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Нинішній рік виправдовує статус високос-
ного. Мабуть усі ми запам’ятаємо першу поло-
вину 2020-го, як період, що приніс нам нові жорсткі 
виклики у вигляді тотального карантину та всес-
вітньої пандемії коронавірусної хвороби COVID-
19. Незважаючи на труднощі, результати нашої 
роботи й надалі лишаються найкращими візитів-
ками. Ми з оптимізмом долаємо кризу. 

Пандемія коронавірусу – стала своєрідним 
краш-тестом для бізнесу. З моменту запрова-
дження карантину ми щоденно отримуємо десятки 
звернень, на які намагаємося дати відповідь макси-
мально швидко і фахово. 

Перебуваючи на постійному зв’язку з регіо-
нальним бізнесом, з клієнтами та партнерами 
з усього світу, можемо сміливо стверджувати – 
весь світ переживає кризу. Однак для нас криза 
не стала чимось новим, для України криза — це 
щоденні реалії. Спочатку – неузгодженість 90-х, 
потім революції, війна та реформи — і все це за 
короткі 29 років... 

Коронавірус став черговим поштовхом для 
розвитку та впровадження нових форм роботи. 
Сьогодні усі підприємства області оптимізують 
бізнес-процеси, шукають та освоюють нові 
ринки, створюють нові пакети продуктів і послуг. 
Окремі виробники регіону розпочали випуск нових 
для себе товарів – медичних масок та антисеп-
тичних засобів, інші – зробили величезний крок в 
бік роботи через Інтернет. 

З ОПТИМІЗМОМ 
ДОЛАЄМО  
КРИЗУ

Ірина Саєнко
президент КРТПП

Відповідаючи вимогам часу, ми теж змогли пере-
будуватися у найкоротші терміни. Впродовж 
карантину команда професіоналів КРТПП брала 
активну участь в організації онлайн семінарів 
та конференцій з питань важливих для вітчиз-
няного бізнесу, продовжила діяльність із розши-
рення експортних можливостей підприємств 
Кіровоградщини, організувала серію навчань як 
за допомогою онлайн платформ, так і офлайн 
– «наживо». 

Впродовж кількох місяців ми акумулювали та 
надали уряду і місцевій владі десятки пропозицій 
щодо подолання наслідків коронакризи та запро-
вадження дієвої підтримки бізнесу.

Ми завжди готові подати руку допомоги підпри-
ємцям. Тому закликаю не лише діючих, а й потен-
ційних членів Палати до подальшого конструк-
тивного діалогу щодо актуальних питань 
бізнес-спільноти. Ми відкриті для найамбітніших 
ідей і пропозицій. Сила – в дії!
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Про це повідомив перший віцепрезидент ТПП 

України Михайло Непран з посиланням на Міністер-

ство інфраструктури України, назвавши це яскра-

вим і позитивним прикладом спільної співпраці біз-

нес-спільноти та урядовців, які вели активну роботу 

по врегулюванню цієї далеко не простої проблеми 

як економічного, так і політичного характеру.

Наполеглива робота не пройшла даремно, і ми з 

приємністю можемо повідомити про те, що Торго-

во-промислова палата України спільно з Міністер-

ством інфраструктури вирішила цю проблему для 

українських перевізників - отримала 8000 дозволів 
на перевезення через Польщу і Румунію. Це яскра-
вий приклад плідного співробітництва між бізнесом 
та владою.

Окрема подяка Міністерству інфраструктури, Мі-
ністерству закордонних справ, які підтримували іні-
ціативи Торгово-промислової палати України, зокре-
ма її Комітету підприємців сфери транспорту на чолі 
із Володимиром Гриненко. Комітет як представник 
найактивнішої частини автоперевізників, у тому числі 
міжнародних, опікувався вирішенням цього питання.

Торгово-промислова палата України, яка є най-
більшим і найстарішим об’єднанням підприємців 
України, і надалі приділяє значну увагу врегулюван-
ню нагальних питань українського бізнесу.

Завдяки багаторічним зусиллям Торго-
во-промислової палати України збільшилися 
дозволи на міжнародні перевезення.

З ПЕРЕМОГОЮ, 
АВТОПЕРЕВІЗНИКИ!
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ЗА ПЕРШІ МІСЯЦІ КАРАНТИНУ ДО СИСТЕМИ 
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИХ ПАЛАТ В УКРАЇНІ 

НАДІЙШЛО ПОНАД 10 ТИСЯЧ ЗВЕРНЕНЬ

За перші місяці введення карантину на території Укра-
їни до системи ТПП в Україні надійшло понад 10 тисяч 
звернень щодо отримання консультацій і документального 
підтвердження для можливого звільнення від виконання 
умов договору і зобов’язань згідно із законодавчими й 
іншими правовими актами.

У тому числі про отримання документально-
го обґрунтування для продовження термінів ви-
конання договору або законодавчих зобов’язань 
без застосування штрафних санкцій/пені за про-
строчку, що виникла в зв’язку з введенням каран-
тину, а також іншими обставинами, які роблять 
об’єктивно неможливим виконання зобов’язань.

Майже 87% звернень були пов’язані з отриман-
ням консультацій щодо врегулювання питань із 
замовниками і необхідних дій у разі зриву вико-
нання зобов’язань контрагентами через настан-
ня форс-мажорних обставин.

Тільки за перший місяць карантину співробіт-
никами ТПП України та регіональних ТПП також 
було розглянуто близько 1300 звернень про за-
свідчення форс-мажорних обставин і отриман-
ня відповідного сертифіката.

«У 75% підприємців форс-мажор виник у зв’яз-
ку з введенням карантину, в результаті чого ба-
гато сфер повинні були припинити свою діяль-
ність. Ще в 15% випадків підприємці не можуть 
вчасно виконати зобов’язання через призупи-
нення пасажирського транспортного сполучен-
ня. Дані обставини стали причинами відсутності 
більшої частини співробітників на робочих міс-
цях, що призводить до простоїв у багатьох сфе-
рах діяльності. В тому числі, надходять звернен-
ня про ускладнення і неможливість отримання 
необхідних дозвільних документів у державних 
органах у зв’язку з введеними карантинними за-
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ходами у відповідних державних організаціях», - ска-
зав президент Торгово-промислової палати України 
Геннадій Чижиков.

Він пояснив, що всі звернення заявників та пода-
ні документи детально вивчаються уповноваженими 
особами палат для встановлення причинно-наслід-
кового зв’язку між обставиною і неможливістю ви-
конання заявником своїх конкретних зобов’язань.

«Ми вивчаємо договірну базу й обставини, на які 
посилається одна зі сторін. Найчастіше в процесі 
вивчення документів виявляються факти, коли за за-
свідченням форс-мажорів звертаються компанії, які 
намагаються посилатися на обставини введеного ка-
рантину як підстави для звільнення від відповідаль-
ності за невиконання зобов’язань через проблеми, 
що виникли давно. В цьому випадку потрібно розу-
міти, що їх некоректно подані документи і нечесні 
обґрунтування можуть стати причинами звернення їх 
контрагентів до судів, а також  підставою 100% про-
граних справ. Також надходить багато звернень без 
документів, що обґрунтовують неможливість вико-
нання своїх зобов’язань у зв’язку з певними обста-
винами. В обох випадках дані факти будуть підста-

вою для оформлення відмов у видачі сертифікатів 
- таких приблизно 10% від заяв, що надійшли», - за-
уважив Геннадій Чижиков.

За період дії карантину система ТПП в Україні, 
продовжуючи працювати в стандартному режимі, 
вже оформила понад 600 сертифікатів про наявність 
форс-мажорних обставин.

У 90% випадків одержувачі посилаються на об-
ставини форс-мажору, через які не можуть викону-
вати в терміни зобов’язання за договорами, в 5% - за 
податковими зобов’язаннями, в 3% - дотримуватися 
положень нормативно-правових актів.

«Наші дані показують, що на сьогоднішній день  у 
непростій ситуації, що склалася на території Украї-
ни, майже 80% суб’єктів підприємництва знаходять 
взаєморозуміння і мирним шляхом домовляються 
про перенесення термінів виконання зобов’язань, 
що автоматично мінімізує необхідність посилатися 
на застереження про форс-мажорні обставини й от-
римання відповідного сертифіката. Дуже важливо 
підтримувати один одного в цей непростий час», - 
зазначив Геннадій Чижиков.
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При цьому використовується стандартна проце-
дура, з якою можна ознайомитись на сайті ТПП Укра-
їни або отримати детальну  консультацію у юристів 
Палати.

Важливо розуміти, що лише наявність події 
форс-мажору автоматично не звільняє від відпові-
дальності сторону, що посилається на неї.

Стороні, яка посилається на форс-мажор, необ-
хідно довести, що вона не могла уникнути наслідків 
події форс-мажору, на яку вона посилається.

Звертаємо увагу,  відповідно до законодавства 
України та міжнародної практики до  форс-мажору 
не відносяться: відсутність необхідних коштів або 
відсутність на ринку товарів, потрібних для вико-
нання зобов’язань; недодержання своїх обов’язків 
контрагентом боржником.

Тому, відповідаючи на стандартні запитання щодо  
неможливості виконання кредитних,  лізингових, 
орендних зобов’язань та ін., пов’язаних  із відсут-

ністю коштів, це не буде вважатися форс-мажор-
ними обставинами. 

У такому випадку ТПП України  рекомендує, по-
силаючись на форс-мажорні обставини, звертати-
ся до банків, Державної фіскальної служби та інших 
організацій, перед якими ви не можете виконувати 
фінансові операції в зв’язку з відсутністю коштів.

Також звертаємо вашу увагу, що за практикою 
засвідчення форс-мажорних обставин сторона не 
може посилатися на форс-мажорні обставини, які 
існували на момент укладання договору та які мож-
на було передбачити. 

ВІДСУТНІСТЬ КОШТІВ  
НЕ МОЖЕ ВВАЖАТИСЯ ФОРС-МАЖОРОМ

За  наявності  офіційного звернення заявника, 
який не може вчасно виконати свої зобов’язання 
через відповідні форс-мажорні  обставини, в 
тому числі карантин, Торгово-промислова па-
лата України продовжує видавати сертифікати, 
що засвідчують форс-мажор.
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Це завжди треба враховувати.
Кіровоградська РТПП, згідно із Законом Украї-

ни «Про торгово-промислові палати в Україні», під-
тверджує форс-мажорні обставини і видає відпо-
відні сертифікати.

Форс-мажорними обставинами можуть стати:
● Виняткові погодні умови і стихійні лиха (епіде-

мія, циклон, торнадо, сильний шторм, ураган, повінь, 
нагромадження снігу, ожеледиця, землетрус, посу-
ха, пожежа, просідання і зрушення грунту).;

● Непередбачені ситуації викликані діями сторо-
ни,яка не є стороною договору (військові дії або їх 
загроза, цивільні безлади, революція, страйки, пірат-
ство, саботаж, вибухи, аварія, пожежі і т. п.),

● Законні і незаконні дії влади у т. ч. прийняття 
ними певних нормативних актів.

Порядок посвідчення форс-мажорних обставин 
визначений Регламентом засвідчення форс-мажор-
них обставин (обставин неперебцорної сили).

Форс-мажорні обставини засвідчуємо за заявою 
суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб 
по кожному окремому договору:

- Заява про засвідчення форс-мажорних обста-
вин (обставин непереборної сили) для суб’єктів го-
сподарювання/фізичних осіб за договірними зо-
бов’язаннями 

- Заява про засвідчення форс-мажорних обставин 
(обставин непереборної сили) для суб’єктів госпо-
дарювання/фізичних осіб за податковими зобов’я-
заннями (обов’язками) 

- Заява про засвідчення форс-мажорних обста-
вин (обставини непереборної сили) для суб’єктів 
господарювання/фізичних осіб за податковими зо-
бов’язаннями (обов’язками) для списання безнадій-
ного податкового боргу

- Заява про засвідчення форс-мажорних обста-
вин (обставин непереборної сили), які унеможливи-
ли виконання обов’язків (зобов’язань) для суб’єктів 
господарювання/фізичних осіб за законодавчими та 
іншими нормативними актами України 

Консультації можна отримати за телефоном: 
(0522) 30-87-24, (050) 488-44-43
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З метою обговорення перспектив подальшої 
співпраці в рамках Угоди було організовано пу-
блічний онлайн-захід «Оновлення Угоди про асо-
ціацію між Україною та ЄС: Діалог з бізнесом».

Захід дав можливість представникам євроін-
теграційного, економічного блоків Уряду та укра-

їнським виробникам обмінятися думками щодо 
бачення та очікувань від потенційної модернізації 

Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі 
(ПВЗВТ), обговорити механізми взаємодії між Урядом 

та бізнесом і таким чином допомогти сформувати офіцій-
ну українську позицію позицію у майбутньому переговорно-

му процесі з ЄС.

МАЙБУТНЄ УГОДИ ПРО  
АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

У 2021 році виповнюється 5 років від дати 
набуття чинності Угодою про асоціацію. Із 

завершенням першого п’ятирічного періоду 
дії Угода дає можливість провести оцінку 
стану її реалізації.
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Бачення уряду щодо оновлення Угоди про асоці-
ацію між Україною та ЄС висловила Ольга Стефані-
шина - Віцепрем’єр-міністр з питань європейської 
та євроатлантичої інтеграції України.

«У рамках Угоди маємо можливість для оцін-
ки ефективності виконання, що передбачено стат-
тею 481 Угоди. Цей інструмент політичного діалогу 
між українською та європейською стороною доз-
волить зважити кожен елемент імплементації Угоди 
та виокремити ті галузі та сектори, де можна досяг-
нути більшого прогресу завдяки оновленню», - під-
креслила Ольга Стефанішина.

Тарас Качка - заступник Міністра розвитку еко-
номіки, торгівлі та сільського господарства Украї-
ни, Торговий представник України - розповів про 
інструменти, можливості та виклики розширення до-
ступу до ринку ЄС за допомогою оновлення ПВЗВТ.

Представники українських асоціацій та організа-
цій також поділилися своїм баченням подальшої вза-
ємодії бізнесу, уряду та ЄС.

«Досвід останніх п’яти років цінний. На його ос-
нові ми підготуємо якісне доповнення до Угоди. Але 
найбільш головне - ми повинні його виконувати. При 
тому виконувати не тільки в Україні, а й у Брюссе-
лі. Дуже важливо, щоб ми об’єднали наші зусилля і 
приділили більше уваги лобіюванню інтересів укра-
їнського національного бізнесу в ЄС. Зі свого боку 
можу запевнити, що ви можете розраховувати на 

підтримку Торгово-промислової України», - зазна-
чив президент ТПП України Геннадій Чижиков.

Таким чином, учасники зустрічі вислухали думки 
кожної з трьох сторін, що дозволить в подальшому 
сформулювати єдину позицію, яка враховуватиме 
інтереси та побажання кожної з них.

Торгівля з ЄС за 2019-й рік у фактах та цифрах:
Європейський Союз є найбільшим торговельним 

партнером України з питомою вагою торгівлі това-
рами 41,5% від загального обсягу зовнішньої тор-
гівлі України.

Товарообіг між Україною та ЄС після відкриття 
зони вільної торгівлі постійно зростає. За резуль-
татами січня-жовтня 2019 року обсяги зовнішньої 
торгівлі товарами між Україною та ЄС у порівнянні 
з аналогічним періодом 2018 року збільшилися на 
7,1%, експорт зріс на 6,1%, а імпорт на 7,9%.

Україна виходить на ринок ЄС з новими товара-
ми, серед яких все більшу частку починають займа-
ти товари з високим ступенем обробки.

Кількість українських компаній, які здійснюють 
експорт товарів до держав-членів ЄС постійно зро-
стає. Так, якщо в 2014 році експорт до ЄС здійсню-
вали 10 002 компанії, у 2017 році їх кількість значно 
збільшилась і склала 14 136 компаній, а за результа-
тами 2018 року їх кількість склала 14 715 компаній. У 
2019 році - 14 545 компанії здійснювали експорт до 
держав-членів ЄС.
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АГРАРНЕ РЕЙДЕРСТВО:  
ЯК ДОСЯГТИ ЮРИДИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

У ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ

«Рейдерство - це чи не найсерйозніша 
перешкода для залучення інвестицій в еко-
номіку держави. Вважаю, що наш аграрний 
комітет, проводячи саме сьогодні конфе-
ренцію, вдало обрав час, щоб проаналі-
зувати проріхи у законодавстві разом із 
провідними експертам у цій сфері, спіль-
но із аграріями оцінити реальну ситуацію 
та по можливості надати правову допомо-
гу безпосередньо підприємцям. Важливо 
запобігти виникненню проблем, ніж потом 
роками боротися із наслідками, трачаючи 
час, ресурси, а іноді і сам бізнес», -  сказав 
президент ТПП України Геннадій Чижиков.

Юридична безпека у земельних від-
носинах, на жаль, залишається загрозою 
для ведення бізнесу в Україні, хоча її 
рівень наразі знижується. Для уникнен-
ня або зменшення загроз слід вживати 
заходів юридичного й організаційного 
характеру, використовувати механізми та 
правила, які вже наявні у законодавстві 
України. Про це йшлося у ТПП України 
під час онлайн-конференції «Аграрне 
рейдерство: борітеся - (не) поборете?», 
що відбулася за ініціативи комітету під-
приємців у сфері АПК.
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Основні недоліки законо-
давства, які уможливлюють 
рейдерство в правовідноси-
нах оренди землі, пов’язані з 
процедурами укладання дого-
ворів, державної реєстрації пра-
ва оренди. Вагомими прогалинами 
також є стан відомостей, які містяться 
в Державному земельному кадастрі та Дер-
жавному реєстрі прав, відсутність належного обміну 
даними. Зокрема, до Державного земельного када-
стру не перенесено значного обсягу інформації про 
земельні ділянки з паперових носіїв, а заявницький 
принцип наповнення Державного реєстру прав ви-
магає значного проміжку часу для його формування.

Ризики також пов’язані з положеннями законо-
давства, що дозволяють здійснити державну реє-
страцію права власності на земельні ділянки, пра-
ва на які виникли й оформлені до 1 січня 2013 року, 
при державній реєстрації похідних прав на них без 
власника, без правовстановлюючого документа. Щоб 
уникнути рейдерства, можна передбачити здійснен-
ня реєстрації за заявою власника, чий підпис засвід-
чується нотаріально, з долученням нотаріально за-
свічених копій документів.

Найбільш уразливими для рейдерських захо-
плень є підприємства, що допускають недбалість 
чи помилки при веденні документації, оформлен-

ні прав, і, як наслідок, стають 
ласим шматком для рейдерів. 
Серед типових помилок:  від-
сутність безпечної внутрішньої 

системи функціонування бізне-
су, яка включає невпорядкований 

документообіг на підприємстві; не-
досконалість установчих документів 

- статутів, засновницьких договорів; на-
магання вирішити проблеми без залучення фахів-
ців, у тому числі юристів, охоронних підприємств; 
ігнорування своєчасного періодичного моніторингу 
реєстрів і кадастру з метою уникнення «білих плям» 
(подвійна реєстрація договорів оренди земельних 
ділянок); несвоєчасне здійснення додаткових захо-
дів щодо охорони майна або взагалі відсутність та-
кої охорони через безвідповідальне ставлення до 
власного іміджу й інформації, яка поширюється про 
власника і бізнес.

«Кадастрові системи України мають стати гранич-
но відкритими та загальнодоступними. За аналогією 
із країнами ЄС передбачається створення національ-
ного геопорталу - спеціального інтернет-ресурсу, 
на якому підлягатимуть відкритому оприлюдненню 
всі геопросторові дані, що є в розпорядженні ор-
ганів державної влади та місцевого самоврядуван-
ня», - сказав голова комітету підприємців у сфері 
АПК при ТПП України Олег Юхновський.



НОВИНИ України

16 ЗОВНІШСЕРВІС        2  2020|

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ПРЕДСТАВИВ 
ГОЛОВУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОДА

Виступаючи на презентації Стратегії роз-
витку Кіровоградської області на 2021-2027 
роки, Глава держави зазначив, що Андрій На-
заренко безпосередньо втілюватиме її в життя.

«Ми розуміємо, що найголовніше для розкрит-
тя потенціалу вашого краю - це залучення інвести-
цій. І ця людина знає, як це робити, і має в цьому 
успішний досвід», - сказав Президент.

27 серпня Кіровоградщину із робочим візитом від-
відав Президент України Володимир Зеленський. 
Він представив нового голову обласної державної 
адміністрації - Андрія Назаренка, узяв участь 
у представленні Стратегії розвитку Кірово-
градської області на 2021-2027 роки, побував 
у Центрі надання адміністративних послуг  
м. Кропивницького, у Третьому полку Сил 
спеціального призначення імені князя Святос-
лава Хороброго та на ПрАТ «НВП «Радій», де 
зустрівся з представниками місцевого бізнесу.
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Президент побажав новому очільнику Кіровоградської 
ОДА «пам’ятати про це кожного дня на своїй посаді».

Андрій Назаренко подякував Главі держави за довіру та 
чіткі завдання щодо розвитку області.

Він зауважив, що першим його пріоритетом буде макси-
мальна прозорість, відкритість і публічність обласної влади 
для побудови ефективної системи спілкування з людьми. 

Під час робочої поїздки до області Президент України 
Володимир Зеленський зустрівся з представниками місце-
вого бізнесу та обговорив з ними нагальні проблеми.

Зокрема, учасники зустрічі розповіли про наявність за-
боргованості НАЕК «Енергоатом» перед НВП «Радій» за 
поставлене обладнання для модернізації енергоблоків на 
атомних електростанціях.

Президент України зазначив, що питання погашення кре-
диторської заборгованості «Енергоатому» та стійкого фі-
нансового становища компанії є важливим як для роботи 
паливно-енергетичного комплексу, так і для постачальни-
ків. І нещодавно парламент ухвалив Закон України, спря-
мований на погашення заборгованості, що утворилася на 
оптовому ринку електричної енергії, а Уряд працює над 
його імплементацією. На зустрічі також обговорили забез-
печення виробничих галузей кваліфікованими економіста-
ми та інженерними кадрами.

Як зауважив Глава держави, підприємства мають фінан-
сово підтримувати профільні технікуми та училища, вкла-
даючи кошти в інфраструктуру знань.

«Якщо ви на підприємстві скажете, що у вас заробітна 
плата хорошого молодого спеціаліста після вишу - тисяча 
доларів, і таких людей берете... Скажете, що вам потрібні 
нові спеціалісти. Коли скажете, що у вас будуть отримува-
ти такі кошти, ви побачите, який у вас буде конкурс в уні-
верситеті…», - наголосив Володимир Зеленський.

Також учасники заходу обговорили вплив несприятли-
вих погодних умов на врожай у багатьох регіонах. Наго-
лошувалося, що цього року було мало опадів і серйозна 
посуха, що негативно відбилося на врожаї. І, зважаючи на 
довгострокові зміни клімату не тільки в Україні, а й на пла-
неті загалом, це може стати проблемою не одного року.

Президент відзначив, що, по-перше, необхідна довго-
строкова реакція.

«Потрібно створювати нові системи поливу, програми 
страхування врожаїв. Не хвилюйтеся: уряд уже цим займа-
ється - щодо страхування готується відповідний законо-
проект», - зауважив він.

По-друге, зазначив Володимир Зеленський, має бути 
ситуативна реакція в цьому році. Глава держави звернув-
ся до уряду, Міністерства економічного розвитку, торгівлі 
та сільського господарства, щоб вони терміново визначи-
ли, що можна встигнути зробити в цьому році, щоб допо-
могти аграріям.
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Представники Vodafone 
привітали КРТПП 
із 25-річчям

«25 років - це молодий вік, але вже сьо-
годні Кіровоградська торгово-промислова 
палата — це команда професіоналів з багато-
гранними знаннями та досвідом, яка працює для 
малого та середнього бізнесу. Повага та довіра — це 
те, що ви отримуєте від місцевих підприємців за якість 
своєї роботи», - зазначила експерт з корпоративного 
продажу ПрАТ «ВФ Україна» Юлія Гагаріна.

Ірина Саєнко подякувала представникам компа-
нії за теплі і щирі слова та наголосила, що Кірово-
градська регіональна торгово-промислова палата 
й надалі залишатиметься надійним партнером для 
підприємств регіону: «Ми не зупиняємось на 
досягнутому! Наша сила - в дії! Тож й надалі 
працюватимемо задля зміцнення місцевого 
бізнесу!», - наголосила вона. 

Цього року виконалося 25 років від 
дня заснування Кіровоградської регі-
ональної торгово-промислової пала-
ти. Підприємства Кіровоградщини 
продовжують вітати її колектив із 
ювілеєм.

До Ірини Саєнко завітали пред-
ставники обласного відділення 
ПрАТ «ВФ Україна» (оператор 
мобільного зв’язку Vodafone, член 
Київської ТПП), які привітали прези-
дента КРТПП із ювілейною річницею 
установи.
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За його результатами Геннадія Чижикова було 
обрано президентом ТПП України. «Мої  пріоритети 
у роботі, як і раніше,  базуються  на партнерстві, 
взаємній зацікавленості у досягненні цілей і захисті 
законних прав та інтересів наших  членів. Палата - 
відкрита, гнучка організація, здатна відповідати на 
виклики  часу.Ми довели, що можемо трансформу-
ватися та бути ближчими до бізнесу, першими чути 

про його проблеми, доносити до влади та сприяти 

у вирішенні. Я дякую усім за довіру. Разом ми про-

довжимо робити  Палату комфортною платформою 

для комунікацій», - сказав президент ТПП України 

Геннадій Чижиков.

Враховуючи більш ніж 400-річну історію пала-

тівського руху, розгалужену мережу палат у світі, 

інституція палат є незмінним атрибутом розвитку 

економічної співпраці в глобалізованому світі. Тому 

Палата має абсолютно чітку перспективу розвитку 

в майбутньому.

У житті ТПП України - одного із найбільших 
об’єднань вітчизняного бізнесу, відбулася 
знакова подія - черговий з’їзд, який є вищим 
керівним органом Палати, що збирається 
один раз на п’ять років. 

У ТРАВНІ ВІДБУВСЯ  
З’ЇЗД ТПП УКРАЇНИ 
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Палатою розроблено Стратегію, за напрямами 
якої організація працюватиме у найближчі п’ять  
років.

Місія ТПП України  полягає в забезпеченні спри-
ятливого  бізнес-середовища в Україні, створенні 
та розширенні можливості розвитку бізнесу через 
відкриття нових ринків для вітчизняного експорту, 
сприяння динамічній інтернаціоналізації українсько-
го бізнесу та активній інтеграції у світову економіку, 
а також надання послуг, затребуваних бізнесом.

Для її втілення визначено 7 стратегічних цілей, які 
формують основні напрями діяльності на найближчі 
5 років. Серед них - GR-вектор, просування експор-
ту, арбітраж, цифровізація тощо.

«Ваша робота заслуговує на велику повагу, адже 
підтримка національних товаровиробників, просу-
вання українських товарів і послуг на зовнішні рин-
ки, участь у міжнародних виставково-ярмаркових 
заходах гідно представляє нашу країну у світі. Упев-
нений, що співробітництво між державними органа-
ми влади та Торгово-промисловою палатою України 
й надалі сприятиме ефективному втіленню наших 
спільних планів щодо розвитку національної еконо-
міки», - написав у вітальному листі на адресу ТПП 
України президент України Володимир Зеленський.

Свої вітання делегатам з’їзду ТПП України також 
передали міжнародні та національні партнери - ке-
рівники Європалати, Всесвітньої федерації палат, 
Американської торгової палати, Європейської біз-
нес-асоціації, бізнес-омбудсмен,  посольства Ар-
гентини, Хорватії, Чехії, В’єтнаму й інші.

Під час з’їзду було затверджено склад нової Ради 
ТПП України, до якої увійшов 91 представник, се-
ред яких керівники бізнесу, представники комітетів, 
котрі представляють всі регіони України та галузі 
нашої економіки.

Відповідно до результатів голосування, до скла-
ду Ради увійшли троє представників Кіровоград-
щини:

Саєнко Ірина Анатоліївна - президент Кірово-
градської регіональної торгово-промислової пала-
ти;

Бахмач Євген Степанович - голова наглядової 
ради ПАТ «Кіровоградграніт»;

Чижик Інна Борисівна - директор ТОВ «Швейне 
виробництво «Мрія Є».

Крім того, на підставі Статуту Торгово-промис-
лової палати України Ірину Саєнко було обрано чле-
ном Президії ТПП України.

Саєнко Ірина АнатоліївнаБахмач Євген Степанович Чижик Інна Борисівна

К ІРОВОГРАДСЬКА  РЕГ ІОНАЛЬНА  ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА  ПАЛАТА
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Звертаючись до членів Ради, президент палати Ірина  
Саєнко повідомила, що на порядок денний засідання  
внесено 2 питання: переобрання віце-президента КРТПП 
та оновлення складу її Президії. Нагальність вирішення 
обох питань викликана кадровими змінами, що відбулися  
з кінця 2019 року.

ЛЮДМИЛА СОЛОНАР – 
НОВИЙ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КРТПП

21 липня, у режимі он-лайн, 
відбулось позачергове засідання 
Ради Кіровоградської регіональної 
торгово-промислової палати. 
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Відповідно до статуту, Ірина Саєнко 
внесла на розгляд Ради 2 подання: канди-
датуру на посаду віце-президента КРТПП 
- Людмилу Солонар та кандидатуру чле-
на Президії - Аллу Гайдерову.

Солонар Людмила Миколаївна - магістр 
права, аудитор системи менеджменту яко-
сті, тренер по роботі в електронній системі 
закупівель Prozorro по Кіровоградській об-
ласті, обіймала посаду начальника управ-
ління з питань юридичного забезпечення 
публічних закупівель КРТПП. Має почесні 
відзнаки Міністерства Культури і туризму 
України, подяки та грамоти Кіровоград-
ської обласної державної адміністрації.

Гайдерова Алла Михайлівна - начальник 
Регіонального відділення ПАТ АБ «Півден-
ний». У лютому нинішнього року була об-
рана до складу ради КРТПП.

Після нетривалого обговорення, Рада 
Регіональної палати затвердила обох кан-
дидаток на запропоновані посади.
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КРТПП СТАЛА УЧАСНИКОМ VI ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ФОРУМУ ВЗАЄМОДІЇ ТА РОЗВИТКУ

Кіровоградська регіональна торгово-промислова 
палата стала учасником обласного 

етапу Всеукраїнського форуму 
«Let’s do it Ukraine», який від-

бувся онлайн 25 травня за 
допомогою системи ZOOM. 
РТПП на форумі представила 

начальник відділу фінансово-економічних послуг 
Надія Воленшчак. Вітаючи учасників вона зазначила, 
що конструктивний діалог між владою, бізнесом та 
громадськими організаціями сьогодні, стає фактором 
подолання кризових явищ в нашій країні. Надія Во-
леншчак наголосила, що сьогодні одним з «містків» 
між бізнесом, владою і громадою може виступити 
саме торгово-промислова палата: «Саме тому ми 
могли б стати платформою для взаємодії сторін, 

центром в якому влада, бізнес і громадські ор-
ганізації зможуть проводити спільні конференції, 
слухання, семінари та навіть тренінги, висловлю-
вати своє бачення рішень тих чи інших проблем». 
На її переконання бізнес-кола регіону не бажають 
залишатись осторонь соціальних проблем, вони 
прагнуть підтримувати їх вирішення аби не допу-
стити кризових ситуацій чи пом’якшити їх наслідки.

Вона також запевнила, що Кіровоградська РТПП 
готова до співпраці не тільки з владою та бізнесом, 
а й з громадськими організаціями регіону: «Якщо 
ви бачите механізм вирішення суспільної проблеми, 
чітко розумієте яка допомога вам потрібна, готові 
пояснити як вона вплине на суспільне життя - звер-
тайтеся!», - наголосила Надія Воленшчак.

З 21 травня по 5 червня Всеукраїнський молодіж-
ний рух «Let’s do it Ukraine» за підтримки Міністерства 
молоді та спорту України організував дистанційне 
проведення щорічного «Всеукраїнського форуму 
взаємодії та розвитку». Вперше за свою історію Фо-
рум став відкритим для усіх в 24 областях України. 
Він поєднав понад 500 спікерів, що стало запорукою 
якісного діалогу між владою, громадою та бізнесом.

Головною метою форуму стало залучення молоді 
до волонтерської діяльності, пошуку оптимальних 
рішень щодо створення дієвого механізму взаємодії 
органів державної влади, бізнесу та громадськості у 
реалізації суспільно значущих проєктів. Форум від-
бувався в два етапи: регіональний та національний.
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Ірина Саєнко: КРТПП ГОТОВА ВИСТУПАТИ ГАРАНТОМ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ КОНТРАКТІВ ЧЛЕНІВ ПАЛАТИ

     Вітаючи європейських партнерів, вона зазна-
чила, що Кіровоградська РТПП співпрацює з Еконо-
мічною палатою Штирії з 2010 року. З огляду на те 
що основним завданням роботи Палат є просуван-
ня національного експорту, Ірина Саєнко акценту-
вала увагу на товарах підприємств - членів Кірово-
градської РТПП, які можуть зацікавити Австрійську 
Республіку: насоси та гідромотори, обладнання 
для атомних електростанцій, граніт і гранітні бло-
ки, меблеві щити з твердих порід деревини, корми 
для тварин, сільськогосподарські культури, харчо-
ві продукти, тощо.

- Ми готові виступити гарантом зовнішньоеко-
номічних угод щодо постачання зазначених това-
рів підприємствами - членами палати, - наголосила 
Ірина Саєнко. - Також ми готові надати інформа-
ційну та практичну підтримку австрійському бізне-
су, який прагне увійти на український ринок, - під-
креслила вона.

Користуючись, нагодою, Ірина Саєнко запросила 
представників Австрії та зацікавлений бізнес Австрії 
на Міжнародну агропромислову виставку «AGROEXPO 
- 2020», яка відбудеться в м Кропивницькому з 30 
вересня по 3 жовтня 2020 року. Вона наголосила, 
що сьогодні «AGROEXPO» є найбільшою в Україні 

виставкою, під час якої техніка демонструється не 
лише в павільйоні, а й в роботі - в полі.

Більш детально про виставку та участь у ній іно-
земних делегацій розповіла директор департамен-
ту економічного розвитку і торгівлі ОДА Ніна Раху-
ба. Вона також запросила австрійських інвесторів 
до спільної реалізації проекту “Міжнародний ае-
ропорт цивільної авіації Канатово”, який на почат-
ку року обласна влада представила на конференції 
World Trade Center Kyiv.

З української сторони у відеоконференції також 
взяли участь голова Приютівської ОТГ Андрій Коло-
мійцев, який розповів про нововведення у грома-
ді на основі досвіду австрійських колег, начальник 
управління освіти і науки ОДА Володимир Таборан-
ський, а також представник Агенції регіонального 
розвитку Кіровоградської області Тетяна Головченко.

Виставка «AGROEXPO» та окремі пропозиції за-
цікавили австрійську сторону, про це повідомив 
Штефан Бьоргер - начальник управління з питань 
Європи, зовнішніх зв’язків, європейського права 
та європейської політики Уряду Федеральної землі 
Штирія. Він висловив надію на налагодження міжре-
гіонального співробітництва та наголосив на його 
перспективності.

27 травня відбулась відеоконференція пред-
ставників Кіровоградщини з членами Уряду  
Федеральної землі Штирія Республіки Австрія.

У заході взяла участь й президент Кіровоградської  
регіональної торгово-промислової палати Ірина Саєнко.
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«Пакт заради молоді» - це проект, спрямований 
на об’єднання зусиль молоді, влади, бізнесу та осві-
ти задля професійної визначеності та працевлашту-
вання молодих людей. Протягом травня-червня 2020 

року у рамках проекту відбувався цикл тренінгів 
для випускників шкіл та студентів області «Skills 

lab: успішна кар’єра».
Не дивно, що регіональній торгово-про-

мисловій палаті, що є ініціатором та постій-
ним партнером проектів з професійного роз-
витку молоді, запропонували долучитися 
до реалізації програми на Кіровоградщині. 

Під час відкриття відеоконференції, Іри-
на Саєнко наголосила, що КРТПП завжди 
підтримує активних і талановитих молодих 
людей, які бачать своє майбутнє в Україні. 
Вона нагадала, про вже кілька років поспіль 

Палата виступає організатором та партне-
ром олімпіад, форумів, семінарів, тренінгів, 

які допомагають молоді реалізуватися, втіли-
ти в життя свої ідеї, перейняти досвід успішних 

проектів і компаній. Зокрема, є давнім партнером 
Всеукраїнської студентської олімпіади з програму-

вання, турніру з робототехніки FIRST LEGO League, 
молодіжного бізнес-турніру «Стратегія фірми», а з 
минулого року розпочала співпрацю із «AIESEC» - 
однією з наймасовіших міжнародних організацій, 

Ініціатором реалізації проекту 
в області виступили Центральноу-
країнський державний будинок 
художньої та технічної творчості 
спільно з громадською організа-
цією «Молодіжний центр Кірово-
градської області». 

На Кіровоградщині 
розпочалася реалізація  
проекту

«ПАКТ ЗАРАДИ    
МОЛОДІ»!

Кіровоградська РТПП  
долучилась до євроініціативи  
щодо подолання безробіття  
серед молоді.
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що об’єднує студентів та недавніх 
випускників ВНЗ з метою розкрит-
тя їх лідерського та професійного 
потенціалу.

Ірина Саєнко відзначила, що 
активну участь у розвитку моло-
діжного руху приймають й під-
приємства-члени палати, зокрема: 
Економіко-технологічний інститут 
імені Роберта Ельворті; компанії 
«Ельворті-груп» і «Гідросила-груп», 
ТОВ «Інтерресурси», НВП «Радій», 
швейне підприємство «Мрія Є», 
ТОВ «Арака» тощо.

Тренінги відбувалися онлайн, 
за допомогою інструменту ZOOM. 
Їх модератором та організатором 
виступила директoр Центральнo- 
українського будинку художньої та 
технічної творчості Олена Арутю-
нян. Протягом 6 занять мoлoдь на-
вчали плануванню кар’єри, при-
йняттю рішень, пошуку рoбoти, 
критичнoму мисленню та веден-
ню перегoвoрів. Учні та студенти 
опановували тайм менеджмент та 
баланс «рoбoта-життя». Вoни накo-
пичили знання з управління прoек-
тами та ефективних презентацій.

Серед кoучів — керівник відділу 
навчання Reikartz Hotel Group Іри-
на Магалецька, начальник відділу 
прoфoрієнтації oбласнoгo центру 
зайнятoсті Наталія Невідoма, ви-
кладачка кафедри менеджменту 
Львівськoгo націoнальнoгo аграр-
ного університету, тренерка Ірина 
Серняк, психoлoг майстерні «Ін-
сайт» та «Кoлoвoрoт», тренер Ан-
дрій Фoменкo.

15 червня, під час випускної 
онлайн-зустрічі, учасники «Skills 
lab: успішна кар’єра» презентува-
ли власні проекти, напрацьовані 
під час навчань. А президент Кіро-
воградської регіональної торго-
во-промислової палати Ірина Саєн-
ко разом із начальником управління 
освіти і науки облдержадміністра-
ції Володимиром Таборанським та 
директором ТОВ «Арака» Тіграном 
Хачатряном стали підписантами 
Пакту заради молоді.
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Президент Кіровоградської регіональної торгово-промислової па-

лати Ірина Саєнко передала обласній універсальній науковій бібліотеці  

ім. Д.І. Чижевського величезну символічну книгу, виготовлену 

минулого року як одну із святкових локацій до 265-ї річниці від 

дня заснування обласного центру.

КРТПП ДОПОМОГЛА СТВОРИТИ       НОВУ ФОТОЗОНУ 

КРТПП ДОПОМОГЛА СТВОРИТИ       НОВУ ФОТОЗОНУ 

В ОБЛАСНІЙ БІБЛІОТЕЦІ ЧИЖЕВСЬКОГО
В ОБЛАСНІЙ БІБЛІОТЕЦІ ЧИЖЕВСЬКОГО

Відтепер «фоліант» висотою близько 

двох метрів відіграватиме роль фотозони 

у головній бібліотеці області.

«Ми добре знаємо, що всі знання почина-

ються з книги. І хоча сьогодні є інтернет, й інші 

джерела інформації, книгу не замінить ніщо. 

Тому ми й вирішили зробити не просто книгу, 

а ще й фотозону. Після Дня міста вона збері-

галася в торгово-промисловій палаті, а тепер 

ми з радістю передаємо її кращій бібліотеці 

області», - зазначила Ірина Саєнко.
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КРТПП ДОПОМОГЛА СТВОРИТИ       НОВУ ФОТОЗОНУ 

КРТПП ДОПОМОГЛА СТВОРИТИ       НОВУ ФОТОЗОНУ 

Директор ОУНБ ім. Д.І. Чижевського Ва-

лентина Животовська наголосила, що ни-

нішні часи вимагають від книгозбірень осу-

часнення і зміни підходів у роботі.

«Час вимагає все більше інновацій від 

бібліотек. Ми запроваджуємо нові фор-

ми роботи, серед яких цифрові виставки, 

буктрейлери, віртуальні довідки. Відкрит-

тя нової фотозони стане ще однією нашою 

новацією», - зазначила вона.

Прикметно, що місце і час для такої не-

буденної події обрано недарма: книга, на-

віть така неординарна, має зберігатися 

у бібліотеці, окрім того, місяць червень 

- має особливе значення в історії Єли-

саветграда-Кропивницького. Саме цього 

місяця, 1754 року відбулося урочисте за-

кладання фортеці свя-

тої Єлисавети. До слова, 

зображення фортеці є і  

в цій книзі.

Взагалі із фортецею 

святої Єлисавети пов’яза-

на своя особлива історія 

книговидання, її розповів історик-краєз-

навець Олександр Чорний. Він зазначив, 

що саме друкарня, що діяла на території 

фортеці, першою в Україні почала видав-

ництво книг гражданським шрифтом. Зо-

крема, у 1765 році тут було видано коме-

дію Жан Батіста Руссо «Кавовий будинок».  

До того всі книги друкувалися церков-

нослов’янським шрифтом, або ж латиною.
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ДЛЯ МОЛОДІ КІРОВОГРАДЩИНИ 
ПРОВЕЛИ «ДЕНЬ КАР’ЄРИ ЄС»

Співорганізаторами події виступили Централь-
ноукраїнський державний педагогічний університет 
імені Володимира Винниченка і Центральноукраїн-
ський державний будинок художньої та технічної 
творчості.

Панельна дискусія у Кропивницькому об’єднала 
студентську молодь, представників громадських ор-
ганізацій, бізнесу, державних службовців та освітян. 

До участі запросили й президента Кіровоград-
ської регіональної торгово-промислової палати 
Ірину Саєнко, яка розповіла про основні тенденції 
ринку праці, в тому числі європейському, зокрема 
окреслила потреби бізнесу у працівниках, їх знан-
нях і навичках.

- Зараз бізнесу, як ніколи, потрібні свіжі нестан-
дартні ідеї, рішення, гіпотези, все що завгодно, на-

Напередодні Дня Європи, що відзначали цього 

року 16 травня, представництво Європейського 

Союзу в Україні ініціювало Всеукраїнську онлайн-

дискусію «День кар’єри ЄС», що була проведена 

у м. Кропивницькому 13 травня.
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віть фантазії, що допоможуть розгорнути виробни-
цтво, адаптувати товари й послуги під нові реалії 
зниженого попиту і обмеженості в ресурсах, - вва-
жає Ірина Саєнко.

Вона зазначила, що сьогодні бізнес не перестає 
працювати, а змінює орієнтири. Тож припустила, 
що затребуваним буде навик створення продуктів 
на основі проривних технологій, перш за все ро-
бототехніки. Спрогнозувала зростання потреби в 
digital-стратегах, маркетологах в частині розробки 
нових продуктів і дослідження ринків збуту, фахів-
ців з онлайн-навчання. Все більшого значення на 
думку Ірини Саєнко набуватиме навик нетворкінгу 

- напрацювання і підтримки професійних і особи-
стісних неформальних зв’язків, як в онлайні, так і в 
реальному житті.

Спікерами панельної дискусії у Кропивницькому, 
яку модерував менеджер проєкту «Інформаційна 
підтримка мереж ЄС в Україні» Денис Черніков, та-
кож стали заступник начальника управління освіти і 
науки Кіровоградської ОДА Лідія Шатна, проректор 
ЦДПУ ім. В. Винниченка Сергій Михида, директор 
ТОВ «Арака» Тігран Хачатрян, заступник директора 
Агенції регіонального розвитку Кіровоградської об-
ласті Олександр Гавриленко.

Учасники «Дня кар’єри ЄС» обговорили стан-
дарти та практики ЄС в Україні, участь у програ-
мах ЄС спрямованих на розвиток нових бізнес- та 
освітніх можливостей. Професіонали дали молоді 
корисні поради щодо працевлаштування, написання 
резюме, проходження співбесід. Студенти ознайо-
мились із світовими та українськими тенденціями на 
ринку праці, обговорили очікування роботодавців 
і те, які вимоги висуває український бізнес до мо-
лодих фахівців. 
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КРТПП – МАЙДАНЧИК КРТПП – МАЙДАНЧИК 

ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ 

З ОСОБЛИВОСТЕЙ  З ОСОБЛИВОСТЕЙ  

ПУБЛІЧНИХ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬЗАКУПІВЕЛЬ

Змінами передбачено низку нововведень щодо роботи 
в електронній системі закупівель і для замовників, і для 
бізнесу. Наразі законодавство у сфері публічних закупі-
вель поширюється на закупівлі товарів, робіт і послуг 
від 50 тис. грн.

19 квітня 2020 року набрала чинності нова 
редакція Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про публічні закупівлі».
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Протягом останніх років Кіровоградська регіо-
нальна торгово-промислова палата є визнаним лі-
дером у регіоні із надання навчальних та консульта-
ційних послуг щодо процедур публічних закупівель. 
Тож природньо, що із пом’якшенням карантинно-
го режиму у Палаті відновились консультації щодо 
особливостей застосування Закону України «Про 
публічні закупівлі» та роботи в електронній систе-
мі «ProZorro».

Цього разу за допомогою звернулись представ-
ники місцевих органів виконавчої влади та комуналь-
них підприємств області, що є замовниками закупі-
вель, а також представники бізнесу, що є учасниками 
торгів. Консультувала Людмила Солонар-віцепре-
зидент Кіровоградської регіональної торгово-про-
мислової палати.

Зауважимо, що консультування відбулося із мак-
симальним дотриманням заходів безпеки - кожен 
пройшов через скрінінг, скористався антисептиком 
для рук, було організоване суворе дотримування со-

ціальної дистанції, періодичне прибирання та про-

вітрювання зали.

Людмила Солонар ознайомила учасників консуль-

тацій із новаціями законодавства у сфері публічних 

закупівель в Україні та ЄС, розповіла особливості 

складання тендерної документації відповідно до За-

конів України «Про публічні закупівлі», «Про запобі-

гання корупції», «Про санкції». Розкрила поетапність 

дій замовника при проведенні відкритих торгів, кон-

курентного діалогу, переговорної процедури заку-

півлі та порядок подання тендерних пропозицій. Пре-

зентувала візуалізовану інформацію про особливості 

роботи на «ProZorro». Консультувала щодо держав-

ного регулювання та контролю у сфері закупівель.

Окрім теоретичних знань, учасники отримали ме-

тодичні матеріали та практичні поради для вирішення 

проблем, що виникають під час процедури публіч-

них закупівель, приклади успішних кейсів та реко-

мендації для вдалої участі у торгах.
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Вже сьогодні Кіровоградська РТПП ак-
тивно долучається до вирішення кадрових 
проблем підприємств регіону. На базі Па-
лати, зокрема, відбувається підготовка фа-
хівців із організації публічних закупівель, 
митних брокерів, ближчим часом розпоч-
неться підготовка фахівців для місцевих 
підприємств із проходження державних 
перевірок тощо.

ПИТАННЯ КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ  
Є ОДНИМ З КЛЮЧОВИХ ДЛЯ 
РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
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Спеціалісти, які отримали сертифікати про навчання 
в КРТПП, вже працюють і у приватних компаніях, і в міс-
цевих органах виконавчої влади, і в органах місцевого 
самоврядування.

Палата є активним учасником впровадження систе-
ми дуальної освіти в регіоні. Наші фахівці регулярно ви-
ступають як викладачі місцевих ВИШів, що практикують 
дуальну освіту, зокрема Економіко-технологічного інсти-
туту ім. Роберта Ельворті, який є членом КРТПП. В свою 
чергу, студенти закладу мають можливість на базі Палати, 
за допомогою її фахівців практично опрацювати тонкощі 
зовнішньо-економічної діяльності та сертифікації товарів.

Разом з тим, керівникам підприємств несуттєво, як 
здобували фах їх працівники - займаючись самоосвітою, 
у закладах профтехосвіти або у вищій школі. Важливим 
є те, щоб шукач роботи мав змогу підтвердити свої про-
фесійні вміння і навички.

Сьогодні є достатньо передумов для того, аби регіо-
нальні торгово-промислові палати взяли на себе функції 
кваліфікаційних центрів.

Кіровоградська РТПП має тісні зв’язки та багато при-
кладів співпраці з місцевим бізнесом, і здатна долучити 
його до розробки професійних стандартів. Палата нала-
годила партнерські стосунки із обласним центром за-
йнятості, який може вказати не лише на дефіцит тих чи 
інших фахівців у регіоні, а й на знання та вміння неква-
ліфікованих шукачів роботи, які здатні пройти іспити та 
отримати відповідні сертифікати.

Палата може стати регіональним центром, який у 
співпраці із підприємствами та навчальними закладами, 
використовуючи виробничі і навчальні бази на договір-
ній основі, буде організовувати оцінювання знань і вмінь, 
з різних спеціальностей, а за результатами оцінювання 
присвоюватиме відповідну кваліфікацію.
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ДІЛОВИЙ СНІДАНОК
 З ІГОРЕМ ПЕТРАШКОМ

Президент КРТПП Ірина Саєнко 
взяла участь у діловому сніданку з  
Міністром розвитку економіки,  
торгівлі та сільського господарства 
України Ігорем Петрашком, що був 
проведений 9 липня в рамках засі-
дання Президії ТПП України.
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За сніданком учасники отрима-
ли можливість обмінятися думками 
щодо заходів стимулювання різних 
галузей економіки України, обгово-
рити проблеми подолання наслід-
ків пандемії коронавірусу COVID-19. 

Під час заходу Ірина Саєнко по-
просила Міністра розглянути та під-
тримати вирішення ряду питань, 
зокрема наголосила на кризових 
явищах в українському бджільництві, 
зазначивши, що цього року пасічни-
ки як ніколи потерпають від загибелі 
комах, що пов’язано із застосуван-
ням неякісних, а подекуди фальсі-
фікованих агрохімічних препаратів. 

Ігор Петрашко наголосив, що в 
Україні вже діє Урядова програма 
підтримки бджільництва, згідно якої 
на безповоротній основі надається 
дотація за бджолосім’ї та запевнив, 
що Міністерство докладатиме мак-
симум зусиль аби вирішити пробле-
матику бджільництва.

Також Ірина Саєнко звернулась 
до посадовця із пропозицією вирі-
шити проблеми відносно нової, але 
перспективної галузі крафтового пи-
воваріння. Зокрема, запропонувала 
визначити статус малих пивоварень, 
скасувати для них необхідність при-
дбання оптових ліцензій та, за при-
кладом європейських країн, акциз 
на виробництво. Усі пропозиції вона 
передала Міністру у вигляді презен-
тації, підготовленої за участі україн-
ських пивоварів.

Президент КРТПП також підняла 
проблематику публічних закупівель, 
зокрема нового механізму продажу 
товарів - електронних каталогів, вка-
зала на нерівні умови платників ПДВ 
та платників єдиного податку (щодо 
цінових пропозицій), запропонувала 
розглянути можливість локалізації в 
державних закупівлях у всіх сферах 
виробництва і надання послуг.
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Заступник директора обласного цен-
тру зайнятості Богдан Стоян, який став ос-
новним спікером семінару, ознайомив при-
сутніх з нормативними документами, що 
регулюють питання надання допомоги по частково-
му безробіттю на період карантину, та внесеними 
до них змінами. 

«Ці нормативні документи надають фізичним осо-
бам-підприємцям, які внаслідок карантинних заходів 
не працювали або ж скоротили свою діяльність, не 
мають найманих працівників та сплачували єдиний 
внесок на загальнобов’язкове державне соціальне 
страхування, право на отримання допомоги по част-
ковому безробіттю на період карантину. Нововведен-
ням закону є також надання можливості роботодав-
цям подавати документи протягом 90 календарних 
днів з дня зупинення чи скорочення діяльності. Ра-
ніше існуюча норма передбачала тільки 30-денний 
термін», - підкреслив Богдан Стоян.

Більш детально заступник 
директора обласного центру 
зайнятості зупинився на поряд-
ку отримання цієї допомоги та 
рекомендував відвідати Інтер-

нет-ресурс державної служби зайнятості, де робо-
тодавці можуть детально ознайомитись з покроко-
вою інструкцією щодо порядку отримання допомоги 
по частковому безробіттю. 

Представниця Пенсійного фонду України в облас-
ті Оксана Пухар надала роботодавцям роз’яснення 
щодо особливостей та правильності заповнення ок-
ремих граф звіту до Фонду. Вона акцентувала увагу 
- зазначена допомога не оподатковується.

Особливості чинного законодавства щодо здійс-
нення виплат по частковому безробіттю проко-
ментувала й Ганна Масловська - начальник відділу 
управління Держпраці у Кіровоградській області. 
Посадовиця навела конкретні підстави, що не дають 
права роботодавцям на отримання цієї допомоги.

Фахівці Кіровоградського обласного 
центру зайнятості спільно з Центром 
інформаційної підтримки бізнесу Кіро-
воградської регіональної торгово-про-
мислової палати провели інформаційний 
вебінар для роботодавців малого та 
середнього бізнесу на тему «Надання 
допомоги по частковому безробіттю на 
період карантину».

Представників МСБ області привітала 
керівник Центру інформаційної підтримки 
бізнесу КРТПП Надія Пшенична. Вона 
наголосила на актуальності тематики та 
висловила впевненість, що вебінар стане 
в нагоді усім його учасникам. 

РОБОТОДАВЦЯМ РОЗ’ЯСНИЛИ МЕХАНІЗМ РОБОТОДАВЦЯМ РОЗ’ЯСНИЛИ МЕХАНІЗМ 
ДОПОМОГИ ПО ЧАСТКОВОМУ БЕЗРОБІТТЮДОПОМОГИ ПО ЧАСТКОВОМУ БЕЗРОБІТТЮ
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9-10 червня у Кіровоградській регіональній тор-
гово-промисловій палаті проходив дводенний тре-
нінг «Ораторська майстерність та ефективна кому-
нікація як інструмент управління».

Тренінг проводився Центром інформаційної під-
тримки бізнесу, що діє при КРТПП, у рамках ініціа-
тиви ЄС #EU4Business за підтримки Європейського 
банку реконструкції та розвитку в Україні.

У заході взяли участь власники, керівники та пред-
ставники 16 місцевих малих та середніх підприємств 
області, зокрема туристичної компанії «JoinUP», това-
риства «Дабл Деккер», товариства «Агросинергія», 
дизайн-ательє «Штори Люкс», фермерського госпо-
дарства «Груп Агро», консалтингової компанії «P&R 
Consulting», а також декілька фізичних осіб-підпри-
ємців, які прагнуть розвивати власний бізнес, нала-
годжуючи ефективну комунікацію і з клієнтами, і з 
партнерами. 

Розпочала захід керівник Центру інформаційної 
підтримки бізнесу Надія Пшенична. Вона радо при-
вітала учасників тренінгу, розповіла про діяльність 
Центру та ініціативи ЄС EU4Business, представила 
тренера аудиторії, познайомила учасників тренін-
гу один з одним.

БІЗНЕС КІРОВОГРАДЩИНИ 
НАВЧАЛИ ОРАТОРСЬКОМУ 
МИСТЕЦТВУ

Живе слово виконує не просто функцію 
передачі інформації - воно формує перекона-
ність, готовність до певних конкретних дій.

Ораторська майстерність завжди визнавалася необхідною 
і складною творчістю. Уміння мислити, говорити, доповідати, 
переконувати - це першооснова будь якої діяльності, вагомий 
показник фаховості та майстерності.
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Проводила заняття Олена Берещук - бізнес-тре-
нер, фахівець з ораторської майстерності, комуніка-
ції, лідерства; мотиваційний спікер, психолог, доктор 
філософії (PhD), засновниця власної Школи оратор-
ського мистецтва. 

Перш за все, за порадою Олени, необхідно по-
стійно працювати над собою, підвищувати рівень 
свого особового розвитку. «Переконуючи співроз-
мовника, підберіть від трьох до п’яти різних аргу-
ментів. Ці аргументи повинні бути важливими на-
самперед для опонента, а не для вас», - каже вона. 
«Говоріть з людьми про них самих. Говоріть мовою 
їх потреб. Так ви продемонструєте співрозмовнику, 

що розумієте його, тим самим збільшите рівень 
довіри до себе». 

Для ефективного спілкування з контрагентом, 
пані Олена закликає знаходити для своїх аргумен-
тів практичні приклади: «Намалюйте емоційні кар-
тинки, і ваша аргументація буде звучати набага-

то переконливіше», - запевняє вона. А 
надзвичайно важливим в ораторській 
майстерності, за словами тренера, 
є стримування себе від проявів не-
контрольованих емоційних сплесків 

- це дозволяє направляти розмо-
ву у необхідне русло.

Під час тренінгу його 
учасники вивчали страте-
гії ефективної комунікації, 

навчились оперувати аргу-
ментами, опрацювали мов-

ні техніки м’якої взаємодії та жорсткої риторики, 
техніку конструктивного діалогу та взаємодії. Прак-
тикували прийоми роботи з диханням, голосом, дик-
цією задля утримання уваги аудиторії, відпрацюва-
ли антиманіпулятивне реагування, а також концепти 
успішної комунікації для домінування.

Тренінг отримав схвальні відгуки від його учас-
ників. Особливо наголошувалось на практичному 
застосуванні отриманих знань та навичок. 

По закінченню занять учасники отримали серти-
фікати про проходження тренінгу.

Окрему увагу організатори приділили заходам без-
пеки - кожен пройшов через скрінінг, скористався 
антисептиком для рук, а під час усього заходу було 
організоване суворе дотримування соціальної дис-
танції, часткове прибирання та провітрювання зали 
для проведення навчань.
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Відкрила захід Надія Пшенична, керівник ЦІПБ 
м. Кропивницького. Вона радо привітала учасників 
тренінгу, розповіла про діяльність Центру та ініці-
ативи EU4Business, підкресливши, що регіональна 
торгово-промислова палата завжди готова надати 
будь-яку підтримку малому та середньому бізнесу.

Кризові умови, які сьогодні формують український 
ринок, вимагають покращення ефективності проце-
сів всередині компанії. Якщо у власників бізнесу па-
дають продажі, зменшується прибуток, при цьому 
конкуренти мінімально відчувають вплив кризи, тоді 
на допомогу й приходить консультант. Водночас, за 
словами фахівців, за порадою зазвичай охоче звер-
таються, а ось за консультаціями - не завжди, часто 
заощаджуючи кошти, але втрачаючи при цьому клі-

У КРОПИВНИЦЬКОМУ ВІДБУВСЯ 
ФОРУМ БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГУ

4 серпня в Кіровоградській регіональній 
торгово-промисловій палаті зібралися 

фахівці бізнес-консалтингу для того, щоб 
спільно з фахівцями Палати сформувати і 
надати консалтингову підтримку малому та 
середньому бізнесу Кіровоградщини.

Організатором форуму виступив 
Центр інформаційної підтримки бізнесу  
м. Кропивницького, що діє при Кіровоградській 

РТПП у рамках ініціативи EU4Business за 
підтримки ЄБРР.
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єнта й прибутки. При цьому не всі підприємці 
розуміють - купувати професійні консалтингові 
послуги простіше, а у підсумку і вигідніше, ніж 
втратити клієнта або бізнес.

Тож завданням дискусійної панелі Форуму ста-
ло визначення ознак успішного консалтингового 
бізнесу, а також розробка методів налагодження 
ефективної комунікації із клієнтами.

В ході дискусій, про основні принципи успіш-
ної взаємодії власників бізнесу та консультантів 
розповіла Світлана Насирова, консультант з мар-
кетингу та розвитку бізнесу.

Про лайфхаки для початківців у консалтинго-
вому бізнесі розповіла Юлія Ковальчук - кон-
сультант з юридичних питань, власниця юри-
дичної фірми YK&Partners.

Одним з ключових питань форуму, від яко-
го залежить зростання прибутку і ефектив-
ність діяльності підприємства, стало ство-
рення власного бренду бізнес-консультанта. 
Про це говорили засновниці креативної плат-
форми Будь в UA Аліна Щербина та Катерина 
Дорошевська.

Не менш важливо знати й основні прин-
ципи взаємодії консультанта з бізнесом. Про 
це йшлося у кейсі Ксенії Щавинської, спів-
засновниці, бізнес-девелопера, арт-дирек-
торки комунікаційної та маркетингової групи 
BeCentric, експертки в стратегічному марке-
тингу, побудові бізнес-екосистем і формуван-
ні клієнтських спільнот.

А чи знаєте ви, як надавати консалтингові 
послуги за кордоном? На це питання в онлайн 
відповів Дмитро Швець, співзасновник проєк-
ту з розвитку підприємництва n.cubator, гене-
ральний директор консалтингової компанії Start Global, викладач 
курсу експортної стратегії в Києво-Могилянській академії.

Юристка та медiаторка, випускниця kmbs, ав-
торка статей для видавництва «Приватний підпри-
ємець», консультант з питань партнерства Оксана 
Ратушна поділилася досвідом медіатора щодо по-
ведінки консультанта у кризових умовах.

Завершила роботу форуму Олена Берещук, вже 
відома представникам місцевого бізнесу спеціаліст 
з лідерства, мотиваційний спікер, засновник шко-
ли ораторського мистецтва, яка провела інтерак-
тивну практичну сесію із проведення презентацій 
та публічних виступів.

Насамкінець учасники і тренери подякували 
один одному за велику кількість практичної інфор-
мації і досвіду та нові можливості для руху вперед!
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У тренінгу взяли участь керівники відомих у Кро-
пивницькому ресторанів, кав’ярень та піцерій «Па-
радіз», «Scorini», «Авокадо», «Drova», «Аркада», «Ва-
ніль», представники місцевого Клубу рестораторів 
та ГО «Ресторанна гільдія».

Учасників привітала керівник Центру інформацій-
ної підтримки бізнесу Надія Пшенична, яка повідо-
мила, що головним завданням установи є підтримка 
місцевого бізнесу, насамперед інформаційна. Вона 

наголосила, що експерти Центру та торгово-про-
мислової палати готови надавати місцевим ресто-
раторам всебічну допомогу, в тому числі послуги 
внутрішнього аудиту ресторанних закладів. А вже 
восени планується провести блок тренінгів з підго-
товки ресторанного бізнесу до державних перевірок.

Проводила тренінг обласний координатор моло-
діжного руху Let’s do it, Ukraine, представниця руху 
School recycling world у Кіровоградській області, 
експерт з питань Угоди про Асоціацію України з ЄС 
Євгенія Ткаченко.

РЕСТОРАТОРИ КРОПИВНИЦЬКОГО 
НАВЧАЛИСЬ ЕКО ЛАЙФХАКАМ

6 серпня у Кіровоградській 
регіональній торгово-промисловій 
палаті відбувся тренінг на 
тему: «Відповідальне ведення 
ресторанного бізнесу. Еко лайфхаки 
для рестораторів».

Організатором тренінгу виступив 
Центр інформаційної підтримки 
бізнесу м. Кропивницького, що діє 
при Кіровоградській РТПП у рамках 
ініціативи EU4Business. Фінансову 
підтримку надав Німецький 
Федеральний Закордонний Офіс.



Бізнес та консультації

45ЗОВНІШСЕРВІС        2  2020 |

«Екологічна переорієнтація ресторану не просте 
завдання. Але велику справу можна розпочати із ма-
ленького кроку - відмови від пластикових трубочок 
для коктейлів. Миттєве естетичне задоволення від 
кольорової прикраси є занадто дорогим для еколо-
гії планети», - зазначила вона розпочинаючи заняття.

Під час тренінгу власникам та представникам рес-
торанного бізнесу запропонували додати в процеси 
ведення бізнесу моделі відповідального споживан-
ня, сформувати дієвий механізм сортування відходів, 
розробити новації для інформаційних та рекламних 
кампаній закладів.

Учасники дізналися про основні принципи Zero 
waste для ресторанного бізнесу, можливості сорту-
вання відходів у закладі, вітчизняні проекти з охоро-
ни навколишнього природнього середовища, з яки-
ми можуть співпрацювати ресторатори, на прикладі 
кращих європейських практик навчалися використо-
вувати екологічні тренди у власному закладі. 

За підсумками навчання учасники тренінгу склали 
екологічну стратегію для власного закладу.
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Організаторами ярмарку виступили Центр інформа-
ційної підтримки бізнесу, заснований при Кіровоградській 
регіональній торгово-промисловій палаті у рамках ініці-
ативи Європейського Союзу «EU4Business» за підтримки 
Європейського банку реконструкції та розвитку, облас-
на державна адміністрація, обласна рада та Міська рада 
міста Кропивницького.

Відкривали торгівлю президент Кіровоградської регі-
ональної торгово-промислової палати Ірина Саєнко, го-
лова обласної ради Олександр Чорноіваненко, перший 
заступник голови ОДА Ігор Кузьмін та міський голова м. 
Кропивницького Андрій Райкович. До привітань приєд-
нався і Академічний театр музики, пісні і танцю “Зоряни”.

Звертаючись до учасників та гостей ярмарку під час 
офіційного відкриття, президент Кіровоградської регіо-
нальної торгово-промислової палати Ірина Саєнко приві-
тала усіх бджолярів із професійним святом, та подякува-
ла їм за нелегку працю.

«Вже багато років Палата є креативним майданчи-
ком для практичних тренінгів, фінансових і юридичних 
консультацій, надання послуг у сфері імпорту продукції. 
Безліч разів ми виступали організаторами та партнерами 
бізнес-форумів, конференцій та семінарів для підприєм-

«KROPhoney fest»  
- ПОЧАТОК, ЩО ЗАСЛУГОВУЄ ПОВАГИ

ців. А сьогодні торгово-промислова палата вперше стала 
майданчиком для торгівлі та тематичної виставки декора-
тивно-ужиткового мистецтва. Наше гасло - сила в дії! Ми 
завжди готові надати допомогу і великому і малому під-
приємцю, щоденно підтримувати вас і добрим словом і 
корисною справою!», - наголосила вона.

Також Ірина Саєнко нагадала, що КРТПП є постійним 
благодійником, що готовий допомагати не лише бізнесу. 
Тож під час відкриття ярмарку вона передала свіжий мед 
для дітей, що проходять лікування у дитячий обласній лі-
карні, розміщеній по сусідству із ярмарком.

19 серпня, у День пасічника, на території 
Кіровоградської регіональної торгово-
промислової палати пройшов І медовий 
ярмарок «KROPhoney fest». 
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Свою продукцію представили 25 пасічників Кіровоград-
щини. До продажу пропонували мед, крем-мед, пилок, про-
поліс, горіхи з медом, медові напої, свічки, варення, медо-
ві хлібобулочні вироби, продукцію для фітотерапії, технічні 
засоби для бджільництва, а також фрукти.

На початку ярмарку усі товари освятив священнослу-
житель Кіровоградської єпархії Української Православної 
Церкви митрофорний протоієрей Петро Сидора.

Жителі міста мали гарну нагоду закупити у свято Спа-
са медові продукти безпосередньо від виробника: якісну, 
перевірену, за привабливою ціною. 

Окреме місце посіла локація декоративно-ужитково-
го мистецтва, де 17 майстрів Кіровоградщини презентува-
ли тематичні вироби з дерева, лози, бісеру, а також ткан-
ні вироби - гобелени, килими, ляльки, сумки та продукцію 
гончарства. 

А справжню втіху дітлахам подарувала розміщена на 
ярмарку фотозона, розроблена майстрами у самобутньо-
му українському стилі.

Усі учасники ярмарку отримали дипломи від організато-
рів та, що найважливіше, вдячність від покупців.

Загальна торгівельна площа ярмарку склала більше 1800 
кв. м. Особливу увагу організатори приділили додержанню 
вимог адаптивного карантину. Вхід на територію ярмарку 
був можливий тільки у захисних масках, після проходжен-
ня процедури скрінінгу. Дезінфектори для рук та однора-
зові рукавички розміщувались одразу при вході та по всій 
території ярмарку. А постійною вимогою до гостей ярмар-
ку стало дотримання соціальної дистанції - 1,5 м.
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Конференція проводилась Цен-
тром інформаційної підтримки бізне-
су, що діє при КРТПП, у рамках ініці-
ативи ЄС #EU4Business за підтримки 
Європейського банку реконструкції 
та розвитку в Україні. Співорганіза-
тором конференції виступив депар-
тамент агропромислового розвитку 
Кіровоградської ОДА.

Традиційно відкрила конференцію 
керівник Центру інформаційної під-
тримки бізнесу м. Кропивницького 
Надія Пшенична, яка розповіла про 
діяльність Центру і Кіровоградської 
регіональної торгово-промислової 

палати, їх ініціативи на підтримку 
пасічників.

Із вітальним словом до бджоля-
рів звернувся заступник Міністра 
розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства Тарас Висоць-
кий, який брав участь у конференції 
онлайн із застосуванням техноло-
гій Інтернет.

Протягом 6-ти годин учасники за-
ходу обговорювали проблеми галузі 
в Україні та її центральному регіо-
ні. Дискусійними виявились питан-
ня державної підтримки бджолярів, 
можливої кооперації та кластеризації 

19 серпня, разом із медовим ярмарком «KROPhoney fest», 
у Кіровоградській регіональній торгово-промисловій палаті 
відбулася однойменна конференція пасічників.

У заході взяли участь майже 100 виробників медової продукції 
з Кіровоградщини та сусідніх Черкаської, Полтавської та 
Дніпропетровської областей. 

В КРТПП НА ДЕНЬ ПАСІЧНИКА  
ОБГОВОРЮВАЛИ ПРОБЛЕМИ БДЖОЛЯРСТВА
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В КРТПП НА ДЕНЬ ПАСІЧНИКА  
ОБГОВОРЮВАЛИ ПРОБЛЕМИ БДЖОЛЯРСТВА

господарств, реалізації продукції 
бджільництва в Україні та за її ме-
жами. Обговорювали також мож-
ливі зміни та актуалізацію Закону 
України «Про бджільництво», мож-
ливості органічного виробництва 
у медовому господарстві, його по-
єднання із зеленим туризмом, а 
також можливості застосування 
нових технологій, зокрема техно-
логії ефективних мікроорганізмів.

Спікерами конференції висту-
пили Марія Чорна - директор де-
партаменту агропромислового 
розвитку Кіровоградської ОДА, 
Андрій Кравченко заступник ди-
ректора департаменту аграрної 
політики Мінекономіки, Олександр 
Лозовицький - керівник експерт-
ної групи політики якості директо-
рату сільського розвитку Мінеко-
номіки, Наталія Лісняк - начальник 
управління інвестиційної діяльно-

сті та туризму Кіровоградської 
ОДА, Катерина Чирта-Сінельник 
- виконавчий директор компанії 
«ЕМ Україна», представника япон-
ської корпорації ERMO на території 
України, знані на Кіровоградщині 
та за її межами пасічники Андрій 
Варава, Сергій Гриньов, Костян-
тин Козирєв, Олександр Оньша.

За результатами конференції 
пасічники сформулювали низку 
пропозицій та питань до уряду, 
які ближчим часом будуть пере-
дані до профільного міністерства, 
а також розробили спільну стра-
тегію подальшого розвитку галу-
зі в Україні.

Окрему увагу організатори при-
ділили заходам безпеки - кожен 
пройшов через скрінінг, скори-
стався антисептиком для рук, а 
під час усього заходу було орга-
нізоване дотримування соціальної 

дистанції, часткове прибирання та 
провітрювання зали для проведен-
ня навчань.



Члени палати

«ПРОФІ СТАН»

ОБЛАСНА БАЛЬНЕОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ У 
ЗНАМ’ЯНЦІ НА КІРОВОГРАДЩИНІ

 «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5–7–9%  
ВІД ПРИВАТБАНК»
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Підприємство має у своєму розпорядженні 5800 м² 
виробничих площ. На них розміщені понад 100 одиниць 
різного технологічного устаткування: металообробного, 
пресового, зварювального, вантажопідйомного та ін. Ми 
маємо в своїй структурі виробниче (технологічне) бюро, 
яке розробляє необхідну документацію.

Також на підприємстві налагоджено випуск техніки для 
виробників с/г продукції, такої як:

– візки до жаток як вітчизняних так і імпортних 
комбайнів довжиною 7–9,10,11м, масою 2,8–5т; 

– зернометачі ЗМ-60М, ЗМ-90А, ЗМ-120
– завантажувач насіння бортовий ЗС-30М;
– борони пружинні БП-7, -14;
– пристосування для тр-ки сівалок ПТС для 

GASPARDO, OPTIMA, SFOGGIA, MATER MACC, MASKAR, 
SEMEATO, KLEINE, VESTA; 

– борони-мотики БІР захватом 3–14м; 
– каток-подрібнювач КЗН-6; 

– каткі кільчасто-шпорові і наливні 
– культиватори суцільного обро-

бітку КПС-4 -8, КШУ-6,2, КПП-4; 
– візок для розкидачів добрив ТРП-3,2; 
– ковші зернові до телескопічних 

маніпуляторів;
– зчіпки для агретування кульвато-

рів, сівалок.
Підприємство атестовано за сис-

темою ISO 9001:20105 і має відповід-
ний сертифікат. Продукція експортується у Руму-
нію, Болгарію, Молдову, Молдавську Придністровську 
Республіку.

Крім того підприємство виконує слідуючі роботи:
– проектування, виготовлення і монтаж різних ви-

дів металоконструкцій; 
– проектування і виготовлення нестандартного 

устаткування, комплексів і агрегатів;
– капітальний ремонт металообробного, коваль-

сько-пресового, підйомно – транспортного та інших 
видів обладнання;      

Володіючи прекрасною технологічною базою і кваліфі-
кованими фахівцями ми готові виконати Ваші замовлення 
якісно і в короткі терміни.    З огляду на, що підприємство 
самостійно розробляє, виготовляє і проводить монтаж не-
обхідного Замовнику обладнання, то вартість надаваних 
нами послуг найоптимальніша

Підприємство «Профі Стан» організовано в січні 2007 
року на базі нестандартного і ремонтного виробництва 
заводу «Червона Зірка» - провідного підприємства 
в сільськогосподарському машинобудуванні 
України, заснованого в 1874 році англійцями 
Робертом і Томасом Ельворті. 
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Лікарня розташована в зоні помірного, теплого, 
відносно вологого клімату, де відсутні різкі темпе-
ратурні коливання повітря, що не викликає у хво-
рих метеотропних реакцій і дає можливість не пе-
реривати курсового лікування.

ОБЛАСНА БАЛЬНЕОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ 
У ЗНАМ’ЯНЦІ НА КІРОВОГРАДЩИНІ

Багатопрофільний лікувальний реа- 
білітаційний санаторний заклад де 
забезпечується високоефективне лікування 
захворювань і травм опорно-рухового 
апарату, серцево-судинної та нервової 
систем, гінекологічних захворювань, 
захворювань шлунково-кишкового тракту, 
шкіри, ендокринної системи та захворювань, 
викликаних порушеннями обміну речовин.
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Віддаленість від промислових об’єктів, чисте, на-
сичене фітонцидами та ефірними сполуками повітря 
забезпечують гарний настрій, душевний спокій, чу-
довий відпочинок та, як підсумок, гарантують мак-
симальне оздоровлення хворих. Знам’янська баль-
неологічна лікарня має комплекс будівель, до яких 
входять:- Спальний корпус оснащений двома ліфта-
ми та однокімнатними і двокімнатними номерами для 
розміщення в номері одної, двох осіб в тому числі й 
номери категорії «Люкс» оснащенні кондиціонерами. 
У всіх номерах є душ, туалет, телевізор, холодильник. 
Всі корпуси лікарні з`єднані теплими переходами;

- Лікувально-діагностичний корпус оснащенний 
сучасним медичним та кліматичним обладнанням;

- Їдальня з двома залами оснащенна сучасним ку-
хонним та кліматичним обладнанням;

- Клуб з танцювальним та кіно- залами.
На території лікарні є літні альтанки та автостоянка.
Поруч з лікарнею розташовані магазини та кафе. 

Неподалік - 2 водойми де можна чудово відпочити, 
як дорослим так і дітям. Лікарня також пропонує до-
даткові послуги:

- Інтернет (зона wi-fi) 
- Розважальні програми (танці, концерт),
- Бібліотека.А
- Шашлична, для самостійного приготування страв;
- Екскурсії по пам`яткам Кіровоградської та Чер-

каської областей;
а також пральні машинки, пічки ЗВЧ, праски, ра-

діоприймачі FM та настільні ігри: теніс, футбол, шаш-
ки, шахмати, доміно.

До послуг православних віруючих гарна каплич-
ка, адже для успішного лікування слід займатися не 
тільки фізичним тілом, а й душею хворої людини. 
Тому наша лікарня є воістину храмом здоров`я. Гос-
тей зустрічає доброзичливий персонал, який з пер-
ших хвилин створює атмосферу затишку та турботи
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Ростиславе Володимировичу, чи реально отри-
мати доступний кредит у ПриватБанку? Чи всі 
можуть розраховувати на дешеві кошти чи лише 
обрані?

Перша і головна вимога до бажаючих отримати до-
ступне фінансування -  бізнес має бути реально дію-
чим, працювати прозоро і чесно та не приховувати ре-
альних доходів. Якщо у Вас вже є власне обладнання, 
приміщення, технології - в очах банку Ви - надійний по-
зичальник. Будь-яка спроба працювати «в тіні», «опти-
мізувати» податки стає на заваді отримання кредитних 
коштів. Ми працюємо лише з прозорим бізнесом, який 
веде справи «в білу», чесно показуючи всі прибутки. 
Слід дбати і про репутацію бізнесу: не бути причет-

ним до шахрайських схем чи корупції, не мати непо-
гашених боргів та не перебувати в «чорних списках 

НБУ» - вчасно повертати усі кредити. Отрима-
ти пільгове фінансування можуть як підприєм-

ці-початківці, так і працюючий бізнес, зареє-
стрований в якості фізособи-підприємця або 
юридичної особи. Кінцевим власником біз-
несу має бути громадянин України та бути 
прибутковим протягом останніх 12 місяців. 

Отримати фінансування за програмою 
“5-7-9” можна за будь-яким з таких кредит-
них продуктів банку як інвестиційний кре-
дит, КУБ із заставою, кредит на придбан-

ня основних засобів, а також бізнес-іпотеку 
та відновлювальні кредитні лінії на суму до 

25% від вартості фінансування інвестиційно-
го проекту, а також можна рефінансувати старі 

кредити зі зменшенням відсоткової ставки. Щоб 
стати учасником програми, достатньо подати за-

явку онлайн на спеціальній сторінці офіційного сайту  
банку - www.pb.ua

Я не теоретик, і не демагог, я - практик, тому в під-
твердження своїх слів:  з початку нинішнього року ко-
манда МСБ Кіровоградської філії зробила неймовірне 
- наш внесок у чистий приріст кредитів ПриватБанку 
по малому та середньому бізнесу країни склав 25% 
всієї суми! Звертайтеся до лідера!

На початку року в Україні анонсовано 
старт державної програми   «Доступні 
кредити 5–7–9%». Це вже не перша 
програма уряду, яка анонсує підтримку 
малого та середнього бізнесу. Та чи 
працює програма, чи з’явився вагомий  
аргумент аби діяти тим, хто вагався 
започаткувати власну справу, 
розширити вже діючу або модернізувати 
виробництво?  Чи доступні кредити 
для бізнесу стали реальністю, ми 
дізнавалися у керівника регіонального 
управління ПриватБанку Ростислава 
Масло.
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Які переваги у порівнянні з кредитами на зви-
чайних умовах банку, в чому особливість саме 
цієї програми?

Основна особливість цієї програми - дешеві, до-
ступні кошти на розвиток та становлення бізнесу. У 
2020-му з бюджету України виділили 2 млрд грн на 
компенсацію кредитів за програмою «Доступні кре-
дити 5-7-9%». Це означає, що програмою може бути 
охоплено до 30 мільярдів гривень кредитів. 

Залежно від дати заснування бізнесу та його роз-
міру, а саме річного обігу, у рамках програми діють 
чотири відсоткові ставки:  

● 3% річних - для бізнесу з виручкою до 100 млн 
грн (для кредитів на запобігання пандемії COVID-19 
та подолання її наслідків);

● 5% річних - для бізнесу з виручкою до 50 млн 
грн (за умови створення щонайменше 2 робочих 
місць протягом першого кварталу);

● 7% річних - для бізнесу з виручкою до 50 млн грн;
● 9% річних - для бізнесу з виручкою до 100 млн грн.
Ставка може знизитися і до 5% річних, якщо Ви 

будете створювати робочі місця. До того ж макси-
мальна сума кредиту не обмежується, а точніше об-
межується лише показниками кредитоспроможності 
кожного конкретного потенційного позичальника - 
ми дбаємо аби наші клієнти мали змогу повернути 
кошти, а не приростити борги. Більш того, можна от-
римати кредит і під 0% - на погашення вже наявного 
боргу. Важливо, щоб дохід у еквіваленті був до 10 
млн євро на рік. Тут також максимальна сума кредиту 
не обмежується. Але є обмеження, як і під час отри-
мання кредитів: загальна сума підтримки від держа-
ви за три роки на всю групу пов’язаних із бізнесом 
осіб не може перевищувати 200 тисяч євро в екві-
валенті: сума для малого бізнесу більш ніж істотна.

 Умови надання невідновлювальної Кредитної лінії:
Строк до 5 років

Сума від 100 000

Сума кредиту до 80% від вартості інвестиційного проекту

Ставка ● 7% або 9% річних - у першому кварталі (залежить від суми отриманого доходу на групу за останній звітній рік).
● Від 5% до 9% річних - з наступного кварталу (залежить від кількості нових робочих місць, переглядається щокварталу)

Компенсація %  
від держави Щомісяця на рахунок відсотків

Спосіб видачі Траншами на рахунок постачальника з контролем відповідності цільовому використанню

Графік Рівними частинами або адаптований (відстрочення сплати тіла кредиту для аграріїв - до 6 міс.), погашення % - щомісяця 1-го числа).

Забезпечення Нерухомість/автотранспорт/СГТ/обладнання + порука від фізичної особи - власника бізнесу (для юридичних осіб)

Комісія 1%/1,5% (разова під час видачі кредиту) - для наявного бізнесу/стартапів

Обов’язкові умови Для стартапів: наявність якісного бізнес-плану (пройти навчання можна за програмою https://sme.gov.ua/579start/) 

Що стосується переваг:
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Чи багато охочих отримати кредит від Прива-
тБанку за програмою  “Доступні кредити 5–7–9%”?

З початку роботи програми до ПриватБанку на-
дійшло майже 20 тис. заявок на отримання фінансу-
вання. За попередніми оцінками наших аналітиків, 
розглянути фінансування за антикризовими програ-
мами банк зможе щодо не менше ніж 50 000 компа-
ній та підприємців малого і середнього бізнесу, яких 
ми обслуговуємо.В тому числі це стосується програ-
ми рефінансування вже виданих кредитів на розви-
ток малого бізнесу, а також пільгового фінансуван-
ня оборотного капіталу для підприємств медичного 
та аграрного сектора. За даними дослідження бан-
ківського ринку України, проведеного GFK Україна, 

сьогодні послугами ПриватБанку користуються 64% 
українських компаній і 74% вітчизняних підприємців.

Слід наголосити, що програма постійно вдоско-
налюється та доповнюється. Ми маємо постійний ді-
алог з органами державної влади, які дослухаються 
до наших пропозицій. Так, з моменту її запуску змі-
нилися і терміни, і деякі умови, і навіть суми. Цього 
року ми плануємо направити на фінансування МСБ 
не менше 10 млрд грн. 

До речі, наше регіональне управління посідає 
перше місце в країні з фінансування бізнесу. Кори-
стуючись нагодою дякую співробітникам за працю, 
клієнтам - за довіру. 

“Ресторан “Sorrento”  завжди радий вдосконалюватись 
заради своїх відвідувачів. І можливість оформлення 
інвестиційного кредиту під низькі відсотки для  оновлення 
меблів ресторану та літнього майданчика  надає змогу бізнесу 
розвиватись та вдосконалюватись навіть в умовах пандемії” – 
розповідає Олександр Жердієв, директор ресторану “Sorrento”.

“Бізнес має працювати за будь-яких умов. Моя перукарня 
давно потребувала ремонту та осучаснення обладнання. У 
ПриватБанку розповіли про можливість отримання дешевого 
кредитування. Спочатку навіть не повірила. Скажу відверто, 
все працює і жодних підводних каменів. Тепер моя перукарня 
стане найкращою у Долинській, – ділиться враженнями 
Світлана Сунсіна, власниця перукарні у м. Долинська.

“Моє господарство постійно потребує оновлення техніки 
для підвищення ефективності. Тому коли у ПриватБанку 
розповіли та на цифрах показали, що я маю можливість 
придбати нову імпортну техніку під низькі відсотки, радості 
не було меж. Програма “5–7–9” дійсно працює і ми щомісяця 
при сплаті відсотків це відчуваємо” – стверджує Катерина 
Баширова, власниця ФГ “Агроес”



57ЗОВНІШСЕРВІС          2  2020 |

КОМЕРЦІЙНІ  ПРОПОЗИЦІЇ 

КАЗАХСТАН

 Казахстанська торгова мережа «Діна» розгляне 
пропозиції українських виробників харчових продуктів. 
Мережа роздрібної торгівлі «Діна» в РК включає 10 
супер- та гіпермаркетів і магазинів оптової торгівлі 
в Південній і Західній частині Казахстану.

🏢 Республіка Казахстан, м. Актобе, 
пр. Абілкайир хана, 86. 
Особа, відповідальна за контакти з українськими 
виробниками: Касимов Оринбасар Тасболатович 
☎  +7-701-871-12-02
✉ com.dir@dina.com

Казахстанська група компаній «РОКОС» розгляне пропозиції 
українських виробників заморожених м’ясних, ковбасних 
виробів, риби, а також солодощів. «РОКОС» є однією 
з найбільших дистриб’юторських компаній Казахстану, 
яка спеціалізується на виробництві й реалізації м’ясних 
та ковбасних виробів, а також переробці риби. 

🏢 010000, Республіка Казахстан,  
м. Нур-Султан, вул. Пушкіна, 75
Особа, відповідальна за контакти з українськими 
виробниками: Маліка Махмутова
☎  +7-701-871-12-02
✉ m.makhmudova@rokos.kz

Чеська компанія “ENDERMANN s.r.o.” (http://www.endermann.
cz) шукає постачальників/виробників соняшникової олії. 
Компанія готова здійснювати тривалу оптову закупівлю 
соняшникової олії обсягом 24 тони в класичних упаковках 
ємністю 1 літр з періодичністю поставок в 3 фури/тиждень.
Контактна особа для обговорення умов 
співробітництва Ян Месічка (Mr. Jan Měsíček)

☎  +420 737 177 736
✉ office@endermann.cz

Компанія «Mahaas Sdn.Bhd.» (Малайзія) шукає в Україні 
постачальників/виробників соняшникової та інших видів олії.
Negotiation languages English. Information on possible 
areas of cooperation with Ukrainian partners (Please, 
specify product type, amount needed, etc.) 

🏢 Company address Level 36, Menara 
Citibank. 165 Jalan Ampang 50450 KL
✉ sales@mahaas.com.my
✉ sales@mahaastimber.com.my

ТОВ «Швейне виробництво «Мрія Є» (м. Кропивницький) 
виготовляє захисні одно- та багаторазові маски.
Маска захисна одноразова виготовляється з трьох шарів 
нетканого гіпоалергенного матеріалу спанбонд різної 
щільності та має на переніссі металевий фіксатор. Маска є 
засобом індивідуального захисту і не є медичним виробом.
Вартість маски - 4,5 грн/шт. Пакування 
здійснюється в пакети ПВХ по 500 шт.
Маска захисна багаторазова виготовляється 
з двох шарів натуральної тканини, внутрішня 
частина - біла або чорна (в залежності від кольору 
зовнішньої частини), 100% бавовна. Маска є засобом 
індивідуального захисту і не є медичним виробом.
Вартість маски захисної многоразової - 15 грн/шт.
Крупним оптовим покупцям знижка.) 

🏢 25006, м. Кропивницький, 
 вул. Можайського, 43, оф. 3
☎  +380662295057
✉ office@mriyae.com.ua

СП ТОВ «Export group invest» (Республіка Узбекистан) 
зацікавлена у імпорті з України цукру та олії соняшникової. 
Компанія просить надати комерційні пропозиції 
підприємств з України на умовах самовивозу товарів 
та на умовах транспортування їх до Узбекистану 
з врахуванням обсягу закупівлі 10-15 тис. тонн на 
рік для олії, 1 тис. тонн на місяць для цукру
- CID/DAP кордон Р. Узбекистан, залізнична 
станція Сари-агач (код станції 70410)
- CID/DAP Samarkand, Р. Узбекистан, залізнична 
станція Самарканд (код станції 727809)
- на умовах FCA самовивіз продукції

🏢 ул. Регистанская 2А, Самарканд, Узбекистан 140120
☎  +998-94-5332222
✉ info@export-group-invest.uz

ЧЕХІЯ

МАЛАЙЗІЯ

УКРАЇНА

УЗБЕКИСТАН
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Зовнішня рекламаЗовнішня реклама
Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата пропонує площі для розміщення  

зовнішньої реклами на стаціонарних конструкціях, вздовж вул. Одеської та вул. Гоголя (м. Кропив-
ницький), довкола приміщення КРТПП. 

Вулиці з активним пішохідним та автомобільним рухом, тож вашу рекламу щодня бачитимуть сотні 
людей. А розміщення реклами безпосередньо біля КРТПП, основною метою якої є підтримка бізнесу, 
підвищуватиме довіру до вас.

Замовити рекламу або отримати консультації можна за телефонами:
(0522) 30-87-24, (050)488-44-43

Пишіть нам на e-mail: fin@chamber.kr.ua

Реклама на наших конструкціях:
– Офіційно дозволена органами місцевого  
самоврядування; 
– Виготовляється з водо-, морозостійких  
довговічних матеріалів та використовується 
кілька років; 
– Не засмічує місто;
– Під нашим постійним наглядом



Юридичні послуги

Форс-мажорні обставини

Третейський суд

Центр бізнес-медіації

Зовнішньоекономічна діяльність

Центр інф. підтримки бізнесу

Інвестиції та інновації

публічні закупівлі

Навчальний центр

Перекладацькі послуги

Сертифікація походження

Експертиза товарів

Оцінка майна

Штрихове кодування

Реєстрація торгової марки

Карнети АТА

Інформаційні послуги

Виставки

Реклама і PR

Конференц-сервіс

вул. Преображенська, 79-А
+38 (0522) 30-87-24
 +38 (050) 488-44-43
www.chamber.kr.ua


