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Наша газета достигла Олимпа
Газета “Запорозька Січ” награждена премией “Украинский Национальный Олимп” в номинации “Издание региона в 2011 году”

Кому дают
награды
По итогам года вот уже в тече
ние 7 лет проводится церемония
награждения лауреатов Всеукра
инского конкурса “Business Olimp
Awards”. Профессиональные пре
мии “Business Olimp Awards” были
основаны в период 2005–07 годов
в Киеве по инициативе професси
ональных ассоциаций. Основной
своей задачей организаторы счи
тают отбор и поощрение лучших
компаний украинской экономики,
которые в течение года добились
весомых успехов, стали создате
лями инноваций, новых продуктов
или программ. Сейчас отбор Ла
уреатов осуществляется в шести
отраслях – финансовой, торго
вой, продовольственной, строи
тельной, юридической, транспор

тной. Церемония награждения ла
уреатов проводилась в таких из
вестных залах Киева как Украинс
кий Дом, Колонный зал Киевской
мэрии, Премьер-палас и Малый
Мариинский дворец. Финансиру
ется за счет спонсоров. К приме
ру, в этом году Главным Спонсо
ром торжественной Церемонии
награждения профессиональ
ными премиями стала компания
“Instaforex”.
Методика отбора учитывает
специфику каждой отрасли и со
стоит из двух этапов.

Как выбирают
лучших
Отбор на звание Лауреата про
фессиональных премий постро
ен таким образом, чтобы найти те
компании, которые смогли отли

Ліквідатор ТОВ “Трівлад” спільно з ТОВ “Українська агенція з питань банк
рутства” повідомляють про проведення повторних відкритих торгів (аукціону)
з реалізації майна банкрута.
На повторні відкриті торги виставляється наступне майно, зареєстроване за
адресою: м.Запоріжжя, вул.Патріотична, б. 52, кв. 85.
Лот № 1: напівпричіп бортовий марки ДСАН, моделі 27, синього кольору,
2000 року випуску, реєстрац. номер № 02479НР, шасі № Y69999600Y9000048,
повна маса 24000 кг.
Початкова ціна продажу: 25159,50 грн. без ПДВ.
Лот № 2: напівпричіп бортовий марки ДСАН, моделі 27, червоного кольору,
2000 року випуску, реєстрац. номер № 02485НР, шасі № Y69999600Y9000051,
повна маса 6680 кг.
Початкова ціна продажу: 25159,50 грн. без ПДВ.
Гарант. внески у розмірі 10 % початкової ціни продажу сплачуються на р/р
ТОВ “Українська агенція з питань банкрутства” № 26001300027502 в Публіч
ному акціонерному товаристві “Платинум Банк”, МФО 380388, код ЄДРПОУ
37056195.
Заявки на участь в аукціоні приймаються до 23 березня 2012 р. включно, з
10 до 16 години за адресою: м.Запоріжжя, бульвар Шевченка 65.
Умови участі в повторних відкритих торгах (аукціоні) та порядок ознайомлен
ня з майном за телефоном: (061) 224–34–17.
Повторні відкриті торги (аукціон) відбудуться 29 березня 2012 р. об 11.00 за
адресою: м.Запоріжжя, бульвар Шевченка, 65.

ВАТ “Запоріжжяобленерго” просить населення
погасити борги за електрооенергію
Мешканці Запорізької області недоплатили за спожиту протягом січня
2012 року електроенергію 1 млн. 29 тис. грн.
Попри неплатежі населення ВАТ “Запоріжжяобленерго” забезпечувало та
продовжує забезпечувати енергопостачання на території Запорізької облас
ті, максимально оперативно усувати спричинені негодою та діями вандалів
пошкодження енергооб’єктів, проводити реконструкцію мереж та модерніза
цію обладнання.
Втім, аби й надалі мати таку можливість, енергетики звертаються до спожива
чів із проханням максимально відповідально поставитися й до своїх обов’язків
– у стислі терміни погасити наявну заборгованість за спожиту електроенергію.
Дотримання цих вимог, з одного боку, дозволить боржникам уникнути відклю
чення, яке ВАТ “Запоріжжяобленерго” у випадку несплати споживачем за елект
роенергію буде вимушене здійснити у відповідності до Закону України “Про елек
троенергетику”. З іншого боку, кошти, своєчасно сплачені населенням, дадуть
енергокомпанії змогу й надалі гарантувати якісне енергозабезпечення мешкан
ців м.Запоріжжя й області.

Виклик до суду
Суддею Хортицького районного суду м.Запоріжжя (п/в
69076, м.Запоріжжя, пр.Ювілейний, б.33, каб.14) Ширіною С.А.
06.03.2012 р. о 9.30 розглядатиметься справа за позовом Анісі
мова І.П. та Анісімової М.І. до Сидорової О.І. про усунення від
права на спадкування. Явка відповідача у справі обов‘язкова. У
разі неявки справа розглядатиметься за його відсутності.
Газета
“Запорозька
Січ” виходить
з 1 січня
1991року
у вівторок,
четвер, суботу
Точка зору авторів може не збігати
ся з точкою зору редакції, рукописи
не рецензуються й не повертають
ся, листування із читачами ведеть
ся на сторінках газети.За дос
товірність реклами відповідальність
несе рекламодавець.

ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ
Запорізька міська рада.
Адреса:69105,м.Запоріжжя,
пр. Леніна, 206.
СВІДОЦТВО
про державну перереєст
рацію: серія кВ №1510 від
30 червня 1995р., видане
Міністерством України у
справах преси та інфор
мації

Первинна
журналістська
організація
газети
“Запорозька Січ”
є членом “Спілки
правдивих
тиражів”, зареєстрованої
Головним управлінням юстиції
в Запорізькій обл. 14.12.2009 р.
(Свідоцтво № 806).

читься в своей профессиональной
деятельности, пользуются уваже
нием коллег по “цеху”, показыва
ют хорошую динамику развития.
Премией “Украинский Националь
ный Олимп” предусмотрены также
персональные номинации, в кото
рых поощряются люди, внесшие
весомый вклад в развитие укра
инской экономики. Среди награж
денных – такие известные личнос
ти как Владимир Стельмах, Раиса
Богатырева, Вера Ульянченко, Бо
рис Тимонькин, Владислав Ващук,
Дмитрий Мельничук.
При этом количественные по
казатели (объемы активов, ко
личество филиалов и сотрудни
ков и т.п.) не являются определя
ющими. Компании оцениваются
с помощью качественных инди
каторов, в основном, различных
соотношений балансовых пока
зателей, анализа деятельности
компании на рынке (оценивает
ся клиентская база, продуктовый
ряд, качество обслуживания) и ее
деловой репутации.
Отбор достойных премирования
предприятий происходит следую
щим образом. Вначале делается
запрос в городские и областные
администрации, а также профес
сиональные ассоциации с предло
жением предоставить списки луч
ших предприятий и компаний. За
тем рекомендованным к участию
в отборе компаниям предоставля
ются анкеты-опросники. На осно
вании заполненных анкет форми
руется обоснование к награжде
нию (аналитическое заключение

по каждой компании-претенден
ту), которое и выносится на рас
смотрение Экспертного Сове
та премий. В нем указывается и
обосновывается номинация, на
которую выдвигается компания.
Пакет таких заключений переда
ется в Экспертный Совет, который
либо утверждает, либо отвергает
предложенные кандидатуры.
В Экспертный Совет премий
входят профессионалы, хорошо
известные в деловых кругах стра
ны и знающие финансовый, стро
ительный, торговый, продоволь
ственный, транспортный рынки,
но не принимающие непосредс
твенного участия в предприни
мательской деятельности. Это, в
основном, научные деятели, не
зависимые эксперты и руководи
тели профессиональных ассоциа
ций. Таких как Ассоциация между
народных экспедиторов Украины,
Ассоциация украинских автопро
изводителей, Ассоциация фран
чайзинга, Всеукраинская ассоци
ация лизинга, Украинская ассоци
ация мебельщиков, Союз юристов
Украины, Союз молочных пред
приятий Украины и многие дру
гие. Ежегодно Экспертный Со
вет премий пополняется новыми
членами. В этом году, например,
в него вошли такие известные фи
нансисты как Эрик Найман, автор
многих книг по финансовому делу,
и Александр Охрименко, руково
дитель “Украинского аналитичес
кого центра”.
Подведены итоги отбора Лау
реатов по результатам 2011 года.

Приватне акціонерне товариство “СБМУ-8 “Монолітбуд” повідомляє, що 20 квітня
2012 р. о 15–30 за адресою: м.Запоріжжя, вул. Адм.Нахімова, 1-а відбудуться чергові
загальні збори акціонерів.
Реєстрація акціонерів проводиться з 15–00 до 15–30 за місцем проведення загальних зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 17 квітня 2012 р.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Затвердження річного звіту й балансу ПрАТ.
2. Звіт ревізійної комісії.
3. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 р.
4. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ на наступний рік, затвердження планів.
5. Переобрання Наглядової ради ПрАТ.
6. Вибори ревізора ПрАТ.
7. Затвердження змін до статуту.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, не
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: вул.Адм.Нахімова 1а, м.Запоріжжя. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова
правління. Для реєстрації на зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, уповнова
женим – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що пос
відчує особу. Тел. для довідок: 233–33–05.

ІІ етап інформування

Громадське обговорення
На громадське обговорення виноситься містобудівне обгрунтуван
ня “Розташування індивідуального житлового будинку, господарських
будівель та споруд присадибної ділянки по пров.Ковальському, біля
будинку № 17 в м.Запоріжжі” (замовник – О. І. Козлов, розробник – КП
“Градпроект”).
Підставою розроблення містобудівного обгрунтування є рішення
Запорізької міської ради від 23.06.2010 № 68/12 “Про надання зго
ди Козлову Олександру Івановичу на розроблення містобудівного об
грунтування розташування індивідуального житлового будинку, госпо
дарських будівель та споруд присадибної ділянки по пров.Ковальсько
му, біля будинку № 17”.
На матеріали містобудівного обгрунтування отримано позитивний
висновок державної експертизи від 08.12.2011 № 158/03–11.
З матеріалами містобудівного обгрунтування можна ознайомитись
за адресою: пр.Леніна,152, ПП “Ні-Ко”, пн.-пт. – з 17–00 до 19–00 (тел.
для довідок: 220–78–31).
Зауваження та пропозиції надавати до департаменту архітектури та
містобудування міської ради (вул.Зелінського, 3, кім. 114, тел.: 233–35–
22) протягом місяця від дня опублікування даного оголошення.
Громадські слухання з обговорення містобудівного обгрунтування
“Розташування індивідуального житлового будинку, господарських
будівель та споруд присадибної ділянки по пров.Ковальському, біля
будинку № 17 в м.Запоріжжі” відбудуться 29.03.2012 о 15–00 в ак
товій залі районної адміністрації Запорізької міської ради по Жовтне
вому району.

Вважати втраченими бланки полісів АТ СГ “ТАС” (приват
не): АВ/ 2361261 – 2361760, ДМС/ 33601 – 33650, 34251 –
34298, 34351 – 34400.

Премий в своих номинациях так
же удостоены: “Украинский Наци
ональный Олимп” – Киевский меж
дународный фестиваль “Моло
дость”, “Украинский Финансовый
Олимп” – “Дельта-банк”, “Украин
ский Строительный Олимп” – груп
па компаний “Реноме” (г.Ровно),
“Украинский Торговый Олимп” –
сеть магазинов “EVA”, “Украинский
Юридический Олимп” – юридичес
кая компания “Салком”, “Украин
ский Продовольственный Олимп”
– международная кондитерская
корпорация “ROSHEN”. В номина
ции “Издание региона в 2011 году”
премией “Украинский Националь
ный Олимп” награждена газета
“Запорозька Січ”.
Заметим, что список Лауреатов
– еще далеко не полный. А по “Ук
раинскому Транспортному Олимпу”
они не определены, так как не было
заседания Экспертного совета.
По материалам
информационной Службы
Профессиональных Премий

Інформація

Результати
конкурсу
на право
оренди
Виконавчий комітет Запорізь
кої міської ради повідомляє
про результати засідання кон
курсної комісії на право орен
ди об’єктів права комунальної
власності територіальної грома
ди м.Запоріжжя, яке відбулося
22.02.2012:
До 28.03.2012 оголошено пе
рерву в засіданні конкурсної ко
місії щодо визначення перемож
ця конкурсу на право оренди
об’єкта права комунальної влас
ності – нежитлового приміщен
ня 284 першого поверху будинку
(літ.А-9) площею 94,3 кв.м на вул.
Чарівній,42.
Скасовано рішення конкурсної
комісії щодо
– визначення переможцем кон
курсу на право оренди будівель
(літ.Н, Н1, И, З, З1) на вул.Чапає
ва, 284 – приватного підприємця
Ю. В. Шатова;
– визначення переможцем кон
курсу на право оренди будівель
(літ.Б, Г, Д), 12/25 частини (або
48,29 %) незавершеної будівниц
твом будівлі (літ.А-2) приблизною
площею 253,00 кв.м на вул. Зе
леній, 52 – А. Г. Бобула;
– визначення переможцем
конкурсу на право оренди час
тини нежитлового приміщення
№ 167 третього поверху будів
лі (літ.А-4) на вул. Авраменка,4
– В. В. Петрова.
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