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В наших товарах і послугах, і це не секрет, зацікавлені у багатьох країнах. Так само іноземні ви-
робники нас радо готові бачити в якості імпортерів. Більше того, частина з них готові інвестувати 
в розвиток виробництва на нашій території, проте лише за умови абсолютної прозорості запропо-
нованих проектів.  

Постійний моніторинг нових ринків та пошук цікавих пропозицій для наших підприємств на 
міжнародній арені дозволив експертам та членам Палати взяти участь у топових закордонних фору-
мах та виставках, результатом чого стало підписання низки документів про співробітництво. При-
чому географія потенційного партнерства не обмежується лише найближчими сусідами. Зокрема, події 
та заходи останніх місяців довели, що Кіровоградщина цікава Китаю, Казахстану, Албанії та іншим 
країнам.

Спеціалісти регіональної торгово-промислова палати постійно працюють над покращенням 
іміджу області на міжнародному рівні і намагаються тримати двері на закордонні ринки відкритими 
для місцевих підприємців. Підписані домовленості вже працюють і ті, хто не боїться робити кроки на 
шляху розвитку й виходити на новий рівень, вже зовсім скоро матимуть бажані результати. 

Палата ж, у свою чергу, як і раніше готова інформувати й підтримувати тих, хто діє!

З повагою
Президент Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати

Хепі-енд в історії безвізу для України став чи не головною подією не лише другого 
кварталу нинішнього року, а й, на думку багатьох, року в цілому. Більшість експертів 
вважають, що безвізовий режим значно спростить налагодження стосунків між 
українським та європейським бізнесом. Хоча, як і раніше, відкриваючи для себе 
Європу, Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата та її члени пра-
цюють і в інших напрямках.

Двері для 
українського 
бізнесу відкриті
в усіх напрямках

Ірина Саєнко
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Очолив делегацію заступник голови Кіровоградської 
ОДА Андрій Коломійцев. Також до складу делегації, окрім 
президента КРТПП Ірини Саєнко, увійшли: перший за-
ступник голови Кіровоградської обласної ради Юрій 
Гугленко, начальник департаментy економічного розвитку 
і торгівлі ОДА Ніна Рахуба, а також член Палати, фізична 
особа-підприємець Сергій Піщанський та інші представ-
ники ділових кіл Кіровоградщини.

В ході зустрічі з представниками КНР Андрій 
Коломійцев презентував область та її економічний 
потенціал.

Посадовець наголосив на готовності регіону до 
співпраці з інвесторами, перелічив сфери взаємовигідних 
експортно-імпортних відносин.

Відомо, що основу товарної структури експорту 

Кіровоградщини складають машини, обладнання та 
механізми, а також продукти рослинного походження. 
І саме у цих напрямках, на думку експертів, можливий 
конструктивний діалог між сторонами.

Згідно з українським законодавством, іноземці в нашій 
країні не можуть стати землевласниками (йдеться про 
землю сільськогосподарського призначення). Проте, за 
словами Андрія Коломійцева, область може запропонувати 
інвесторам площі несільськогосподарського призначення 
для розміщення підприємств переробки продукції тощо.

Крім того, Кіровоградщина готова експортувати на 
китайський ринок екологічно чисту продукцію, знаючи 
про зацікавленість китайської сторони в нашому меді, олії 
та іншій продукції харчової промисловості.

Підготовка до поїздки велася протягом двох місяців. 
Члени КРТПП були поінформовані про можливості, які 
надає візит до КНР. Тож, під час презентації Палати та 
напрямків її роботи, президент КРТПП Ірина Саєнко 
окремо зупинилася на презентації членів КРТПП, які вже 
сьогодні готові до співпраці з китайськими партнерами 
і виявили зацікавленість у поїздці.

Китайським бізнесменам були презентовані компанії 
з трьох різних галузей.

ТОВ «ТД Агроліга» — виробник посівної техніки го-
товий до роботи на китайському ринку і може забезпечити 
комплексне постачання аграріям сівалок, культиваторів та 
обприскувачів власного виробництва, а також якісного 
добірного посівного матеріалу та високоефективних 
засобів захисту рослин.

Президент КРТПП 
підписала меморандум 
про співпрацю 
з китайськими колегами

Підписання документу відбулося в ході офіційного візиту делегації Кіровоградської області, 
який тривав з 17 по 22 квітня 2017 року і мав на меті налагодження двосторонніх відносин між 
Кіровоградщиною та КНР
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Продукція відомого в області ТОВ «Три Стар» при-
йшлася до смаку господарям заходу, то ж є перспектива 
співробітництва з китайськими партнерами і у цього ви-
робника натуральних кондитерських виробів, досить 
екзотичних для китайського споживача.

Був презентований і виробник меблів ФОП Конова-
ленко А. П. Китайській стороні було передано офіційний 
комерційний запит від підприємства на постачання 
в Україну обладнання для виробництва меблів.

Протягом поїздки українська делегація відвідала 
промислові та сільськогосподарські об’єкти міського окру-
гу Сюйчжоу, зокрема ознайомилася з досвідом роботи 
місцевих аграріїв на дослідному полі.

За інформацією Ірини Саєнко, певні китайські пер-
спективи може мати і наше кранобудування. За резуль-
татами поїздки вже направлено відповідний лист до 
олександрійського заводу «Віра-Сервіс Інтермаш». Окре-
мими одиницями продукції цього підприємства можуть 
зацікавитися в Сюйчжоу.

Одним же з головних результатів презентації Палати 
та бізнесу регіону стало підписання меморандуму про 
співпрацю між Кіровоградською регіональною торгово-
промисловою палатою та Сюйчжоуською асоціацією 
промисловців і торговців. Документ підписали керівники 
організацій — Ірина Саєнко та Ван Хаюн.

Основним своїм завданням під час подібних поїздок 
Ірина Саєнко вважає виведення компаній Кіровоградщини 
на нові ринки. А підписаний документ є своєрідною 
гарантією того, що китайським партнерам можна сміливо 
співпрацювати з компаніями-членами КРТПП. Більше 
того, конкретні пропозиції від тих, хто побував на даній 
зустрічі, вже розглядаються.

В результаті поїздки представники Кіровоградщини 
отримали чітке розуміння того, що вже сьогодні готові 
купувати у нас китайські колеги та що вже сьогодні готові 
ми їм постачати, а також стали зрозумілими умови, за яких 
для роботи в українській економіці будуть надаватися 
китайські інвестиції.

Крім того, заплановано візит представників КНР 
на «AGROEXPO-2017» та участь китайських гостей 
в інвестиційному форумі в рамках виставки у вересні 
цього року.

Довідка.

Міський округ Сюйчжоу — це муніципалітет 
в китайській провінції Цзянсу. 
Площа — 11258 км². 
Населення — близько 10 млн. осіб. 
Округ розташований в сотні кілометрів 
від економічної столиці КНР Шанхая. 
Місто Сюйчжоу — важливий центр 
ділового та політичного життя країни. 
За ВВП на душу населення округ входить 
до першої п’ятірки країни. Валовий продукт 
територіальної одиниці становить 100 
мільярдів доларів США.
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Більше 30 підприємців 
з Кіровоградщини 
стали учасниками 

ІV виставки «China 
Homelife Show 2017»,

яка проходила у 
Варшаві 

з 6 по 8 червня.

10
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Найбільша в Центральній і Східній Європі виставка 
кращих китайських виробників по праву вважається 
однією з найважливіших подій року в Польщі. Цьо-
го року, в черговий раз, не обійшлася вона і без 
представників Кіровоградшини, присутності яких 
на заході посприяла регіональна торгово-промислова 
палата.

Підготовка кіровоградської делегації тривала про-
тягом двох місяців. А безпосередньо перед виїздом 
спеціалісти управління зовнішньоекономічної 
діяльності КРТПП провели для учасників семінар, 
присвячений правилам перетину кордону, оформлен-
ню вантажів та іншим питанням, пов’язаним із участю 
в закордонних заходах.

Учасниками «China Homelife Show 2017», разом 
з українськими підприємцями, стали представники 14 
країн. Цьогорічна виставка зібрала рекордну кількість 
експонентів — близько 1200 компаній з Піднебесної, 
які заслуговують на довіру, пропонуючи споживачам 
та партнерам високоякісну продукцію.

Особливість і основна принада «China Homelife» 

полягають у тому, що виставка надає учасникам 
унікальну можливість співпрацювати з китайськими 
виробниками напряму, не вирушаючи при цьому до Ки-
таю. Адже компанії-учасники пропонують імпортерам, 
трейдерам і покупцям вигідні комерційні можливості 
імпорту продукції від виробника за привабливими 
цінами.

Відвідувачам заходу запропонували близько 60 тисяч 
продуктів у різних секторах. Цього року була представ-
лена продукція таких галузей як: текстиль та одяг, меблі, 
побутова техніка, будівельні матеріали, освітлення, 
господарські продукти, подарункова продукція.

Протягом усього періоду проведення заходу для 
учасників та відвідувачів виставки були доступні 
спеціальні зони, де підприємці могли проводити ділові 
зустрічі з потенційними партнерами. Для подолання 
мовного бар’єру надавалася безкоштовна допомога 
перекладачів.

Представники Кіровоградщини провели зустрічі 
з безпосередніми партнерами, під час яких обговорили 
перспективу подальшої співпраці. Члени КРТПП — 
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компанії «Мрія Є», «Куртаж» та «Галерея світла» 
уклали контракти з китайськими компаніями і вже 
отримали перші результати цієї співпраці. Зокрема, 
для керівника ТОВ «Мрія Є» Інни Чижик співпраця 
з китайськими партнерами відкрила доступ до великої 
кількості зразків якісної тканини для виробництва, 
значну частину яких вона привезла в Україну.

В рамках виставки також пройшли зустріч Торго-
вих палат Центральної та Східної Європи, Америки, 
Близького Сходу і Китаю та Економічний Конгрес 
Центральної та Східної Європи. Крім того, учасники 
події мали змогу відвідати цикл семінарів та лекцій, 
присвячених можливостям співпраці з Китаєм у сфері 
торгівлі. Дискусії, презентації, майстер-класи та обгово-
рення були сконцентровані на економічних взаєминах, 
фінансових, юридичних та організаційних аспектах ве-
дення бізнесу з китайськими партнерами. Була порушена 
й тема соціально-культурного співробітництва з КНР.

Крім того, вже вдруге однією зі складових виставки 
стала «China Machinex», де були представлені маши-
ни і обладнання в таких категоріях як: машини для 
виробництва виробів зі штучних матеріалів, машини 
для продуктової переробки та упаковки, будівельні 
машини, електричне обладнання та інструменти, а та-
кож нова енергія.

Культурно-розважальним бонусом для членів 
КРТПП за плідну роботу протягом виставки ста-
ла поїздка до Кракова та екскурсія старим містом, 
організована кураторами від Палати.

Загалом же, постійне розширення виставкового 
асортименту та можливість простого, з точки зору 
організаційної роботи, розширення кола співпраці та 
безпосереднього контакту з партнерами робить вистав-
ку «China Homelife Show» в Польщі все популярнішою 
серед підприємців Кіровоградської області. І деякі з них 
вже виявили бажання відвідати її наступного року.



13ЗОВНІШСЕРВІС    ●    2-2017 |

У форумі взяли участь представники урядових 
структур, бізнес-асоціацій та підприємств України й 
Албанії. Кіровоградську РТПП на заході представляв 
віце-президент Ігор Філіпов.

Організаторами заходу виступили Донецька 
ТПП та ТПП України, які, проаналізувавши сучас-
ний стан та перспективи українсько-албанського 
партнерства, дійшли висновку про те, що потенціал 
для партнерства є досить великий. Адже Албанія, 
як країна, що інтенсивно розвивається, зацікавлена 
в імпорті українського борошна, цукру, м’яса, 
сільськогосподарського обладнання та  іншої 
продукції. В свою чергу, албанські виробники готові 
запропонувати українським партнерам високоякісну 
та екологічно чисту харчову продукцію, вироблену 
сертифікованими за системою НАССР виробницт-
вами. Крім того, завдяки своєму географічному по-

ложенню та транспортній інфраструктурі Албанія 
може стати вигідним логістичним хабом для експор-
ту української продукції до країн Західної Європи, 
Близького Сходу та Африки.

Протягом форуму було визначено можливості 
для двосторонньої співпраці та перепони, що пере-
шкоджають нормальному її розвитку. У найближчій 
перспективі планується налагодити на регулярній 
основі системну співпрацю як бізнесових, так і уря-
дових структур обох країн для якнайскорішого усу-
нення бар’єрів, що заважають максимальній реалізації 
намірів.

Якщо Вас цікавлять можливості виходу на перспек-
тивний ринок Албанії, звертайтеся до управління ЗЕЗ 
Кіровоградської РТПП, де вам нададуть не лише ви-
черпну інформацію з цього питання, а й допоможуть 
встановити контакти з потенційними партнерами.

Україна-Албанія: крок на зустріч
Під таким гаслом 28-29 квітня 2017 року у м. Тірана (Албанія) проходив українсько-
албанський бізнес-форум та ділові зустрічі українських та албанських підприємців 
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Всесвітня 
Спеціалізована

Виставка
«ЕКСПО-2017»
В астані

Історія ЕКСПО налічує більше 150 років. Перша 
Всесвітня виставка відбулася у 1851 році в Лондоні. 
А починаючи з 2000 року, виставки «ЕКСПО» при-
свячуються темам стійкого розвитку. І цьогорічна 
проводиться під гаслом «Енергія майбутнього».

Це перший захід такого масштабу, який проходить 
в Центральній Азії. За прогнозами організаторів, 
очікується більше 5 мільйонів відвідувачів. 
На загальній площі 173,4 га «ЕКСПО-2017» об’єднає 
компанії та організації більш ніж 115 країн світу.

З 10 червня по 10 вересня 2017 року 
в Астані (Республіка Казахстан) 
відбувається Всесвітня спеціалізована 
виставка «ЕКСПО-2017».
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Ірина Саєнко взяла участь у відкритті 
Національного дня України та бізнес-
форумі «Україна – Казахстан: нові обрії 
економічного співробітництва».

Цьогорічна тема розроблена з метою привернути 
увагу світової аудиторії до рішень та технологій, які 
забезпечать ефективне управління енергетичними 
ресурсами, скорочення викидів вуглекислого газу, 
використання ефективних та надійних альтернативних 
джерел енергії тощо.

Представлена на «ЕКСПО-2017» й Україна, 
організована українська експозиція, а 15 червня було 
визначено Національним Днем України на виставці.
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Уч а с т ь  Ук р а ї н и  в  « Е К -
СПО-2017» — це унікальний 
шанс презентувати міжнародній 
спільності потенціал використан-
ня відновлюваних джерел енергії, 
а також зацікавити та мотивувати 
потенційних інвесторів працю-
вати в Україні. Це нагода налаго-
дити конструктивний та тісний 
діалог між урядами країн, неуря-
довими організаціями, компаніями 
та громадянським суспільством 
щодо забезпечення сталого роз-
витку енергетики, скорочен-
ня викидів парникових газів 
та енергоефективності.

Під час виставки Україна пре-
зентувала найкращі законодавчі 
напрацювання,  с у часне об -
ладнання та матеріали у сфері 
енергоефективності та всіх напрям-
ках відновлюваної енергетики: 
сонячній, вітровій, гідроенергетиці, 
вирощу ванні  енергет и чни х 
культур, виробництві теплової 
та електричної енергії з відходів 
сільського господарства тощо.

Розпорядником підготовки 
та забезпечення участі України 
у Виставці виступила Торгово-
промислова палата України. А пре-
зидент ТППУ Геннадій Чижиков 
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модерував україно-казахський 
бізнес-форум, що відбувся в рам-
ках Національного дня України 
на «ЕКСПО-2017». Захід став 
унікальною платформою для на-
лагодження взаємодії України 
та Казахстану у відновлюваній 
енергетиці.

«Нам потрібно швидше вчитися 
працювати в нових умовах. Зокрема, 
ми явно недооцінюємо транспортні 
та логістичні можливості нового 
транспортного маршруту з України 
в Китай через країни Центральної 
Азії для перевезення вантажів 
із України та країн Північної Європи 

в країни Азії. Співпраця з Казахста-
ном є для нас особливо важливою, 
оскільки ми розглядаємо казахський 
ринок як один із важливих шансів 
для розширення географії нашого ек-
спорту. Україні дійсно є що запропо-
нувати Казахстану. Перспективні 
напрями нарощування експорту — 
в поставках машинобудівного об-
ладнання, продукції металургійної, 
деревообробної, фармацевтичної 
і нафтохімічної промисловості, 
АПК» ,  — зазначив Геннадій 
Чижиков.
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До складу урядової делегації 
увійшли: віце-прем’єр-міністр 
України — міністр регіонального 
розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства 
України Геннадій Зубко, заступник 
міністра економічного розвитку 
і торгівлі — Торговий представ-
ник України Наталія Микольська, 
заступник міністра агропромис-
лового комплексу України Оль-
га Трофімцева, керівник Зони 
відчуження в Чорнобилі Віталій 
Петрук та інші.

Казахстан є одним із основ-
них торговельних партнерів 
України серед країн Центральної 
Азії та посідає 3 місце за обсягом 
товарообігу із Україною серед 
країн СНД і 21 — із країнами 
світу. У процесі економічного 
співробітництва з Казахстаном 
Україна могла б отримати бага-
то корисного з досвіду в сфері 
економічних реформ, які для нас 
зараз дуже важливі. Це, зокрема, 
залучення іноземних інвесторів 
шляхом надання їм преференцій, 
пільгове оподаткування, без-
коштовне використання землі та 
відшкодування частини витрат 
інвестора на будівельно-монтажні 
роботи у важливих для держави 
секторах економіки.
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«Зараз нам треба правиль-
но розставити акценти — яким 
саме чином ми разом працювати-
мемо над тим, щоб поліпшити наш 
товарообіг із Казахстаном. Цифри 
ми всі знаємо: у нас є падіння. Тож за-
дача — в об’єднанні зусиль: Торгово-
промислової палати України, як 
консолідуючої та комунікативної 
платформи для бізнесу; уряду, який 
підтримує процеси з точки зору 
нормативних актів, що регулють 
діяльність бізнесу; та безпосередньо 

бізнесу, від якого ми чекаємо прямих 
інвестицій», — наголосив Геннадій 
Зубко.

В Астану з України приїхали 
представники більше 30 провідних 
компаній, що працюють у сфері 
енергетики та енергоефективності, 
а  т а к о ж  в  і н в е с т и ц і й н і й , 
б а н к і в с ь к і й ,  ф і н а н с о в і й 
і консалтинговій сферах. До скла-
ду казахської делегації увійшли 
представники машинобудівної, 
металургійної, хімічної, харчової, 

фармацевтичної, будівельної галу-
зей і легкої промисловості.

До складу української бізнес-
делегації, представники якої 
відвідали виставку та взяли участь 
у відкритті Національного дня 
України та бізнес-форумі, увійшла 
й президент КРТПП Ірина Саєнко.

Перед початком форуму учасники 
мали змогу відвідати тематичні стен-
ди України та Казахстану. А у рамках 
Національного дня України відбулися 
також культурні заходи.
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Співробітництво 
«Україна-Китай»: 
перспективи
Начальник управління зовнішньоекономічної 
діяльності КРТПП Сергій Крамарчук відвідав 
КНР і взяв участь у семінарі з питань перспектив 
співробітництва торгово-промислових палат 
Китаю та України у 2017 році.

Захід організований Центром 
з навчання та підготовки кадрів 
зовнішньої економіки та торгівлі 
провінції Фуцзянь (КНР) та прой-
шов за підтримки Міністерства 
комерц і ї  КН Р.  Учасниками 
семінару були представники ТПП 
України з семи регіональних палат.

Провідна і найчисельніша 
бізнес-асоціація України, Тор-
гово-промислова палата, се-
ред першочергових завдань має 
організацію тривалих, ефектив-
них і взаємовигідних відносин 
між бізнесменами України й інших 
країн, зокрема Китаю. Завдяки 
семінару Його учасники отрима-
ли можливість запозичити досвід 
реформ Та сталого розвитку.

Подібний семінар — унікальна 
можливість вивчити досвід ки-
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тайських партнерів у сталому 
розвитку економіки країни, 
залученні іноземних інвестицій, 
всебічній підтримці бізнесу країни, 
становленні його інфраструктури 
тощо. Така співпраця сприятиме 
зміцненню зв’язків ділових кіл обох 
країн.

Належний розвиток китайсько-
го вектора зовнішньоекономічної 
політики дозволить Україні не лише 
залучити додаткові інвестиції, збе-
регти та підвищити економічний, 
оборонний і науково-технічний 
потенціал, але й скористати-
ся вигодами диверсифікації 
зовнішньоекономічної співпраці, 
оскільки саме країни Азійсько-
Тихоокеанського регіону за-
раз стають «локомотивами» 
світового економічного розвитку

25 РОКІВ 
СПІВРОБІТНИЦТВА

Україна-Китай
1992-2017

9 ОФІЦІЙНИХ
ВІЗИТІВ

300+ 
ПІДПИСАНИХ
ДОКУМЕНТІВ

30-КРАТНЕ
ЗБІЛЬШЕННЯ

ТОВАРООБІГУ

$0,23 млрд.

1992 рік 2017 рік

$7,07 млрд.
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та набувають значної ваги в 
глобальній політиці.

У 2017 році Україна і Китай 
відзначають 25-річчя співпраці. За 
цей період між країнами здійснено 
9 офіційних візитів главами дер-
жав. В ході цих візитів, станом на 
1 червня 2017 року, були підписані 
більше 300 двосторонніх право-
вих документів,  що рег улю-
ють співробітництво в сферах 
економіки, культури, освіти, науки 
і техніки та інших галузях.

Ни н і  Ки тай  є  д ру г и м  з а 
значимістю торговим партне-
ром України, займає друге місце 
по імпорту українських товарів і 
перше з експорту. І зупинятися на 
цьому сторони не збираються, що 
і підтвердив цей семінар.

За два тижні, з 7 по 20 черв-
ня, учасники семінару відвідали 
три міста (Фучжоу, Сямень та 
Харбін), місцеві підприємства та 
виробництва. Ознайомилися та-
кож з тенденціями макроекономіки 
КНР, роботою китайської торгово-
промислової палати, системою по-
слуг зі сприяння прямим зовнішнім 
інвестиціям, діяльністю місцевих 
бізнесменів в країні та закордоном.

По завершенні програми 
семінару, яка складалася з 11 
лекційних курсів, усі його учасники 
отримали відповідні сертифікати 
від міністра комерції Китаю.

На виконання доручення Пре-
зидента Кіровоградської РТПП 
Саєнко І. А ., за результатами 
візиту Крамарчука С. Я. до Ки-
таю, підготовлено меморандум 
про співробітництво з Центром 
по сприянню інвестиціям провінції 
Фуцзянь.

Метою меморандуму є ство-
рення сприятливих умов для 
активізації співпраці українського 
та китайського бізнесу і розвитку 
інвестиційної діяльності.

$
, м

лр
д.

товарообіг

експорт

імпорт

сальдо

Продукція 
сільськогосподарської
та легкої 
промисловості

Продукція 
важкої

промисловості

ЕКСПОРТ
ПРОДУКЦІЇ
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Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата пропонує 
       отримати унікальний досвід розвитку підприємства або організації.

ЯКЩО ВИ ПЛАНУЄТЕ:
• підвищити професійну підготовку і кваліфікацію 

співробітників;
• отримати підтримку в реорганізації структури 

управління;
• поліпшити якість продукції або послуг;
• дізнатися про нові ефективні ідеї для підготовки 

маркетингових концепцій і бізнес-планів;
• отримати професійну пораду у вирішенні 

технічної ,  фінансової або будь-якої  іншої 
організаційної проблеми.

ВИТРАТИ:
Замовник бере на себе витрати на проведення про-

екту, які включають: проживання (наймана квартира 
або готель), харчування, оплату місцевого транспорту, 
витрати на перекладача (за необхідності), кишенькові 
гроші у розмірі €5/день.

Усі витрати, що виникають у SES в зв'язку 
з реалізацією проекту (€3400), додаткові витрати 
на страхування, професійну і медичну підготовку 
експерта (€670) та авіа-переліт експерта можуть 
субсидіюватися з державного бюджету Німеччини.

МИ ПРОПОНУЄМО:
SES (Служба старших експертів) — це фонд 

німецької економіки з міжнародного співробітництва 
та  некомерційне товариство з  обмеженою 
відповідальністю.

У базі даних SES зареєстровано понад 12 тисяч 
старших експертів. Це фахівці з понад 50 галузей 
народного господарства, починаючи з «А» — аграр-
ного сектору і закінчуючи «Z» — целюлозною 
промисловістю.

Починаючи з 1983 року, Старшими Експерта-
ми було підтримано понад 35 тисяч проектів у 160 
країнах світу.

Ви формуєте запит — SES підбирає для Вас 
вузькоспеціалізованого професіонала, який стане 
незамінним консультантом, і результат не змусить 
себе довго чекати.

Середня тривалість роботи Старшого Експерта 
становить 3–4 тижні.

Вас зацікавила пропозиція?

Служба Старших Експертів 
SES – допомога Вашому бізнесу

Будемо раді відповісти на всі Ваші питання та надати Вам консультацію:
Мілана Алимова

Тел .: +38 (0522) 35 18 56; (050) 448 44 43
Email: fineco@chamber.kr.ua
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Форум візуальної індустрії
пройшов в обласному центрі

19  травня у  Кіровоградській 
регіональній торгово-промисловій 
палаті пройшов одноденний Форум 
візуальної індустрії «Взаємодія влади, 
замовника, виробника».

Організувала захід Українська 
Асоціація Візуальної Індустрії за спри-
яння Кіровоградської регіональної 
торгово-промислової палати, Спілки 
рекламістів України, Національної 
спілки архітекторів України та інших 
партнерів.

П р ед м е т а м и  о б г о в о р е н н я 
учасників стали взаємодія виробників 
реклами з владою та замовниками, на-
лагодження відносин та встановлення 
чітких умов для роботи.

П р о т я г о м  Ф о р у м у  б у л о 
проаналізовано й діюче законодав-
ство у сфері реклами й видачі дозволів 
на вивіски, а також можливості робо-

чого органу та взаємодія з органами 
місцевого самоврядування. Експертом 
в цьому питанні виступила президент 
КРТПП, голова обласної організації 
Спілки рекламістів України Ірина 
Саєнко.

Паспортизацію вулиць, в тому 
числі й в  рамках архітект урно-
художньої концепції міста, обгово-
рили, спираючись на доповіді члена 
НСАУ, спеціаліста з дизайну міського 
середовища Тетяни Пенязь, а також 
власника житомирської рекламно-
виробничої компанії «Luka Galamar» 
Олексія Столярова.

Про схеми розміщення зовнішньої 
реклами в обласному центрі та впоряд-
кування хаосу в цій сфері доповів де-
путат міської ради Олександр Цертій.

В л а с н и к  р е к л а м н о ї  г р у п и 
«Фламінго» (Черкаси) Олександр 

Демченко поділився інформацією 
про створення всеукраїнського 
класифікатора термінів та визначень 
візуальної індустрії, а також презен-
тував розрахунок собівартості послуг.

Зага л ьн і  п и тан н я  з і   сф е р и 
візуальних комунікацій, зокрема те, 
про що «говорять» вивіски, учас-
никам Форуму розкрила власни-
ця рекламно-виробничої компанії 
«Юнікс-С» — члена КРТПП Наталія 
Агапутова.

На Форумі також були присутні 
головний архітектор обласного центру 
Вадим Мездрін, заступник міського 
голови з питань діяльності виконав-
чих органів ради Олександр Грабенко 
і головний спеціаліст сектору реклами 
та художнього оздоблення управління 
містобудування та архітектури міської 
ради Ганна Хричова.

Виробники й замовники реклами, а також представники влади зібрались
у КРТПП для обговорення взаємодії між собою з метою її оптимізації.
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Конференція «Кіровоградщина — 
2025: пріоритети і можливості розвит-
ку» організована обласною держав-
ною адміністрацією спільно з ЦНТУ, 
ЦДПУ імені Володимира Винниченка 
та КЛА НАУ.

У відкритті заходу взяли участь 
голова ОД А Сергій Кузьменко, 
голова обласної ради Олександр 
Чорноіваненко, а також науковці — 
представники Національного наукового 
центру "Інститут аграрної економіки" 
та  Інституту підготовки кадрів 
державної служби зайнятості України 
(м .Київ).

Головним завданням, яке ста-
вили перед собою організатори 
конференції, було врахувати сучасні 
наукові підходи при визначенні 
пріоритетів  розвитк у обл ас ті 
на найближчі роки.

Під час свого вітального слова 
голова ОДА Сергій Кузьменко за-
значив, що регіон має практично всі 
необхідні ресурси і можливості для 
того, щоб бути успішним у всіх сфе-
рах діяльності і головне — бути ком-
фортним і привабливим для жителів 
області. Саме тому основним пи-
танням, яке обговорювали учасники 
конференції, став баланс відносин між 
закладами освіти, які готують фахівців, 
і роботодавцями, які створюють за-
мовлення на кадровий потенціал 

області, формують робочі місця. 
Мета — запобігти масовій міграції 
населення через брак робочих місць.

Загалом же, учасники конференції 
працювали у двох секціях: «Людсь-
кий капітал — 2025: Світ. Україна. 
Кіровоградщина» та «Пріоритети 
інноваційно-інвестиційного роз-

витку економіки та інфраструктури 
Кіровоградської області».

Висновки і рекомендації науковців, 
на думку організаторів, стануть корис-
ними для жителів Кіровоградщини 
і знайдуть своє місце під час розробки 
Стратегії розвитку області на наступні 
7 років.

Відповідна тематична науково-практична 
конференція пройшла у регіональній торгово-
промисловій палаті.

В обласному центрі Обговорили
пріоритети і потенціал 
розвитку Кіровоградщини 
на період до 2025 року
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Про гідну працю і недопущення 
дискримінації у сфері зайнятості

Підтримуючи курс на євроінтеграцію та підписавши Угоду про асоціацію 
з Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії, 
Україна взяла на себе певні зобов’язання, у тому числі й у сфері зайнятості насе-
лення. Так, статтею 420 вказаної Угоди визначено, що держава має збільшити 
кількість та покращити якість робочих місць з гідними умовами праці.

Співголовами Національної тристоронньої 
соціально-економічної ради та Директором 
Регіонального бюро Міжнародної організації праці 
для країн Європи та Центральної Азії підписано 
Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації 
Програми Гідної праці МОП для України на період 
2016–2019 років.

Відповідно до визначення МОП гідною працею 
є продуктивна праця чоловіків та жінок в умовах 
свободи, рівності, безпеки та поваги до людської 
гідності. Гідна праця має забезпечувати справед-
ливий заробіток, безпеку на робочому місці та 
соціальний захист працівників та членів їхніх сімей, 
сприяти особистісному зростанню працюючих та 
їхній соціальній інтеграції, давати людям свободу вис-

ловлювати свої погляди, об’єднуватися для того, щоб 
впливати на рішення, що стосуються їхнього життя, 
гарантувати рівне ставлення та рівні можливості для 
всіх і кожного.

Меморандум з реалізації програми гідної праці 
передбачає організацію співпраці сторін соціального 
діалогу щодо вирішення наступних пріоритетних 
питань: сприяння зайнятості та розвитку сталих 
підприємств задля їх стабільності та зростання, спри-
яння ефективному соціальному діалогу, посилення 
соціального захисту та покращення умов праці.

У програмі гідної праці також зазначено, що у сфері 
законодавства з недискримінації останнім часом 
відбулись певні зрушення. Зокрема, внесено зміни до 
Кодексу законів про працю України — доповнено стат-
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тею 2–1 «Рівність трудових прав громадян України». 
В той же час для належного забезпечення гендерної 
рівності потрібна допомога роботодавцям щодо роз-
робки та впровадження гендерно-чутливих програм на 
робочих місцях, що охоплюватимуть такі питання, як 
охорона праці, виробниче середовище, дискримінація 
за ознаками статі та сексуальні домагання.

Одним із елементів забезпечення гідної праці є 
додержання принципів соціальної відповідальності 
бізнесу. Територіальною угодою між Кіровоградською 
обласною державною адміністрацією, Кіровоградським 
обласним об’єднанням організацій роботодавців та 
Федерацією профспілок Кіровоградської області на 
2014–2017 роки визнано за необхідне роботодавцями 

додержуватися міжнародного стандарту «Соціальна 
відповідальність».

Стандартом, серед іншого, передбачено, що 
роботодавці не повинні використовувати:

— дитячу працю (крім випадків, регламентованих 
Кодексом законів про працю України);

— примусову працю (роботу, що виконується під 
загрозою покарання, а не за власним бажанням, або 
роботу, що вимагається від особи для погашення боргу) 
і не повинні вимагати від персоналу жодних застав 
при прийомі на роботу, у тому числі документів, що 
посвідчують особу (мається на увазі, що такі докумен-
ти пред’являються в кадровій службі, але не беруться 
в оригіналі під заставу).

Роботодавці не повинні:
— застосовувати або підтримувати дискримінацію при прийомі на роботу, під час оплати праці, щодо 

можливостей підвищення по посаді, можливого звільнення;
— допускати поводження (включаючи жести, вирази і фізичний контакт), що є загрозливим, образливим, 

таким, що піддає експлуатації або змушує до сексуальних відносин;
— використовувати або підтримувати психологічне або фізичне насильство, словесні образи.
В той же час роботодавці повинні:
— створювати безпечні умови праці, надавати персоналу можливість пройти регулярне і задеклароване 

навчання з техніки безпеки й охорони праці;
— поважати право персоналу утворювати професійні спілки і брати участь у колективних переговорах.

Вирішуючи питання добору працівників, 
розміщуючи рекламні оголошення з питань пра-
цевлаштування, роботодавцям забороняється за-
значати обмеження щодо віку кандидатів, пропо-
нувати роботу лише жінкам або лише чоловікам 
(за винятком специфічної роботи, яка може вико-
нуватися виключно особами певної статі), вису-
вати вимоги, що надають перевагу одній із статей, 
а також вимагати від осіб, які працевлаштовуються, 

надання відомостей про особисте життя. При цьому 
не вважається дискримінацією здійснення заходів 
щодо додаткового сприяння у працевлаштуванні 
окремих категорій громадян. До таких заходів на-
лежить працевлаштування інвалідів (на заброньовані 
робочі місця) та інших громадян, що мають додаткові 
гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Заступник директора Кіровоградського обласного центру 
зайнятості Богдан Стоян.
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На Кіровоградщині розпочали підготовку до

Загальна експозиційна пло-
ща «AGROEXPO» цього року 
збільшена до 100 тисяч квадратних 
метрів і включає в себе як відкриті, 
так і криті (18 тисяч квадратних 
метрів) виставкові майданчики, що 
підкреслює статус найбільшої ви-
ставки України.

Як повідомили організатори, 
серед компаній-експонентів, які 
беруть участь в  AGROEXPO 
не перший рік, спостерігається 
тенденція до розширення площ 
своїх експозицій. Більше того, за-
явки на участь у виставці вже по-
дали близько 200 компаній.

Цьогорічна «AGROEXPO», 
як і раніше, готова дивувати но-
винками. 

2017

В області розпо-
чалась підготовка 
до однієї з 
наймасштабніших 
щорічних подій 
– V Міжнародної 
агропромислової 
виставки 
«AGROEXPO-2017», 
яка відкриється 
20 вересня і трива-
тиме чотири дні. 
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На Кіровоградщині розпочали підготовку до

Однією з новинок цього року 
стане експозиція будівельних 
технологій та матеріалів «БудЕк-
спо». Буде представлено новинки 
будівельного ринку: техніка, про-
ектування, капітальне будівництво, 
фасад и,  покрівл я,  ізол яція, 
будівельні конструкції та інше.

Традиційною на «AGROEXPO» 

стає виставка тваринництва, яка 
цього року буде доповнена кон-
курсним показом племінної великої 
рогатої худоби, овець, кіз і коней. 
До складу журі увійдуть провідні 
експерти з Австрії та Нідерландів.

В и с т а в к а  н о в и н о к  в і д 
українських автосалонів «Авто-
ленд» цього року «переїде» в кри-

тий павільйон і збільшить свою 
площу до 5 000 квадратних метрів.

Крім того, ноу-хау цьогорічної 
«AGROEXPO» стане майстер-
клас із силових вправ від коман-
ди українських стронгменів під 
керівництвом володаря титулу 
«Найсильніша людина світу 2004» 
Василя Вірастюка. Кожен бажаю-
чий матиме шанс випробувати свої 
сили і позмагатися з українськими 
богатирями.

Традиційними лишаються ши-
рока ділова програма виставки 
(науково-практичні конференції, 
панельні дискусії та семінари), 
«Всеукраїнський освітній ярма-
рок» та «Покровський ярмарок» 
з конкурсами і розвагами.

Нагадаємо, минулого року за-
гальна площа експозицій складала 
88 300 квадратних метрів, а 470 
профільних компаній взяли участь 
у виставці. Відвідали захід більше 
20,5 тисяч осіб.
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Новий гравець 
на ринку 
кредитування
Дешеві ресурси – запорука відродження економіки. Лише реальна фінансова підтримка та доступне 
кредитування допоможуть бізнесу стати на ноги й працювати на становлення стабільної високорозвиненої 
держави. Усе про вигідне та доступне кредитування розповість директор Кіровоградської філії 
ПриватБанку Ростислав Масло.

Відомо, що Кіровоградщина — аграрний регіон. 
Чи є програми кредитування, які розроблені та є при-
вабливими для сільгоспвиробника регіону?

Звичайно, ми — клієнтоорієнований банк і дбаємо 
про кожного. У нас з’явилися та успішно працюють нові 
кредитні програми як для малих, так і для великих го-
сподарств. «АгроКУБ» — програма для фінансування 

невеликих агровиробників та «Агросезон» — кредитна 
лінія для великих агропідприємств.

Декілька слів про кредитування малих господарств: 
у лютому ПриватБанк запропонував нові умови кредиту-
вання клієнтам агробізнесу за програмою «АгроКУБ». 
Це особливі умови кредитування, що дозволять макси-
мально забезпечити фінансування їх потреб на термін 
до 12 місяців.
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Відсотки за кредитом зниже-
но до 2% на місяць, а максимальну 
суму кредиту «КУБ» збільшено 
до 500 000 грн. Кредитування для 
аграріїв здійснюється з урахуван-
ням сезонності їх роботи та адап-
товано під їх діяльність графіками 
погашень. Ми пропонуємо фер-
мерським господарствам сезонні 
«кредитні канікули». Кредит 
можна погашати таким чином: 
перші 6 місяців виплачувати тільки 
відсотки, решту 6 місяців — суму 
боргу з відсотками рівними части-
нами. Оновлені умови кредитуван-
ня діють за стандартними кредита-
ми «КУБ». Щоб отримати кошти, 
потрібно лише заповнити заявку 
на сайті проекту:
https://kub.pb.ua/get-credit/.
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Як я розумію, програма «АгроКУБ» є прийнятною 
для невеликого фермерського господарства, та чи є 
програми, що зможуть забезпечити фінансуванням 
великі агропідприємства?

Звичайно, кредитна лінія «Агросезон» надасть допомо-
гу у фінансуванні поточного сільгоспциклу та забезпеченні 
ефективного розвитку підприємства.

Додам лише декілька слів про переваги: це не лише 
можливість використання коштів на різнопланові по-
треби сільськогосподарського циклу, але й графік викори-
стання коштів і погашення заборгованості, адаптований 
до стадій сільськогосподарського циклу. Що важливо, 
«Агросезон» — це кредитна лінія від 500 тисяч до 20 
мільйонів гривень терміном до 2 років. Якщо ж аграрію 
необхідна більша сума, із задоволенням надамо в рамках 
VIP-корпоративного обслуговування.

Третя програма, яка допоможе у  розвитку 
сільгоспвиробництва в регіоні, — лізинг.

Крім доступних кредитних програм усім аграріям ми 
пропонуємо унікальну програму лізингу сільгосптехніки 
як імпортного виробництва, так і вітчизняних виробників 
(що надзвичайно важливо для невеликих господарств), 

терміном до 5 років. Програма допоможе не виводити 
з обігу всі 100% вартості покупки. Оплачувати техніку 
можна частинами за рахунок прибутку від її використання. 
І знову ж таки, адаптований графік погашення з ураху-
ванням сезонності бізнесу. Тут і економія на податкових 
платежах за рахунок амортизації, податкового кредиту 
за ПДВ, і збільшення витрат на суму процентів і комісій. 
А ПриватБанк гарантує своєчасне виконання постачаль-
ником сільгосптехніки зобов’язань, захищає лізингове 
майно — на предмет лізингу не можна накласти арешт або 
звернути стягнення. Крім того, для залучення фінансування 
не потрібна додаткова застава.

Хочу зазначити, що придбати техніку вигідніше 
ніж орендувати. Ця інвестиція окупається за 2 роки. 
Власна техніка додає впевненості, що ніхто не підведе 
у найгарячішу пору, гарантує своєчасну посівну та збір 
урожаю, від чого залежить 90% успіху кожного аграрія. 
Що ж стосується економічної вигоди, то не варто і зупи-
нятись — проведення сільськогосподарських робіт значно 
зменшує собівартість урожаю та, навіть, може допомогти 
отримати додатковий заробіток. Після завершення усіх 
робіт на своїх полях можна здати техніку в оренду іншим 
господарствам.

Тільки разом ми піднімемо підприємництво на якісно 
новий рівень, що дозволить Україні стати справжньою 

країною підприємців, пожвавити економіку та створити 
мільйони нових робочих місць для всіх українців, які бажа-

ють працювати задля себе та своєї країни.

За матеріалами прес-служби ПриватБанку
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ОТП Банк активно 
розвиває програми 
енергоефективності
АТ «ОТП Банк» активно 
розвиває програми фінансування 
енергоефективності як для 
українських громадян, 
так і для компаній

Так, в  рамках програми Європейського банку 
реконструкції і розвитку (ЄБРР) IQ ENERGY і задля 
полегшення доступу громадян до фінансування ОТП 
Банк пропонує клієнтам оптимальну лінійку кредитних 
продуктів:

• кредит готівкою у відділенні банку;
• кредит на товар безпосередньо в торговельних ме-

режах і в Інтернеті;
• картка ОТП Банку з кредитною лінією.
Всі зазначені кредитні продукти покликані допомогти 

українцям придбати необхідні товари і технології для 
підвищення енергоефективності власних домогосподарств 
з подальшим отриманням компенсації до 20% їх вартості 
в рамках програми IQ ENERGY.

Зокрема, завдяки можливості використання кредитної 
картки для фінансування за програмою IQ ENERGY, 
клієнти ОТП Банку отримують практично безвідсоткові 
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кредити на період, достатній для придбання товару, його 
монтажу та отримання компенсації, а після погашення — 
в разі необхідності — повторного використання кредит-
ного ліміту і подальшого отримання компенсації. Даний 
продукт особливо зручний при активному будівництві 
або модернізації житла, оскільки дозволяє користуватися 
кредитними коштами за ставкою 0,01% річних, погашати 
заборгованість і використовувати ліміт знову, щоразу отри-
муючи компенсацію 15–20% від суми кредиту/інвестиції. 
При цьому, максимальна сума компенсацій становить 3 000 
євро на одну фізичну особу за весь період дії програми.

Програми ОТП Банку з розвитку енергоефективних 
технологій не обмежуються фізичними особами. Зва-
жаючи на зростаючий інтерес українських підприємств 
до інвестування в подібні проекти, АТ «ОТП Банк» 
стимулює використання енергозберігаючого обладнан-
ня компаніями шляхом надання фінансування в рамках 
проекту ENERGY EFFICIENCY.

ENERGY EFFICIENCY – це інвестиційні кредити, які 
надаються безпосередньо ОТП Банком юридичним особам 
на придбання нового або модифікацію існуючого облад-
нання, застосування якого дозволить скоротити витрати 
компанії на той чи інший вид енергоносіїв (електроенергія, 
газ, бензин, тепло та інше), а також рефінансування ви-
трат, які раніше понесла компанія з метою впровадження 
енергозберігаючих технологій.

Умови, на яких надається фінансування, є максимально 
збалансованими та відповідають потребам потенційних 

позичальників, насамперед – сільськогосподарських 
компаній та промислових компаній-виробників.

Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» — 
один з найбільших вітчизняних банків, визнаний 
лідер фінансового сектора України. Банк надає по-
вний спектр фінансових послуг для корпоративних 
і приватних клієнтів, а також представників мало-
го та середнього бізнесу. На українському ринку він 
представлений з 1998 року, має стійку репутацію 
соціально відповідальної, надійної і стабільної струк-
тури, що пропонує споживачам сервіси європейської 
якості. Його стовідсотковим власником є найбільший 
угорський банк OTP Bank Plc.

В Україні АТ «ОТП Банк» виступає флагманом 
банківської групи ОТП, зареєстрованої Національним 
банком України, до складу якої також входять ТОВ 
«КУА «ОТП Капітал» та ТОВ «ОТП Лізинг».

Програма IQ ENERGY («Ай-Кью енерджі») роз-
роблена Європейським банком реконструкції та роз-
витку (ЄБРР), фінансується Партнерством Е5Р 
за підтримки Європейського Союзу. Загальний обсяг 
компенсацій на утеплення житла — 15 мільйонів 
євро. Термін дії програми: до 10.09.2020. Метою про-
грами є підвищення енергоефективності українського 
житлового сектору.

Гаряча лінія IQ ENERGY: 0–800–50–57–17.
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– універсальний банк для клієнтів МСБ
Банк ПІВДЕННИЙ — одна з найбільших 

фінансових установ з українським капіталом; 
згідно з рейтингом НБУ, другий серед українських 
недержавних (приватних) банків за обсягом 
активів. Банк заснований в 1993 році в Одесі і є 
універсальним банком, що розвиває напрямки 
корпоративного, малого та середнього, а також 
роздрібного бізнесу по всій країні. В даний час його 
регіональна мережа складається з більш ніж 120 
відділень по всій Україні.

Завдяки органічному розвитку і зростанню 
банку фінансова установа отримує новий приплив 
клієнтів по всім сегментам, включаючи звичайно 
малий та середній бізнес. Наприклад, в 2016 році 
нові клієнти МСБ забезпечили понад 41% приросту 
кредитного портфеля банку.

«Наш банк і надалі планує тільки збільшувати 
присутність банку в даному сегменті в усіх регіонах 
країни. Така стратегія дає вже певні результати: 
в МСБ кредитний портфель банка зріс на 20% в період 
з початку поточного року по 1 травня, кошти юридич-
них осіб зросли майже вдвічі з січня 2015 року по червень 
2017 року», — розповідає Алла Гайдерова, началь-
ник регіонального відділення Акціонерного банку 
«Південний» в м. Кропивницький.

Банк ПІВДЕННИЙ активно продовжує 
фінансування реального сектору економіки та має 
великий досвід у наданні кредитних коштів юри-
дичним особам. Досвід реалізації найскладніших 
фінансових завдань є важливим фактором надійного 
партнерства банка з клієнтами.

Варто зазначити, що фінансова установа протягом 
багатьох років зберігає позиції надійного фінансового 

Алла Гайдерова, начальник регіонального відділення Акціонерного 
банку «Південний» в м. Кропивницький.
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партнера десятків тисяч підприємств України практич-
но у всіх сферах діяльності. Оцінюючи потреби МСБ, 
в Банку ПІВДЕННИЙ розробляється адекватна попи-
ту лінійка продуктів і сервісів. Спеціально для клієнтів 
МСБ з 01.07.2017 року Банк ПІВДЕННИЙ запускає 

нові тарифні пакети. Як повідомляє фінансова уста-
нова, всі клієнти, які в перші три місяці вирішили 
відкрити новий тарифний план «Універсальний» 
та «Міжнародний», сплачують одноразову комісію 
за відкриття пакета — лише 1 грн.

Тарифний пакет «Універсальний» насамперед буде актуальним для юридичних та фізичних 
осіб — підприємців, що працюють в оптовій, роздрібній торгівлі, сфері виробництва та мають значні 
грошові обороти саме в національній валюті.

Тарифний пакет «Міжнародний» спеціально розроблений для юридичних та фізичних осіб — 
підприємців, що працюють в міжнародній торгівлі або в сфері виробництва та мають значні грошові 
обороти в іноземній валюті.

Тарифний пакет «Підприємництво» буде актуальним для невеликих підприємства, які мають 
незначну кількість платежів та інших операцій по поточному рахунку.

Тарифний пакет «ІТ Developer & Freelance» впроваджено виключно для фізичних осіб — 
підприємців, що працюють в сфері надання ІТ послуг;

Тарифний пакет «Агро» створений для підприємств, що працюють в агропромисловому секторі.

«Наші клієнти обирають Банк ПІВДЕННИЙ 
завдяки надійності,  персона льному підходу 
та допомозі у швидкому вирішенні поточних пи-
тань з банківського обслуговування. Для бізнесменів 
вкрай важливо саме оперативне проведення платежів, 
можливість дистанційного керування рахунком, 
а також професіональний супровід всіх операцій 

із зовнішньоекономічної діяльності. Ми намагаємося 
враховувати потреби наших клієнтів і крім типових 
банківських послуг пропонуємо нестандартні рішення, 
гарантуємо якісне комплексне обслуговування і опера-
тивне вирішення поточних робочих питань, пов’язаних 
з банківськими послугами», — додала Алла Гайдерова.
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95 років якості,
стилю та краси

« З о р я н к а »  —  ц е   к о м а н д а 
однодумців-професіоналів, що займа-
ються виготовленням сучасної якісної 
та конкурентоспроможної продукції. 
На підприємстві, створеному далекого 
1922 року на базі майстерні з ремонту 
військового одягу у складі 10 майстрів, 
на теперішній час працює близько 400 
професіоналів своєї справи.

Очолює підприємство спеціаліст 
із 36-літнім досвідом роботи, кавалер 
ордену княгині Ольги ІІІ ступеня Віра 
Олексіївна Пустовіт.

ПрАТ «Швейна фабрика «Зорян-
ка» спеціалізується на виробництві 
верхнього одягу і окрім продукції 
для внутрішнього ринку виконує та-
кож замовлення закордонних фірм 
з давальницької сировини. Загальний 
обсяг виробництва складає близько 
200 тисяч одиниць швейних виробів 
на рік.

У червні 2017 року ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» 
відзначила свій 95-річний ювілей. Історія підприємства 
переповнена подіями, досвід співробітників, так 
само як і якість продукції, не піддаються сумнівам. 
Продукцію «Зорянки» знають і цінують не тільки 
в Україні, а й закордоном.
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Підприємство оснащене сучасним 
технологічним обладнанням провідних 
світови х виробників.  Крім того, 
матеріально-технічна база постійно 
оновлюється, що дає змогу викори-
стовувати передові технології обробки 
швацьких виробів.

Досвідчені конструктори-модельєри 
щороку розробляють найсучасніші зразки 
моделей одягу, в тому числі, військового 
(спеціалістами підприємства розроблено 
більше 20 моделей військово-польової 
форми, 10 з яких впроваджено у вироб-
ництво). 

За вагомий внесок у соціально-
економічний розвиток міста «Зорянка» 
та найкращі працівники фабрики неодно-
разово відзначалися керівництвом міста 
та області, профспілковими та іншими 
організаціями. Так, на честь ювілею, 
більше 40 працівників були відзначені 
подяками та грамотами Федерацій 
профспілок області та країни, Централь-
ного комітету Профспілки працівників 
текстильної та легкої промисловості 
Ук р а ї н и ,  о б л а с н о ї  д е р ж а в н о ї 
адміністрації, обласної ради, міської ради 
та виконавчого комітету міста.
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В мінливих умовах сучасних економічних 
обставин не існує єдиного, чітко виз-
наченого трактування поняття 
«репутаційні ризики бізнес-суб’єктів». 
За своєю суттю компанія, будучи 
відкритою економічною системою, 
залежить як від стану внутрішнього 
середовища (кадри, організаційна струк-
тура менеджмент, фінанси), так і від 
зовнішнього оточення та факторів, які 
здатні приводити до змін.

В Україні репутаційні ризики все 
частіше реалізуються з урахуванням 
«національних особливостей».

НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

Прагнення українського бізнесу відкрити для себе 
нові ринки та впровадження практики інших країн 
пов’язані з приходом іноземних інвесторів, які при-
носять власну культуру управління, нові стратегічні 
партнерства, що призводить до очевидного посилення 
конкуренції. В таких умовах проблема управління 
діловою репутацією стає головною для досвідчених 
керівників, адже стає основною перевагою серед 
конкурентів.

Очевидним є той факт, що репутація у компанії 
формується роками і періодично вимагає підтримки 
при формуванні.

Низка компаній часто намагаються приховати 
«минуле» і накопичений негатив, використовуючи 
для цього ребрендинг. І навіть ті, хто в минулому 
заволоділи майном за допомогою сумнівних методів, 
сьогодні змушені дотримуватись нових правил гри, 
як на міжнародних, так і на національному ринках.

Крім того, існують структури, які більшою мірою 
залежать від держави, ніж від споживачів.

І найчастіше компанії, за наявності репутаційних 
ризиків, воліють заперечувати їх, як то кажуть «до 
останнього».

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА

Основні джерела репутаційних ризиків, незва-
жаючи на їх різноманіття, можна розділити на три 
основні групи:

1. Порушення в сфері оподаткування, правові та 
операційні ризики.

2. Відсутність у внутрішніх документах положень 
і норм, спрямованих на ефективне врегулювання 
інтересів клієнтів і контрагентів, акціонерів, органів 
управління і/або працівників, усунення хакерських 
атак і витоку інформації про клієнтів.

3. Неефективний комплаєнс — недотримання пра-
вил «Знай свого клієнта», наявність судових спорів 
з клієнтами, застосування різних заходів примусу 
з боку регуляторних органів (штрафи).

Неповне виявлення всіх джерел репутаційних 
ризиків, у тому числі і в сфері безпеки, призводить 
до негативних наслідків прийняття тих чи інших важ-
ливих управлінських рішень.

Наслідки репутаційних криз проявляються 
у вигляді зниження прибутку та ліквідності, дій регу-
люючих органів щодо компанії — застосування різних 
штрафних санкцій, проведення обшуків та інших 
слідчих дій, спрямованих на блокування діяльності.

ПІДВОДНІ 
КАМЕНІ 
РЕПУТАЦІЇ 
в БІЗНЕСІ
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Найкраще захиститися компанії від ризиків 
допомагає позиція активної оборони.

ПЕРЕВАГИ АКТИВНОЇ ОБОРОНИ, 
ПЕРСОНАЛ ТА ДІЛОВІ ІГРИ

В сучасних умовах бізнес зіштовхується зі швид-
ким поширенням новин та інформаційних приводів, 
які несуть репутаційні ризики через соціальні та 
медіа мережі. Тому важливість реакції на отриману 
інформацію зростає в рази, адже важливо контролю-
вати інформаційний фон навколо власної компанії 
і не давати створювати його іншим.

Тому для своєчасного виявлення і реагування 
на потенційні загрози та вразливість, у тому числі 
в контексті галузі і з урахуванням досвіду конкурентів, 
необхідно мати в команді підготовлених фахівців, які 
зможуть врегулювати проблемну ситуацію, приймати 
швидкі рішення, розблокувати діяльність компанії тощо.

Для потенційних загроз менеджери можуть 
підготувати спеціально розроблені ділові ігри, 
які віртуально відтворюють критичні умови при 
управлінні компанією. Головною метою проходження 
такої форми навчання є виробити вміння діяти швидко 
і не допускати розвитку найгірших сценаріїв.

Не варто забувати або применшувати значення 
інструментів, які дозволяють здійснювати оцінку дій 
компанії і робити з цього висновки.

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ
УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ

Не варто забувати, що ділова репутація, в разі 
правильно проведеної оцінки нематеріальних активів, 
є показником конкурентної переваги.

Для цілей бухгалтерського обліку ділова репутація 
визначається як сукупність нематеріальних активів 
компанії, що включають бренд, стійке положення 
на ринку, якість управління і рівень кваліфікації 
персоналу.

На сьогодні існує різноманітний набір інструментів, 
результати застосування яких в будь-який момент мож-
на використовувати як «повітряну подушку».

Проведення на постійній основі аудиту компанії, 
оцінки вартості торгових марок, оціночних звітів вже 
виконаних угод, маркетингових досліджень певних 
ринкових ніш, аналітичних звітів служать для побудови 
ефективної і грамотної стратегії захисту та протидії 
при виникненні різних загроз репутаційних ризиків.

Крім протидії, інструменти дозволяють компанії 
досягати певних переваг.

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ
Головною перевагою використання інструментів 

є збільшення швидкості та кількості правильних 
управлінських рішень для:

— зовнішніх інвестиційних вливань (як в окремі 
проекти, так і діяльності компанії в цілому);

— виходу нових продуктів компанії на окремі 
ринки;

— зручності аналізу ліквідності компанії;
— збільшення привабливості на фондових/

біржових ринках;
— ефективного захисту в судових спорах;
— формування позитивного інформаційного 

фону в PR — площині, розвитку нових партнерських 
контактів, залучення цільових аудиторій.

Крім того, зазначені інструменти здатні забезпечи-
ти більш високий рівень прибутку ніж той, який може 
бути отриманий при ідентичних активах. А вміле їх 
використання дозволить компанії розвиватися, до-
сягати ділового успіху, а також сталого й тривалого 
положення в окремих сферах.

ЗАМІСТЬ ВИСНОВКІВ
Все частіше компанії в Україні стежать за 

змінами в сферах їх інтересів. Зміни створюють 
умови для усвідомлення, що успіх залежить від 
надійних партнерів, гарного бренду, позитивного 
інформаційного фону. А ці елементи вимагають що-
денного контролю, адже репутацію можна втратити 
за один день. 

Бізнес-середовище розуміє необхідність 
управління репутаційними ризиками і поступо-
во збільшує інвестиції у відповідні  механізми. Це 
дозволяє попередити потенційні збитки, які можуть 
значно перевищувати зазначені інвестиції. 

Наявність у компанії системи управління 
репутаційними ризиками свідчить про наявність у 
компанії дієвої стратегії розвитку.

Українські компанії очікує посилення боротьби 
за свою ділову репутацію: старі ризики не зникли, 
але з’явилися нові.  

Для компанії позитивна репутація все частіше 
стає умовою розвитку ділового успіху, полегшення 
доступу до різних фінансових ресурсів і досягнення 
ефективного захисту власних активів.

За матеріалами авторського блогу
 юриста Ігоря Ольшевського 

на порталі ЛІГА.net.
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Практика безвізу:
все, що потрібно знати
для подорожей

Європою
З 11 червня 2017 року українці можуть вільно їздити в Європу без віз. 

«Зовнішсервіс» зібрав усю актуальну інформацію з якою можна буде перет-
нути кордон.

Для безвізу потрібен біометричний паспорт

Проте старий паспорт можна лишити. Якщо 
в ньому є мультивіза — нею можна користуватися. 
І взагалі можна не робити біометрику, а їздити зі 
старим закордонним паспортом, звертаючись, як 
і раніше, в посольства по візи.

Б е з в і з  р о з п о в с ю д ж у є т ь с я  л и ш е  н а 
короткострокові поїздки

Тобто українці мають право перебувати в країнах 
ЄС кожні півроку по 90 днів.

Безвіз не надає права на робот у, навчання 
тощо

Дозволені ділові чи туристичні поїздки. Або, 
наприклад, поїздки з релігійною метою чи для 
відвідування родичів.

Дія безвізу розповсюджується на країни, 
які підписали Шенгенську угоду

Також матимемо право їздити до країн, які не є 
членами ЄС, але долучились до угоди. Це Ісландія, 
Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. Також 
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безвізовий режим розповсюджується на країни ЄС, 
які не входять у Шенгенську зону, але зобов'язалися 
підтримувати Шенгенське законодавство. Це Румунія, 
Болгарія, Хорватія. Скоріш за все, так буде й з Кіпром, 
але можливі нюанси через ситуацію з безпекою та 
кризу з біженцями.

Що треба показати на кордоні?

Є чіткі вимоги, прописані в «Шенгенському при-
кордонному кодексі». З собою потрібно мати лише ті 
документи, які доведуть прикордоннику вашу чесність 
щодо мети поїздки.

Документи, які повинні бути з собою, адже 
їх можуть перевірити:

— бронь готелю або запрошення, якщо 
збираєтесь жити в друзів чи родичів. Запрошення 
може бути у довільній формі, а не такій, як її досі 
вимагали в консульствах. Або ж це може бути запро-
шення для участі у конференції, виставці, лист від 
ділових партнерів тощо.

— зворотній квиток. Для подорожуючих на 
авто ця вимога не діє. Натомість можуть попроси-
ти «автоцивілку» (так звана зелена карта) — поліс 
страхування цивільної відповідальності власника 

автомобільного транспорту. Але цей поліс потрібен 
кожному водієві в Євросоюзі, так само, як права. Та-
кож зворотній квиток не вимагатимуть у тих, хто їде 
в справах бізнесу (ділова поїздка може затягнутися).

— підтвердження платоспроможності. Це не 
означає, що треба везти з собою банківські виписки, 
довідку з роботи тощо. Достатньо продемонструвати 
платіжну електронну картку і, якщо попросять, ба-
ланс — у вигляді роздрукованого з банкомату чеку 
чи дзвінка на гарячу лінію банку.

Всі ці речі інколи просять і зараз у тих, хто 
подорожує з шенгенською візою. Прикордонник 
може спитати про мету поїздки, зворотній кви-
ток, місце, де плануєте проживати. Але, що важ-
ливо, жодних посвідок про рух коштів на рахунку, 
довідок з місця роботи, виписок з податкової не 
потрібно.

Приємних та плідних поїздок та подорожей!

За матеріалами espreso.tv
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КРТПП стала партнером 
Всеукраїнського турніру 
з художньої гімнастики

В урочистому відкритті турніру «Квітка України» взяла участь прези-
дент регіональної торгово-промислової палати Ірина Саєнко

У спортивній залі факультету фізичного виховання 
ЦДПУ імені Володимира Винниченка пройшов пер-
ший Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики 
«Квітка України».

Змагання тривали два дні. Їх учасниками стали 
близько 200 юних гімнасток з більш ніж 10 міст 
України. Ініціатором проведення турніру виступила 
вихованка кіровоградського спорту, майстер спорту 
України з художньої гімнастики Катерина Квітка.

На відкриття турніру також завітали голова ОДА 
Сергій Кузьменко, народний депутат України Ко-
стянтин Яриніч, начальник відділу фізичної культури 
та спорту міської ради Сергій Колодяжний, ректор 
ЦДПУ Олег Семенюк та інші поважні гості.

Організатори, партнери, учасники та почесні гості 
одноголосно висловили сподівання на те, що турнір 
«Квітка України» стане традиційним.

Змагання підтрима ли обласна державна 
адміністрація, обласна федерація художньої 
гімнастики, обласне відділення НОКу, відділ фізичної 
культури та спорту міської ради. А крім Палати пар-
тнерами змагань стали її члени: ТМ «Золотий Вік» 
та СТОВ «СТЕП-АГРО».

Фото: Олександр Сухонос
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Юні бізнесмени знову змагалися в КРТПП

Вихованці літньої школи «Бізнес-лідерство» відзначили екватор відпочинку 
конкурсом реклами

В обласному центрі в рамках роботи літньої 
школи економічного спрямування «Бізнес-
лідерство» відбувся конкурс рекламних проектів. 
Учасників літньої школи, фіналістів та переможців 
Всеукраїнського бізнес-турніру «Стратегія фірми», 
а також почесних гостей заходу приймала регіональна 
торгово-промислова палата — незмінний партнер та 
співорганізатор бізнес-турніру.

Почесних гостей, серед яких були начальник 
управління освіти міської ради Лариса Костенко, 
генеральний директор КІНТ Віталій Паздрій, а також 
керівники членів КРТПП — регіонального відділення 
АБ «Південний» Алла Гайдерова та рекламного 
агентства «Антураж А» Наталя Бондар, запросили 
оцінити конкурсні роботи учасників. Очолила журі 
президент КРТПП Ірина Саєнко.

Після вітального слова членів журі та відзначення 
подяками організаторів, наставників та призерів 

Всеукраїнського бізнес-турніру «Стратегія фірми» 
чотири команди школярів презентували власні 
рекламні проекти. Судді оцінювали дотримання 
норм рекламування, наповнення та зміст рекламних 
матеріалів, оригінальність та креативність робіт. Впли-
нуло на підсумковий результат і особисте враження 
членів суддівської комісії від представлених проектів.

Під час наради журі з визначення команди-пе-
реможця конкурсу віце-президент КРТПП Ігор 
Філіпов виступив для учасників та гостей заходу 
з презентацією про Палату та напрямки її роботи.

Призові ж місця розподілились наступним чином:
І місце  —  команда ЗОШ № 4 «Майбутні 

міліонери»;
ІІ місце — команда ЗОШ № 4 «Молочні титани»;
ІІІ місце — команда НВО № 16 «МілкФіт».
Усі учасники конкурсу отримали дипломи й по-

дарунки.
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Фестиваль 
активної інтелектуальної 
молоді – інвестиція 
в майбутнє

23–25 червня 2017 року на базі 
відпочинку «Динамо» в Обознівці 
Кіровоградського району проходив
Кіровоградський регіональний 
етап Міжнародної програми 
«Студентська республіка-2017». 
Підтримала захід і регіональна 
торгово-промислова палата.

Мета програми «Студентська 
республіка» – сприяти зміцненню 
громад янського суспільства 
через розвиток у молоді куль-
тури громадської участі та де-
мократичних цінностей. Тож 
відповідальність за майбутнє 
регіону і країни та активна грома-
дянська позиція в черговий раз сти-
мулювали організаторів, учасників 
і партнерів «Студреспубліки» з 
головою поринути в роботу. Мо-
лодь намагалася максимально роз-
крити свої інтелектуальні навички, 
долучившись до футурологічної, 
стратегічної політико-економічної 
(оргдіяльнісної) гри на важливу для 
країни та регіону тему.

Цьогорічна тема гри: «Освіта 
— ключовий напрямок нової 
індустріалізації Кіровоградщини». 
За її підсумками обирали власного 
мера та представників магістрату, 
які представлятимуть область на 
Всеукраїнському етапі.
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Крім змагальної та навчальної 
частин, тренінгів та політичних 
диспутів учасники мали наго-
ду поспілкуватися з провідними 
експертами в галузях економіки, 
політики, освіти та юриспруденції, 
а  також взяти у часть у с уб-
фестивалі, який складався з квест-
фесту, конкурсу краси особистості 
«Перша Леді», спортивних зма-
гань, традиційних денних ігор та 
нічних гулянь. 

В результаті напруженої бо-
ротьби протягом оргдіяльнісної 
гри на посаду мера обрали сту-
дента Центральноукраїнського 
н а ц і о н а л ь н о г о  т е х н і ч н о г о 
університету Дениса Кравченка, 
який разом зі своєю командою – 
десятьма членами студентського 
магістрату Кіровоградщини – 
вже розпочав підготовку до серп-
невого Всеукраїнського фіналу 
«Студентської республіки-2017».

Відвідали захід і партнери 
«Студреспублиіки». Зокрема, на-
родний депутат України Костянтин 
Яриніч та президент КРТПП Ірина 
Саєнко, за фінансової підтримки 
яких відбувся захід.

Офіційно дипломами, кубка-
ми та подарунками від партнерів 
переможців нагородили у міській 
раді.



48 ЗОВНІШСЕРВІС    ●    2-2017|

КРТПП підтримала 
проведення 
конкурсу краси

«Міс Принцеса 
Кіровоградщини 2017»

Фінал регіонального етапу кон-
курсу — проект члена КРТПП, 
відомого в нашому місті модель-
ного агентства «Mix models» 
відбувся в обласному академічному 
музично-драматичному театрі імені 
М.Л. Кропивницького.

Цього року конкурс проходив 
за підтримки Кіровоградської 
регіональної торгово-промислової 
палати та безпосередньо її прези-
дента Ірини Саєнко.

У кастингу взяли участь більше 
150 дівчат, проте боротьбу за ви-
соке звання продовжили лише 20 
учасниць. Гості свята краси побачи-
ли яскраве і видовищне шоу. За сло-
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вами організатора конкурсу Олени 
Рудковської, цього року застосу-
вали інноваційний підхід до всіх 
деталей конкурсу, а також багато 
ефектних прийомів у постановці 
виходів учасниць.

Захід пройшов на високому 
рівні: краса та граціозність учас-
ниць, креативні постановки виходів 
і яскрава шоу-програма створили 
атмосферу масштабного конкурсу. 
Рівень організації оцінило й висо-
коповажне журі на чолі з головою 
журі, генеральним продюсером 
конкурсу «Міс Принцеса України» 

Олександром Главацьким.
У підсумку, головний титул 

«Міс Принцеса Кіровоградщини 
2017» отримала Марія Мельничук. 
Саме вона представлятиме наше 
місто на Національному конкурсі 
краси «Міс Принцеса України 
2017».

Журі назвало імена трьох віце-
міс, а також володарок титулів 
ще в чотирьох номінаціях. Крім 
того, одна з учасниць конкур-
су представлятиме нашу країну 
на конкурсі «Miss US Nation», 
в грудні цього року в США.
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День вуличної музики:Наша версіяТретя субота травня 
в Україні стала музичним днем. 
Долучився до проекту й обласний центр. 
Не могла пройти повз і регіональна торгово-промислова палата, 
виступивши в якості партнера його проведення в нашому місті.

До участі запрошували всіх 
музичних виконавців – молодих і 
досвідчених, відомих і не зовсім, 
професіоналів та аматорів. Про-
сто неба лунали мелодії різних 
жанрів та напрямків. Виступали 
не лише місцеві музиканти, а ще 
й гості з Кривого Рогу, Одеси та 
Києва.

На центральній пішохідній 
вулиці міста розгорнули 
три музичні локації: «Не 
поспішай під парасольками», 
«Краєзнавчий музей» та «Розва-
ги біля  пам'ятника трамваю». 

Поблизу пам’ятника трамваю 

спочатку проходив танцювальний 
джем від місцевих шкіл хіп-хопу 
та брейк-дансу, а потім лунала му-
зика.  

Біля краєзнавчого музею 
зібралося чи не найбільша 
кількість слухачів, адже виступали 
учні шкіл естетичного виховання. 

Виступати, до речі, можна було 
з будь-якою кількістю композицій 
та будь-яким складом: сольно, ду-
етом, тріо, ансамблем, хором, гур-
том. 

У той день містяни отрима-
ли неймовірне задоволення від 
десяти годин музики на будь-
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який смак. Протягом дня на усіх 
локаціях виступило близько 30 
музичних колективів, гуртів та 
вокалістів, а відвідало захід більше 
2 тисяч меломанів.

За словами організаторів, 
«День вуличної музики» – ви-
ключно волонтерський проект, 
тож вони висловлюють величез-
ну подяку усім партнерам проек-
ту, серед яких і КРТПП. Завдяки 
цим людям обласний центр став 
одним із 40 міст України, які в цей 
день поглинула музика. І є надія, 
що цей проект стане для нас 
традиційним.

Дмитро Таращук, спеціально для журналу «Зовнішсервіс». 
Фото:  Віра Майорова
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НОВІ ЧЛЕНИ ПАЛАТИ
ПП «ВЕГАСКОМ»

Директор — Харченко Олександра Тихонівна
 тел. (067) 914-15-20; (068) 480-97-92
 E-mail: vegascom7@ukr.net
 вул. Добровольського, 2, оф.3
 Кременчуцький р-н, м. Горішні Плавні,
Оптова торгівля. Переробка деревини.

ТОВ ВКФ «ВЕЛТА»

Генеральний директор — Бродський Андрій 
Вікторович
 тел./факс (056) 732-04-04; (050) 173-77-39
 http://velta-ua.com
 вул. Глінки, 7, 6-поверх 
 м. Дніпро, 49070
Гірничодобувна компанія.

ТОВ «ЄВРОБУД ЦЕНТР»

Директор — Волков Роман Віталійович
 тел. (03249) 47670; (097) 622-77-77
 E-mail: roman.volkov@eurobud.ua
 http://eurobud.ua
 вул. Шептицького 1а
 м. Червоноград, Львівська обл., 80100
Виробництво та збут пінополістирольних плит під 
торговельною маркою Eurobud.

ТОВ «ПАРТНЕРИ ФЕМІДИ»

Директор — Грідасов Борислав Юрійович
 тел. (066) 336-89-63
 E-mail: kr@femidapartners.com
 http://femidapartners.com
 вул. Михайлівська, 36
 м. Кропивницький, 25006
Діяльність у сфері права, консалтинг, правове 
супроводження господарюючих суб'єктів, 
представництво в судах

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»

Начальник — Гайдерова Алла Михайлівна
 тел. (0522) 36-61-60; (050) 495-19-32
 факс (0522) 36-61-61 
 E-mail: alla.gayderova@pivdenny.ua
 пров. Фортечний, 19-а
 м. Кропивницький, 25001
Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам 
господарювання, надання банківських послуг.

ТОВ «АГРОРЕСУРС»

Генеральний директор — Мартинов Станіслав 
Вікторович
 тел./факс (0522) 35-90-35; (050) 488-84-00
 E-mail: office@agro.kr.ua
 http://agro.kr.ua
 вул. Мурманська, 29М
 м. Кропивницький, 25014
Оптова торгівля сільськогосподарськими 
машинами й устаткуванням.

ТОВ «МІФАЛЬ ОІЛ»

Директор — Веселов Михайло Сергійович
 тел. (066) 321-21-43
 E-mail: mifaloil@gmail.com
 вул. Мурманська, 37-в
 м. Кропивницький
Виробництво олії соняшникової нерафінованої, 
виробництво макухи соняшникової.

ФОП БАРРУ МАРІЯ ДМИТРІВНА

Керівник — Барру Марія Дмитрівна
 тел. (095) 500-14-03
 E-mail: y.shiptenko@gmail.com
 м. Кропивницький, а/с  7/38, 25006
Роздрібна торгівля, організація торгівельних 
виставок.
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КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ЧЕХІЯ

Чесько-американська фірма «Vape House 
International» зацікавлена у закупівлі в Україні 
рідини для заправки імітатора тютюнокуріння 
(електронна сигарета) на основі пропіленгліколю 
та рідини на основі гліцерину в кількості до 140 
тис. одиниць по 30 мл щороку.
Склад: USP Vegetable Glycerine, USP Propylene 
glycol, natural and artificial flavorings, nicotine.
Адреса: Bořivojova 761/97, 130 00 Praha 
Tel.: +420 777 981 708
E-mail: info@vape-house.eu

УГОРЩИНА

Agrofeed Ltd. — одна з найбільш динамічно 
розвинутих компаній Угорщини, яка займається 
оптимізацією рецептів кормів, консультаціями з 
питань годування; обміном досвіду в сфері управ-
ління і технологій, наданням технічної допомоги 
для комбікормових заводів, виробництвом і 
експортом преміксів і кормів для тварин, шукає 
партнерів в Україні. 
Торгово-економічний відділ Посольства Угорщи-
ни в Києві:
Tel.: +38 044 590 01 91 
E-mail: trade.kev@mfa.gov.hu

БОЛГАРІЯ

За інформацією Посольства України в Республіці 
Болгарія  Асоціація товариств у сфері легкої 
промисловості (АТЛП) висловила інтерес до 
налагодження контактів зі спеціалізованими 
об’єднаннями промисловців та роботодавців 
України, членами яких є підприємства легкої 
промисловості.
Зокрема, болгарська сторона зацікавлена в імпор-
ті льону та пряжі з України.
З метою організації спільних проектів Асоціація 
зацікавлена у налагодженні бізнес-відносин з 
українськими консалтинговими компаніями, що 
спеціалізуються на наданні відповідних послуг.
У разі зацікавленості щодо співробітництва з 
вищезазначеною Асоціацією прохання надсилати 
свої пропозиції на електронну адресу: 
info@chamber.kr.ua

НІМЕЧЧИНА

«B.T. innovation» GmbH — компания произво-
дит уплотнители, соединительную арматуру, 
магниты, опалубку, оказывает консультационные 
услуги.
Компания заинтересована в поиске контактов 
для налаживания каналов сбыта с украинскими 
компаниями строительной и промышленной 
отрасли.
Адреса: Sudenburger Wuhne 60, 39116 
Magdeburg, Deutschland
Tel.: +49 391 73520

БІЛОРУСЬ

ВАТ «Вітебська бройлерна птахофабрика» заці-
кавлене в придбанні 100 тисяч тонн фуражного 
зерна (пшениця, кукурудза).
Крім розрахунків за поставлену сировину 
коштами (акредитивна форма розрахунків) під-
приємство готове здійснити зустрічну поставку 
продукції власного виробництва (м’ясо курчат 
бройлерів, напівфабрикати і готову продукцію).
Щодо співробітництва з вищезазначеною ком-
панією прохання надсилати свої пропозиції на 
електронну адресу:
 info@chamber.kr.ua

ІРАН

Компанія «Таха Санат Данеш Пуя» («Taha Sanat 
Danesh Pooya») — одна з іранських компаній, що 
діють у сфері постачання продукції хімічної про-
мисловості та виробництва полімерних добрив, 
що знаходять особливе застосування в сільському 
господарстві.
Зазначена компанія хотіла б постачати вказаний 
товар зацікавленим українським підприємствам, 
що діють в аграрній сфері.
За детальними роз’ясненнями просимо зверта-
тись до економічного відділу Посольства, контак-
тна особа — Ходадад Джафарі Рад.
Tel.: +38 044 253-85-43, 253-85-01

ПОЛЬЩА

Компанія «VERRE Trade», польський постачаль-
ник запчастин для обладнання скляної промис-
ловості, зацікавлена у співпраці з вітчизняними 
підприємствами.
У разі зацікавленості щодо співробітництва з 
вищезазначеною компанією прохання надсилати 
свої пропозиції на електронну адресу: 
info@chamber.kr.ua

НІМЕЧЧИНА

Walzengiesserei & Hartgusswerk Quedlinburg 
GmbH (скорочено WHQ) — ливарно-прокат-
ний завод та завод з лиття загартованого чавуну 
(кокільного лиття).
Компанія є виробником литих валків, раскатних 
кілець і валкових кожухів для трубних заводів 
і прокатних станів, сортопрокатних станів в 
сталеливарній галузі; заводів з виробництва цегли  
(валкові кожухи та валкові кожухи для підго-
товки глини); харчової промисловості (валки 
для виробництва шоколаду, соняшникової олії і 
тютюнових виробів), дозуючих валків.
Адреса: Klopstockweg 33, 06484 Quedlinburg, 
Deutschland
Tel.: +49 3946 7740

НІМЕЧЧИНА

Компанія Uniper Anlagenservice GmbH (далі 
UAS) надає послуги з інжинірингу та обслугову-
вання, а також інші технічні послуги для великих 
електростанцій і промислових енергетичних 
установок. Компанія входить до концерну Uniper, 
який спеціалізується на виробництві електрое-
нергії з загальною потужністю 31 ГВт.
Компанія UAS зацікавлена у започаткуванні 
партнерських відносин з українськими компані-
ями, які спеціалізуються на виробництві котлів, 
апаратних засобів, технологічного обладнання, 
електротехніки та засобів керування, а також на 
інжинірингу електростанцій та енергетичних 
установок.
Адреса: Bergmannsglückstraße 41-43, 45896 
Gelsenkirchen, Deutschland
Tel.: +49 209 6015353
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