради 

9 Кучак Олександр  
Степанович 

директор ПП «НВП Будмонтаж 
наладка» 

член ради 

10 Соколовський Володи-
мир Євгенович 

директор ТОВ «Тепловодбуд» член ради 

11 
Стрижко Віктор  
Володимирович  

головний інженер   ЗАТ «Кри-
воріжгазбуд» 

член ради 

 

 

3. Розглянути на наступному  засіданні   питання щодо обрання  заступника голо-

ви галузевої ради .    

 

4. Відзначити, що на засіданні відсутні: Шевелюк Д.В., Гончаренко В.А.,  

    Гончаров Р.Б., Соколовський В.Є. 

 

 5. Секретарю галузевої ради забезпечити розсилку електронною поштою членам 

галузевої ради протоколів проведеної галузевої ради для опрацювання та підгото-

вки питань на наступне  засідання . 

 

 

 

 

Протокол склав                                                                  Д.Мирошников 

 

 

 

 



РЕЄСТРАЦІЯ  
присутніх на чергових зборах  міської галузевої ради підприємців 

з  питань  промисловості та будівництва 
м. Кривий Ріг                                                                                                       27.11.12 
 

№ ПІБ Посада Відмітка про 
присутність 

1 Шевелюк  
Денис Валерійович 

голова ради – заступник голови 
правління  ЗАТ «Криворіжгаз-

буд» 

 

відсутній 

2 Ткаченко  
Григорій Іванович 

генеральний директор ТОВ 
«Криворіж електромонтаж» 

особисто 

3 Дробот  
Володимир  Олексійович 

голова правління  ЗАТ «ЗТНВФ 

«Коло» 
особисто 

4 Соколовський Володи-
мир Євгенович 

директор ТОВ «Тепловодбуд» відсутній 

5 
Штейнер  

Сергій  Якович 

директор ТОВ «Весташляхбуд» Бекаревич 
О.Г. 

6 
Мирошников  

Дмитро  Вікторович 

директор  
ТОВ  «Кратос» 

особисто 

7 
Зюган  

Анатолій  Іванович 

директор  
ТОВ «НВО «Когорта» 

особисто 

8 
 

Кучак Олександр Степа-
нович 

 
директор ПП «НВП Будмонта-

жналадка» 

особисто 

9 
Гончаренко  

Владислав  Анатолійович 

заступник голови правління з 
комерції АТЗТ «Електромашп-

ромсервіс» 

відсутній 

10 
Гончаров  

Ростислав Борисович 

директор 
ТОВ «Рос.ТАЛ» 

відсутній 

11 
Єрьоменко  

Андрій Андрійович 

директор 

ПП «АіТ ЕНЕРГО» 
особисто 

12 
Козаченко Олександр 

Володимирович 

директор ТОВ «Еталонбудсер-

віс» 
особисто 

    

13 
Осадчий Олександр  

Миколайович 

 начальник  УКБ 

 виконкому міськради 
особисто 

14 
Пузанова  Лариса  

Григорівна 

завідувач технічного сектору 

УКБ виконкому міськради 
особисто 

15 
Галич Ірина Борисівна головний спеціаліст  

управління економіки 
виконкому міськради 

особисто 
 

16 Зацікавлені  особи       9 осіб 
 

 


