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Першим загально-очікуваним заходом в 2019 році стало традиційне засідання Ради Кіровоградської 
регіональної торгово-промислової палати, на якому було розглянуто Звіт про роботу Палати за 
минулий рік. Під час розгляду результатів за минулий рік,  було обговорено плани та основні напрямки 
діяльності Палати на 2019 рік, пріоритетними завданнями яких виступає організація навчальних 
програм для підприємців нашого регіону.

З нашою допомогою підприємства області у I кварталі вже встигли відвідати міжнародну виставку 
в Німеччині, випробувавши ефективність технологічних рішень у галузі токарної та фрезерної 
обробки. Більше того, кількість заявок на участь у майбутніх виставках, до організації яких долу-
чається Палата (взяти хоча б China Homelife у Стамбулі та Варшаві), у цьому році збільшилась, що 
демонструє бажання підприємств розширювати сферу діяльності за межі України.

Для розвитку бізнес-спільноти регіону були організовані навчальні заходи, які протягом I кварталу 
відбулися в КРТПП: форуми, конференції та тренінги. Зокрема, конференц-сервісом Палати скори-
сталися представники сільськогосподарських підприємств області, малого та середнього бізнесу, 
об’єднаних територіальних громад, інженери та технологи, які прагнуть захистити бізнес, дізнатися 
про сучасні технології в металообробці та перспективні технології в тваринництві/рослинництві.

Не залишились поза увагою й соціальні проекти. Кіровоградська регіональна торгово-промислова 
палата стала партнером першого в нашому місті турніру з робототехніки для дітей, який об’єднує 98 
країн світу. Також, у цьому році Палата взяла ініціативу підтримати діяльність міжнародної моло-
діжної організації AIESEC у м. Кропивницький, щоб надати молоді нашої області можливість розви-
нути свої лідерські та професійні якості.

І напередодні свята Великодня хочу поздоровити Вас з ним та побажати йти по життю з доброю 
мрією, високими прагненнями, щирою надією і великою любов’ю. У цей непростий для нас — для 
всієї країни — час нехай воскресне й віра у наше добре, мирне майбутнє, сповнене нових ідей, досяг-
нень і процвітання!

З повагою
Президент Кіровоградської регіональної 
торгово-промислової палати                                                                                  Ірина Саєнко

Цього року Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата відсвяткувала своє 24-річчя. 
З моменту свого заснування і до теперішнього часу наша палата зберігає свої головні пріоритети: 
підвищення добробуту населення області, реалізації конкурентних переваг регіону та розвиток 
міжнародної співпраці. Високий професіоналізм наших спеціалістів і відповідальність стали нашою 
головною візитівкою. Усі двадцять чотири роки свого існування Кіровоградська РТПП, допомагає 
Кіровоградській області рухатися вперед. Ми виводимо наші підприємства та область на новий 
рівень, де нас знають, поважають і де з нами співпрацюють. І це наша з вами спільна заслуга!

З новою
    енергією
  до нових
     звершень
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15 березня Кіровоградська РТПП відсвяткувала 24 річницю плідної 
праці – свято наших здобутків і перемог. Наша Палата завжди була, 
є і буде надійним партнером підприємств Кіровоградщини та захис-
ником інтересів підприємницької спільноти. Ми добре розуміємо, що 

успіх, досягнутий нами в останні роки, – це результат кропіткої спільної 
роботи. Завдяки вашій відкритості наші відносини міцніють з кожним 

роком, і разом в ході спільної діяльності ми підкорюємо нові вершини.
Бажаю, щоб на рахунку у кожного з нас було багато досяг-

нень і успішно реалізованих ідей, щоб майбутнє обіцяло нам успіх, 
благополуччя і процвітання. Нехай кожен прагне старанної і 

якісної роботи, високого достатку і незламного успіху!

З повагою
Президент Кіровоградської регіональної 
торгово-промислової палати                                                                                  Ірина Саєнко
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РІЧНИЙ ЗВІТ КІРОВОГРАДСЬКОЇ РТПП

12 лютого 2019 р. відбулося засідання Ради Кіровоградської регіональної торгово-промислової 
палати, на якому було розглянуто Звіт про роботу Палати за 2018 рік та висновок Ревізійної 
комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності Кіровоградської РТПП за 2018 
рік, а також затверджено основні напрямки діяльності Кіровоградської РТПП на 2019 рік.

Доповідаючи про результати роботи організа-
ції, президент Кіровоградської РТПП Ірина Саєнко 
зазначила, що минулий рік був насичений подіями 
і проектами. З метою налагодження нових партнер-
ських зв’язків із зарубіжними діловими колами Пала-
тою була організована бізнес-місія до Республіки 
Польща. 

Делегація палати в складі представників 42 компа-
ній області відвідала Міжнародну виставку китайських 
товарів «China Homelife Show — 2018». 

Також Кіровоградською РТПП традиційно, шостий 
рік поспіль, була організована колективна експозиція 

підприємств-членів Палати на Міжнародній агропро-
мисловій виставці «AGROEXPO — 2018».

Розуміючи ринкові і законодавчі виклики для під-
приємців, Палата активно допомагала компаніям 
у вирішенні господарських питань і пошуку можли-
востей для розвитку бізнесу.

В цілому, 2018 рік було присвячено впроваджен-
ню нових інструментів у сфері сприяння зовнішньо-
економічній та інвестиційній діяльності, навчання та 
захисту інтересів підприємців.

Низка проектів реалізовувалась у співпраці з між-
народними організаціями, зокрема з Європейським 
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банком реконструкції та розвит-
ку, канадсько-українським проек-
том CUTIS. 

Центр інформаційної підтрим-
ки бізнесу у 2018 році став одним 
з найпомітніших центрів підтрим-
ки бізнесу в області. На заходах 
Центру понад 240 малих і серед-
ніх підприємств області отрима-
ли теоретичні та практичні знання 
і навички ведення бізнесу як в Укра-
їні, так і за її межами. За результата-
ми анкетування учасників заходів 
понад 80% з них вважає, що придба-
ні ними знання і отримана інформа-
ція допоможуть їм удосконалювати 
свій бізнес, а знайомства і обмін 
досвідом з колегами посприяють 
подальшому розвитку. Так, у Пала-
ті було проведено тренінг на тему: 
«Зовнішньоекономічна діяльність 
від А до Я», за результатами яко-
го підприємствами-учасниками 
укладено 4 зовнішньоекономічних 
контракти.

Значний внесок був зроблений 
в просування підприємств-членів 
Кіровоградської РТПП як через 
власні PR — інструменти, так 
і в рамках міжнародного співро-
бітництва та ділових поїздок до 
Польщі, Словаччини, ОАЕ, КНР, 
Республіки Білорусь, Португалії 
та Канади. 

Так, в рамках 45-ої міжнарод-
ної виставки сільського господар-
ства та харчової промисловості 
«AGROKOMPLEX 2018» (Сло-
вацька Республіка) було підписано 
Меморандум про співпрацю між 
Нітрянською ТПП та Кіровоград-
ською РТПП.

Серед пріоритетних завдань 
Палати на майбутнє Ірина Саєн-
ко зазначила організацію навчаль-
ни х за ход ів  та  прог рам д л я 
бізнесу, подальший розвиток 
роботи Центру інформаційної під-
тримки бізнесу в рамках ініціати-
ви «EU4Business» за підтримки 
Європейського Банку реконструк-
ції та розвитку в Україні, допомогу 
членам Палати в доступі до фінан-
сових ресурсів (спільно з інозем-
ними фондами HORIZON2020 
року, COSME, USAID), співпрацю 
з канадсько-українським проектом 
з підтримки торгівлі та інвестицій 
CUTIS, розширення спектру послуг 
для членів палати в рамках співп-
раці з німецько-українським парт-
нерським проектом KVP Ukraine, 
організацію участі членів палати 
в зарубіжних виставкових заходах 
на пільгових умовах та інші напрям-
ки, що дадуть змогу забезпечити 
підприємства регіону ефективни-
ми інструментами для розвитку їх 
бізнесу.

Члени Ради дали високу оцінку 
діяльності Кіровоградської РТПП 
за 2018 рік та висловили сподіван-
ня на подальше вдосконалення її 
діяльності, спрямованої на розви-
ток бізнесу у регіоні.
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РЕЗУЛЬТАТИ IV ЩОРІЧНОГО ОПИТУВАННЯ 
УКРАЇНСЬКИХ ЕКСПОРТЕРІВ ТА ІМПОРТЕРІВ

Напередодні реформ на митниці Інститут Економічних Досліджень презентував результати 
опитування. Експортери та імпортери скаржаться на недосконале митне законодавство, 
непрозорість та корупцію.

Українські експортери та імпор-
тери все ще скаржаться на недо-
сконале митне законодавство (46% 
опитаних), брак прозорості (25%), 
корупцію (24%) та свідоме зави-
щення митної вартості товарів 
(23%). Однак 21% опитаних вка-
зали, що вони не відчули жодних 
проблем. Це найвищий показник за 
останні 4 роки опитування понад 
тисячі українських експортерів та 
імпортерів, яке презентували екс-
перти Інституту економічних дослі-
джень та політичних консультацій 
(ІЕД).

Оцінка бізнесом ефективнос-
ті роботи митниці покращується 
вже другий рік поспіль (0,33 у 2018 
році за шкалою від «-1» до «+1»), 
але переважна більшість опита-
них (80%) вважає, що на митни-
ці потрібні зміни. Оцінки робити 
митниці бізнесом покращились в 13 
регіонах, погіршилися в 5 регіонах, 
а в 7 — залишилась без змін. Най-
краще митницю оцінили підприєм-
ства Херсонської, Кіровоградської 
та Донецької областей. Внизу рей-
тингу — Закарпатська, Хмельниць-
ка та Дніпропетровська області. 

Кіровоградська митниця втрима-
лася в трійці найкращих, а Дніпро-
петровська — в трійці найгірших 
митниць за оцінками підприємств. 
«Абсолютна більшість підприємств 
чекає на зміни. Опитування свід-
чить про потребу реформування 
митних органів у відповідності до 
зобов’язань України в Угоді про асоці-
ацію з ЄС», — підсумувала Оксана 
Кузяків, виконавчий директор ІЕД.

Загалом, кількість експортерів 
та імпортерів, які стикалися з пере-
шкодами у 2018 році, дещо збільши-
лася, порівняно з 2017 роком. Якщо 
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ці(від 1- до 1), оцінка корупції на митниці (частка опитаних, що вважають це проблемою).
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імпортери пов’язують свої проблеми 
зі складним митним законодавством 
та непрозорим визначенням митної 
вартості товарів, то експортери вка-
зують на погану транспортну інф-
раструктуру, непередбачуваність 
торговельної політики та бюрокра-
тію на митниці. Акценти майже не 
змінилися за рік, за винятком валют-
ного регулювання, яке стало значно 
сприятливішим, на думку імпортерів. 
У 2018 році за оцінками самих екс-
портерів та імпортерів підприємці 
стали витрачати менше часу, проте 
більше коштів на проходження мит-
них процедур.

У 2018 році ІЕД вперше запи-
тав імпортерів про «сірий імпорт». 
Половина опитаних не змогли оці-
нити частку «сірого імпорту» на 
їхньому ринку. 21% респондентів 
вважають, що ця частка складає 
10%. Лише 14% імпортерів назвали 
«сірий імпорт» перешкодою своїй 
діяльності. При цьому, «закон про 
24 години», спрямований на його 
обмеження, найчастіше підтри-
мують мікропідприємства — 39% 
опитаних.

У 2018 році ІЕД також вперше 
запропонував експортерам оціни-
ти роботу Офісу з просування екс-
порту — урядової установи, яка 
надає послуги експортерам і про-
суває українські товари та послу-
ги за кордоном. «Тільки 28% 
експортерів знають про існування 
цього Офісу, — говорить старша 
наукова співробітниця ІЕД Ірина 
Федець. — Особливо низька поін-
формованість — серед наймен-
ших підприємств. Ті ж експортери, 
які знають про Офіс з просування 
експорту, оцінили його діяльність 
в середньому на 3,3 бали за шкалою 
від «1» до «5».

За матеріалами сайту 
Інституту економічних 

досліджень www.ier.com.ua

Інвестиційна програма компанії на 2019 рік включає ряд технічних захо-
дів, які дозволять значно підвищити надійність як окремих ланок мережі, 
так і енергетичної інфраструктури Кіровоградщини в цілому.

У 2019 році в області планується збудувати 18 кілометрів нових повітря-
них та кабельних ліній напругою 0,4 кВ та 10 кВ. В Знам’янському і Кропив-
ницькому районах та в м. Кропивницькому замінять більше 27 кілометрів 
непридатних до подальшої експлуатації повітряних ліній напругою 0.4 
кВ із використанням самоутримного ізольованого проводу та більше 7 
кілометрів кабельних ліній напругою 6–10 кВ. В Світловодському райо-
ні і м. Кропивницькому буде реконструйовано 27 кілометрів повітряних 
ліній напругою 6–10 кВ. 5 нових розвантажувальних трансформатор-
них підстанцій з’являться у м. Кропивницькому та районі. В обласному 
центрі і м. Світловодську реконструюють 2 розподільчих пункти, а у селі 
Соколівському Кропивницького району — 2 трансформаторні підстанції 
10/0,4 кВ. Також у Кропивницькому буде проведена реконструкція 8 ТП 
10/0,4 кВ. Заплановано виконати технічне переоснащення ряду ключових 
для нашої області енергетичних об’єктів, а саме: підстанцій класу напруги 
150\35\10(6) кВ «Березівка» (Маловисківський район), «Компаніївка», 
«ПТО» (Олександрійський район), «Сільмаш» (селище Нове), «Півден-
ноСхідна» і «Центральна» (м. Кропивницький). На часі також масштабні 
заходи по зменшенню нетехнічних втрат електроенергії, запровадження 
та розвиток систем зв’язку.

За матеріалами vsenergy.com.ua

«Україна в 2018 році втратила статус одного з трьох найбільших у світі 
виробників меду. У 2017 році Україна експортувала близько 68 тис. тонн 
меду. У 2018 році ця цифра знизилася до 49,4 тис. тонн», — зауважила 
Трофимцева під час круглого столу "Взаємодія агровиробників і пасічни-
ків. Як попередити отруєння бджіл". Вона також зазначила, що отруєння 
бджіл під час весняних польових робіт — результат недостатньої кому-
нікації фермерів і пасічників. Тому зараз, за її словами, держава всіляко 
стимулює налагодження взаємодії в цій сфері. Пані Трофимцева повідо-
мила, що в даний час ведеться робота над проектом закону про пести-
циди і отрутохімікати, в якому передбачено суттєве посилення позицій 
бджолярів і згідно з цим законопроектом буде значно посилено контроль 
за використанням агрохімікатів і пестицидів. «Потрібно шукати баланс 
між інтересами рослинників, пасічників і тваринників. Головна пробле-
ма-використання контрафактної продукції засобів захисту рослин через 
низький рівень освіченості фермерів. Здоров'я людей і бджіл знаходиться 
в одному технологічному ланцюзі, що шкідливо для бджіл, то і людям не 
корисно», — підкреслила в. о. міністра.

За матеріалами business.ua

КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО ІНВЕСТУЄ 
У РОЗВИТОК ОБЛАСТІ

УКРАЇНА ВТРАТИЛА СТАТУС 
ТРЕТЬОГО В СВІТІ ЕКСПОРТЕРА МЕДУ
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ТПП України системно та послідовно співпрацює 
з корпорацією «Укрвинпром», медіа-групою «Україн-
ська правда» та народними депутатами Робертом Гор-
ватом і Андрієм Вадатурським у підтримці розвитку 
виноградарства та виноробства України. Разом із парт-
нерами ми пролобіювали закон, який дав змогу малим 
виноробам вийти із «тіні».

«На даному етапі галузь переживає найскладніший 
період за всю свою історію та потребує, як ніколи, вива-
женої державної політики та підтримки. Ми прагнули 
змінити законодавство таким чином, щоб винороби, які 
виготовляють вино із власного винограду, отримували 
ліцензії на виробництво без проходження атестації. Це 
дало змогу малим і середнім виноробам відкрити нові 
робочі місця та створити в Україні передумови для якіс-
ного, різноманітного та конкурентного ринку європей-
ського рівня.

Звичайно, ми не ставимо крапку у цій історії, ще бага-
то чого треба зробити для того, щоб українське винороб-
ство реалізувало свій потенціал, проте наразі ми точно 
маємо гарний привід відсвяткувати. Вітаю всіх колег, які 
долучилися до цієї доброї справи!», — сказав президент 
ТПП України Геннадій Чижиков.

Через украй складні переговори на Національному 
виноробному форумі, відчутний спротив і тривалі дис-
кусії рішення далось непросто, однак це — безперечна 
перемога виноробів. До кінця 2018 року вже дві сімейні 

виноробні отримали ліцензію за новим законодавством: 
«Slivino» та «ТМ V. Petrov». За розрахунками Держав-
ної регуляторної служби України внесені зміни сприяють 
утворенню 400 нових виноробень до кінця 2023 року.

Нагадаємо, Закон України № 2360-VIII «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо розвит-
ку виробництва терруарних вин та натуральних медових 
напоїв» (відомий також як законопроект № 6693) перед-
бачає спрощену процедуру ліцензування підприємств із 
невеликими обсягами виробництва терруарних вин (вин 
місцевості), плодово-ягідних вин та унікальних медових 
напоїв із виноматеріалів власного виробництва. Завдяки 
його прийняттю та реалізації малі винороби мають мож-
ливість отримувати ліцензії на виробництво без проход-
ження атестації, яка раніше передбачала збір понад 140 
дозвільних документів. Процес міг тривати і до 2–3 років. 
Натомість, згідно з Законом № 2360-VIII, ліцензування 
відбувається за спрощеною процедурою і з обов’язко-
вим контролем якості, що здійснюватиметься акреди-
тованими лабораторіями.

З жовтня 2018 року Кабінет Міністрів України затвер-
див форму та порядок реєстрації декларації відповідності 
матеріально-технічної бази для малих виноробів, котрі 
хочуть виготовляти та реалізовувати власне вино.

За матеріалами сайту ТПП України

ГАЛУЗЕВИЙ ПРОРИВ: ЗУСИЛЛЯ ТПП 
УКРАЇНИ З ВІДРОДЖЕННЯ ВИНОРОБНОЇ 

ГАЛУЗІ ВІДЗНАЧИЛИ GR ПРЕМІЄЮ
Практичний кейс Торгово-промислової палати України виборов перемогу у номінації 
«Вагомий внесок в розвиток виноробної галузі» ІІ Всеукраїнської премії «Кращий GR 
спеціаліст року».
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КОМЕРЦІЙНІ  ПРОПОЗИЦІЇ 
АЛЖИР

Посольство України в АНДР отримало лист від алжирської компанії 
«NORMISO», в якому висловлюється прохання надати допомогу 
у встановленні ділових контактів з українськими виробниками 
приладів для контролю за зварювальними швами, які б могли 
функціонувати разом з приладами GAMMAMATS типу TSI та DELTA.

Директор: Зіан Картут
☎ +213 21 341 467; 📠 +213 21 341 466
📞 +213 557 171 777
🌐 www.normiso.com
✉ infoethioultimate@gmail.com
У свою чергу, ПУ в АНДР готове, у межах компетенції, 
надати необхідне сприяння зацікавленим підприємствам 
у просуванні своєї продукції на ринок Алжиру.

ІРАК
Посольство Республіки Ірак в Україні повідомляє про 
згоду Компетентних органів Республіки Ірак на імпорт 
кормових культур (фуражний ячмінь, фуражна кукурудза, 
соєві боби та фуражна пшениця) на наступних умовах:
— свідоцтво, яке підтверджує використання цих 
культур в якості кормових у країні походження;
— фітосанітарний сертифікат, який підтверджує, що 
частка генетичних модифікацій відповідає специфікаціям 
Європейського Союзу для державного і приватного секторів;
— легалізація свідоцтва Посольством Республіки 
Ірак та спеціалізованими органами України 
згідно з усталеною процедурою.

Посольство Республіки Ірак в Україні:
🏢 вул. Звіринецька, 35, м.Київ, 01014
☎ +38 (044) 286 04 40/41; 📠 +38 (044) 286 04 45
🌐 www.iraqiembassy.com.ua
✉ iraqiembassy.ya@gmail.com 

ЛИТВА
Литовська компанія шукає компанії для виробництва керамічних 
сувенірів, які бажають співробітничати у сфері продажів 
керамічної продукції в країнах ЄС. Компанія буде купувати 
керамічні сувеніри, виготовлені на спец. замовлення.

Daiva Jonuskiene
Senior Officer
Siauliai Chamber of Commerce, Industry and Crafts
🏢 Vilniaus St. 88, Siauliai, LT-76285 LITHUANIA
☎ +370 41 525504; +370 620 34229 
📠 +370 41 523903
🌐 www.rumai.lt
✉ daiva.jonuskiene@chambers.lt  

ЧЕХІЯ
До Посольства України в Чеській Республіці надійшла комерційна 
пропозиція від чеської інвестиційної компанії «RSJ», яка зацікавлена 
у налагодженні співпраці з діловими партнерами в Україні для 
постачання технологічного обладнання чеських виробників та 
реалізації спільних проектів у сфері відновлювальної енергетики 
в Україні, зокрема, генерації теплової енергії з використанням 
біомаси, насамперед, відходів сільського господарства.

Контактна особа: Jakub Kučera RSJ
🏢 Na Florenci 2116/15; 110 00 Praha
☎ +420 734 266 353 
🌐 www.rsj.com
✉ jakub.kucera@rsj.com
У разі зацікавленості рекомендували б звертатися 
безпосередньо до вищезазначеної компанії.

УГОРЩИНА
Угорська сімейна компанія Alfaseed Ltd здійснює контрактне 
та ліцензійне виробництво та постачання посівного матеріалу 
в Угорщині, країнах ЄС та в Північній Африці. Для розширення 
діяльності, компанія з 2020 року вирішила включити нові 
види культур. Alfaseed Ltd шукає партнерів, які готові надати 
генетичний матеріал для ексклюзивного тестування в країнах 
ЄС. Компанія готова надати сприяння щодо польових 
досліджень посівного матеріалу та реєстрації в ЄС.
Компанія зацікавлена в наступних позиціях:
— гібриди кукурудзи, зерна та силосу типів 
ФАО 300–400, ФАО 400–500;
— кукурузні гібриди для виробництва крупи;
— гібриди соняшника зі стійкістю до імідазоліну або гербіциду SU, 
з ранньо-середньою зрілістю та високою стійкістю до хвороб;
— високо-олеїнові гібриди соняшника;
— гібриди олійного рапсу середньої зрілості;
— гібриди зерна сорго, силосу та суданграсса;
— сорти суданграсс;
— сорти зеленої сочевиці з жовтою сім’ядолею.
Якщо ви зацікавлені в тестуванні вищевказаних 
культур, просимо звертатись до нашої компанії.

Контактна особа: Petrásovits Péter (пан 
Петер Петрашович; володіє українською 
та російською мовами).
☎ +36 70/907 20 12
✉ kvartagro@gmail.com   

ІРАН
Іранський Центр вирощування посiвної картоплi (компанiя 
“Руян Сабз Гостар” (“Rouyan Sabz Gostar”), що є постачальником 
продукцiї до рiзних країн cвiтy, повiдомив про готовнiсть 
постачати українським пiдприємствам та органiзацiям 
насiння належної якостi в великiй кiлькостi, а також технічні 
засоби для висiвання та збору врожаю картоплi i надання 
iнших видiв технiчних послуг у цьому напрямку.

☎ (+9821) 66901 106(8); 📠 (+9821) 66933035

🌐 www.iran-potato.ir

✉ iranpotato@gmail.com
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ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
У ТВАРИННИЦТВІ ТА РОСЛИННИЦТВІ

30 січня 2019 року в приміщенні Кіровоградської регіональної торгово-промислової па-
лати відбувався чотиригодинний бізнес-семінар «Перспективні технології в тваринництві 
та рослинництві», організований за підтримки КРТПП, департаменту агропромислового 
розвитку Кіровоградської ОДА та компанії ДАБЛ-ДЕККЕР (ТМ «GRASSLAND»).

Участь у заході брали керівники і спеціалісти депар-
таменту агропромислового розвитку Кіровоградської 
облдержадміністрації, керівники сільськогосподар-
ських підприємств області та начальники управлінь 
агропромислового розвитку райдержадміністра-
цій- загалом близько сотні представників галузі, що 
підтвердило актуальність теми для нашого регіону.

Метою організаторів стало допомогти фермерам 
області підвищити ефективність роботи та прибутку, 
ознайомити з перспективними закордонними техно-
логіями обробки посівів мінеральними добривами, 
використанням мінеральних добавок в корм свійських 
тварин та результатами їх впровадження.

Загалом же учасники заходу дізнались про те, як 
можна підвищити врожайність за рахунок покращення 
родючості ґрунту, а також, як впливає професійна тех-
нологія годівлі на прибутковість тваринництва.

Доповідачами заходу стали директор ТОВ 
«БіоАктив» доктор Філіп Бертьє (Німеччина) 
та директор ТОВ «Простафід» Кейс ван дер Вел 
(Нідерланди) — добре знані фахівці у галузі тварин-
ництва та рослинництва, які своєю працею сприяють 
розвитку та професійному вдосконаленню галузі. 
Модерував захід директор департаменту агропромис-
лового розвитку Кіровоградської облдержадміністрації 
Сергій Коренюк.

«Земля є унікальним ресурсом, який не можна 
збільшити. Є певні рамки, і так як довготривале екстен-
сивне використання не можливе — ми повинні не 
тільки використовувати весь потенціал нашого ґрунту, 
а ще й закласти щось на майбутнє» — зауважив дирек-
тор ТОВ «БіоАктив» Філіп Бертьє.

Кейс ван дер Вел, у свою чергу, відзначив, що 
«Основна маса людей думає, що заробляти- це менше 
витрачати, але досвід навчає, що найкращий шлях збіль-
шити прибутковість — це приділяти увагу підвищенню 
ефективності виробництва».

На завершення спікери відповіли на питання 
учасників конференції та поділилися практичними 
технологічними порадами.
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ЯК ЕФЕКТИВНО ЕКСПОРТУВАТИ ДО КАНАДИ

Тренінг на тему «Як експортувати до Канади», організований Канадсько-українським 
проектом з підтримки торгівлі й інвестицій (CUTIS), проходив 6 лютого 2019 року в 
Кіровоградській регіональній торгово-промисловій палаті. Захід провели в рамках серії 
тренінгів для малого та середнього бізнесу (МСБ) в регіонах.

Головною метою заходу було надання бізнесу акту-
альної інформації про перспективи експорту до Канади 
та нові можливості, які відкрила зона вільної торгівлі 
між Канадою та Україною (CUFTA).

Тренінг було присвячено питанням специфіки 
канадського ринку та розробки експортної стратегії, 
особливостей пошуку партнерів, тарифного та нета-
рифного регулювання експортних поставок до Канади, 
логістики, використання інструментів e-commerce 
та іншим.

Президент Кіровоградської торгово-промисло-
вої палати Ірина Саєнко у своїй вітальній промові 
зазначила: «Після цього тренінгу ви не лише зна-
тимете більше особливостей з цієї теми, а й зможете 

отримувати консультацію в КРТПП — у нас є спеціа-
лісти, які допоможуть вам і дадуть актуальну та точну 
інформацію з приводу просування Вашого продукту 
на Канадському ринку».

Спікерами заходу стали: провідний спеціаліст від-
ділу міжнародних зв’язків КРТПП Надія Пшенична, 
менеджер з координації розвитку проектів міжнарод-
них продуктів ПАТ «Укрпошта» Вікторія Михайлова, 
керівник НКП «Горизонт 2020» Котенко Тетяна та 
партнер Xtheta Management & Merchandising Ltd., 
офіційний партнер Shopify Євген Созанський, також 
менеджер проекту СUTIS Констянтин Рижков.

Зокрема, провідний спеціаліст відділу зовніш-
ньоекономічних зв’язків КРТПП Надія Пшенична 
розповіла про те, як знайти бізнес-партнера за 
допомогою інтернет-платформ та через організа-
ції з розвитку бізнесу в Канаді, давала поради щодо 
вибору та перевірки надійності ділового парт-
нера, порушувала теми усунення бар’єрів в торгівлі 
з Канадою та нетарифного регулювання при експорті 
до Канади. Керівник НКП «Горизонт 2020» Тетяна 
Котенко ознайомила присутніх із темою тарифного 
регулювання експорту: тарифною класифікацією 
товарів, основними правилами кодування товарів 
за митним тарифом Канади та іншими важливими 
темами.
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Протягом семінару експерти та учасники зупини-
лися на особливостях роботи з партнерами Канади 
щодо експорту, огляді можливих каналів для пошуку 
експортних партнерів та конкретних рекомендаціях. 
Крім того, учасники заходу дізналися від менеджера 
з координації розвитку проектів міжнародних про-
дуктів ПАТ «Укрпошта» Вікторії Михайлової, що 
потрібно для організації B2C бізнес-моделі та якими 
є особливості експортування товарів поштою та їхнє 
митне оформлення в різних країнах.

Знайомлюючи присутніх з особливостями «елек-
тронного еспорту» (E-Export), Вікторія Михайлова 
зазначила, що в Україні є вся необхідна базова інфра-
структура для міжнародної електронної комерції, яка 
є глобальним трендом у світі».

«Основною проблемою виходу підприємств на зов-
нішній ринок є недостатність інформації щодо цього 
ринку, і якраз з цим ми можемо допомогти», — наго-
лосив Костянтин Рижков.Менеджер проекту СUTIS 
Констянтин Рижков відповів на питання присутніх 
щодо підтримки в фінансуванні проектів, частко-
вої компенсації витрат на проекти та інших переваг 
співробітництва з Канадсько-українським проектом 
з підтримки торгівлі та інвестицій.

Особливим гостем на тренінгу став партнер Xtheta 
Management & Merchandising Ltd., офіційний партнер 
Shopify Євген Созанський, який розповів про особли-
вості роботи зі SHOPIFY START.

В результаті тренінгу учасники отримали чітке 
бачення подальшого розвитку своїх підприємств, 
корисну інформацію щодо можливостей підтримки 
бізнесу в експорті до Канади та важливі контакти, що 
допоможуть знайти партнерів у цій країні, а також 
ознайомились з новими тенденціями українсько-ка-
надських відносин.

В 2019 році планується проведення багатьох захо-
дів з експорту та просування товарів як на Канадський, 
так і на інші ринки.

Турнір проводився вперше у м. Кропивницький, 
хоча Міжнародна програма FIRST LEGO League від-
кривала вже 30-й сезон. Він об’єднує 98 країн світу та 
налічує до 40 000 учнівських команд, які займаються 
проектною інноваційною діяльністю з використан-
ням сучасних технологій робототехніки.

Метою проекту стало надихнути дітей вивчати 
STEM-напрями в освіті: науку, технологію, математику, 
інженерію та програмування за допомогою конструк-
тора LEGO Education!

Загалом у турнірі взяли участь 12 дитячих команд 
з Кіровоградської, Полтавської, Дніпропетровської, 
Одеської, Миколаївської області віком від 9 до 16 років, 
щоб проявити свої найкращі якості: розум, кмітливість, 
спритність, згуртованість та креативність.

КРТПП СТАЛА 
ПАРТНЕРОМ 
ПЕРШОГО ТУРНІРУ 
З РОБОТОТЕХНІКИ 
В НАШОМУ МІСТІ 

Президент Кіровоградської регіональної 
торгово-промислової палати Ірина Саєнко 
взяла участь в урочистій церемонії наго-
родження переможців турніру FIRST LEGO 
League 2019 «Вперед на орбіту!», який від-
бувався 9 лютого у Льотній академії НАУ.
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Вони презентували своїх робо-
тів, LEGO-моделі та інноваційні 
ідеї-стартапи на тему “Вперед на 
орбіту!”, змагаючись в трьох номі-
націях: представляли свої стартап 
розробки в категорії Проект, демон-
стрували згуртованість команди 
в категорії Основні Цінності, 
пояснювали суддям механіку та 
програмування їх робота в кате-
горії Дизайн Робота та звичайно ж, 
змагались роботами на виконання 
спеціальних місій в Грі Роботів.

Чемпіоном в Кропивницькому 
турнірі FIRST LEGO League 
стала команда PRIME ROBOTICS 
з  ЗОШ № 1 Горішні Плавні, 
набравши найвищий бал у Грі 
Роботів.

Нагороду Проект — вибо-
рола команда LEGO Mafia (ВНКЗ 
“Балтське педагогічне училище”); 
нагороду Основні Цінності — вибо-
рола команда BIT-SAPIENS (НВК 
“Балтська ЗОШ № 2-гімназія”).

На Всеукраїнський Чемпіонат 
FIRST LEGO League в м. Київ про-
ходять команди: Kids’PlanetLego, 
PRIME ROBOTICS, LEGO Mafia, 
ТехноШтурм, SOVENYATA та 
Robo Legion.
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ФОРУМ:
20 лютого 2019 року в приміщенні Кіровоградської регіональної торгово-промислової 
палати відбувся форум «Сучасні технології в металообробці: автоматизація, роботизація, 
контроль якості». Захід організований Торгово-промисловою Палатою України спільно 
з Кіровоградською РТПП.

Учасникам заходу, а це понад п’ятдесяти зацікавле-
них інженерів та технологів області, були представлені 
новітні саморегульовані технічні засоби, економіко-ма-
тематичні методи та системи керування.

Для того, щоб українське виробництво залишалося 
«на хвилі» та відповідало світовим стандартам яко-
сті, на захід було запрошено представників провідних 
німецьких компаній-виробників. Організатори форуму 
ставили за мету ознайомити учасників з сучасними 
технологіями в металообробці, що використовуються 
в ЄС, роз’яснити принципи підбору оптимальних 
виробничих рішень для того, щоб ефективно збільшити 
обсяги продукції, надати консультації щодо світових 
стандартів якості та багато іншого.

Спікерами форуму стали представники вироб-
ників обладнання, програм і технологій: М. Шмідт 
(INDEX-Werke GmbH & Co. KG), В. Блем (INDEX-
Werke GmbH & Co. KG), К. Анзельм (CHIRON), 
М. Дробицов (CHIRON), Б. Янгулов (Fritz Studer AG), 
О. Рейнус (Hexagon Metrology GmbH), О. Пфайфер 
(M&HInprocess Messtechnik GmbH).

Під час детальних відео-презентацій доповіда-
чів учасникам заходу було надано інформацію про 
оптимізацію процесу металообробки на верстатах 
INDEX, високошвидкісну обробку на токарних авто-
матах TRAUB, інноваційні рішення фрезерної обробки 
на обладнанні компанії CHIRON, високотехноло-
гічні рішення шліфувальної обробки на обладнанні 
компанії STUDER, вимірювання на верстатах з ЧПК 
і програмне забезпечення для автоматичного корек-
тування в верстати з ЧПК та Гексагон, як стаціонарні 
вимірювальні машини.

На завершення спікери відповіли на питання 
учасників форуму та поділилися практичними техно-
логічними порадами. Виступаючи з заключним словом, 
директор INDEX-Werke GmbH & Co. KG з продажу 
у Східній Європі Макс Шмідт підкреслив: «Залученість 
людини та трудомісткість процесів мають наблизитися 
до нуля вже найближчим часом. Вдосконалити техно-
логічні процеси — легше, ніж здається!»

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
В МЕТАЛООБРОБЦІ
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28 лютого 2019 року у приміщенні Кіровоградської регіональної торгово-промислової 
палати відбувався шестигодинний семінар «Як захистити бізнес від зловживань контро-
люючих органів та рейдерських атак». 

Участь у заході, організованому 
Кіровоградською РТПП спільно з 
юридичною компанією «Віннер», 
взяли близько 40 підприємців 
Кіровоградської області. 

На  с е м і н а р і  п і д п р и є м ц і 
Кіровоградщини мали змогу опа-
нувати стратегію економічного, 
інформаційного, корпоративного, 
податкового захисту бізнесу для 
того, щоб тактика кожного праців-
ника під час небезпечної ситуації 
давала компанії вагому перевагу і 
була спрямована на перемогу.

Доповідачами семінару стали: 
головний спеціаліст сектору ДРС 
у Кіровоградській області Оксана 
Ратушна, адвокат, керуючий парт-
нер Юридичної компанії «Віннер» 
Ігор Ясько, адвокат, керівник прак-
тики господарського права та 
корпоративної безпеки Юридичної 
компанії «Віннер» Олександр 
Наконечний, керівник практики 
ІТ та інтелектуального права 

Юридичної компанії «Віннер» 
Володимир Дмитренко, керівник 
практики аграрного та земель-
ного права Юридичної компанії 
«Віннер» Ірина Бондаренко та 
головний спеціаліст відділу під-
тримки фермерства Департаменту 
підтримки фермерства, коопера-
ції та розвитку сільських територій 
Діана Короткевич.

«Підприємці мають усвідом-
лювати та розуміти свої права і 
можливості, щоб захистити себе 
самих від зловживань контролю-
ючих органів, і ми хочемо надати 
вам не тільки методичну, а й дієву 
допомогу»,- підкреслила під час 
промови «Як бізнесу підготуватися 
до перевірок» головний спеціаліст 
сектору ДРС у Кіровоградській 
області Оксана Ратушна.

Про організацію безпеки під-
приємства, дії керівника у разі 
отримання запиту від контролюю-
чого органу та способи зупинити дії 

рейдерів у разі захоплення компанії, 
державну підтримку фермерських 
господарств та перспективи у 
поточному році розповіли адво-
кат, керуючий партнер Юридичної 
компанії «Віннер» Ігор Ясько та 
головний спеціаліст відділу під-
тримки фермерства Департаменту 
підтримки фермерства, коопера-
ції та розвитку сільських територій 
Діана Короткевич.

Торкнулися на заході й теми 
податкового структурування 
ІТ-бізнесу, правових форм організа-
ції відносин з персоналом та огляду 
судової практики, найважливіших 
питань проходження податко-
вих перевірок, судової практики в 
податкових спорах, захисту земель-
них активів у зв’язку із змінами до 
законодавства, ризики для оренда-
рів та багато іншого.

ЯК ПРАВИЛЬНО ЗАХИСТИТИ БІЗНЕС
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РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ, ПРИСВЯЧЕНИЙ 
ІНТЕГРАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ НА КІРОВОГРАДЩИНІ
Регіональний форум на тему «Інтеграція Цілей сталого розвитку на Кіровоградщині» про-
водився Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй, за підтримки Кіровоградської 
облдержадміністрації та Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати, про-
ходив 13 березня 2019 року. Захід проходив в рамках Днів сталого розвитку ООН в Україні.

Метою форуму стало донесення до якомога шир-
шої аудиторії інформації про Глобальні цілі, сприяння 
їх локалізації та впровадження на регіональному рівні, 
а також створення мережі партнерів та активістів, 
які будуть долучатися до реалізації Порядку денного 
у сфері сталого розвитку до 2030 року в регіоні на 
рівні області, районів та об’єднаних територіальних 
громад.

Учасниками стали представники облдержадміні-
страції, об’єднаних територіальних громад, студенти 
і викладачі університетів, які визначили пріоритетні 
для своїх сфер Цілі сталого розвитку та обговорили 
шляхи їх досягнення на всіх рівнях.

На початку конференції учасників ознайо-
мили з  кращими практиками сталого розвитку 
в області, куди входять подолання голоду, розвиток 

сільського господарства, міцне здоров’я та благо-
получчя, якісна освіта, промисловість, інновації та 
інфраструктура.

Спікерами форуму стали регіональний координа-
тор ПРООН з досягнення Цілей сталого розвитку 
в  Кіровоградській області, спеціаліст з  розвитку 
громад Констянтин Камма, директор департаменту 
агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА 
Сергій Коренюк, директор департаменту охорони 
здоров’я Кіровоградської ОДА Олег Рибальченко, 
начальник управління освіти, науки, молоді та спорту 
Кіровоградської ОДА Володимир Таборанський, 
директор комунального закладу «Педагогічний 
ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» Наталя Чередніченко, заступник директора 
з навчально-виховної роботи Володимир Вященко, 
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директор департаменту інфраструктури та промис-
ловості Кіровоградської ОДА Олександр Корнюша 
та проректор з наукової роботи Кіровоградського 
національного технічного університету Олександр 
Левченко — добре знані на Кіровоградщині фахівці 
в своїх сферах.

Довідка:
Цілі сталого розвитку (ЦСР) — загальний заклик до дій, спрямованих на те, щоб покінчити із бідні-

стю, захистити планету та забезпечити мир і процвітання для всіх людей. Цілі сталого розвитку містять 
чіткі орієнтири та цільові показники, які всі країни мають запровадити відповідно до власних пріорите-
тів та екологічних проблем світу загалом. Перелік ЦСР включає 17 цілей, які були офіційно затверджені 
на засіданні Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2015 року.

ПРООН надає підтримку Уряду України в інтеграції Цілей сталого розвитку до національного плану 
та стратегій розвитку. Досягнення ЦСР потребує партнерства державних органів, приватного сектору, 
громадянського суспільства. ПРООН у співпраці з обласною владою продовжуватиме свою діяльність 
на місцевому рівні, спрямовану на досягнення Цілей сталого розвитку.

Другу частину заходу присвятили роботі 
у чотирьох фокус-групах, які були спрямовані на 
напрацювання матеріалів у сферах екології, інфра-
структури та інновації, якісної освіти та сталого 
розвитку міст та громад для написання подальшої 
стратегії на 2021–2027 роки.



Діяльність КРТПП

22 ЗОВНІШСЕРВІС    ●    1-2019|

ВИСТАВКА OPEN HOUSE 2019

Німецька високотехнологічна компанія INDEX TRАUB з 26 до 29 березня 2019 року від-
крила свої двері для виробників з усього світу на Open House 2019 у Райхенбах-ан-дер-
Філс. Чотири дні всі небайдужі мали можливість побачити на власні очі й відчути, що це 
таке — виробити деталь за сім секунд.

Майже 2500 клієнтів та зацікавлених сторін з усього 
світу, серед яких — президент КРТПП Ірина Саєнко та 
генеральний директор ПрАТ "Гідросила АПМ" Олек-
сандр Шамшур, відвідали виставку INDEX TRAUB. 
День відкритих дверей відвідали також понад 20 парт-
нерів у сфері механічної обробки: Arno Werkzeuge, 
Blum, botek, Büchel, diebold, Fanuc, Guhring, Haimer, 
Hainbuch, Mapal, Marposs, Mitsubishi electric, Motorex, 
Rego-fix, Schlenker, Zecha, Zeiss, Zoller та інші.

Під час заходу експерти INDEX та TRAUB предста-
вили високу точність та ефективність технологічних 
рішень у галузі токарної та фрезерної обробки, а також 
рішення для цифрової інтеграції споживчих процесів 
у вигляді iXworld Industrie 4.0.

У день відкриття "зіркою" виставки став токарний 
автомат INDEX C200 з новою доступною опцією 
інтегрованого роботизованого модуля iXcenter, а та-
кож двома універсальними INDEX B400 і TRAUB 
TNA400. У перший день Open House відвідали понад 
40 журналістів з Німеччини та з-за кордону, тому на 

додаток до цікавої презентації продукції представники 
INDEX TRAUB відповіли на запитання преси.

Наступний день виставки розпочався під девізом 
«Другий день краще». INDEX TRAUB представ-
ляло 29 іноземним партнерам високопродуктивні 
та унікальні технології заощадливого виробництва 
деталей. Продуктивний та пізнавальний день виставки 
завершився неформальною частиною заходу за участю 
iPad Magician (розважає людей, які цікавляться висо-
кими технологіями, використовуючи фокуси на iPad), 
а також живою музикою.

Останній день Open House 2019 став сімейним 
днем, тому всі співробітники були запрошені з сім'ями. 
Організатори облаштували дитяче містечко з безліччю 
атракціонів та влаштували концертну програму, під 
час якої подякували всім клієнтам, відвідувачам, тех-
нологічним партнерам та співробітникам, які сприяли 
надзвичайно успішному проведенню заходу, та висло-
вили сподівання, що у 2020 році виставка набуде ще 
більших масштабів.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДЛЯ РОСТУ БІЗНЕСУ

9 квітня 2019 року президент КРТПП Ірина Саєнко відвідала відкриту лекцію «Менеджмент 
ХХІ століття: основи ефективного управління ростом бізнесу» в економіко-технологічному 
інституті імені Роберта Ельворті.

На заході підприємці мали змогу ознайомитися 
з сучасними підходами до стратегічного менеджмен-
ту, в тому числі з принципами та перевагами управ-
лінням зростанням на основі можливостей (OGM, 
Opportunities-based Growth Management) — но-
вітньою авторською методологією, яка в 2019 році 
представлена Владиславом на сторінках провідного 
світового бізнес-журналу Strategy & Leadership (Нью-
Йорк, США).

Основними темами для обговорення стали:
• Традиційні підходи до планування росту бізнесу 

і чому вони не працюють.
• Бізнес-модель переможця і як знайти місце вашої 

компанії в матриці цінностей (Value Matrix).
• Сім головних питань оцінки бізнес-моделі у вашій 

компанії.
• Суть і вигоди управління ростом бізнесу на основі 

можливостей (OGM, Opportunities-based Growth 
Management).

• Основні етапи стратегічного процесу на основі 
OGM.

Головним доповідачем на лекції виступив зна-
ний гуру менеджменту, автор теорії управлінської 
результативності, ідеолог культури результативно-
го менеджменту і її активний провідник в практику 
українських і міжнародних компаній — професор 
Білошапка Владислав Анатолійович, який має понад 
20 років практики керівництва консалтинговими, 
дослідницькими та тренінговими проектами у сфері 
загального, міжнародного, стратегічного менеджменту 
та організаційних перетворень на замовлення провід-
них українських і міжнародних компаній. Серед них: 
АТ «Ельворті», АТ «Гідросила», АТ «Фармацевтична 
фірма« Дарниця» і багато інших.
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ПРЕЗИДЕНТ КРТПП ПРИВІТАЛА 
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ МІЖНАРОДНУ 

МОЛОДІЖНУ ОРГАНІЗАЦІЮ
Президент Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати Ірина Саєнко 
взяла ініціативу підтримати діяльність міжнародної молодіжної організації AIESEC у м. 
Кропивницький, щоб надати молоді нашої області можливість розвинути свої лідерські 
та професійні якості.

24 березня 2019 року молодіжній організації 
AIESEC у місті Кропивницькому, що розвиває лі-
дерство серед молоді за допомогою міжкультурних 
обмінів та стажувань, виповнилося два роки.

AIESEC — найбільша в світі молодіжна організація, 
яка була створена ще у 1948 році студентами з 6 країн 
Європи. В Україні AIESEC працює вже 25 років, але 
у Кропивницькому комітет з’явився тільки у 2017 році. 
Вона займається організацією міжнародних стажувань 
для розвитку молоді, для здійснення позитивного 
впливу на суспільство. Це і вивчення англійської мови, 
і проведення тренінгів, і просто ознайомлення людей 
з іншими культурами.

Саме тому члени організації на чолі з президен-
том локального комітету AIESEC у Кропивницькому 
Аліною Маркіною вирішили відсвяткувати цю подію, 
подякувавши партнерам — небайдужим жителям Кі-
ровоградщини, які були з ними протягом цих двох 
років, а також поділитися вражаючою статистикою, 
оскільки за цей час:

— було створено 7 соціальних проектів, у яких 
взяло участь 47 іноземних волонтерів;

— більше 3 000 людей дізналися про організацію 
та взяли участь у заходах AIESEC;

— було проведено понад 1400 занять у школах, 
лікарнях, бібліотеках та інших закладах разом із во-
лонтерами організації;

— понад 50 членів організації працювали над ство-
ренням усіх цих соціальних проектів.

Аліна Маркіна вірить, — «Завдяки вищеперера-
хованим пунктам ми наближаємося до основної мети 
організації: миру у всьому світі, і ці два роки підтвер-
джують, що спільними зусиллями ми можемо зробити 
хоча б щось у цьому світі добрішим. Вже декілька років 
ми робимо наше місто та нашу молодь трішечки кра-
щими, а це лише початок».

Свою підтримку молодіжній організації AIESEC 
висловила і Кіровоградська регіональна торгово-про-
мислова палата. Президент КРТПП Ірина Саєнко 
зустрілася з президентом локального комітету AIESEC 
у місті Кропивницькому Аліною Маркіною та почес-
ним членом організації Дмитром Богдановим, щоб 
обговорити спільні проекти та розробити план парт-
нерства.
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ЛІЗИНГ – УНІКАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

ПриватБанк — це справжній супер-
маркет фінансового лізингу! При-
ватБанк уміє оформляти по схемі 
фінансового лізингу все — від авто, 
агротехніки і медичного обладнання 
до міського транспорту та залізнич-
них вагонів, на відміну від фінансових 
компаній, які пропонують клієнтові 
вузькопрофільні товари — або суто для 
сільгоспвиробників, або для промис-
ловців (в залежності, з якими вироб-
никами вони працюють).

Сьогодні ПриватБанк про-
понує клієнтам спрощений 
лізинг лише під 19% річних, 
БЕЗ КОМІСІЙ і додаткових 
витрат. Кількість документів 
необхідних для оформлення — 
скорочено втричі! Їх потріб-
но всього лише 5 і то тих, які 
завжди є в наявності.

Банк має унікальний досвід 
і вміє працювати з фінансовим 
лізингом на високому профе-
сійному рівні, що впливає на 
якість, швидкість оформлен-
ня угод.

«Нашому фермерсько-
му господарству вже не один 
рік, і не один рік ми співпра-
цюємо з ПриватБанком, — роз-

повідає Олександр Ключко, 
директор сільськогосподар-
ського фермерського госпо-
дарства «Фарт» (Петрівський 
р-н). — Давно постало питан-
ня оновлення техніки, але ж 
на це потрібні кошти, і не 
малі. Як їх витягнути з бізне-
су, коли потрібно придбати 
і добрива, і посівмат для ново-
го врожаю. Як завжди, виручив 
ПриватБанк. Завдяки програ-
мі лізингу отримав можливість 
придбати новенький трактор 
вітчизняного виробника. Ще й 
величезна вдячність співробіт-
никам за оперативність оформ-
лення всіх документів. Приват 
є Приват!»
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Клієнти ПриватБанку працюють безпосередньо 
з банком, без посередників — лізингових компаній, 
як зазвичай є на ринку, уникаючи додаткових фінан-
сових і часових витрат. Крім того, мають можливість 
оформити в лізинг як нову, так і вживану техніку 
чи обладнання.

«Завдячуючи співпраці з ПриватБанком ми при-
дбали у лізинг новесенький фрезерно-гравіруваль-
ний деревообробний верстат, — розповідає Максим 
Кудінович, ФОП з Олександрії. — Договір з банком 
ми уклали в гривні і тепер не будемо хвилюватися, 
що долар виросте. Ще й не витрачалися на нота-
ріуса, реєстри, оцінки об’єкта тощо. Ну і головне, 
тепер наш верстат працює і на себе — заробляє на 
повернення позики банку, і на нас — маємо і неве-
личкий зиск».

ПриватБанк пропонує підприємцям Кіровоградщини унікальну послугу лізингу автотранспорту з 
мінімальною відсотковою ставкою.  Завдяки співпраці ПриватБанка з брендами Toyota, Nissan, Peugeot, 
Citroën оформлення лізингу автотранспорту стало не лише простим, але й дешевшим! Відтепер будь-
які юридичні особи чи фізичні особи-підприємці можуть придбати авто цих виробників  в лізинг від 
0,01% річних.
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Умови програми лізингу ПриватБанку чи не най-
краще підходять для проектів оновлення інфра-
структури українських міст.

«Сьогодні вулицями Кропивницького курсують 
5 нових тролейбусів з автономним ходом, отрима-
них завдяки спеціальній програмі лізингу, розро-
бленій найбільшим державним банком, — говорить 
Олександр Вергун, заступник міського голови. — 
Придбані нові тролейбуси дають змогу поліпшити 
якість пасажирських перевезень на кількох основних 
маршрутах в обласному центрі».

«ПРИВАТБАНК МАЄ 5 ВАГОМИХ АРГУМЕН-
ТІВ ДЛЯ НАШИХ КЛІЄНТІВ, — розповідає Рос-
тислав Масло, директор Кіровоградської філії 
ПриватБанку, — це:

отримання предмету лізингу «сьогодні», 
а оплата – з прибутку від експлуатації 
«завтра»;
НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ ЗАСТАВА (уникнення 
витрат на нотаріуса, реєстри, оцінки нового 
об’єкта);
ОПТИМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ;
ЗАХИСТ від валютних ризиків (валюта 
договору - гривня) та накладення арештів;
Б А Н К  Г А Р А Н Т У Є  в и к о н а н н я 
постачальником зобов’язань своєчасно 
і якісно.

Супер актуальна на сьогодні тема — лізинг 
залізничних вагонів. ПриватБанк — один з неба-
гатьох банків України, що надає можливість 
придбання вагонів у лізинг.  З задоволенням 
допоможемо з придбанням хопперів. Запро-
шую звертатись до будь-якого відділення При-
ватБанку або до мене особисто».

ПриватБанк 
запрошує до 
співпраці 
і покупців, 
і постачальників.
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РЕАБІЛІТАЦІЯ – МОЖЛИВОСТІ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ 
КІРОВОГРАДЩИНИ

КП «Знам’янська обласна 
бальнеологічна лікарня» Кіро-
воградської обласної ради - це 
багатопрофільний лікувально-оз-
доровчий заклад, який функціонує 
на природних джерелах мінераль-
ної радонової води, має потужну 
лікувальну базу з новітнім медич-
ним обладнанням, підготовлений, 
висококваліфікований медичний 
персонал, з прекрасними умовами 
перебування хворих.

Завд яки проведеній плід-
ній роботі з Фондом Соціаль-
ного страхування України, КП 
«Знам’янська обласна бальнео-
логічна лікарня» КОР включено 
до Переліку санаторно-курортних 
закладів в розрізі профілів медич-
ної реабілітації для відшкодування 
витрат за надані застрахованим 
особам послуги із реабілітаційно-
го лікування за профілем медичної 

За довідками можна 
звертатись безпосередньо 

до КП «Знам’янська обласна 
бальнеологічна лікарня» КОР 

за тел. 067-520-46-06
www.zobl.in

ЧЕКАЄМО НА ВАС

реабілітації: нейрореабілітація та м’язо-
во-скелетна реабілітація.

Таким чином, пацієнти з цієї групи, 
застраховані особи за рахунок коштів 
Фонду мають право проходити реабілі-
таційне лікування з листком непрацез-
датності терміном 18-24 дні.
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Сучасне агровиробництво годі собі й уявити без 
потужної, надійної, до того ж доступної техніки. 
І добре, що за таким обладнанням не доводиться 
далеко їздити. Вже більше 10 років забезпечує агра-
ріїв сучасним устаткуванням та технікою вітчизняне 
підприємство «Профі Стан» з м.Кропивницько-
го. Створене 2007 року на базі ремонтного цеху 
і цеху нестандартного обладнання провідного під-
приємства сільськогосподарського машинобуду-
вання — заводу «Червона зірка», за ці роки воно 
перетворилося на сучасний завод, здатний виро-
бляти унікальну продукцію, якої так потребують 
наші аграрії.

Сьогодні завод «Профі Стан» все активніше пра-
цює на сільське господарство. Тепер 90–95% доходу 
підприємства надходить від реалізації техніки для 
сільськогосподарського виробництва.

В самій України мало є областей, в яких не працю-
вав би «Профі Стан» у якості розробника та вироб-
ника специфічного нестандартного обладнання 
і сільскогосподарської техніки. Недаремно в якості 
офіційних дилерів з заводом співпрацюють відомі та 
авторитетні компанії «Агроресурс», «Ландтех», 
«Техноторг», «Титан Машинері» та інші.

Найпопулярніша продукція — це візки «Лан» 
для перевезення жаток різних виробників і різної 

довжини — від 6 до 12 метрів. Стабільним попитом 
користуються бортові завантажувачі, зернокидачі, 
дробарки різного призначення, оскільки залиша-
ється чимало відходів, скажімо, від кукурудзи чи 
соняшнику. Освоїли випуск (розробка КБ «Профі 
Стана») транспортних пристроїв ПТС до імпорт-
них просапних сівалок фірм GASPARDO, Sfoggia, 
KUHN, MaterMacc, Mascar, що перетворює сівалку 
з навісної у напівпричіпну. Завдяки цій конструк-
ції, навіть важкі сівалки вагою від 2 до 3,5 тонн, для 
транспортування яких потрібен трактор до 150 к. с., 
можна перевозити трактором МТЗ із його 80 кін-
ськими силами і заощадити до 15% палива на гектарі.

У цьому році до аграрія піде ПТС –13, стільки 
різновидностей вже спроектовано і зробле-
но на підприємстві. Словом, всі зусилля 
спрямовані на задоволення попиту 
українських землеробів.

«Ми прийняли рішен-
ня бути ближче до зем-
лі і працювати для 
аграріїв, тому 
що побачили, 

ТЕХНІКА ВІД «ПРОФІ СТАНА» ВЖЕ 
БІЛЬШЕ 10 РОКІВ ЗАДОВОЛЬНЯЄ 
ПОТРЕБИ  УКРАЇНСЬКОГО АГРАРІЯ
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як стрімко розвивається в Україні аграрний бізнес, 
що є потреба у випуску надійної і доступної сіль-
госптехніки,  — розповідає директор підприємства 
«Профі Стан» Олександр Гержов.  — Тож вирішили 
задовольнити попит сільгоспвиробників, тим біль-
ше, що і досвід є, і обладнання відповідне, і людський 
потенціал. Знайшли для себе нішу — візки «Лан» 
для перевезення жаток. Розробили і випускаємо їх до 
80 модифікацій — різної довжини, для різноманітних 
виробників жаток як вітчизняних, так і зарубіжних. 
Більше того — вийшли на міжнародний ринок, доне-
давна продавали на Казахстан, Росію та Молдову, 
зараз до них додалися Болгарія та Румунія. У цьому 
році плануємо вийти на ринок Литви. Переговори 
вже ведуться».

Останнім часом на підприємстві освоюють нові 
види продукції — для екологічно чистого землероб-
ства, яке бережно ставиться до землі. Приміром, 
почали випускати пружинні борони різних габари-
тів, якими ощадливо і обережно обробляють посі-
ви. Ця борона дряпає землю, знищує бур’яни, а не 
врожай, як культиватори. Зараз чекає випробувань 
14-метрова борона, на неї є попит у аграріїв.

В 2018 році зроблений новий виріб — голкова 
борона, яка дозволяє економити до 100 кг азоту на 
гектар. Замість того, щоб вносити хімічні засоби, 

достатньо пройтися цією бороною. При входжен-
ні зубів борони у землю відбувається мікровибух, 
звільнюючи доступ азоту з повітря до рослини. 
На підприємстві розповідають, що коли презенту-
вали цю експериментальну борону на виставці, то 
люди від неї не відходили. Тож вже розширюють її 
виробництво, збираються з цією бороною і Євро-
пу підкоряти. Адже наш вітчизняний завод «Профі 
Стан» сертифікований за міжнародним стандартом 
ISO 9000:2015, що гарантує високу якість роботи.

Ще новинка, представлена на виставці «АГРО-
ЄКСПО-2018», каток –мульчировщик КЗН-6, що 
успішно пройшов випробування у господарстві та 
був йому проданий. Каток може комплектуватись 
п’ятьма різними видами катків.
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За проханням аграріїв відновлено випуск куль-
тиваторів КПС-4, КПС-8, зчіпки СП-10,8.

Також «Профі Стан» спеціалізується на виготов-
ленні металоконструкцій будь-якого призначення 
і складності: від бункерів і строп до східців і пар-
канів. Тут творчо підходять до роботи, за індиві-
дуальними замовленнями виконують різноманітні 
конструкції. Приміром, конструюють і виробляють 
цистерни, баки, бункери, каркасні споруди — анга-
ри, склади, цехи, кіоски, перегородки, для будівниц-
тва монтують різноманітні балки, ферми, настили, 
перекриття.

Наприклад, нещодавно в обласному центрі запра-
цював новий ливарний завод «Металіт». Чи не 
половину усього обладнання для нього було зро-
блено у цехах «Профі Стану». Спеціалісти заводу 
монтували обладнання італійської фірми «Fomet», 
австрійської «DISA», німецької «Otto Junker». 
Коли такі потужні виробники постачають своє 
обладнання, вони присилають своїх фахівців на 
пуск та наладку. Представники усіх цих поважних 
світових виробників були дуже задоволені роботою 
персоналу «Профі Стану».

Кілька підприємств, що входять до відомого хол-
дингу «Креатив», чи не на дві третини обладна-
ні силами та стараннями досвідчених працівників 
«Профі Стану». Це силосні споруди, обладнан-
ня для вивантаження — навантаження продукції 
та багато іншого. Все нестандартне облаштування 
цехів «Червоної зірки» зроблено заводом

Елеватори, цехи виробництв, будь-які нестан-
дартні споруди по усій області — чого тільки не 
доводилося робити фахівцям «Профі Стану»!

Як кажуть на підприємстві, обмежень в них немає.
Олександр Гержов каже, що «Профі Стан» може 

взятися майже за будь-яку роботу. «Нам вдалося 
зібрати потужну команду фахівців на нашому під-
приємстві і нам не соромно за кожен агрегат чи кон-
струкцію, котрі сконструйовані та зроблені нами».
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ТМ «ZOLOTOI VEK» ВПЕРШЕ НА ISM-2019

Кондитерська компанія «Три Стар» вперше пред-
ставила свою продукцію на найбільшій у світі виставці 
кондитерських виробів та снеків ISM-2019 у Кельні, 
Німеччина. Європейському споживачу було презен-
товано оновлений бренд «Zolotoi Vek» та продук-
тові новинки у категорії халва, козинаки, драже та 
грильяж. 

Команда компанії «Три Стар» впевнена у світово-
му успіху своїх солодощів, адже вже отримала багато 
позитивних відгуків від міжнародних делегацій щодо 
смакових якостей продукції. Протягом чотирьох днів 
на виставковому майданчику компанії відбулися сот-
ні перемовин з потенційними клієнтами.

Повернувшись з Кельна, фахівці компанії тради-
ційно підсумували головні тренди та споживацькі 
настрої у кондитерській галузі, які простежувалися 
на ISM-2019. Відтак, здоровий спосіб життя зали-
шається трендом №1. Споживачі у всьому світі все 
частіше обирають здорові продукти, тож виробни-
ки розширюють свої портфелі продуктами з нату-
ральним складом. У порівнянні з минулими роками 
на виставці було представлено велику кількість сне-
кової продукції.

Серед головних трендів у кондитерській галузі 
фахівці компанії відокремлюють прагнення спожи-
вачів до нетрадиційних смакових поєднань. Щодо 
упаковки продуктів, то популярними є маленькі фор-
мати. Головним інструментом комунікації зі спожива-

чем стає упаковка товару. А ще, покупців приваблює 
прозорість виробника. Дослідження підтверджують, 
що 8 з 10 покупців обирають бренди, які чесно роз-
повідають про склад продукту, походження інгреді-
єнтів тощо. 

В компанії переконані, що отримані під час вистав-
ки знання та напрацювання стануть підґрунтям для 
досягнення нових результатів та побудови міцних 
партнерських відносин.
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ЗАПРОШУЄМО ДО ВАРШАВИ!

Кіровоградська РТПП запрошує підприємців 
області взяти участь у діловому візиті до Польщі 
та відвідати виставку CHINA HOMELIFE SHOW 
2019, яка проходитиме у Варшаві з 29 по 31 травня 
2019 року.

Мета виставки — презентація товарів та послуг 
китайських виробників, організація ділових пере-
говорів між представниками китайської сторони та 
потенційними імпортерами з країн Європи. Цього 
року очікується понад 1 000 компаній-виробників 
з Китаю, які представлять будівельні матеріали, побу-
тову та промислову електроніку, меблі, текстиль 
та одяг, продукти харчування, посуд, подарунки та 
інше. Більш детально з переліком товарів та компа-
ній-учасників виставки Ви можете ознайомитись 
на сайті: https://warsawexpo.eu/en/wydarzenie/
china-homelife-poland-2/

Кіровоградська регіональна торгово-промислова 
палата вже вп’яте формує делегацію вітчизняних 
компаній та підприємців. Візит до Польщі плану-
ється у період з 29 по 31 травня 2019 року; в його 
рамках передбачається робота на виставці, прове-
дення ділових зустрічей та переговорів з потен-
ційними партнерами з Китаю, а також екскурсійна 
програма.

Учасники делегації безкоштовно забезпечу-
ються наступними послугами: автобусний тран-
сфер Кропивницький-Варшава-Кропивницький, 
проживання в готелі 1 ніч, разове харчування на 
виставці, документальне супроводження.

Для участі у делегації просимо зверта-
тися до Кіровоградської РТПП за тел.: 

+38 (0522) 35–18–56. 
Заявки приймаються до 15 березня 2019 року.
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ПРО ІНФОРМАЦІЙНУ ПІДТРИМКУ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА

Відповідно до норм законо-
давства про зайнятість населення 
роботодавці (підприємці) мають 
право одержувати від державної 
служби зайнятості (далі — ДСЗ) 
безоплатно інформацію про про-
понування робочої сили, консуль-
тації з питань працевлаштування 
осіб з інвалідністю, індивідуаль-
ні і групові консультації з питань 
організації та провадження під-
приємницької діяльності.

Інформаційна підтримка нада-
ється підприємцям при безпосе-
редньому зверненні до базових 
центрів зайнятості, місцевих 
філій обласного центру зайнятості 
(далі — ЦЗ), шляхом ознайомлен-
ня з такою інформацію в мережі 
Інтернет та через засоби масової 
інформації (телебачення, радіо, 
друковані ЗМІ).

При безпосередньому звернен-
ні до ЦЗ фізичні особи-підпри-

ємці, керівники юридичних осіб, 
представники кадрових служб 
роботодавців можуть отримати 
інформацію в індивідуальному 
порядку або в ході участі у масо-
вих заходах для роботодавців (семі-
нарах та інших заходах).

Для надання консультацій залу-
чаються спеціалісти органів дер-
жавної влади та представники 
органів місцевого самоврядування, 
об’єднань роботодавців, профспі-
лок, асоціацій підприємців, бан-
ківських установ, бізнес-центрів, 
бізнес-інкубаторів, фондів під-
тримки малого підприємництва, 
лізингових компаній, консульта-
тивних центрів, інших підпри-
ємств, установ та організацій, які 
за напрямами діяльності сприя-
ють розвитку та підтримці мало-
го і середнього підприємництва 
(детальна інформація про підтрим-
ку підприємницької ініціативи цен-

трами зайнятості була надрукована 
у журналі № 3 за минулий рік).

Семінари проводяться у ЦЗ та 
інформаційно-консультаційному 
центрі обласного центру зайнято-
сті (далі — ОЦЗ). Однією з форм 
проведення таких заходів є семіна-
ри у форматі “кадрового клубу”. Це 
надає можливість не тільки отри-
мати інформацію з питань зайнято-
сті, а й поспілкуватись кадровикам 
між собою для обміну досвідом 
у вирішенні різноманітних служ-
бових питань.

Окремо слід зазначити, що при 
Кіровоградському міськрайонному 
центрі зайнятості вже більше року 
активно діє клуб ейч-арів (HR-ме-
неджерів). Засідання проводяться 
щомісяця. Його учасники обго-
ворюють різноманітні питання 
добору працівників та формування 
ефективного трудового потенціалу 
роботодавців. До участі у засіданні 
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у березні поточного року долучив-
ся і представник ОЦЗ з обгово-
ренням питання особливостей 
застосування іноземної робочої 
сили. Охочі долучитись до участі 
у засіданнях клубу можуть зверта-
тись до відділу взаємодії з робото-
давцями МРЦЗ (тел. 32–20–47).

У мережі Інтернет представни-
ки роботодавців мають можливість 
отримати інформацію на сайтах 
ДСЗ (Центрального апарату) 
(адреса — www.dcz.gov.ua), ОЦЗ 
(kid.dcz.gov.ua) (детальна інфор-
мація щодо інформаційних ресур-
сів ДСЗ надрукована у журналі 
№ 1 за 2018 рік). На сайті є мож-
ливість утворення «Електронно-
го кабінету роботодавця». Такий 
кабінет є персональним автомати-
зованим робочим місцем, доступ 
до якого роботодавець може отри-
мати за допомогою персонально-
го комп’ютера або з мобільного 
телефону. В кабінеті є можливість 
переглянути стан укомплектуван-
ня заявлених вакансій, здійснити 

добір працівників шляхом перегля-
ду резюме, подати в електронно-
му вигляді звіт про вакансії (для 
авторизації є можливість отрима-
ти логіни та паролі в ЦЗ).

Звертаємо увагу, що у соціаль-
ній мережі Facebook на сторін-
ці “Кіровоградський обласний 
центр зайнятості” створено 
рубрику “Електронний кадровий 
клуб”. У ній розміщується оглядо-
ва інформація з правових питань, 
про зміни у законодавстві, що сто-
суються діяльності кадрових служб 
(розраховуємо на приєднання сто-
рінок працівників кадрових служб 
роботодавців до сторінки для опе-
ративного отримання інформації).

Роботодавці мають можливість 
отримати консультації за єдиним 
безкоштовним номером «гарячої 
лінії» ДСЗ 0–800–50–99–66, за 
телефонами ОЦЗ — відділу органі-
зації надання послуг роботодавцям 
(0522)22–15–41, з питань застосу-
вання праці іноземців та осіб без 
громадянства (0522)24–64–18.

Також акцентуємо увагу на 
тому, що значний обсяг інформа-
ції з питань зайнятості для робо-
тодавців розміщено у рубриці 
“Державна служба зайнятості” на 
Інтернет-сторінці РТПП.

Заступник директора 
Кіровоградського обласного

центру зайнятості 
Богдан Стоян
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УРЯД УХВАЛИВ РІШЕННЯ ЩОДО УМОВ 
ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКІВ РОЗРАХУНКІВ ПРИ 

ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ
Кабінет Міністрів ухвалив порядок видачі висновків щодо продовження граничних строків 
розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, встановлених НБУ, а 
також затвердив окремі групи товарів і галузей економіки, які подаватимуться до НБУ 
для встановлення винятків та особливостей для них.

Як відомо, 21 червня 2018 року 
Верховна Рада ухвалила Закон 
України “Про валюту і валютні 
операції” з метою лібералізувати 
валютне регулювання в Україні, 
який набрав чинності 7 лютого 
2019 року.

Цей Закон визначає, що НБУ 
має право встановлювати гранич-
ні строки розрахунків за операці-
ями з експорту та імпорту товарів.

Крім того, за окремими опе-
раціями з експорту та імпорту 
товарів граничні строки розра-
хунків, встановлені НБУ, можуть 
бути подовжені Мінекономроз-
витку шляхом видачі відповідно-
го висновку.

Прийняте Урядом рішення 
передбачає:

• затвердити порядок вида-
чі висновків щодо продовження 
граничних строків розрахунків за 
окремими операціями з експор-
ту та імпорту товарів, встановле-
них НБУ, яким встановлюються 
підстави для одержання виснов-
ку, перелік документів, що пода-
ється суб’єктами господарювання 
для його отримання, строки роз-
гляду, виключні підстави для від-
мови у його видачі;

• подання суб’єктами госпо-
дарювання документів для отри-
мання висновку у паперовій та 
в електронній формі (через Єди-
ний державний портал адміністра-
тивних послуг);

•  о п р и л юд н е н н я  і н ф о р -
мації  щодо видани х виснов-
ків на офіційному веб-сайті 
Мінекономрозвитку.

Прийняте рішення забезпечує 
підвищення відкритості, прозоро-
сті, регламентованості та передба-
чуваності дій органів виконавчої 
влади при видачі висновків щодо 
продовження граничних строків 
розрахунків за операціями з екс-
порту та імпорту товарів.

Кабінет Міністрів також ухва-
лив підготовлене Мінекономроз-
витку розпоряд ження, яким 
затверджено перелік товарів та 
галузей економіки, для яких НБУ 
має право застосовувати винятки 
або особливості розрахунків за 
експортно-імпортними операці-
ями по ним, а саме:

• для товарів, які використо-
вуються суб’єктами космічної 
діяльності та літакобудування для 
виготовлення та розробки різно-
манітних систем космічних апа-
ратів, комплексів тощо, а також 
в розробці, виробництві, переоб-
ладнанні, ремонті, модифікації, 
технічному обслуговуванні авіа-
ційної техніки;

• для товарів, які експортують-
ся та імпортуються за угодами про 
розподіл продукції;

• для товарів, імпорт яких 
здійснюється в рамках виконан-
ня державних контрактів з обо-
ронного замовлення;

•  д л я  пос лу г  (кр ім т ран-
спортних і страхових), робіт, 
права інтелектуальної власно-
сті та інші немайнові права, що 
експортуються;

• для медичних послуг, що 
імпортуються для забезпечення 
лікування (у тому числі обстежен-
ня та діагностики) за кордоном 
громадян України з захворюван-
нями, згідно з затвердженим МОЗ 
переліком орфанних захворювань, 
що призводять до скорочення три-
валості життя хворих або їх інвалі-
дизації та для яких існують визнані 
методи лікування;

• для товарів і послуг, що підля-
гають закупівлі відповідно до угод 
щодо закупівлі, що укладаються 
МОЗ із спеціалізованими органі-
заціями, які здійснюють закупівлі, 
або деяких інших угод, що уклада-
ються державним підприємством, 
засновником якого є МОЗ.

Рішення ухвалено з  метою 
забезпечення стабільного зако-
нодавчого поля для підприємств, 
що працюють у цих галузях еконо-
міки. Запропоновані норми вра-
ховують специфічну ситуацію 
фінансово-господарської діяль-
ності таких підприємств: трива-
лий цикл розробки, виробництва 
та специфіку розрахунків суб‘єктів 
зовнішньоекономічної діяльності.

За матеріалом SDM Partners 
Law Firm для «eDialog»
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Отже, Ваше українське това-
риство зареєстроване. Й одра-
зу після реєстрації товариства та 
виконання усіх пов’язаних з цим 
процедур, насамперед відкрит-
тя банківського рахунку, постає 
питання поповнення банківського 
рахунку обіговими коштами, адже 
товариство ще не почало заробля-
ти, а сплачувати оренду, заробітну 
плату та відповідні податки вже 
треба!

Тож в який спосіб найоптималь-
ніше це зробити? Розглянемо декіль-
ка варіантів.

1. ЧЕРЕЗ ПОПОВНЕННЯ 
ЗАРЕЄСТРОВАНОГО 
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ 
АБО ЙОГО ЗБІЛЬШЕННЯ 
ЗАСНОВНИКАМИ 
ТОВАРИСТВА

Учасники товариства можуть 
або одразу зареєструвати значний 
розмір статутного капіталу та 
поступово протягом часу та окре-
мими траншами в порядку, визна-
ченому статутом, поповнювати 
його до зареєстрованого розмі-
ру, або збільшувати його кожно-
го разу, коли є потреба поповнити 
рахунок української фірми обіго-
вими коштами.

Переваги цього способу:

1) Операція по надходженню 
грошей від засновників, які збіль-
шили статутний капітал, не обкла-
дається жодними податками.

2) Після внесення грошей 
у підприємства відсутня забор-
гованість перед кредиторами.

Недоліки:

У разі збільшення статутно-
го капіталу товариству потрібно 
проходити процедуру державної 
реєстрації збільшення розміру 
статутного капіталу, що у свою 
чергу пов’язане з додатковими 
витратами

2. УКЛАДЕННЯ 
ДОГОВОРУ ПРО 
НАДАННЯ РОБІТ, 
ПОСЛУГ НЕРЕЗИДЕНТУ; 
МІСЦЕ НАДАННЯ 
ПОСЛУГ — ЗА МЕЖАМИ 
МИТНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Переваги:

1) простота документального 
оформлення операції. Сторона-
ми необхідно скласти письмовий 
договір на надання робіт, послуг 
(приділити окрему увагу поло-
женням договору про місце 
надання послуг) та оформити 
платіжне доручення і відправити 
його в банк.

2) Операції з поставки послуг 
за межами митної території Укра-
їни не є об’єктом оподаткування 
ПДВ.

Недоліки:

Теоретично можливі негатив-
ні податкові наслідки. Наприклад, 
стосовно деяких послуг іноді 
складно визначити місце поставки, 
і тоді доводиться орієнтуватися 
на окремі роз’яснення Державної 
Фіскальної Служби України.

3. ОТРИМАННЯ 
КРЕДИТУ, ПОЗИКИ 
ВІД НЕРЕЗИДЕНТА

Переваги:

Гарантує повернення коштів 
з відсотками.

Недоліки:

1) Під отримання такого кре-
диту/позики необхідно оформи-
ти цілий перелік документів та 
подати до уповноваженого бан-
ку в Україні, котрий буде обслу-
говувати кредит.

2) Податкові наслідки, пов’язані 
із обмеженнями стосовно пов’яза-
них осіб — нерезидентів.

Звичайно кожен воліє обрати 
свій спосіб поповнення обігових 
коштів, ба навіть такі, про які й 
не згадав, до прикладу, фіндопо-
мога від засновника товариства 
(якщо такою є фізична особа) або 
директора товариства, натомість 
єдиного оптимального порядку 
немає. Все залежить від особли-
востей саме вашої ситуації, тож 
зичу Вам виваженого розв’язання 
цього питання бажано із попере-
дніми консультаціями із бухгалте-
ром та правником.

За матеріалом Андрія 
Попко для «eDialog»

ЯК ПОПОВНИТИ РАХУНОК УКРАЇНСЬКОЇ 
КОМПАНІЇ ОБІГОВИМИ КОШТАМИ?

+

+

+
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КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: 
ПОТОЧНИЙ ПІДСУМОК ТА ПРОГНОЗ

На тлі рекордних показників щодо інфляції, банківського сектору та ВВП на кінець ми-
нулого року початок 2019 р. був характерний певним уповільненням.

За 2 міс. економічна активність у цілому залишали-
ся помірною — у річному вимірі індекс виробництва 
базових галузей (ІВБГ) знизився на 0.5% передусім 
через падіння обсягів промислового виробництва. 
Попри зниження показників попереднього періоду, 
у порівнянні з січнем 2019 року, показники лютого 
поліпшилися майже за всіма видами діяльності, крім 
гуртової торгівлі та енергетики. Зокрема, приско-
рилося зростання роздрібного товарообороту та 
пасажирських перевезень, що свідчить про стійке 
зростання споживчого попиту. Останній підтриму-
вався високими темпами зростання заробітних плат, 
які в лютому збільшилися (до 20.4% р/р та 10.7% р/р 
у номінальному та реальному вимірах відповідно). 
Індекс реальної заробітної плати у лютому 2019 році 
у порівнянні з січнем 2019 року становив 101,7%, 
а відносно лютого 2018 року — 110,7%.

Результат зовнішньоекономічної діяльності.
За даними НБУ у лютому поточний рахунок пла-

тіжного балансу зведено з дефіцитом (0.4 млрд. дол.) 
унаслідок суттєвого прискорення зростання імпорту 
товарів, на що вплинули тимчасові чинники. Зростан-
ня експорту товарів залишалося стійким завдяки 
подальшому нарощенню постачання продовольчих 
товарів. За фінансовим рахунком приватний сектор 
забезпечив незначний приплив капіталу (0.1 млрд. 
дол.). У результаті платіжний баланс зведено з дефі-
цитом (0.2 млрд. дол.), що разом з виплатами перед 
МВФ призвело до незначного скорочення міжна-
родних резервів (до 20.2 млрд. дол. або 3.3 місяця 
майбутнього імпорту).

Бюджетно-фіскальний сектор.
Дефіцит державного бюджету істотно звузився 

(до 1.8 млрд. грн) завдяки поліпшенню доходів та 
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уповільненню зростання видатків. Доходи зросли 
(на 24.8% р/р) як коштом внутрішніх податків, так 
і надходжень з імпортованих товарів на тлі приско-
рення зростання імпорту. Однак значний внесок 
у зростання доходів мали й тимчасові чинники, зокре-
ма розмитнення автомобілів з іноземною реєстра-
цією. Зростання видатків уповільнилося (до 9.6% 
р/р), зокрема через вирівнювання бази порівняння 
для витрат на підтримку Пенсійного фонду. Завдя-
ки меншому дефіциту державного бюджету і тра-
диційному профіциту місцевих бюджетів зведений 
бюджет повернувся до профіциту (5.1 млрд. грн).

Монетарна політика та фінансовий сектор.
У лютому 2019 р. споживча інфляція сповільнила-

ся до 8.8% р/р з 9.2% р/р у січні. У місячному вимірі 
ціни зросли на 0.5%. Як засвідчують дані, опублікова-
ні Державною службою статистики України, у місяч-
ному вимірі ціни зросли лише на 0,5%, а з початку 
року на 1,5%. Фактичний показник інфляції в люто-
му практично відповідав траєкторії прогнозу. На 
березневому засіданні з питань монетарної політики 
Правління НБУ прийняло рішення залишити обліко-
ву ставку незмінною на рівні 18.0% річних. Облікова 
ставка НБУ має не лише індикативний характер, а й 
ключовий — інструмент грошово-кредитної політи-
ки, з усіма причинно-наслідковими передавальними 
ефектами впливу на економіку країни, тому фактор 
ставки визначав вартість ринкових ресурсів. Так, 
дохідність гривневих ОВДП у березні у порівнянні 
з попереднім місяцем практично не змінилася. В під-
сумку за січень-березень 2019 року нерезиденти 
наростили свої вкладення в ОВДП в 3,2 раза (в вар-
тісному вираженні — на 13,9 млрд. грн). Високі став-
ки по ОВДП, на рівень яких впливає і зберігається 
на високому рівні облікова ставка НБУ, переважили 
політичні ризики, що обумовлені виборчим циклом 
2019 року. Йдеться переважно про придбання іно-
земцями «коротких» облігацій, термін обігу яких 
знаходиться в межах від 3 до 6 місяців. Враховую-
чи досвід минулих років, погашення цінних паперів 
може обумовити надмірний попит та девальваційні 
тенденції, які припадають на червень-липень поточ-
ного року. Імовірність зростання вкладень в їх дер-
жпапери підвищується. Відносно України це може 
привести до того, що частина коштів, отриманих від 
погашення короткострокових ОВДП, не буде кон-
вертована в іноземну валюту, а буде реінвестована 
в боргові держпапери України. UIIR також залишався 
майже незмінним, незначно коливаючись біля ниж-

ньої межі коридору ставок НБУ за інструментами 
постійного доступу. Водночас у відповідь на зни-
ження вартості міжбанківських ресурсів у лютому 
та послаблення попиту на кредити в умовах низької 
ділової активності на початку року вартість кредитів 
зменшилася. Також знизилася дохідність депозитів 
ДГ у національній валюті.

Валютний ринок.
На валютному ринку за три перших місяці 2019 

року гривня зміцнилася відносно долара на 1,8%, 
відносно євро на 3,7% (при оцінці динаміки курсу 
гривні до євро потрібно врахувати підвищення кур-
су долара до євро за цей період з 1,14 до 1,12. Ста-
ном на березень, на валютному ринку зберігалася 
сприятлива ситуація завдяки припливу іноземних 
портфельних інвестицій та збільшенню пропозиції 
іноземної валюти з боку клієнтів банків у першій 
половині місяця. Останнє, серед іншого, пов’язано 
із завершенням строків сплати річних податків до 
державного бюджету. Водночас у другій половині 
березня попит на ІВ зріс, що частково демонстру-
вав ситуативну купівлю з боку окремих учасників 
ринку. Надалі стабільність валютного ринку Укра-
їни визначатимуть такі фактори: експорт аграрної 
продукції — врожаю минулого року зернових, який 
був рекордним — 70,1 млн. тонн. Отримано найвищі 
в історії показники валового збору кукурудзи, сої, 
соняшнику. Експортний потенціал аграрної про-
дукції — істотний чинник стабілізації валютного 
ринку, який і надалі буде впливати в короткостро-
ковій перспективі; зростання попиту на продукцію 
і напівфабрикати з чорних металів (вони є другою 
після сільгосптоварів статтею українського експор-
ту). Ціни демонструють позитивну динаміку — за 
перші три місяці 2019 року вартість метричної тон-
ни сталі зросла на 6%; закупівлі природного газу 
з настанням тепла знижуються, що зменшує попит 
на іноземну валюту. Зовнішні фактори, які обумов-
люють стан валютного ринку, також обумовлюють 
оптимістичний прогноз. Зокрема, йдеться про пози-
тивні очікування ринків, що розвиваються. Цей чин-
ник може справити позитивний вплив на стабільність 
гривні в перспективі до кінця року. Нагадаємо, аме-
риканський центробанк вирішив згорнути програ-
му посилення монетарної політики, яка тривала 
чотири роки. На засіданні Федерального комітету 
було прийнято рішення не змінювати ключову став-
ку, а також оголошено про плани згорнути чинну 
з 2017 року програму скорочення балансу, в рамках 
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якої вона гасить державні та іпотечні облігації, які 
було куплено в процесі трьох раундів «кількісного 
пом’якшення». Відтак, підвищення ставок і поси-
лення монетарної політики, швидше за все, не буде 
в США, Великобританії та ЄС. Причинно-наслід-
ковий зв’язок жорсткості монетарної політики та 
відтоку капіталу країн з ринками, що розвивають-
ся, полягає в реакції підвищення внутрішніх ключо-
вих ставок. Це відбивалося на збільшенні вартості 
фінансового ресурсу в відповідних країнах, що зго-
дом призводило до падіння інвестицій. Необхідно 
підкреслити, що за оцінками Інституту міжнарод-
них фінансів (IIF) у 2018 році приплив капіталу до 
економік, що розвиваються, за винятком Китаю, 
скоротився на 30%. Причина — жорстка монетарна 
та м’яка фіскальна політика в США. Менший при-
плив капіталу призвів до падіння акцій відповідних 
країн (за 11 місяців індекс MSCI EM знизився на 
12.2%), знецінення їхніх валют (індекс MSCI EM 
Currency упав на 3.6%) та підвищення дохідності 

їхніх єврооблігацій. Тимчасове зупинення підви-
щення ставки ФРС є позитивним сигналом, який 
засвідчує скорочення провокативних факторів від-
пливу капіталу із країн з ринками, що розвивають-
ся. Звичайно, істотний вплив на курсову динаміку 
може надати продовження співпраці України з МВФ. 
Період виплати заборгованості, яку реструктурова-
но п’ять років тому, вже на часі, відтак Україні необ-
хідно рефінансувати борговий тягар в найближчі два 
роки з валютних резервів, які складають 20 мільяр-
дів доларів. На тлі поточних боргових зобов’язань 
було б украй бажано продовження залучення кре-
дитів МВФ і пов’язаного фінансування. У світлі тен-
денцій світового ринку можна окреслити декілька 
сценаріїв, перший із яких є не лише оптимістичним, 
а й реалістичним: співпраця з МВФ, сприятливі ціни 
на світових ринках. В перелічених умовах наступні 
кілька років наша економіка має шанс на зростання.

За матеріалами ua.news
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