
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 361

19 травня____2017 р. 19 сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Прем’єр- 
міністра України Гройсмана В.Б. щодо вжиття заходів із збереження ПрАТ

«Гніванський завод спецзалізобетону»

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України « Про статус депутатів місцевих рад», 
враховуючи клопотання депутатів обласної Ради, висновки постійних комісій 
обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо вжиття заходів із збереження 
ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» (додається).

2. Опублікувати це рішення на офіційному веб-сайті Вінницької обласної 
Ради.

3. Контроль за виконанням цьог шення залишаю за собою.

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток № 1 
до рішення 19 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 19 травня 2017 р. № 361

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Прем’єр-міністра

України Гройсмана В. Б. щодо вжиття заходів із збереження ПрАТ 
«Гніванський завод спецзалізобетону»

Звертаємося до Вас з надважливим питанням для населення м.Гнівань 
Тиврівського району, а також Вінниччини -  проблемою збереження і подальшого 
функціонування ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону», що носить 
бюджетоутворюючий характер і впродовж багатьох років забезпечувало робочі місця 
для тисяч гніванчан та жителів навколишніх сіл.

Підприємство засноване у 1969 році. З тих пір завдяки йому було побудовано 
цілий мікрорайон з власною інфраструктурою, а також професійно-технічне училище, 
де впродовж років готували кадри для заводу. На підприємстві працювало колись 2000 
людей, нині -  біля 600. Основна спеціалізація -  випуск шпал та опор, а також інших 
залізобетонних конструкцій для будівництва та благоустрою. Продукцію заводу 
поставляли в різні республіки колишнього Союзу, а після його розпаду ПрАТ 
«Гніванський завод спецзалізобетону», яке зберегло статус державного, залишається 
основним постачальником шпал та опор для ПАТ «Укрзалізниця», яке здійснює 
управління корпоративними правами підприємства. У попередні десятиріччя, 
незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, підприємство працювало і 
виконувало виробничі завдання.

Нині ситуація вкрай ускладнилася. Через відсутність обігових коштів та 
замовлень від ПАТ «Укрзалізниця», підприємство простоює. Невиконання фінансового 
плану, несплата податків, збільшення фінансової заборгованості перед кредиторами, що 
в подальшому може спричинити банкрутство -  такий сучасний стан справ.

Причини проблемної ситуації в несвоєчасних розрахунках за випущену 
продукцію за 2014-2015 роки, в недостатній кількості замовлень з боку ПАТ 
«Укрзалізниця», а також через витрати на часткову модернізацію підприємства та 
вирішення цілого ряду інших проблем, що й спричинило таке становище.

За 2015-2016 роки керівництво заводу провело заходи, що можуть поліпшити 
ефективність роботи: відкрито новий цех випуску продукції для широкого вжитку, 
впроваджені заходи енергозбереження, зроблені кроки до зменшення собівартості 
продукції, скорочено кількість працівників.

Розроблено чіткий план виходу з кризової ситуації з конкретними розрахунками 
за умови фінансової підтримки ПАТ «Укрзалізниця». План переданий на розгляд голові 
Наглядової ради ПрАТ «Гніванський завод СЗБ» Ремігіушу Пашкевичу з проханням 
якнайшвидше прийняти рішення щодо замовлення шпал та опор, а також стосовно 
надання фінансової допомоги у сумі 30 млн. грн., яку протягом поточного року буде 
повернуто, згідно платіжного балансу. Рішення має прийняти Правління ПАТ 
«Укрзалізниця».

Просимо Вас знайти можливість розглянути питання та сприяти підтримці ПрАТ 
«Гніванський завод спецзалізобетону», що зніме соціальну напругу і дасть шанс для 
подальшого розвитку підприємства і міста.


