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Рухаємося до
Європи
Вже чотирнадцять років поспіль у травні Україна
відзначає «День Європи», і для українців це свято
асоціюється фактично не з «днем народження»
Європейського Союзу, а скоріше з мрією про
європейські цінності.

Рівність всіх громадян, дотримання прав і свобод,
забезпечення верховенства права, цінність та недоторканність приватної власності – це ті фундаментальні правила, якими вже багато років керуються
європейські держави. І дуже шкода, коли в Україні ці
поняття стають предметом спекуляцій та популізму.
Основа європейського суспільства – це заможній
середній клас. І він охоплює переважно представників малого та середнього підприємництва.
Розуміючи це, Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата вносить свій вклад в побудову
сильної європейської України, адже допомагаючи
бізнесу, ми розвиваємо суспільство.
За останні декілька місяців нами було розпочато
новий спільний проект з лобіювання інтересів малого та середнього бізнесу, у співпраці з департаментом
інфраструктури та промисловості Кіровоградської
ОДА підготовлено інвестиційну карту корисних копалин області.

Для стимулювання міжнародної торгівлі були посилені напрямки ділового туризму, експортної підтримки та державних закупівель. Як результат – за
сприяння ТПП представники кіровоградських ділових кіл відвідали виставку домашнього текстилю
«Evteks 2016» (Туреччина) та китайську виставку товарів для дому «China Homelife Show 2016»
(Польща). А участь у проекті ProZorro, ексклюзивним представником якого в Кіровоградській області стала експерт ТПП Людмила Солонар, допоможе
компаніям регіону взяти участь у державних закупівлях в країнах ЄС.
Також Кіровоградська торгово-промислова палата на своєму прикладі реалізовує принцип соціальної
відповідальності бізнесу, долучившись до організації
проектів «Стратегія фірми – 2016» та «Зцілююча
сила мистецтва».
Завдяки новим ініціативам ми рухаємось вперед,
крок за кроком наближаючись до європейського
майбутнього.
Ірина Саєнко,
президент Кіровоградської регіональної
торгово-промислової палати

4

|

ЗОВНІШСЕРВІС

|

№ 2 (047) 2016

ХРОНІКА ПОДІЙ

Всеукраїнська
нарада
з питань медикопсихологічної реабілітації
учасників АТО.
31 березня 2016 року в Кіровоградській РТПП за
участі заступника Міністра охорони здоров’я В. Шафранського відбулась нарада «Організація та удосконалення системи медико-психологічної реабілітації учасників АТО».
Метою наради був обмін досвідом та напрацювань
ефективної моделі медико-психологічної реабілітації та
супроводу учасників АТО та членів їх родин.
Серед учасників наради – голова Кіровоградської
ОДА С. Кузьменко, голова Кіровоградської обласної ради О. Чорноіваненко, голова Державної служби
України у справах ветеранів війни та учасників АТО А.
Дерев’янко, директор Українського Державного медикосоціального центру ветеранів війни Ю. Гриненко, голо-

вні лікарі обласних госпіталів, керівники обласних центрів допомоги учасникам АТО, громадські організації,
волонтери.
Місцем проведення Кіровоград став не випадково. В
нашому обласному госпіталі є важливі напрацювання з
цих питань, обговорення яких вже на всеукраїнському
рівні стало актуальним. За словами В. Шафранського Кіровоградський госпіталь є одним з лідерів по лікуванню
військовослужбовців в Україні.
Учасники наради результатом своєї роботи бачать
пропозиції центральним органам виконавчої влади, регіональній владі стосовно вжиття невідкладних заходів
щодо вирішення проблемних питань та втілення передового досвіду на території всієї країни.

Нові можливості
для бізнес-об’єднань
14 квітня 2016 року завершилась освітня
програма «Розвиток спроможності українських
бізнес-об’єднань, ТПП та аналітичних центрів
щодо спільного формування та просування
місцевого порядку денного».
Теоретичні знання з основ аналізу політичного процесу, алгоритму успішної адвокасі-кампанії, залучення
коштів для вирішення соціальних проблем та потреб
бізнесу, а також інші корисні теми надали кожному учаснику ті знання, які безпосередньо можна застосувати на
практиці. Провідні українські експерти надали учасникам
програми алгоритм створення успішної кампанії з лобіювання та адвокації малого та середнього бізнесу, моделі та
особливості проведення комунікаційної кампанії як одного з ключових компонентів адвокації, а також інструменти фандрейзингу для успішної реалізації проектів.

Сертифікати про успішне закінчення навчальних програм за напрямками «Формування та просування місцевого порядку денного бізнесу» та «Формування адвокаційної та комунікаційної кампаній для просування
порядку денного бізнесу. Інструменти фандрейзингу»
отримали представники Кіровоградської РТПП Ігор Філіпов та Олег Хмуренко.
Організатор програми – Представництво Центру міжнародного приватного підприємництва СІРЕ (США) в
Україні.
№ 2 (047) 2016
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Гендерне
бюджетування в Україні
Кіровоградська версія та
перспективи реалізації проекту

Результати гендерного бюджетного аналізу обласних цільових соціальних програм
розвитку важливих галузей, які фінансуються з місцевих бюджетів, презентували та
обговорили спочатку в Кіровоградській РТПП, після чого продовжили
обговорення в Києві.
У 2016 році, відповідно до Угоди між Міністерством
фінансів України та Шведським агентством міжнародного
розвитку продовжується реалізація проекту «Гендерне
орієнтоване бюджетування в Україні». Завданням, яке
ставиться на другому етапі реалізації проекту, є апробація
результатів та рекомендацій робочих груп пілотних областей і м. Києва.
До другого етапу залучено й інші області, зокрема Кіровоградську. Для здійснення гендерного аналізу в нашій
області робоча група обрала програми у галузі молодіжної політики та фізичної культури і спорту, які фінансуються з місцевих бюджетів.
18 та 19 квітня в Кіровоградській торгово-промисловій палаті відбувся тренінг щодо проведення гендерного
аналізу програм, видатків бюджету та розробки рекомендацій по внесенню змін до програм, а також результативних показників їх виконання для Робочої групи з
реалізації в Кіровоградській області проекту «Гендерне
бюджетування в Україні».
В тренінгу взяли участь національні експерти, президент Кіровоградської РТПП – місцевий консультант Ірина Саєнко і представники структурних підрозділів Кіро6
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воградської ОДА.
Предметом обговорення стали програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки та «Молодь
Кіровоградщини» на 2011-2015 роки.
Крім того, учасники тренінгу, працюючи в групах, підготували рекомендації щодо внесення змін до програм та
результативних показників їх виконання (з метою вирішення виявлених проблем гендерної нерівності) та план
дій на 2016-2018 роки.
Наступним кроком стала презентація напрацьованого
на Всеукраїнському рівні. До складу робочої групи Кіровоградської області, яка 18 травня цього року презентувала результати аналізу програм у Києві, увійшли президент
КРТПП Ірина Саєнко, заступник директора департаменту фінансів Кіровоградської ОДА Анжела Анісімова та
заступник начальника управління освіти, науки, молоді та
спорту Кіровоградської ОДА Уляна Соколенко.
Довідка: проект «Гендерно-орієнтоване бюджетування в Україні» фінансується Шведським агентством міжнародного розвитку (SIDA) та впроваджується консорціумом у складі трьох консультаційних компаній: Indevelop,
CPM та НІРАС.

ХРОНІКА ПОДІЙ

«Відкриваємо країни.
Об’єднуємо бізнес»
Кіровоградська делегація на чолі з
президентом Кіровоградської РТПП Іриною
Саєнко взяла участь у ІІ Національному форумі з
підтримки експорту.
27-28 квітня 2016 року в Торгово-промисловій палаті
України за підтримки Кабінету Міністрів пройшов ІІ Національний форум з підтримки експорту «Відкриваємо
країни. Об’єднуємо бізнес».
На форум прибули понад 700 експортерів з усіх куточків України та бізнес-делегації з 17 країн світу.
Президент ТПП України Геннадій Чижиков зазначив,
що початок роботи Форуму є новим діалоговим майданчиком для бізнесу та влади, який побудований на засадах
рівності, компетентності та актуальності порушених проблем і запропонованих варіантів рішень. Захід покликаний допомогти поліпшити умови ведення бізнесу в Укра-

їні, розширити експортно-імпортні зв’язки та залучити
інвестиції в країну.
Крім того, у рамках Форуму відбулося нагородження
переможців конкурсу «Кращий експортер року», організатором якого стали Київська торгово-промислова палата
та Київська міська державна адміністрація.

Актуально про сферу публічних
(державних) закупівель

Реформу державних закупівель на Кіровоградщині просувають шляхом плідної
співпраці Кіровоградської РТПП, бізнесу, органів державної влади та місцевого
самоврядування.
З набранням чинності Закону України «Про публічні
закупівлі» державні підприємства, установи та організації у 2016 році повинні поступово перейти на систему публічних закупівель та здійснювати придбання необхідних
товарів, робіт та послуг лише з використанням системи
ProZorro.
Нова система повністю змінює усталений рокам підхід
до використання бюджетних коштів. Проте, як і раніше,
введення нових законодавчих норм у даній сфері потребує детальних роз’яснень та практичних порад щодо користування сучасними механізмами публічних закупівель.
Тож 25-26 квітня 2016 року в Кіровоградській РТПП
пройшов семінар з питань застосування електронних закупівель.
У семінарі взяли участь співробітники державних підприємств та установ Кіровограда, Олександрії, Новомиргородського та Олександрівського районів, а також представники бізнесу.

Під час заходу розглянули широкий спектр питань –
від організації торгів відповідно до Закону України «Про
публічні закупівлі» до контролю та відповідальності за
порушення законодавства. У тому числі: ключові нововведення законодавства, практичні аспекти роботи у системі
ProZorro, особливості складання тендерної документації
та пропозицій за новими правилами, порядок проведення
відкритих торгів, конкурентного діалогу та переговорної
процедури закупівлі.
№ 2 (047) 2016
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Нові бізнес-горизонти:
корпоративні онлайн закупівлі

Спеціалісти Кіровоградської РТПП Людмила Солонар та Віктор Ладутько взяли участь в
семінарі, на якому ознайомились з особливостями і перевагами корпоративних онлайн
закупівель на електронному торговельному майданчику, а також проаналізували
можливі ризики при переході бізнесу на систему ЕТМ.
14 квітня 2016 року у Торгово-промисловій палаті
України пройшов семінар на тему: «Корпоративні онлайн
закупівлі на електронному торговельному майданчику.
Нові можливості для малого та середнього бізнесу».
Захід проходив у рамках засідання Комітету підприємців малого та середнього бізнесу при ТПП України, і його
проведення обумовлено тим, що з 1 серпня цього року
вводиться в дію Закон України «Про публічні закупівлі»,
проте більшість підприємців і досі належним чином не
ознайомлені із системою ЕТМ, її особливостями, перевагами та принципом роботи.
Відкриваючи семінар, президент ТПП України Геннадій Чижиков зазначив, що нова система відкриває нові
перспективи для українського бізнесу, не дивлячись на деякі її недоліки та недосконалість.
Під час семінару серед іншого обговорили питання
юридичного супроводу корпоративних онлайн закупівель, особливості оподаткування при операціях з ЕТМ,
можливості системи «ProZorro» та інші.
8

|

ЗОВНІШСЕРВІС

|

№ 2 (047) 2016

Загалом учасники семінару дійшли спільної згоди у
тому, що нові технології проведення корпоративних закупівель – це не тільки нові можливості, а й черговий крок
у подоланні корупції в країні. Проте цю систему слід вдосконалювати та робити максимально зрозумілою для бізнесу.

ДО ВАШИХ ПОСЛУГ

Переймаємо
зарубіжний досвід
лобіювання
Представник Кіровоградської
РТПП відвідав дводенний семінар
професійного лобіста Гамбурзької ТПП
Геннінга Фінка та представив власний
лобістський проект.
19 та 20 травня 2016 року в ТПП України пройшов
третій, завершальний модуль семінару навчального курсу
на тему: «Професійне представлення інтересів та лобіювання – розбудова структур політичного консультування
для економічних палат в Україні».
Лектор семінару – Геннінг Фінк – досвідчений лобіст
Торгової палати Гамбурга при Федеральному уряді у Берліні надав слухачам практичні знання та дієві інструменти
у сфері представлення інтересів та лобіювання, а також
показав, які методи й підходи, з його точки зору, забезпечать досягнення успіху. Німецький спеціаліст відмітив
важливість залучення членів торгово-промислових палат
до будь-якої лобістської кампанії, адже саме бізнес і його
вагоме слово є запорукою потужності організації.
Крім того, під час семінару регіональні торгово-промислові палати представили власні проекти – результати

лобіювання. Їх обговорили й оцінили. Таким чином, учасники отримали для власної роботи стандартизовану добірку проектів із лобіювання.
Відмітимо, що свій лобістський проект в інтересах
громади Кіровограда «Місто без відходів», який передбачає будівництво сміттєпереробного заводу, представив
начальник договірно-правового відділу Кіровоградської
РТПП Олег Хмуренко.

Свято вишиванки в Кіровоградській РТПП
Ранок 19 травня в Кіровоградській РТПП розпочався
з пам’ятного фотографування на честь Дня вишиванки.
Це народне свято дає нам відчуття єдності і культурного відродження всього
багатонаціонального українського народу. Приємно, що цього року вже більше
50 країн світу долучились до відзначення
цього свята.
Важливо, що Всесвітній день вишиванки припадає на будень (третій четвер
травня), аби провести його не заради параду чи показухи, а щоб продемонструвати, що вишиванка — це органічна складова життя та культури українців.
№ 2 (047) 2016
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Хоча у Кіровоградської області дуже давно склався імідж глибоко аграрного краю,
насправді добувна промисловість, розробка надр дає більше прибутку регіону, ніж
вирощування зернових чи відгодівля свиней. Точні цифри навести неможливо,
однак фахівці стверджують – уран, титанова сировина, чисельні гранітні кар’єри
відіграють панівну роль в економіці області, і бюджет наповнюють в першу чергу
вони. Якби ще й Олександрія давала ті мільйони тонн
вугілля, як раніше… І, на жаль, промисловість
області не може похвалитися великими
досягненнями.

«В надрах Кіровоградської області знаходиться уся таблиця Менделєєва», – мабуть, багатьом доводилося чути
такі слова. Але більш точно про багатства наших надр
каже голова ради старійшин при обласній державній адміністрації Микола Сухомлин: «Майже вся мінеральносировинна база України розташована в Кіровоградській
області».
Про багато із того, що ховають в собі надра регіону,
загал і разу не чув. На слуху у всіх уран, граніт, графіт,
феронікель, буре вугілля, останні роки ще й ільменіт хіба
що. Неспеціалісти не знають про 3 мільярди тонн горючих сланців, що знаходяться в Олександрівському районі
чи про 400 грам золота на тонну породи, що зустрічалося
у деяких пробах при розвідці. Та найгірше, що про всі ці
природні багатства майже ніхто не чув навіть у сусідніх
областях, не кажучи вже за межами України. А саме там,
можливо, знаходяться потужні інвестори нашої добувної
галузі.
Цю прогалину треба заповняти, і це робота не на один
рік. Помітним кроком у заповненні цього інформаційно10
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го вакууму стала розробка і виготовлення інтерактивної
інвестиційної карти корисних копалин Кіровоградської
області, яку 12 травня 2016 року презентували в Кіровоградській РТПП. Ця карта – спільна розробка Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати та
Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської облдержадміністрації.
З вітальним словом до присутніх звернулись голова
Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко, голова Кіровоградської обласної ради Олександр Чорноіваненко, голова обласного відділення УСПП Євгеній Бахмач та президент Кіровоградської РТПП Ірина Саєнко.
Проглядаючи карту, одразу розумієш, що розробники
живуть в 21 столітті – все сучасно, максимально інформа-

К іровоград щ ина

тивно, немає нічого зайвого. Відчувається, що в процесі
підготовки було опрацьовано дуже велику кількість матеріалів, і не тільки геологічних. Звісно, на папері неможливо передати всі враження від цього нового продукту. До
речі, усього кілька областей України мають подібну корисну карту.
Наскільки потрібна зараз така карта? І взагалі. Який на
сьогодні стан з розробкою родовищ, з видачею нових дозволів на надрокористування? Слово начальнику Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА Олександру Корнюші:
«Станом на 10 травня цього року Державною службою геології та надр України видано 78 дозволів, у тому
числі 4 на геологічне вивчення та 74 на розробку родовищ.
Зазначені цифри свідчать про те, що розробляється лише
25 % розвіданих родовищ на Кіровоградщині. Поклади
золота виявлені в Кіровоградському, Компаніївському,
Гайворонському, Олександрійському та Ульяновському
районах. В Олександрійському районі знаходиться 43 ділянки бурого вугілля у складі 12 родовищ. В області зосереджено 90 % запасів бурого вугілля Дніпровського
басейну. Також представлені горючі сланці на території
Бовтишського родовища Олександівського району, графіт – Петрівське родовище, залізні руди – Голованівський,
Олександрійський, Петрівський район та інші, каоліни
– Знам’янський, Кіровоградський, Новомиргородський,
Новоукраїнський та інші районі. На території нашої об-

ласті є поклади руди літію, декоративного каміння, мінеральних вод та навіть знаходили сліди діамантів, але наразі
це потребує додаткового вивчення».
25 відсотків! На стільки задіяний природний потенціал Кіровоградщини! Можливості для росту просто безмежні. Ніхто не каже про те, що треба з землі викачати
– висмоктати все можливе й неможливе. Насправді, дані
про екологічні негаразди після розробки надр занадто
перебільшені. Хіба територія Кіровоградщини вкрита териконами? Десь є тисячі гектарів випаленої землі? Ніхто
такого не скаже.
Наприклад, на наших уранових шахтах пустоти після
виробки заповнюють спеціальними гідрозакладками. Це
інертні твердіючі суміші на основі пісків і відходів металургійного виробництва – гранульованих шлаків. Після
повного заповнення на поверхні землі біля «Інгульської»
чи «Смолінської» навіть не залишиться відвалів, а буде
насипано шар ґрунту та висаджено зелені насадження. До
речі, при Радянському Союзі такі проблеми взагалі нікого не хвилювали – яка там екологія, коли країні потрібна
стратегічна сировина?
Є й інші приклади турботливого ставлення до природи при видобутку корисних копалин. Компанія «Велта»
у Новомиргородському районі видобуває титанову руду
– ільменіт, використовує замкнутий цикл використання
води при виробництві, попадання води з гірничо-збагачувального комбінату до річок та ґрунтових вод виключене.
Таких прикладів можна привести чимало. Досвід розвинутих країн показує, що можна ефективно використовувати надра і при цьому мінімально шкодити навколишньому середовищу. Канада та Австралія є одними з
найчистіших країн розвинутого світу, при цьому обидві
країни є світовими лідерами у видобутку того ж урану,
титанової руди і дуже багатьох інших корисних копалин.
У справжніх фахівців з економіки та місцевого розвитку немає сумнівів – майбутнє області у першу чергу
пов’язане з гірничодобувною галуззю. І треба робити усе,
щоб привести інвесторів у галузь. Одним з помітних та
корисних кроків у цій справі і є створення інвестиційної
карти копалин Кіровоградської області.
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«Від лану до столу»:
вдосконалення безпечності
продуктів харчування
В Кіровограді пройшов семінар на тему «Нове харчове законодавство. Завдання,
відповідальність та нові можливості для операторів ринку. Практичні аспекти
впровадження процедур, заснованих на принципах НАССР».
Реформування системи державного регулювання у
сфері безпечності харчових продуктів передбачає підвищення відповідальності операторів продовольчого ринку за дотримання вимог до якості і безпечності харчових
продуктів.
Зокрема, Законом України «Про основні принципи
та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
встановлена обов’язковість розробки та введення в дію
постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю
критичних точок (НАССР).
Згідно з даними Міністерства аграрної політики та
продовольства України станом на кінець квітня поточного року лише близько 20 % підприємств харчової та переробної промисловості застосовували зазначену систему.
Тож до Плану роботи Міністерства на 2016 рік включено
проведення у регіонах 24 семінарів стосовно практичних
аспектів впровадження системи НАССР.
12
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Проведення таких семінарів, на думку організаторів,
сприятиме підвищенню рівня обізнаності фахівців підприємств харчової та переробної промисловості у сфері
безпечності харчових продуктів, розвитку галузі в цілому.
Зокрема, у нашому місті такий семінар пройшов
12 травня 2016 року в Кіровоградській РТПП. Його учасниками стали представники органів державної влади, місцевого самоврядування та усіх найбільших підприємств
харчової промисловості області.
На заході обговорили питання сприяння вдосконаленню системи контролю безпечності харчових продуктів в
Україні за принципом «від лану до столу» шляхом приведення законодавства України, інституційної інфраструктури та системи державного контролю у відповідність до
регуляторної та адміністративної політики і практик Європейського Союзу.
Захід реалізували в рамках Програми ЄС всеохоплюючої інституційної розбудови для України.

ХРОНІКА ПОДІЙ

Чи стане Кіровоградщина
органічною територією?

Майже кожен з нас колись десь щось чув про органічне землеробство. В уявлені більшості
людей це вирощування овочів та іншого буз усякої хімії – пестицидів, гербіцидів, нітратів.
Насправді сотні тисяч українців практикують саме цей спосіб вирощування врожаїв на своїх
дачних ділянках та городах. В принципі, все сільське господарство у світі до 19 сторіччя
було органічним.
Після «хімікатного» ХХ сторіччя у всьому світі швидко зростає попит на екологічно чисту продукцію ланів та
городів. І кустарне виробництво на 6 сотках ніяк не зможе
його задовольнити. Настав час масштабного промислового
виробництва чистих харчів методами, які не шкодять землі.
На жаль, на Кіровоградщині згідно з висновком Інституту агрохімії і ґрунтознавства УААН майже половина території області непридатна для органічного землеробства
(на Півночі та Заході області). Причина – «екологічний
стан на території, як правило, несприятливий; ґрунтовий
покрив – екологічно нестійкий, забруднений і з низьким
рівнем родючості; високоякісну продукцію в таких умовах одержати неможливо».
Однак друга половина території області для органіки
придатна. Вирощувати ситу продукцію можна. Якби не
деякі завади.
На Кіровоградщині вкрай складно реалізувати великі
обсяги продукції органічного землеробства. Хоча можна

навіть зустріти магазини, в назвах яких фігурує префікс
«Еко-», та відноситься він не до екології, а до економії.
Органічну продукцію треба сертифікувати. Погодьтеся, недостатньо просто написати на упаковці продукту
«еко», або «organic», щоб покупець придбав саме ваші
овочі або крупу. Народ вже навчений, що всьому написаному вірити не можна. Та й торгівля без сертифікації
від фахівців навряд чи буде брати ваш продукт, до того ж,
якщо він не дешевший, а дорожчий від «звичайного».
Відчуваючи зацікавленість виробників сільськогосподарської продукції, Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата ще в минулому році організувала
перший семінар «Розвиток органічного землеробства в
Україні. Сертифікація. Просування органічної продукції
на внутрішній та зовнішні ринки», який викликав чималу зацікавленість фермерів і був підтриманий західними
партнерами та офіційним органом з сертифікації органічної продукції в Україні «Органік стандарт».
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Логічним продовженням стало проведення торговопромисловою палатою вже у цьому, 2016-му році, нового семінару «Розвиток ринку органік- та екопродукції в
Україні та у світі. Цінова політика. Сертифікація. Інвестування».
Але. незважаючи на дуже цікаву програму та фахових
доповідачів, семінар зібрав усього біля двох десятків представників агробізнесу. Невже технології, за якими майбутнє, не цікаві фермерам?
Експерти Національного прес-клубу з аграрних та земельних питань бачать кілька причин того, чому органічне
землеробство програє традиційному інтенсивному.
Причина такої малої чисельності лав органіків полягає не в інерції мислення, яка часто підводить наших господарників. Мовляв, звикли покладатися на хімію і тому
продовжуємо активно використовувати її можливості.
Проблема в іншому – при всіх перевагах органічне землеробство за врожайністю часто поступається інтенсивному. А де вища врожайність, там більше й прибутку.
Експерти також визнають – доволі часто продукція
органічного землеробства коштує дорожче від тієї, що виробляється по-старому. І хоча вона ліпша за якістю, та не
завжди буває доступною за ціною для масового покупця.
А це дуже важливо для України, де купівельний попит відповідає низькому життєвому рівню населення.
Звідси висновок – органічне землеробство в економічному змаганні за багатьма позиціями досі програє нині
домінуючому – інтенсивному. Ось чому більшість сільгоспвиробників надають перевагу «переможцю», який
забезпечує їм конкурентоспроможність, прибутковість,
дає можливість далі розвиватися.
Інша справа – динаміка розвитку органічного землеробства. Вона засвідчує, що цей напрямок у сільському
господарстві не лише не втрачає привабливості, а навпа14
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ки, щороку знаходить все більше прибічників. Згідно з
даними Федерації органічного руху України, 2002 року в
нашій країні нараховувалося лише 31 сертифіковане органічне господарство, 2005-го – 72, 2010-го – 121. В 2015
році було вже більше 200 сертифікованих органічних господарств.
При цьому значна частина виробленої в Україні органічної продукції експортується. Переважно вона потрапляє на прилавки супермаркетів країн об’єднаної Європи.
Тож нема нічого дивного в тому, що вітчизняна органічна
продукція у більшості випадків сертифікується за стандартами Євросоюзу. Як кажуть, хто платить, той і замовляє стандарти.
Перелік органічних продуктів постійно зростає. Сьогодні відповідним чином маркуються багато видів молочної та м’ясної продукції, круп, хлібобулочних виробів.
Безперервно поповнюється список овочів, фруктів та соків, які також потрапляють до числа сертифікованих органічних.
Головне – знайти цю нешкідливу для споживання продукцію. В багатьох випадках це не вимагатиме докладання
особливих зусиль. У Федерації органічного руху України
розповідають, що деякі вітчизняні супермаркети почали
виставляти органічну продукцію на чільне місце. І тим самим створюють додаткові умови для її успішної реалізації.
Для Кіровоградської області дуже вагомий ще й такий
аргумент на користь органіки. Розораність ґрунтів вдвічі
більше допустимої. Родючість їх падає вже кілька десятиріч поспіль, рівень деградації землі зашкалює. Скоро
соняшник, ячмінь та кукурудза, які традиційно сіють на
Кіровоградщині, перестануть давати який-небудь прибуток. Якщо не перейти на органічні методи хазяйнування.
Вже не питання – потрібно це чи ні? Це вже справа часу
та відповідальності поколінь – що буде рости на землі, яку
залишимо дітям та онукам?

ХРОНІКА ПОДІЙ

Начальник Навчального
центру КРТПП -

Агент ProZorro

Сьогодні у багатьох країнах світу запроваджена практика
використання електронних торгів, яка має значні переваги у
порівнянні з паперовим форматом закупівель. Електронізація
закупівельних процесів найближчим часом має відбутись і в
країнах Європейського Союзу, що передбачено Директивами
ЄС «Про здійснення державних закупівель» від 26.02.2014 р.
№2014/24/ЕС та «Про здійснення закупівель в комунальній сфері»
№2014/25/ЕС.
Упродовж 2015 року в Україні
активно впроваджувався механізм
проведення електронних державних
закупівель в рамках пілотного проекту «ProZorro» в межах вартісних
порогів, за яких не потрібно було проводити відповідні процедури згідно з
діючим на той час держзакупівельним
законодавством.
Відповідно до Закону України
«Про публічні закупівлі» у цьому
році відбудеться повний перехід на
електронні закупівлі. З 1 квітня 2016
року використання електронної системи публічних закупівель ProZorro
стало обов’язковим для центральних
органів влади і великих держкомпаній-монополістів. А з 1 серпня 2016
року перевести свої закупівлі в електронний формат доведеться місцевим органам влади та комунальним
підприємствам. Розуміючи важливість адаптації осіб, відповідальних за
організацію закупівельних процесів
в регіонах, до нововведень держзакупівельного законодавства, Міністерство економічного розвитку і торгівлі
та ДП “Зовнішторгвидав України”
за підтримки МФ «Відродження»
та «Transparency International Україна» провело навчання по закупівлях
у форматі “Тренінг для Тренерів”
(Training of Trainers, ТoТ). Протягом
дводенного інтенсиву 16 фахівців, які
були відібрані з понад 150 претендентів, отримали теоретичні знання та

практичні навички, необхідні для організації базових навчальних семінарів ProZorro в регіонах.
Ми пишаємося тим, що серед 16
учасників – начальник Навчального
центру Кіровоградської РТПП Людмила Солонар.
Оскільки Закон закріпив нові правила роботи в електронній системі
державних закупівель, і, окрім іншого, змінився порядок обміну електронними документами, розкриття
інформації після аукціону, оскарження результатів торгів та багато іншого, програма навчання у форматі ТоТ
була розроблена в рамках підготовки
до другого, фінального етапу повного переходу на електронні закупівлі
місцевих органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування, комунальних підприємств тощо. Саме
для них і будуть працювати Агенти
ProZorro, підготовлені в рамках програми ТоТ.
“Підготовка тренерів в регіонах це ще один ефективний інструмент,
який допомагає зробити повний перехід на систему ProZorro комфортним
для всіх сумлінних державних замовників”, – наголосив Максим Нефьодов, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України.
“Бути регіональним Агентом
ProZorro – це велика відповідальність”, – зазначив директор Департаменту регулювання державних закупі-

вель Мінекономрозвитку Олександр
Стародубцев. – “В першу чергу, ви
повинні розділяти цінності ProZorro і
реформи публічних закупівель в цілому. Це відкритість, прозорість, активність і палке бажання змінити країну
на краще. Ми зі свого боку підтримаємо вас нашим досвідом, знаннями, навичками”, – сказав він.
“Ми створили власний навчальний центр і запуск програми ТоТ – це
логічний крок у побудові системи навчання”, – розповів директор ДП «Зовнішторгвидав України» Олександр
Наход.
Завдання «Transparency International»
– забезпечувати підтримку реформи
публічних закупівель і залучати активістів до роботи в електронній системі, підкреслив старший аналітик
«Transparency International Україна»
Віктор Нестуля. «Проект ТоТ – це
частина системного навчання активістів, які допоможуть створити центри
експертизи ProZorro в регіонах», –
додав він.
Сподіваємось, що і надалі плідна
співпраця Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України, Кіровоградської РТПП, органів державної
влади, місцевого самоврядування та
бізнесу допоможе активно просувати
реформу державних закупівель на Кіровоградщині.
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Кіровоградська коаліція
малого та середнього бізнесу

відкрита для партнерства

У Кіровограді презентували проект, спрямований на розробку
плану дій щодо актуалізації проблем малого та середнього
бізнесу області.

Крок перший
Кіровоградська коаліція малого та середнього бізнесу, яка на даному етапі своєї діяльності об’єднала
Кіровоградську регіональну торгово-промислову палату, громадську організацію «Територія успіху» та
Кіровоградський обласний осередок Всеукраїнського
об’єднання підприємців малого та середнього бізнесу
«Фортеця», розпочала реалізацію проекту з підтримки
розвитку малого та середнього бізнесу у Кіровограді та
області.
Під час реалізації проекту очікується виявити можливості та загрози для розвитку малого та середнього бізнесу, з’ясувати рівень співпраці між органами місцевого
самоврядування та представниками бізнесу. Також планується створення документа, який міститиме реальні
проблеми малого та середнього бізнесу області, пропозиції щодо їх вирішення та механізми їх впровадження.
За словами начальника юридичної служби КРТПП
Олега Хмуренка, у Програмі підтримки малого та середнього бізнесу в області не враховано рекомендації
щодо відсотка фінансової підтримки (поточний становить 0,18% замість рекомендованого 0,5%) та можливості залучення коштів потенційних інвесторів. Причина такої невідповідності, як зазначають експерти, у
16
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недосконалих інституційній та нормативно-правовій
основах формування політики МСБ. На сьогодні вона
не передбачає обов’язкового залучення бізнес-асоціацій
та інституцій, що уповноважені представляти інтереси підприємців, до формування політики і, зокрема,
для представлення інтересів та проблем бізнесу під час
розробки регіональних програм та прийняття інших рішень, що стосуються МСБ.
На думку авторів проекту, на Кіровоградщині малий
та середній бізнес є бюджетоутворюючим. Тому дуже
важливо подбати про умови його розвитку. І роль аналітичного центру в рамках реалізації проекту, взяла на
себе ГО «Територія успіху». Як зазначила її виконавчий
директор Інга Дуднік, спеціалісти організації всебічно
дослідять потреби і проблеми представників МСБ, розроблять рекомендації щодо покращення ситуації. Причому презентувати результати роботи планують ще до
ухвалення бюджету на наступний рік. Крім того, за словами Інги Дуднік, ці результати нададуть органам місцевого самоврядування не лише для використання у профільних програмах, а й для розбудови інфраструктури
та вирішення інших дотичних питань.
Щодо початку реалізації проекту, зокрема, налагодження співпраці із зацікавленими сторонами у сфері
модернізації формування порядку денного для бізнесу,
а також запланованого опитування різних категорій

м алий т а с е р е дній б і з н е с

підприємців, в Кіровоградській РТПП новостворена
коаліція МСБ провела декілька фокус-груп з представниками різних сфер бізнесу.
Організатори зазначили, що Коаліція відкрита до
приєднання підприємців, які бажають активно впливати
на покращення умов власної діяльності.
Проект підтримано Center for International Private
Enterprise (СІРЕ) - американською організацією, діяльність якої спрямована на підтримку підприємців малого
та середнього бізнесу в понад 50 країнах світу.

Крок другий
В Кіровоградській РТПП 16 червня відбувся круглий стіл за участі Коаліції з просування інтересів малого та середнього бізнесу Кіровоградської області та
ряду громадських організацій і підприємців.
Метою зустрічі було обговорення проблемних питань МСБ Кіровоградщини і залучення до підписання
Меморандуму про створення Коаліції та подальшої
співпраці якомога ширшого кола підприємців, бізнесоб’єднань та громадських інституцій.
У засіданні взяв участь секретар Кіровоградської
міської ради Сергій Бойко.
Присутні домовились про напрацювання конкретних пропозицій, що будуть враховані в місцевих програмах, та підписали Меморандум.

Крок третій
Після підписання широким колом громадських організацій та підприємцями Коаліції зроблений наступний
і дуже важливий крок – підписаний Протокол про наміри щодо співпраці та партнерства між Кіровоградською

міською радою, Кіровоградською регіональною торгово-промисловою палатою, Громадською організацією
«Територія успіху» та Кіровоградським обласним осередком всеукраїнського об’єднання підприємців малого
та середнього бізнесу «Фортеця».
Сторони домовились, що Коаліція бере на себе розробку Порядку денного МСБ (Зеленої книги) та буде
щорічно досліджувати проблеми МСБ в місті Кіровограді.
Кіровоградська міська рада враховуватиме результати проведених досліджень при формуванні програм
розвитку міста та сприятиме розвитку МСБ.
Окрім питань формування порядку денного, Протокол про наміри передбачає участь МСБ у прийнятті всіх
суттєвих рішень Кіровоградської міської ради стосовно
програм розвитку МСБ у м. Кіровоград.

Крок четвертий
Коаліція МСБ Кіровоградської області 23 червня в м. Києві взяла участь у міжнародній конференції
«Ефективний діалог заради розвитку: політика влади і
порядок денний від бізнесу». Цей захід є завершальним
етапом програми CIPE «Розвиток спроможності українських бізнес-об’єднань, ТПП та аналітичних центрів
щодо спільного формування та просування місцевого
порядку денного бізнесу», у якій бере участь і наша Коаліція.
На конференції були обговорені міжнародні практики та вітчизняний досвід формування порядків від
бізнесу до влади, а також питання залучення малого і
середнього бізнесу до процесу формування політики на
місцевому та національному рівнях.
З презентацією Коаліції МСБ Кіровоградщини на
конференції виступила Інга Дуднік.
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Практично всі підприємства України, у більшій або
меншій мірі, здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Якщо навіть підприємства не реалізують свою
продукцію на зовнішніх ринках, тобто не здійснюють
експортну діяльність, то для виготовлення якісної та сучасної продукції, яка задовольнить вимоги внутрішнього ринку, вони часто імпортують товари та послуги, які
необхідні для здійснення виробничого процесу. Таким
чином, зовнішньоекономічна діяльність для українських
підприємств – це така ж діяльність, як і всі інші види, які
в комплексі забезпечують та створюють умови для випуску конкурентоспроможної продукції, і ця діяльність має
бути ефективною.
Сучасні економічні відносини України з зовнішнім
світом знаходяться у стані динамічного розвитку та ефективного інтегрування у світову спільноту. В цих умовах
першочерговим завданням стає опанування вітчизняними підприємцями теоретичних аспектів та практичного
світового досвіду встановлення економічних зв’язків із зарубіжними партнерами.
Враховуючи вищевикладене, Кіровоградська регіональна торгово–промислова палата на виконання вимог
Закону України «Про торгово–промислові палати в Україні», шляхом створення Управління зовнішньоекономічної діяльності, завершила акумулювання комплексу сервісів, необхідних для ведення сучасного бізнесу.
18
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Так, Управлінням зовнішньоекономічної діяльності
Кіровоградської РТПП на теперішній час надаються
наступні послуги:
•

узагальнення, аналіз і формування комерційних пропозицій українських підприємств та іноземних контрагентів, на підставі яких здійснюється оперативний
пошук бізнес-партнерів та подальше укладення контрактів;

•

реєстрація в митних органах суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

•

декларування в митних органах товарів та інших предметів;

•

визначення кодів товарів відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;

•

попередній розрахунок митних платежів;

•

надання кваліфікованої правової допомоги з питань
зовнішньоекономічної діяльності та недопущення порушень митного законодавства;

•

підготовка та проведення виставкових заходів;

•

організація ділових поїздок за кордон.

Надання вказаного комплексу послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності створює сприятливі умови для активізації та спрощення міжнародної діяльності, особливо для
членів Кіровоградської РТПП, до якої входить переважна
більшість найуспішніших підприємств міста та області.

З Н А Й О МТЕ С Ь

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ГРАНТОРГ»
Основний напрямок діяльності нашої компанії – поставки гранітного щебеню виробництва ВАТ «Кіровоградський кар’єр». Успішний досвід роботи, висока якість
продукції і ціни від виробника дозволять забезпечити потреби Вашого підприємства необхідним асортиментом
продукції. Ми зацікавлені в довгостроковому партнерстві на постійній основі і готові запропонувати оптимальні умови співпраці. За час існування послугами ВАТ
«Кіровоградський кар’єр» користувалися щороку сотні
замовників, починаючи від приватних осіб, які бажають
отримати невеликий обсяг виробленої продукції, і до таких клієнтів-будівельників, які реалізовували великі проекти. У червні 2009 року запущено дробильно-сортувальний завод з виробництва кубовидного щебеню, на якому
встановлено найсучасніше обладнання «Metso Minerals»
продуктивністю 500 тонн на годину. Цілодобовий режим
роботи дозволяє переробляти близько 2 мільйонів тонн
№

Найменування продукції

гірської маси в рік. Вся продукція відповідає ГОСТ 826793 і постійно проходить контроль якості у власній лабораторії кар’єру.
Розвідані запаси граніту становлять близько 30 млн.
куб. м. За рівнем радіоактивності вся продукція відповідає I класу застосування – «Всі види будівництва без обмежень».
Відвантаження продукції здійснюється з власного майданчика та залізничної гілки на ст. Лелеківка (Одеської залізниці, код. 411507). Фронт навантаження 50 вагонів.
Прайс-лист на щебеневу продукцію.
Характеристики щебеню:
• Марка щебеню за морозостійкістю – F 300
• Марка щебеню за міцністю – від 1200

Лящадність %

Насипна щільність, (т / м. куб.)

1

щебінь фр. 0-5

2

щебінь фр. 5-10

до 15

1,36

3

щебінь фр. 5-20

до 15

1,36

4

щебінь фр. 5-15

до 15

1,36

5

щебінь фр. 10-15

до 15

1,36

6

щебінь фр. 15-20

до 15

1,38

7

Камінь бутовий (70-350)

Контактні телефони:

1,42

Тел. +38 (0522) 30-40-40
Моб. тел. +38 (068) 254-72-04
+38 (050) 328-95-55

1,7
Е-mail: bogdanovsn@mkcs.com.ua
E-mail: grankarjer@ukr.net
Сайт: www.kirkar.com.ua
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Покрівельні та фасадні матеріали від

«Кіровоград профіль»

Приватне підприємство «Торгова компанія «Кіровоград профіль» компанія з виробництва покрівельних
і фасадних матеріалів з високоякісної
тонколистової сталі.

Індивідуальний підхід до кожного
клієнта, своєчасне виконання замовлень дозволяє компанії займати гідне
місце на ринку покрівельних та фасадних матеріалів.

схилами. Профільований лист (профлист, профнастил, гофролист) – облицювальний стіновий або покрівельний
будівельний матеріал, призначений для
зведення зовнішніх огороджень, стін і
дахів. Являє собою металевий лист, що
виготовляється з листової оцинкованої сталі методом холодного прокату.
При виготовленні піддається профілізації (доданню хвилеподібної, трапецієподібної і т.п. форми) для підвищення
жорсткості. Профнастил використовується при будівництві стін і покрівлі
цехів, складів, торгових павільйонів,
ангарів, котеджів, садових і дачних
будиночків. Профільований лист для
даху та стін може застосовуватися як
для поновлення покриттів старих будівель, так і для будівництва нових споруд. Сталева основа і ребра жорсткості
забезпечують даху, стінам та несучим
перекриттям необхідну жорсткість.
Стіни і покрівля з профнастилу не обтяжують будівлі і мають відмінну герметичність.

Профнастил нашої компанії застосовується в промисловому, цивільному
і приватному будівництві для облицювання фасадів, укладання покрівлі і в
якості огороджувальних конструкцій.
Металочерепиця входить в число наймасовіших матеріалів для покрівлі зі

Найчастіше профнастил покривається лакофарбовими матеріалами і
розрізняється за таблицею RAL. При
виробництві профільованих листів
використовується листова оцинкована сталь з нанесеним на неї захисним
полімерним або лакофарбовим по-

У 2005 році ПП «Торгова компанія «Кіровоград профіль» впевнено
вийшла на ринок України з виробництва металочерепиці та профнастилу.
Наше підприємство є безпосереднім
виробником профнастилу та металочерепиці в Кіровограді. Вся продукція «Торгової компанії «Кіровоград
профіль» виготовляється з оцинкованого і кольорового рулонного матеріалу відомих європейських металургійних комбінатів: Marcegaglia (Італія),
м. Маріуполь (Україна), ArcelorMittal
(Польща).
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криттям або без нього. Полімерне покриття несе захисну функцію (запобігає появі корозії), естетичну функцію
(багатство колірних рішень дозволяє
використовувати профільовані листи
при будівництві різних архітектурних
об’єктів).
Наша компанія виготовляє також
на сучасному обладнанні всіляку комплектацію для профнастилу (розжолобки, кути, примикання, коники, відливи,
Z-профілі, С-профілі). Профнастил і
металочерепицю наше підприємство
може виготовляти в будь-якому асортименті з необхідною кількістю комплектуючих аксесуарів.
Досвідчений персонал з виробництва і продажу профнастилу та
комплектуючих завжди зможе надати
технічно правильну консультацію. Ми
можемо зробити точний розрахунок
або розробити проект для будь-якої
покрівлі. У нас Ви можете придбати
профнастил в будь-якій необхідній
кількості, яка точно в термін буде виготовлена.
У нашій компанії індивідуальний
підхід до кожного клієнта. Існує лояльна система знижок оптовим і роздрібним покупцям, а також представникам
нашої фірми.

З Н А Й О МТЕ С Ь

У Кіровограді відкрився найсучасніший
ливарний завод «Металит»,
якому немає аналогів в Україні.
7 квітня 2016 року в Кіровограді відбулося відкриття ливарного
заводу ПрАТ «Металит», аналогів якому немає в Україні. Новий
ливарний завод входить до складу
холдингу ПрАТ «Ельворті Груп»,
оснащений

автоматизованим

обладнанням датської компанії
DISA. Інноваційні технології лиття, які впроваджуються на «Металиті», служать основою того,
що підприємство може поставляти економічно вигідні рішення
для різних виробництв: сільгоспмашинобудування, гідравліки, автомобілебудування і залізничного
транспорту способом лиття в піщано-глинисті форми.
«Металит» виробляє литі заготовки вагою від 0,5 до 55 кг з сірого
високоміцного чавуну з продуктивністю 2,5 тонни в годину. Інженерна
група підприємства здійснює повний цикл підготовки виробництва:
від розробки креслення виливків до
контролю якості готового продукту.
Інвестиції у виробництво склали 120
мільйонів гривень.
Все технологічне обладнання компанії заводу відповідає європейським
стандартам, а нові технології, задіяні у
виробництві, знижують собівартість
лиття, починаючи від стадії виготовлення виливків, закінчуючи стадією
очищення, зміцнення і фінішної обробки поверхні. Деталі будуть постачати як за кордон, так і на українські
підприємства.

Підприємства, які вже співпрацюють з «Металит», за рахунок
лиття змогли підвищити якість своєї продукції, а компанія «Гідросила», наприклад, взагалі відмовилася від імпортного чавунного лиття
з Туреччини.
На «Металиті» приділяється
величезна увага екологічній безпеці виробництва, так як підприємство знаходиться в межах міста.
Система фільтрації останнього
покоління розроблена за європейськими стандартами німецької компанії FL Smith, відповідає директиві ЄС – EMCDirective 2004/108 /
EYтаRoHSDirective 2002/95 / EY.
«Це великий успіх наших машинобудівників. Влада вітає такі ініці-

ативи і надалі прикладатиме зусиль,
щоб наші підприємства мали можливість створювати нові робочі
місця, сплачувати податки і таким
чином реалізовувати соціальні програми на території нашої області»,
– наголосив під час відкриття підприємства голова Кіровоградської
ОДА Сергій Кузьменко.
«Машинобудування починається з ливарного виробництва. Ми
віримо, що відкриття ливарного заводу – це не лише покращення наших можливостей, а й покращення
можливостей всієї економіки і машинобудування нашої країни», –
підкреслив голова наглядової ради
ПрАТ «Ельворті Груп» Павло
Штутман.
№ 2 (047) 2016
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Кіровоградський промисловий гігант

«Червона зірка»

перейменували на честь його засновників –

братів Ельворті

22 квітня 2016 року зборами акціонерів
ПАТ «Червона зірка» було прийнято рішення про перейменування одного з найстаріших і найбільших машинобудівних
підприємств України «Червона зірка» в
ПАТ «Ельворті» (Elvorti). Правильніше
сказати, про повернення підприємству
його історичної назви в честь засновників заводу британців інженерів-підприємців Роберта і Томаса Ельворті. Таку
пропозицію вніс на раді акціонерів підприємства голова Наглядової ради Павло
Штутман. Дане рішення було прийнято
практично одноголосно – 99,99% голосів.
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К іровоград щ ина
ництва в 52 містах, а також у Лондоні і Нью-Йорку.

Презентуючи нову назву на честь засновників
підприємства – англійців
Роберта і Томаса Ельворті, Павло Штутман зазначив:
«Перейменування
«Червоної зірки» ніяк
не пов’язане з так званим
«законом про декомунізацію». Рішення повернути
підприємству назву, з яким
воно народилося і цілком
успішно розвивалося, було
прийнято ще в 2008 році.
З тих пір планомірно, крок
за кроком ми стали проводити переоснащення та модернізацію підприємства,
впроваджувати інновації,
спрямовані на підвищення
якості продукції, – робили
все, щоб зміст відповідав
новій назві. І вже протягом
трьох років використовуємо подвійний логотип
«CHERVONA ZIRKA /
ELVORTI» для маркування своєї продукції.
Незважаючи на те, що
з точки зору брендінгу,
«ELVORTI» – сьогодні
більш правильна і прива-

блива назва, ми з великою
повагою ставимося до того
періоду, коли завод називався «Красная звезда» та
«Червона зірка». Саме в
«краснозвездовский» період були побудовані нові
заводські корпуси, підприємство було оснащено сучасним на той момент технологічним обладнанням,
що дозволяло випускати до
80 тис. одиниць техніки на
рік, тисячі кіровоградців
мали тут робочі місця…»
Сьогодні завод «Ельворті» – провідний виробник посівної та ґрунтообробної техніки в Україні.
Підприємство орієнтується
на проектування сільгоспмашин світового рівня, призначених для роботи із
застосуванням сучасних
технологій
обробітку
грунту. Керування усіма
аспектами діяльності ПАТ
«Ельворті» здійснюється
за єдиними принципами в
рамках єдиної інтегрованої системи менеджменту, що відповідає вимогам

системи ISO 9001:2008
(ISO 9001:2009). Частка
експорту в обсягах реалізації продукції становить
біля 55%.

Для довідки

Завод Роберта і Томаса Ельворті був заснований у 1874 році у місті
Єлисаветград. З невеликої
майстерні по ремонту,
підготовці машин, які завозилися з Англії, згодом перетворився на велике підприємство з виробництва
сільгосптехніки. У 80-і
роки ХІХ століття завод
«Ельворті» став одним
з найбільших спеціалізованих підприємств по виготовленню сільськогосподарської техніки в Європі.
В 90-х роках ХІХ століття на заводі «Ельворті» розпочато виробництво дискових сівалок.
Продукція підприємства
отримувала медалі та призи на різноманітних міжнародних виставках. Акціонерне товариство «Р. і Т.
Ельворті» мало представ№ 2 (047) 2016

У 1913 році на заводі
працювало більше 3 тисяч
чоловік. У цей же період завод виготовив 38 345 одиниць сільгоспмашин. Під час
першої світової війни на заводі виготовляли снаряди,
міни, міномети та інше військове спорядження. В кінці
1917 року на заводі працювало більше 7000 чоловік. У
1919 році рішенням Вищої
ради народного господарства України завод «Ельворті» був націоналізований і перейменований на
«Перший державний машинобудівний завод міста Єлисаветград». За рішенням
Єлисаветградської ради 17
листопада 1922 року завод
отримав назву «Красная
звезда».
Під час Другої світової війни більш ніж 84%
виробничих площ заводу
«Красная звезда» було
зруйновано. Після звільнення Кіровограда (8 січня
1944 р.) завод почав відбудовуватися і до кінця року
було вироблено 262 сівалки.
У 2003 році завод перейменовано на «Червона зірка». У 2004 році до 130-річчя заводу був побудований
пам’ятник
засновникам
заводу – англійським підприємцям братам Роберту і Томасу Ельворті, який
розташований біля колишнього житлового будинку
Ельворті. В цьому будинку
створено музей історії заводу «Червона зірка». У 2004
році Кіровоград з візитом
відвідали нащадки Роберта
і Томаса Ельворті: Майкл і
Роджер Кларксон-Вебб.
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Японські ЕМ-технології

в Україні
Японський вчений Теруо Хіга є засновником технології ефективних мікроорганізмів. ЕМ-технології застосовуються
в найрізноманітніших сферах, включаючи сільське господарство, охорону навколишнього середовища, будівництво,
промисловість і охорону здоров’я.

Теруо Хіга вдалося відібрати 86 регенеративних штамів, здатних виконувати широкий спектр функцій з підгодівлі рослин, їх захисту від хвороб, з оздоровлення ґрунту.
На сьогодні ЕМ-технологія використовується більш, ніж
у ста шістдесяти країнах світу.
Сьогодні ЕМ-технологія є й у нашій країні. Її представляє фірма ТОВ «ЕМ Україна», що знаходиться в Кіровограді. ТОВ «ЕМ Україна» є єдиним ліцензованим партнером EMRO Японії (EM Research Organisation INC.)
в Україні. Від початку своєї діяльності фірма займається

виробництвом мікробіологічних препаратів, що містять
ефективні мікроорганізми ЕМ (посвідчення Мінекології
та природних ресурсів України – серія А, № 03655 від 16
квітня 2013 року).
Фірма пропонує препарати для удобрення ріллі та
біологічного захисту рослин, пробіотичну добавку до
кормів. Усі препарати, що виробляються фірмою, є екологічно чистими, не містять ГМО. Якість продукції відслідковується лабораторією EMRO в Німеччині. Генеральним
директором ТОВ «ЕМ Україна» є Руслан Володимирович Горобець.
З метою вивчення сільськогосподарського потенціалу
Кіровоградської області на особисте запрошення голови
Кіровоградської облдержадміністрації прибув генеральний менеджер «Європейського відділення EMRO» пан
Джун Мацумото з Окінави до України. В залі засідань
обласної державної адміністрації на чолі з заступником
голови ОДА Андрієм Коломійцевим відбулась відкрита
нарада з вченими, представниками аграрного бізнесу, агрономами для детального вивчення впровадження новітніх технологій на Кіровоградщині з метою ефективного
розвитку екологічно чистого виробництва.
Після обговорення питань А. Коломійцев висловив
сподівання, що співпраця з представництвом «Європейського відділення EMRO» триватиме, а новітні технології
екологічно чистого виробництва активно застосовуватимуться на Кіровоградщині.
В свою чергу, пан Джун Мацумото висловив вдячність
керівництву Кіровоградської області за запрошення та
виявлений інтерес до японської ЕМ- технології.
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Що таке ЕМ?

ЕМ – це скорочення, що означає «ефективні мікроорганізми». ЕМ – це поєднання, «симбіоз» мікроорганізмів. До основних груп мікроорганізмів входять:

•

фотосинтезуючі бактерії,

•

азотофіксуючі бактерії,

•

молочнокислі бактеріїї,

•

дріжджі,

•

актиноміцети,

•

ферментуючі гриби.

Застосування технологій ефективних мікроорганізмів
ЕМ означає отримання більшого врожаю кращої якості
при зменшенні затрат на виробництво.

У сільському господарстві
ЕМ-технологія сприяє:
•

покращенню природної родючості та оздоровлення ґрунтів;

•

підвищенню урожайності культури в 2-3 рази;

•

покращенню показників якості насіння;

•

економії мінеральних добрив, фунгіцидів, інсектицидів, регуляторів росту;

•

підвищенню імунітету рослин, що впливає на
зменшення пошкодження шкідниками та збільшує
стійкість рослин до збудників грибкових та бактеріальних інфекцій.

Пан Мацумото ознайомився з якістю ґрунтів, на яких
використовувалась ЕМ-технологія.
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Два роки тому в Кіровограді розпочала свою роботу школа моделей та естетичного
виховання «Mix models». За цей час кіровоградці та гості міста стали свідками
яскравих заходів, організованих модельним агентством «Mix models» та проведених
у форматі феєричних шоу. Серед них – «Княгиня Кіровоградщини», «Міс Принцеса
Кіровоградщини», «Зимовий бал «Mix models», Всеукраїнський конкурс дизайнерів –
Fashion show «Мода без кордонів».
Моделі Агентства – постійні учасники та гості багатьох мистецьких заходів нашого міста. Школа моделей
співпрацює з багатьма дизайнерами,
модними бутиками. Учениць старшої групи запрошують до участі в
офіційних церемоніях нагородження
Кіровограда та області, виступають в
якості моделей на майстер-класах відомих візажистів.
Крім того, моделі Агентства беруть участь у показах, масштабних
26
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фестивалях, Всеукраїнських та міжнародних виставках, презентаціях,
фотосесіях, відеозйомках для реклами в ЗМІ, шоу-програмах.
Восени минулого року близько 40
учениць школи на запрошення відомого дизайнера Руслана Хвастова і
організатора заходу Заріни Семенюк
побували на першому професійному
тижні моди «Odessa Fashion Week».
А п’ятеро дівчат з «Mix models» взяли участь у показі колекції «Кармен»

криворізького дизайнера Тетяни Рибачук (балетмейстер Юлія Тодосіева), результатом чого стала головна
нагорода конкурсу «The Best Young
Fashion Designer».
Багата й колекція нагород Агенства, здобутих і привезених з численних поїздок. «Mix models» побували в Олександрії, Києві, Лазурному,
Польщі, Чехії. Молодша група школи
моделей посіла перше місце на Всеукраїнському телефестивалі-конкурсі

З Н А Й О МТЕ С Ь
«Створюй своє майбутнє зараз», що
пройшов у Києві. Зйомки відбувалися
в Колоній залі Київської міської адміністрації. Вихованці «Mix models»
вразили голову журі, американського
продюсера Алекса Гутмахера, своїм
артистизмом, красивими стилізованими костюмами, неординарною постановкою «Україна єдина» і головне
– масовістю. На сцені в номінації «Театри мод» від «Mix models» виступало відразу 30 осіб.
Дуже великим досягненням в
роботі модельного агентства стала
співпраця з американською фотостудією UkieArt (фотограф Віка Мазур,
пост-обробка Сергій Покидов). І як
результат – численні публікації в закордонних журналах. Обкладинку
лютневого номеру американського
журналу «The Muse Magazine» прикрасило фото Діани Колесникової. На
сторінках цього ж журналу вже у квітні опублікували фото Ріти Кабанової.
Обкладинку квітневого номеру ньюйоркського журналу «Alfa Fashion
Magazine» прикрасило фото учениці «Mix models» Ірини Титаренко,
а на сторінках журналу «Ukrainian
Fashion Academy» можна знайти
фото Христини Ковалевської та Марії
Сухотенко.
В активі Агентства численні фотосети для Руслана Хвастова, володаря Гран Прі Всеукраїнського
конкурсу дизайнерів «Мода без кордонів» 2015 року TOMASHEVSKY
& StorGe, київського дизайнера Каріни Волохової, для реклами ювелірних
прикрас бренду «Срібні історії».
Півтора роки модельне агентство
співпрацює з міжнародними агент-

ствами «Jvogue Models International»
та «JaStar Model Agency», а також з
відомими українськими та зарубіжними дизайнерами, фотографами, журналами та компаніями, які цінують
професіоналізм наших учениць.
Дівчата успішно підкорюють подіуми багатьох країн світу: Японії,
Індонезії, Кореї, Китаю, Італії, Словаччини.
У школі моделей та естетичного
виховання «Mix models» чекають
усіх, хто хоче заявити про себе, навчитися ефектно рухатися і позувати, доглядати за своєю зовнішністю, брати
участь у модельних конкурсах і фестивалях, підкорювати подіуми та збирати на собі захоплені погляди.

Школа моделей «Mix models» - це ексклюзивна програма навчання, професійна команда викладачів,
індивідуальний підхід до кожного учня і гарантований результат. По закінченню школи Ви отримуєте:
•
•
•
•

сертифікат про проходження річного навчання в модельній школі «Mix models»;
артистичні й модельні вміння та навички;
професійне портфоліо;
досвід роботи на фотосесіях, модних показах, рекламних акціях і PR-компаніях.

Співпраця з «Mix models» - це постійний розвиток на шляху до світових подіумів!
Тел. для довідок: 099-327-63-64, 068-069-55-29
№ 2 (047) 2016
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Блискавична презентація

OPEL ASTRA K
Блискавична презентація OPEL ASTRA K
охопила майже весь Кіровоград!

21 травня 2016 року в автосалоні “Франк Моторс»,
офіційного дилера автомобілів OPEL у м. Кіровограді,
відбулася презентація нового автомобіля OPEL Astra K,
в якій взяли участь власники та любителі автомобілів німецької марки.
З ТОВ «Франк Моторс» у кіровоградців з’явилася
можливість отримати справжню німецьку якість за доступною ціною. До речі, наша компанія цього року святкуватиме ювілей, а саме – 10 років у автомобільному бізнесі,
і увесь цей час ТОВ «Франк Моторс» займає лідируючі
позиції як у продажі автомобілів, так у сервісному обслуговуванні. Висококваліфікована команда «Франк Моторс»
регулярно проходить навчання в різних країнах Європи,
тому на бренді OPEL зупинилася невипадково.
28
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Автомобілі марки OPEL – це втілення інноваційних
технологій та аеродинамічних форм.
Великий вибір моделей, двигунів та видів трансмісій
не залишить байдужим жодного автолюбителя. І саме для
того, щоб продемонструвати весь модельний ряд OPEL
та розповісти історію виникнення ASTRA, компанією
«Франк Моторс» була розіграна ціла вистава з демонстрацією усіх попередниць нової ASTRA, а саме ASTRA
F, ASTRA G, ASTRA H, ASTRA J та прабатька славної
ASTRA - Opel Kadett.
Презентація OPEL ASTRA K – автомобіля року 2016 в
Європі – відбулася з елементами казки та танцювального
дійства, автопробігом по всьому Кіровограду зі щасливи-

З Н А Й О МТЕ С Ь

ми власниками блискавичних автомобілів OPEL та завершилася на базі відпочинку за містом з символічною назвою
«ОПЕЛІВКА». Там були вручені подарунки, проведені
спортивні ігри, відбувся обмін враженнями про автомобілі, а менеджери автосалону розповіли про нові пропозиції
від бренда OPEL на прикладі ASTRA K, в якій:
• ДВИГУНИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ – ПОВНІ
ЕНЕРГІЇ;
• світлодіодні матричні фари IntelliLux LED¹, вперше встановлені на автомобілях такого класу;
• регульовані ергономічні передні сидіння AGR¹ і
водійське сидіння Wellness AGR¹;
• КРАЩА В СВОЄМУ КЛАСІ СИСТЕМА
ЗВ’ЯЗКУ ЗАВДЯКИ INTELLILINK.
Після того, як теперішні та майбутні власники роздивилися автомобіль OPEL ASTRA K, так би мовити, зблизька
та дізналися про можливість індивідуального замовлення
цієї та всіх інших моделей марки OPEL, у них з’явився новий погляд на оновлений сьогоднішній бренд.
Своїм гаслом «OPEL. Wir leben autos.» компанія підтверджує, що відповідально ставиться до створення кожної моделі, орієнтуючись в першу чергу на безпеку, комфорт, сучасний дизайн та технології, які потрібні саме для
збереження та покращення життя!
№ 2 (047) 2016

|

ЗОВНІШСЕРВІС

|

29

Надійне та якісне

освітлення

перевірене часом

Кіровоградці старшого покоління пам’ятають, як в 1954 році в місті запрацювало підприємство «Радій».
Виготовляло воно тоді в основному абонентські гучномовці, потреба в яких у країні була величезною.
Наступним етапом розвитку підприємства стало виробництво телестудійного обладнання. «Радій»
був найбільшим підприємством в СРСР з виробництва пересувних телевізійних станцій, телевізійних і
радіотрансляційних передавачів. Значним досягненням тодішньої діяльності підприємства стало виконання
держзамовлення з виготовлення телевізійної апаратури для Олімпійських ігор 1980 року у Москві. Наприкінці
вісімдесятих «Радій» брав участь у державній програмі з оснащення космічних об’єктів системами комунікацій та
управління.

Сьогодні НВП «Радій» визнане українське підприємство-лідер у сфері проектування та постачання новітніх інформаційно-керуючих систем для об’єктів атомної енергетики та об’єктів з підвищеною технологічної небезпекою.
В атомній галузі підприємство працює з 1995 р. За цей
час НВП «Радій» зайняло стійкі позиції серед постачальників обладнання для атомних електростанцій і завоювало
повагу і довіру споживачів.
Продукція підприємства експлуатується на всіх АЕС
України, енергоблоках Східної Європи, Латинської і Північної Америки.
На підприємстві впроваджена і функціонує система
менеджменту якості, сертифікована міжнародним органом сертифікації Qualityaustria на відповідність вимогам
стандарту ISO 9001: 2008.
У 2011 році в рамках державної цільової науково-технічної програми «Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем
на їх основі» на підприємстві розроблені і серійно виготовляються енергозберігаючі світлодіодні світильники.
Досвід нашого підприємства у виробництві радіоелектроніки дозволяє нам виробляти надійні і якісні електротехнічні вироби, в тому числі і енергозберігаючі світлодіодні світильники і їх компоненти.
Всі світильники мають сертифікат УкрСЕПРО і пройшли повний цикл сертифікаційних випробувань на відповідність європейським вимогам з електробезпеки, елек30
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тромагнітної сумісності та фотобіологічної безпеки. На
підставі позитивних результатів отримано сертифікати
відповідності, що дають НВП «Радій» право маркувати
світлотехнічні прилади знаком «CE».
На сьогодні під торговою маркою «Радій» на власному
виробництві випускається більше 600 моделей світильників для різних областей застосування: світлодіодні світильники промислового призначення; світлодіодні світильники
спеціального призначення; вуличні світлодіодні світильники; офісні світлодіодні світильники та інші.
Унікальне поєднання високої якості продукції та широкого асортименту забезпечує лідерство торгової марки
«Радій».
Асортимент світлодіодної продукції, представленої на
світлотехнічному ринку, збільшується мало не щодня. Щоб
не заплутатися в пропонованому розмаїтті і самостійно
оцінити параметри і якість світлодіодних світильників, необхідно в першу чергу звернути увагу на енергоефективність. Цей параметр показує величину світлового потоку,
випромінюваного джерелом світла при споживанні 1 Вт
електричної енергії.
В даний час показник енергоефективності світильників виробництва НВП «Радій» не менше ніж 145 Люмен
на Ват. До речі, за підсумками проведеної виставки в м.
Франкфурт-на-Майні багато світових виробників світлодіодних світильників досягли показника енергоефективності близько 110 Люмен на Ват.

З Н А Й О МТЕ С Ь

дальшому значно економити витрати на електроенергію і
технічне обслуговування.

Також серед важливих особливостей
світильників нашого виробництва є:
•

Замінивши застарілі світильники на світильники нашого виробництва, замовник зможе отримати дуже високі показники рівня освітленості при дуже низькому
споживанні електроенергії. Показник енергоефективності в 145 Лм / Вт який вдалося досягти фахівцям НВП
«Радій», є досить високим параметром, в той час як у
інших виробників дана характеристика коливається в
межах 90-110 Лм / Вт.
Наступна важлива перевага світлодіодних світильників виробництва НВП «Радій» – це тривалий термін
служби – понад 100 000 годин, що еквівалентно 25 рокам при 11-годинному режимі роботи. Такий тривалий
термін служби наших світильників забезпечується двома
факторами.
По-перше, використанням в світильниках світлодіодів провідних світових виробників CREE, SEOUL
SEMICONDUCTOR, які гарантують заявлений термін
служби.
По-друге, тривалий термін служби світлодіода забезпечується тільки при певній температурі кристала. Перегрів світлодіода призводить до деградації його кристала,
що різко знижує термін служби виробу. Тому корпус світлодіодних світильників НВП «Радій» спеціально розроблений для достатнього відведення тепла від світлодіодів і
має 50% запас потужності по тепловідводу.
Однією з найважливіших особливостей світлодіодних
світильників є величезний ефект енергозбереження. Світлодіодні світильники споживають в 2-3 рази менше електроенергії порівняно з іншими світильниками. І, не дивлячись на високу ціну світлодіодних світильників порівняно
з іншими джерелами світла, їх використання не тільки повністю окупає вкладені витрати протягом 1,5 - 2,5 років
(в залежності від типу світильника), але і дозволяє в по-

висока ступінь захисту від попадання пилу і вологи IP67;
• стійкість до перепадів напруги в електромережах.
Світильники стабільно працюють при коливаннях
напруги в діапазоні від 90 до 305 Вольт;
• працездатність в складних умовах експлуатації;
• антивандальні властивості світильників. Ковпак
світильника виготовлений з ударостійкого полікарбонату, здатного витримати значні механічні
навантаження, включаючи удари молотком і постріли з пневматичної зброї.
Хочеться відзначити, що світлодіодний світильник є
одним з найбільш екологічно безпечних джерел світла. У
світильнику не використовуються речовини, що містять
ртуть, тому не потрібно спеціальних умов утилізації.
За бажанням Замовника в світильниках виробництва
НВП «Радій» передбачена можливість встановлення
системи вольт-контролю. Ця система вимикає світильник
при перевищенні напруги живлення та вмикає його при
нормалізації напруги.
Також світлодіодні світильники нашого виробництва
можуть бути оснащені блоками живлення з функцією димінга, що дає можливість регулювати яскравість світіння
світильника в певні проміжки часу. Керування світильниками може бути реалізовано як автоматично, так і за допомогою дистанційного пульта.
З огляду на специфіку світлодіодного освітлення і наявний ринковий попит наша компанія зосередилася на
впровадженні комплексних рішень. За необхідності фахівці НВП «Радій» безкоштовно підготують проект
освітленості об’єкта, включаючи розрахунок окупності,
світло – технічний розрахунок, техніко – економічне обґрунтування та запропонують найкращий, комфортний
та економічно вигідний варіант освітленості.
№ 2 (047) 2016
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ПРАЦЮЄМО З
ПРОФЕСІОНАЛАМИ

У кожного з нас оформлення будь-яких документів асоціюється з отриманням ряду дозволів, чергами та відвідуванням
десятків кабінетів. А уявіть, що вам треба отримати з-за кордону чи навпаки відвантажити до якоїсь країни сировину чи
готову продукцію, особливо якщо до цього вам не доводилося мати справи з подібними операціями. Ви згадуєте довжелезні черги автотранспортних засобів на кордоні, які часто показують у теленовинах, та різні байки друзів і знайомих, яким доводилося перетинати кордон. Разом з тим, ми розуміємо, якщо є експортні та імпортні операції, то повинні
бути й підприємства, які допомагають їх якісно та оперативно здійснити.

Одним з таких підприємств є ТОВ «М-Термінал».
Його профіль – брокерська діяльність. З’ясуємо, а хто ж
такий митний брокер? Митний брокер (посередник) –
це юридична особа, яка здійснює декларування товарів і
транспортних засобів, які переміщуються через митний
кордон України, і має ліцензію на право здійснення митної брокерської діяльності, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі
митної справи. Митним брокером може бути тільки підприємство – резидент.
Інститут митних брокерів у світі існує уже понад сто
років. З огляду на значне зростання обсягів міжнародної торгівлі в Україні і Кіровоградській області, зокрема,
останнім часом роль митного брокера набула актуальності. Сьогодні переважна більшість підприємств як крупних,
так і дрібних, використовують у своїй діяльності послуги
митних брокерів. І зрозуміло чому, адже вигідно у всіх
відношеннях доручити вирішення проблем, пов’язаних з
митним оформленням, фахівцям, оскільки це економить
і час та ресурси.
Твердження, начебто при оформленні митних документів існують труднощі – це неправда, просто потрібно
мати справу з фахівцями. Дійсно, досить часто змінюється законодавча база, але працівники митної брокерської
контори відслідковують ці зміни і своєчасно доводять інформацію до своїх клієнтів. За наявності у клієнта пакета
необхідних документів митне оформлення товарів триває
не більше 4 годин.
Сьогодні митна брокерська контора «М-Термінал»
надає повний спектр послуг з митного оформлення вантажів.
Варто згадати і про структуру ТОВ «М-Термінал».
До неї входить найбільша у Кіровоградській області митна брокерська контора та зона митного контролю, місце
прибуття вантажів, розташоване по вулиці Тореза, 27 В.
За вказаною адресою знаходиться митна брокерська контора, митний склад, склад тимчасового зберігання.
Послугами підприємства на теперішній час, користується майже 300 підприємств Кіровоградщини.
32

|

ЗОВНІШСЕРВІС

|

№ 2 (047) 2016

Працівники «М-Терміналу» плідно співпрацюють зі
своїми постійними клієнтами, надають безкоштовні консультації, готують та аналізують первинну документацію,
контракти та інші документи.
Перевагами ТОВ «М-Термінал» можна визначити
професіоналізм колективу, який стабільно працює протягом тривалого часу.
Враховуючи позитивну ділову репутацію компанії, нещодавно ТОВ «М-Термінал» стало членом Кіровоградської РТПП. Наразі, зважаючи на великий професійний
досвід зовнішньоекономічної діяльності, Кіровоградська
торгово-промислова палата та «М-Термінал» стали повноцінними партнерами, результатом співпраці яких є
вдосконалення роботи з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та надання їм комплексних послуг, необхідних для ведення сучасного бізнесу.

З Н А Й О МТЕ С Ь

Затишок і гармонію в оселі створює Дизайн-студія

«Штори Люкс»
Невід’ємною частиною затишку і гармонії в оселі є
прикраса вікон. Серед усіх виробів дизайну приміщень
велику частину займають витвори майстрів Дизайн-студії
«Штори Люкс». Індивідуальний підхід до побажань та
інтер’єру замовника надає натхнення для творчих злетів
як дизайнера, так і майстрів.
За більш як 9 років праці у галузі пошиття текстильних
виробів для дому, садочків, шкіл, кафе, ресторанів, здобуто чималий досвід. Та досконалості немає меж. Тож ми
вчимося у партнерів як в межах України, так і за кордоном.
Щиро вдячні керівництву Кіровоградської регіональної
торгово-промислової палати за організацію робочої поїздки на виставки текстилю до Польщі та Туреччини, де

ми познайомились з новими технологіями, виробниками
та постачальниками. Такі відвідини надають можливість
збільшити асортимент тканин, аксесуарів, ідей та технологій, щоб найкраще задовольнити потреби замовників.
Як і багатьох свідомих городян, нас хвилює сьогодення
та майбутнє нашого міста, тому «Штори Люкс» є учасниками багатьох заходів, що відбуваються у Кіровограді.
Маємо дипломи та нагороди за участь у виставках, конкурсі «Пані Бізнес України», «Жінка Нової Ери», є Почесним членом Фонду «Допоможи Своїй Дитині». Дякуючи однодумцям, друзям та просто небайдужим містянам
за довіру і підтримку, у нас є можливість і надалі радувати
вас нашими роботами.
№ 2 (047) 2016
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Зелений оазис

у серці степової України
У січні 2013 року в селищі Петрове
Кіровоградської області на узвишші лівого берега р. Інгулець завершена реставрація старовинного особняка (збудованого ще в 1905 році), який отримав
нову назву – «Маєток country Сlub».
Затишні готель і ресторан, літнє бунгало
і винний льох, міні-зоопарк і яблуневий
сад (на 50 тисяч саджанців) таять в собі
чарівність щирої розкоші в самому серці
степової України. Автори і творці проекту подбали про органічне поєднання
старовинної архітектури в стилі еклектики, мереживної цегляної кладки, внутрішнього оздоблення та ландшафтного
дизайну території. Все це здатне задовольнити найвишуканіші смаки.
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К іровоград щ ина

«Маєток country club» пропонує 5
комфортабельних номерів класу люкс,
обладнаних необхідним сервісом і безпекою. Зокрема, системою кондиціонування, пожежної безпеки, супутниковим
TV з великою кількістю світових інформаційних телеканалів. З вікон готелю
особливо приємно милуватися приголомшливою картиною – сходом сонця,
перші промені якого падають на стрункі
ряди розташованого довкола яблуневого
саду, а також незабутньою панорамою
смт Петрове в жовтогарячих променях
сонячного заходу. А все це довершується
прохолодою відкритого плавального басейну, де з надзвичайним задоволенням
можна освіжитися у літню спеку.
Ресторан Маєтку – для істинних
гурманів, оскільки поєднує в собі різнопланову кухню, починаючи з місцевої
і закінчуючи європейською. Істинною
прикрасою ресторанної зали є величний
камін, який надає приміщенню затишок
і тепло домашнього вогнища. Особливе місце відведене рідкісним музейним
експонатам, предметам і знаряддям старожитностей, колекції музичних інструментів, вишуканих солом’яних брилів
тощо.
В літньому ресторані-бунгало одночасно розміщується 80 гостей. Він може
слугувати для проведення семінарів, весіль, корпоративних вечірок, святкування ювілеїв, днів народження та багатьох
інших заходів, які залишать приємні
спогади у Вашому житті.

У власному винному льохові можна
продегустувати кращі сорти вин вітчизняних і зарубіжних виноробів, скуштувати яблуневого соку, з любов’ю приготовленого персоналом Маєтку.
З настанням тепла його територія
перетворюється на справжній зоологічний парк. Тут віч-на-віч Ви зустрінете
поважних павичів, диких качок, вужа
(який зненацька може виповзти з мавританського газону) і безліч різнобарвних представників пернатих, які звили
свої гнізда в лапатих струнких туях,
ялівці, глодові та ведмежих горіхах.
Справжнім авторитетом і повагою гостей Маєтку користується шотландський
поні по кличці Чарлі Чаплін Трамвай,
який гостинно зустрічає усіх, хто має
намір почастувати його морквою, яблуками та іншими ласощами.
У рамках туристичної програми
«Пізнай свій рідний Край» у кожного гостя «Маєтку» є можливість здійснити (на ретро автомобілі) цікаву,
пізнавальну екскурсію до видатної релігійної пам’ятки, розташованої в селі
Іскрівка за 15 кілометрів від комплексу.
Саме там, в Хресто-Воздвиженському

храмі знаходиться унікальна святиня
– рака з мощами святого священномученика Миколи Іскрівського, колишнього настоятеля храму (1905-1919
рр.), єдиного канонізованого церквою
святого з Кіровоградщини. На прохання останнього Імператора Миколи
II він був направлений до Іскрівки самим Іоаном Кронштадським і славився
добрими справами та даром цілителя
і провидця. Неподалік від храму знаходяться знамениті джерела, одне з
яких носить його ім’я, а інше – святої
великомучениці Параскеви П’ятниці.
Вони відомі своєю цілющою та життєдайною силою.
У 10 хвилинах їзди на крутому пагорбі Інгульця (урочище Козацький
степ) височіє величезний кам’яний
хрест, під яким покоїться прах капітана
війська Запорізького Сави Самодриги,
спочившого влітку 1783 року. Поруч
непоодинокі козацькі поховання тих
часів з кам’яними хрестами на могилах,
що похилилися від часу.
До послуг гостей Маєтку велопрогулянки на свіжому повітрі, соляна
печера, катання на віндсерфінгу, риболовля, нічне багаття, караоке, екскурсія
до Блакитного озера та інше спортивне
знаряддя і послуги.
Наприкінці минулого року Міністерством аграрної політики і продовольства України було оголошено конкурс на кращу зелену садибу України,
підсумки якого підведено у травні 2016
року. За умовами конкурсу в Україні визначено 100 найкращих зелених
садиб, які популяризують зелений туризм в Україні. Звичайно, що Петрівський «Маєток country Сlub» був
відзначений як один з найкращих проектів не лише на Кіровоградщині, але
й в Україні. Закладу присвоєно найвищу категорію якості у всеукраїнській
мережі «Українська гостинна садиба».
Тож гостинно запрошуємо відвідати перлину зеленого туризму на Кіровоградщині!

Наш сайт: http://maetok1905.com.ua
e-mail: maetok1905@ukr.net
телефон: (050) 321-21-65
відео: https://www.youtube.com/watch?v=-MoUX-A7WIY
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Для звірки даних із транспортного податку
та податку на нерухоме майно необхідно
звертатись особисто
Головне управління ДФС у Кіровоградській області нагадує, що для
проведення звірки даних із транспортного податку та податку на нерухоме майно громадянам потрібно
особисто звертатися до Центрів обслуговування платників за місцем
проживання (реєстрації). При собі
необхідно мати оригінали документів про право власності на майно.
Фізичні особи – платники податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, мають право звернутися з письмовою заявою для проведення звірки даних щодо:
•

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток, що перебувають у
власності платника податку;
розміру загальної площі об’єктів
житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у
власності платника податку;
права на користування пільгою
зі сплати податку;

•

•

•
•

розміру ставки податку;
нарахованої суми податку.

Фізичні особи – платники транспортного податку мають право
звернутися з письмовою заявою
до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для прове-

дення звірки даних щодо:
•

об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника
податку;

•

розміру ставки податку;

•

нарахованої суми податку.

Зміни в законодавстві

щодо реєстрації платником ПДВ
29.04.2016 року набрав чинності
наказ Міністерства фінансів України
від 18.03.2016 № 373 «Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану
вартість», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.04.2016 за
№ 515/28645, який вніс зміни до наказу Міністерства фінансів України від
14.11.2014 №1130 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 17.11.2014 за № 1456/26233.
Основною метою змін є приведення зазначеного нормативно-пра36
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вового акта у відповідність до Закону
України від 24 грудня 2015 року №
909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році».
Зокрема, передбачено, що наявність в Єдиному державному реєстрі
запису про відсутність юридичної
особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання)
або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну
особу не може бути підставою для
анулювання реєстрації платника по-

датку на додану вартість.
У Витязі з реєстру платників
ПДВ реквізити рахунків у Системі
електронного адміністрування ПДВ
платника – сільськогосподарського
підприємства розділено залежно від
здійснюваних операцій:
• із сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими і технічними культурами та операцій
з продукцією тваринництва);
• із зерновими і технічними
культурами;
• із продукцією тваринництва.

про пода т ки д е т альніш е

Зміни в оподаткуванні З 1 травня 2016 року
вживаних автівок
зміни в розрахунку ЄСВ
Головне управління ДФС у Кіровоградській області інформує, що з 1 червня 2016 року у зв’язку з його опублікуванням у газеті «Голос України» від 13.05.2016 р. № 87 набере чинності Закон України від 12.04.2016 р. №1084-VIII
«Про внесення змін до статті 189 Податкового кодексу
України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних товарів».
Вказаним Законом вносяться зміни до п. 189.3 ст. 189
Податкового кодексу, який встановлює окремий порядок
оподаткування платників ПДВ, які провадять підприємницьку діяльність з постачання вживаних товарів (комісійну торгівлю).
Здебільшого зміни стосуються представників бізнесу,
які продають вживані транспортні засоби, що прийняті
за договорами комісії. Нововведення виключають поняття «однорідні товари» та змінюють терміни «нові транспортні засоби» та «вживані товари», які застосовуються
для цілей V Розділу Податкового кодексу. Звертаємо увагу,
що з 1 червня 2016р. новим транспортним засобом буде
вважатися транспортний засіб, що вперше реєструється
в Україні відповідно до законодавства, не був зареєстрований в інших державах та при цьому має загальний наземний пробіг до 6000 кілометрів. Відповідно вживаними
товарами вважатимуться товари, що були в користуванні
не менше року та придатні для подальшого користування у
незмінному стані чи після ремонту, а також транспортні засоби, які не підпадають під визначення нового транспортного засобу.

При перейменуванні вулиці
необхідно перереєструвати
РРО протягом 5 днів
ГУ ДФС у Кіровоградській області повідомляє, що у
реєстраційному посвідченні реєстратора розрахункових
операцій (РРО) (на підставі поданих суб’єктом господарювання документів на господарську одиницю) вказується
інформація про господарську одиницю, для якої призначений РРО, зокрема, адреса господарської одиниці.
При цьому, РРО може застосовуватись тільки в тій господарській одиниці, яка зазначена в реєстраційному посвідченні.
У разі зміни даних в реєстраційному посвідченні суб’єкт
господарювання подає до органу ДФС за місцем реєстрації
реєстратора розрахункових операцій (РРО) реєстраційну
заяву з позначкою «Перереєстрація» із зазначенням при-

Головне управління ДФС у Кіровоградській області
нагадує, що розмір мінімальної заробітної плати впливає
на розрахунок єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування.
У зв’язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» з 1 травня 2016
року розмір мінімального страхового внеску становить
319,00 грн. (1450 грн. х 22%).
Також зміниться максимальна величина доходу, на
яку потрібно нараховувати ЄСВ. Вона становить 25
прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на місяць нарахування доходу. Тож з травня
вона дорівнюватиме 36 250 грн. (1450 грн. х 25).
Відповідно збільшився максимальний розмір нарахованого ЄСВ, і з 1 травня 2016 р. він становитиме
7975 грн. (36250 грн. х 22%) або 3048,63 грн. (36250
грн. х 8,41%) при нарахуванні ЄСВ на зарплату працівника-інваліда, якщо роботодавцем є юридична особа.
Без змін залишаються, зокрема:
• розмір податкової соціальної пільги;
• граничний розмір доходу, який дає право на
отримання податкової соціальної пільги;
• ставки єдиного податку для I і II групи;
• ставки податку на нерухоме майно.
чини перереєстрації та реєстраційне посвідчення.
Заява подається протягом 5 робочих днів, що настають
за днем, коли виникли зміни або інші підстави для заміни
реєстраційного посвідчення.
Тобто, у разі перейменування вулиці, внаслідок чого змінюється адреса господарської одиниці, власник відповідного приміщення має привести свої установчі документи,
документи на господарську одиницю та інші документи у
відповідність із вимогами законодавства.
Отже, після внесення змін до документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення
господарської одиниці, має бути проведена перереєстрація
РРО.
Зазначена норма передбачена Порядком реєстрації та
застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженим наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.13 №417 та роз’яснена листом
ДФС України від 06.04.2016 № 7654/6/99-99-11-02-02-15.
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Про сприяння зайнятості демобілізованих учасників бойових дій
Питання адаптації до цивільного життя демобілізованих військовослужбовців, які брали участь у
бойових діях (антитерористичній операції), є одним із актуальних питань сьогодення. Така адаптація стосується медичної, психологічної, соціальної сфери. В питаннях соціальної адаптації ключову
роль відіграє забезпечення демобілізованих осіб роботою – відновлення на робочих місць працівників, які працювали до призову, та надання роботи особам, які були безробітними.

Відновлення робочих місць працівників має відбуватися чітко відповідно
до норм трудового законодавства. Відповідно до статті 119 Кодексу законів
про працю України за працівниками,
призваними на строкову військову
службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий
період або прийнятими на військову
службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, оголошення
рішення про проведення мобілізації на
строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації,
зберігаються місце роботи, посада і
середній заробіток на підприємстві,
в установі, організації, фермерському
господарстві, сільськогосподарському
виробничому кооперативі незалежно
від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців.
За працівниками, які були призвані під
час мобілізації і які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з
оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку
з прийняттям на військову службу за
контрактом (не більше ніж на строк
укладеного контракту), зберігаються
місце роботи, посада і середній заробіток. Зазначені гарантії зберігаються за
працівниками, які під час проходження
військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або
визнані безвісно відсутніми.
Обласним центром зайнятості
(далі - ОЦЗ) в інформаційно-консультаційному центрі проводяться
38
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семінари (у форматі кадрового клубу, семінару-діалогу) для працівників
кадрових служб роботодавців, у тому
числі членів регіональної торговопромислової палати, із роз’ясненням
норм законодавства про зайнятість населення. На семінари запрошуються
представники управління Держпраці
в області та обласного військового комісаріату, які надають інформацію з
питань збереження робочих місць за
мобілізованими особами. Такі заходи
проводяться із застосуванням засобів
інтернет-зв’язку, що дозволяє роботодавцям у районах (в приміщеннях відповідних місцевих центрів зайнятості)
отримувати необхідну інформацію
безпосередньо від працівників органів
влади обласного рівня.
Слід зазначити, що працівники з
числа колишніх військовослужбовців
строкової служби, військової служби за
призовом під час мобілізації мають переважне право на залишення на роботі
при вивільненні у зв’язку із змінами в
організації виробництва і праці (інформація про процедуру вивільнення

працівників та порядок повідомлення
про таке вивільнення державної служби зайнятості надрукована у журналі
«Зовнішсервіс» № 2 за 2015 рік та
розміщена на сайті Кіровоградської
РТПП у рубриці “Законодавство”).
При поновленні на роботі та в процесі пошуку роботи частина демобілізованих потребує психологічної допомоги. Активну участь у наданні такої
допомоги бере центр медико-психологічної реабілітації “Ком-пас” (керівник
Колєва Ганна Михайлівна). Зокрема,
психологи центру беруть участь у семінарах з зареєстрованими безробітними, які проводяться у ОЦЗ.
Цілком зрозуміло, що провідна
роль у вирішенні питань працевлаштування демобілізованих військовослужбовців належить роботодавцям.
Центри зайнятості співпрацюють з
роботодавцями у вирішенні питань зайнятості учасників АТО.
Така співпраця полягає у:
•

вирішенні питань добору працівників на вільні робочі місця (інформація
про попит на робочу силу (вакансії)

ін ф ор м у є слу ж б а з айн я т ос т і

•

•

подається до центрів зайнятості за
формою звітності № 3-ПН, детальна
інформація про добір працівників
надрукована у журналі «Зовнішсервіс» № 1 за 2015 рік та розміщена на
сайті (рубрика “Добір працівників за
сприянням державної служби зайнятості”). Сприяння у доборі організовується, у тому числі, шляхом проведення ярмарків вакансій та робочих
місць, днів кар’єри. В центрах зайнятості є можливість ознайомитися з
резюме претендентів на роботу. Крім
того слід зазначити, що державна
служба зайнятості запроваджує нові
підходи до укомплектування вакансій
роботодавців на засадах рекрутингу;
використанні можливостей державної служби зайнятості щодо проведення професійного відбору претендентів на роботу під конкретну
потребу роботодавця;
стимулюванні роботодавців до створення нових робочих місць з можливістю отримання компенсації
фактичних витрат у розмірі єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування при
працевлаштуванні на нові робочі
місця громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, та
громадян, які працевлаштовуються
суб’єктами малого підприємництва
у пріоритетних видах економічної

•

діяльності (інформація розміщена у
відповідній рубриці на сайті палати);
проведенні попередньої професійної підготовки безробітних за умови подальшого працевлаштування
(детальна інформація розміщена на
сайті палати у рубриці “Забезпечення
роботодавців кваліфікованими кадрами”).

Адаптації до мирного життя та
підготовці до працевлаштування на
постійну роботу допомагає громадянам участь у роботах тимчасового
характеру. Такі роботи мають відповідати потребам роботодавця та організовуються строком до 6 місяців.
З особами, які беруть участь у тимчасових роботах, укладаються строкові
трудові договори.
Значна частина зареєстрованих
безробітних з числа учасників АТО
вирішила питання своєї зайнятості
шляхом започаткування власної справи. Стартовим капіталом при цьому
стали кошти, які особи отримали як
одноразову виплату допомоги по
безробіттю для організації підприємницької діяльності. Допомогу у
виборі напрямку підприємницької діяльності, інформацію з питань провадження діяльності громадяни мають

можливість отримати у консультаційних та консалтингових центрах при
базових центрах зайнятості.
Вирішувати питання зайнятості
учасників АТО допомагає узгодження
дій державних установ з роботодавцями та недержавними організаціями,
яке відбувається в форматі роботи
Центру надання в області допомоги
учасникам антитерористичної операції (керівник Нікітін Вадим Леонтійович). За ініціативою ОЦЗ проведено спеціалізоване засідання цього
Центру з розглядом питань сприяння
зайнятості демобілізованих учасників
АТО. В засіданні взяли участь представники обласних об’єднань організацій роботодавців, громадських організацій учасників АТО, приватних
агентств зайнятості, регіональної торгово-промислової палати. За результатами розгляду питань представники
організацій роботодавців запевнили
учасників засідання у всебічній підтримці заходів сприяння зайнятості
демобілізованих осіб.
Заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості
Стоян Б.С.
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ПриватБанк

активно підтримує малий та
середній бізнес Кіровоградщини
Незважаючи на те, що в Україні політика підтримки малого підприємництва проголошена однією з пріоритетних, і діє спрощена система
оподаткування, показник участі малого бізнесу у ВВП становить лише
близько 11%, а рівень зайнятості не перевищує 20%, на відміну від
провідних країн світу, де частка ВВП, виробленого малими та середніми підприємствами, становить 50-60% від загального його обсягу.
Про унікальну програму, що надає можливість підтримки і розвитку
малого та середнього бізнесу у регіоні, ми запросили розповісти директора Кіровоградського регіонального управління ПриватБанку
Ростислава Масло.

Чи може ПриватБанк запропонувати малому та середньому бізнесу регіону реальну
фінансову підтримку?
Однією з проблем, що стримує розвиток малого
та середнього бізнесу як в Україні, так і в нашому
регіоні, залишається пошук джерел додаткового
дешевого фінансування. Чітко розуміючи цю проблему, ПриватБанк створив та запустив принципово новий для України сервіс КУБ – кредитування українського бізнесу (kub.pb.ua). Суть цього
сервісу полягає у залученні “народних” коштів на
розвиток підприємств і компаній малого бізнесу.
За допомогою КУБу будь-який легальний підприємець зможе розповісти про свій бізнес і залучити
інвесторів для його розвитку. Лише два місяці працює ця програма, а вже дванадцять підприємців
Кіровоградщини отримали довіру та більше мільйона гривень, зібраних земляками на розвиток їх
бізнесу. Першим кіровоградським підприємцем,
якому жителі регіону довірили власні кошти завдяки новому проекту підтримки малого бизнесу КУБ,
став Владислав Кривоносов. Безперечну довіру та
150 тис.грн отримав бізнесмен на розвиток бізнесу
автоперевезень. Приватний підприємець Юлія Ротар з м.Бобринець мріяла про відкриття ще одного
магазину побутової хімії. Лише 3 доби знадобилось,
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аби жителі регіону зібрали необхідні 100 тис.грн
для здійснення її планів та мрій. Програма працює,
і кількість підприємців, які отримують фінансову
підтримку земляків, постійно зростає, 234 проекти
уже підтримали українці та вклали у розвиток економіки держави більше 23,8 млн. грн.
Хто може стати учасником програми КУБ
- отримати кредит і чи довго чекати на
отримання коштів?
Будь-який підприємець, який веде бізнес легально та зацікавлений в залученні інвестицій –
ресторани, кав’ярні, швейні та ремонтні майстерні,
фотостудії, магазини тощо, може стати учасником
цієї програми. До речі, аби отримати “народний”
кредит необов’язково бути клієнтом ПриватБанку.
Досить лише звернутись до будь-якого відділення
ПриватБанку або подати заявку на сайті Банку. При
позитивному вирішенні питання співробітник банку домовляється про зустріч, в ході якої підписується договір та надається допомога у зйомках відеоролика для презентації бізнесу на сайті КУБу. Заявка
буде активна протягом двох тижнів, якщо проект
збере потрібну суму, вона буде перерахована власнику підприємства як платна позика. З власного досвіду хочу зазначити, що кіровоградські інвестори
готові вкладати кошти у регіональний бізнес. Для

новини б анківського с е к т ору
тих проектів, що вже виставлялись на сайті, необхідні суми збирались буквально за декілька днів..
Приємно відчувати розуміння жителів області, що
не слід чекати кращого життя, слід створювати
його власноруч, у даному випадку – вкладаючи кошти у розвиток, в економіку, у перспективу.
Хто може стати інвестором і які гарантії не
лише повернення своїх коштів, але й отримання прибутку?
Кожен, хто має кошти і планує отримати на них
прибуток, може стати інвестором. Не слід думати,
що інвестувати потрібно лише великі суми. Кожна тисяча гривень може суттєво допомогти підприємцю та принести приємний дохід інвестору.
Доходи інвесторів у рамках нового проекту будуть вищі, ніж пропонують банківські депозити,
за рахунок прямого інвестування в бізнес без посередництва самої фінустанови. При цьому ПриватБанк, як організатор майданчика, бере на себе
зобов’язання перекредитувати позичальника в
разі, якщо він зіткнеться з труднощами під час погашення кредиту інвестору, таким чином інвестор
обов’язково отримає свої кошти назад. Також усі
позики в системі “КУБ”, а відповідно, й інвестиції,
будуть в повному обсязі застраховані страховою
компанією “Інгосстрах”. Така програма дасть потужний поштовх для розвитку малого бізнесу та

самозайнятості в Україні, пожвавлення ринку кредитування та збільшення кількості робочих місць
у країні. Ми зробили так, щоб кожен громадянин
України (і не тільки України) міг зробити свій невеликий внесок у розвиток нашої економіки та хоч
трохи відчути себе Джорджем Соросом або Ворреном Баффетом. Основна мета нашої програми
– надати малим підприємствам і дрібним підприємцям надійне та стабільне джерело фінансування
для розвитку їх бізнесу. Ми допомагаємо всім, хто
зацікавився КУБом на всіх етапах, консультуємо,
супроводжуємо їх бізнес. Вперше в нашій державі гроші на розвиток справжнього малого бізнесу
– невеликих магазинів, сімейних кафе, пралень і
СТО інвестують звичайні люди, які й користуються послугами цих магазинів або пралень. Кожен
українець може вкласти власні кошти в розвиток
національного бізнесу – допомогти підприємцям
розвинути свою справу, а також заробити на такому “народному кредитуванні” гроші. Йти далеко не
треба, адже інвестувати можна в магазин, в якому
щодня купуєте продукти, чи у перукарню, де стрижетесь, улюблену кав’ярню з найкращими смаколиками, автосервіс на рідній вулиці чи будь-який
інший об’єкт. Сотні проектів зможуть розвиватися,
в Україні з’являться тисячі нових робочих місць завдяки підтримці цього сервісу і нам гуртом вдасться побудувати процвітаючу державу.
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«Китайська виставка
в Польщі? Це можливо?»
– ось таке стандартне
питання ми чули при запрошенні на одну з провідних виставок китайських
товарів для дому, яка проходить за межами Піднебесної.
Цього року, святкуючи п’яту річницю проведення China Homelife Show
в Європі, організатори вирішили збільшити масштаби та провести її у польській столиці – Варшаві. Змінився і девіз заходу: «Стань драконом бізнесу»
– звучало енергійно та багатообіцяюче.
Ексклюзивним партнером у нашому регіоні вже незмінно другий рік поспіль виступила Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата.
Вітчизняні ділові кола також проявили зацікавленість виставкою і п’ятого
червня з Кіровограда вирушили близько 40 «драконів», які представляли 35
компаній області.
Безпосередня «зустріч між Сходом і Заходом» відбулась сьомого червня
в Міжнародному виставковому комплексі Warsaw Expo, де на одному майданчику зійшлися понад 1000 компаній-виробників з Китайської Народної
Республіки та близько 2500 відвідувачів з країн Східної та Центральної Європи.
Трохи метушні перед входом, фото з «драконом» і не тільки – і ми всередині.
42
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А там на нас чекало повне різноманіття товарів та багато
китайців, які з труднощами говорили англійською. Для охочих вести перемовини організатори підготували спеціальні
зони «Matchmaking Area», де були присутні перекладачі, однак наші бізнесмени зуміли домовитись по цікавих позиціях
навіть без них.
Чесно кажучи, без карти у виставковому павільйоні було
легко заблукати. Тканини змінювались одягом, будівельні матеріали – сантехнікою, меблями, фурнітурою, електроприладами тощо.
Крім бізнесових справ «кіровоградські дракони» мали
змогу відпочити і побачити Варшаву у всій красі. Польські
організатори пропонували розважальний гала-вечір, а Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата організувала екскурсію історичним центром польської столиці.
Кіровоградська торгово-промислова палата
пропонує організацію індивідуальних та
групових ділових поїздок і насичену культурну
програму.

Бути закордоном і не спробувати національну кухню?
Це не про нас! Особливо до душі багатьом членам делегації припав ресторан польських страв «Zapiecek», де можна
було скуштувати національний суп журек на традиційній заквасці, запечені реберця, рульку з кислою капустою та багато
інших смаколиків.
Шкода, що все гарне рано чи пізно закінчується, і ми мали
сказати China Homelife Show та Варшаві «до побачення».
Але не відкладайте валізи далеко. На нас чекають нові подорожі!

Олександра Ратушна,

Начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків
та юридичного супроводження

Звертайтесь за тел.: (0522) 35-18-56
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ЛИПЕНЬ
7-8

Німецько-український форум харчових продуктів
для малих і середніх виробників нішевої продукції

8-10

Guangzhou Shading & Window-Door Exhibition (GZ SHADING)
Міжнародна виставка систем затінення та віконно-двірних технологій,
аксесуарів, матеріалів і послуг. Китай, м. Пекін

8-10

ALUMINIUM CHINA 2016
Міжнародна виставка-конференція з алюмінію та алюмінієвої промисловості.
Китай, м. Гуанчжоу

12-14

China International Laundry Industry Exhibition
Міжнародна виставка прання та фарбування. Китай, м. Шанхай

12 – 15

TEXTILE EXPO
VI Міжнародна спеціалізована виставка текстильної, швейної продукції та обладнання.
Україна, м. Київ

12 – 15

Leather and Shoes
Міжнародна спеціалізована виставка взуття, шкіри та хутра. Україна, м. Київ

12-15

EXPO FUR
Міжнародна спеціалізована виставка одягу з хутра та шкіри. Україна, м. Київ

26-28

Міжнародна виставка взуття та аксесуарів «GDS - 2016»
Німеччина
СЕРПЕНЬ

4- 6

110th CDATF
110-а Китайська виставка товарів повсякденного вжитку. Китай, м. Шанхай
ВЕРЕСЕНЬ
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1-4

Міжнародна виставка деревообробної промисловості «HOLZMESSE/ HOLZ&BAU»
Австрія

4-6

Міжнародна виставка продуктів харчування «Speciality&FineFood Fair 2016»
Великобританія

13-15

Міжнародна виставка з енергетики «ENERGETAB 2016»
Польща

13-15

BABY FASHION 2016
20-а Міжнародна виставка дитячої моди.
Україна, м. Київ

13-16

Міжнародна виставка напівфабрикатів для виробництва меблів FURNICA,
оббивних матеріалів та комплектуючих SOFAB
Польща

13-17

Міжнародна виставка металообробки AMB 2016
Німеччина

14-17

ProMaisonShow
Провідна виставка подарунків і товарів для дому в Україні.
Україна, м. Київ

14-17

X МІЖНАРОДНИЙ САЛОН ГОСПОДАРЧИХ ТОВАРІВ HOUSEHOLD
Товари господарчо-побутового призначення. Предмети та інвентар для прибирання.
Побутова хімія та професійні миючі засоби. Аксесуари та супутні товари.
Україна, м. Київ

14-17

VІ МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА НОВОРІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ CHRISTMAS TRADE SHOW
Штучні ялинки, вироби з синтетичної хвої. Новорічні іграшки, мішура, гірлянди.
Новорічні подарунки. Ілюмінація і піротехніка. Святковий декор. Все для карнавалу.
Україна,м. Київ
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14-17

XIХ МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ПОСУДУ TABLEWARE
Посуд для кухні. Кухонні приладдя та аксесуари. Посуд для сервірування. Предмети для
сервірування столу.
Україна, м. Київ

14-17

XIХ МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ПОДАРУНКІВ WORLD OF GIFTS
Подарунки. Бізнес сувеніри. Арома продукція. Біжутерія та модні аксесуари.
Подарункова обгортка. Хендмейд.
Україна, Київ

19-21

Контактні дні «Open4Business Conference and Matchmaking event»
Угорщина

20-23

Виставка транспортних технологій INNOTRANS 2016
Німеччина

26-29

Міжнародна виставка харчових продуктів POLAGRA FOOD
Польща

27-30

Міжнародна виставка охоронних технологій та систем SECURITY ESSEN 2016
Німеччина

27-30

LISDEREVMASH 2016
15-а міжнародна виставка машин та обладнання для лісового господарства, деревообробної та
меблевої промисловості. Україна, Київ

За додатковою інформацією та з питань участі звертайтеся до відділу зовнішньоекономічних
зв’язків та юридичного супроводження
за телефоном: (0522) 35-18-56
або електронною поштою: anr-ves@chamber.kr.ua

«АГРОЕКСПО-2016» разом з КРТПП
Кіровоградська регіональна торгово-промислова
палата нагадує, що з 29 вересня по 1 жовтня 2016 року в
м. Кіровограді вже традиційно відбудеться Міжнародна
агропромислова виставка «АГРОЕКСПО-2016». Як бачимо,
статус виставки став вищим, і вона вже стала міжнародною.

Запрошуємо компанії взяти участь
у цьому знаковому заході.
Кіровоградська РТПП організовує колективний стенд, де Ваша
компанія буде мати можливість представити свої товари та
послуги у критому павільйоні.
Умови участі наведені на сайті Кіровоградської РТПП

www.chamber.kr.ua
Ми впевнені, що участь у такій великій події, як «АГРОЕКСПО-2016»,
надасть динамічного розвитку Вашій компанії, а також сприятиме її
просуванню на внутрішньому та зовнішньому ринках.
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К іровоград щ ина

Нові члени палати
ТОВ «Франк Моторс»

Директор – Климовський Руслан Якович
тел./ факс (0522) 30-41-21, (067) 521-41-40
E-mail: obondarenko@frankmotors.kr.ua
http://frankmotors.kr.ua
вул. Соборна (50 років Жовтня), 17
м. Кіровоград, 25009
Торгівля автомобілями та легковими
автотранспортними засобами (АТЗ).
Технічне обслуговування та ремонт АТЗ.
Торгівля деталями та приладдям для АТЗ.
ТОВ «СФС Трейд»

Директор - Янушевич Сергій Євгенович
тел.( 095) 190-24-26
вул. Єгорова, 40, каб.302
м. Кіровоград, 25015
Діяльність посередників у торгівлі продуктами
харчування, напоями та тютюновими виробами.
Оптова торгівля зерном.
ТОВ «Гранторг»

Директор - Богданов Сергій Миколайович
тел. (0522) 36-80-06; (050)328-95-55
факс: (0522) 36-80-04
E-mail: grankarjer@ukr.net
вул. Автолюбителів, 5
м. Кіровоград, 25028
Оптова торгівля деревиною, будівельними
матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.
Добування декоративного та будівельного каменю,
вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.
Добування піску, гравію, глин і каоліну.
Неспеціалізована оптова торгівля.
ТОВ «ЕМЗ «Етал»

Генеральний директор - Коссе Володимир Георгійович
тел. (05235) 7-42-21; (050) 457-77-90
факс: (05235) 7-42-67
E-mail: pmp@etal.ua
www.etal.ua
вул. Заводська,1
м. Олександрія, 28000
Виробництво електророзподільної та контрольної
апаратури.

ПрАТ «Дзеркальник»

Директор - Буйновський Олександр Іванович
тел. (0522) 22-39-52, 22-15-36, 22-95-27,
22-39-52, 22-16-64, (050) 450-61-61
факс: (0522) 22-39-52
E-mail: z0448@i.ua
www.zerkalshik.com.ua
вул. Покровська, 48а
м. Кіровоград, 25006
Виготовлення дзеркал в широкому асортименті;
Вітражі художні;
Столи, підставки скляні та інші меблі зі скла для
будинку, кафе, офісу;
Скло товщиною від 3 до 10 мм;
Візерункове скло;
Склопакети, сертифіковані на відповідність
Держстандарту.
ПП «ТК «Кіровоградський профіль»

Директор - Сазонов Олег Віталійович
тел./ факс (0522) 34-59-61
E-mail: 36415862@mail.ru
а/с 150
м. Кіровоград, 25014
Холодне штампування та гнуття.
ТОВ «Рекламне Агентство РіК»

Директор - Жукова Наталья Борисівна
тел. (0522) 27-25-41; (095) 303-93-96
E-mail: rik_ltd@list.ru
вул. Ельворті, 7, оф. 509
м. Кіровоград. 25006
Рекламна діяльність, оператори зовнішньої реклами.
ФОП Піщанський С.В.

Керівник – Піщанський Сергій Віталійович
тел. (05254) 5-09-33; (067) 405-88-33
факс: (05254) 5-09-33
E-mail: sp2009@ukr.net
вул. Герцена.1
м. Гайворон, 26300
Лісозаготівля.
Випалювання деревного вугілля.
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Щороку у третю суботу
травня, починаючи
з 2003 року, в Україні офіційно
відзначають День Європи,
один з символів Європейського
Союзу. В 2016 році День
Європи в Україні припав на
21 травня.
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ХРОНІКА ПОДІЙ

Україна, на території якої знаходиться географічний
центр Європи*, – єдина країна не член ЄС, де на державному рівні відзначається День Європи, як день спільних
цінностей та спільної історії всіх націй континенту (цей
день відзначають також у країнах-кандидатах – Македонії
і Туреччині).

У Кіровограді ж цього року святкувати День Європи
почали 20 травня. На честь свята на площі перед міською
радою урочисто підняли прапор Євросоюзу. Продовжили
святкування традиційним тематичним дитячим фестивалем «Єврофест» в Ковалівському парку, учасниками якого стали юні європейці з усіх районів області.

Головною метою відзначення в нашій країні Дня Європи є формування позитивної громадської думки щодо
євроінтеграційного курсу України, а також ознайомлення
якомога ширшого кола громадськості з європейськими
цінностями та традиціями, популяризація загального європейського культурного надбання серед громадськості, залучення населення регіонів України до діяльності,
пов’язаної з інтеграцією країни до ЄС.

Цьогорічний фестиваль пройшов у форматі баркемпу,
тож кожен присутній став активним учасником дійства.
Програма «Єврофесту 2016» була дуже насиченою:
концертні виступи творчої молоді Кіровоградщини, презентаційні стенди європейських країн, виставки, майстеркласи, інтерактивні ігри, вікторини, квести, імпровізована
подорож країнами Європи, а також інтерактивне опитування на тему «Україна – країна європейських цінностей» та дискусійний клуб «Угода про асоціацію: які можливості вона відкриває».

Традиційно урочиста церемонія відкриття Дня Європи проходить у Києві. В центрі міста облаштовують так
зване «Європейське містечко», яке складається з павільйонів, що представляють Україну, кожну державу-члена
ЄС, Європейську Комісію та міжнародні організації. У
павільйонах презентують географію, культуру, історію
країн-членів ЄС. Крім того, організовують публічні дебати, проводять вікторини та мовні курси і, навіть, облаштовують «куточки національних страв».

Зазначимо, що Днем народження Європейського Союзу вважається 9 травня. Саме тому в країнах-членах ЄС
День Європи відзначають саме в цей день.
*Координати географічного центру Європи: 47° 563»
північної широти і 24° 1130» східної довготи.
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Автори робіт, які прикрасили відреставроване приміщення
Кіровоградської обласної дитячої лікарні, отримали заслужені
подяки та нагороди.

16 червня у приміщенні Кіровоградського обласного художнього музею нагороджували переможців,
призерів та учасників конкурсу на кращий мистецький твір «Зцілююча сила мистецтва».
Організували та провели конкурс Кіровоградські
регіональна торгово-промислова палата та обласний
художній музей за підтримки обласної державної адміністрації.
Претендентами на перемогу у шести номінаціях стали більше ста учасників з усієї області. Кращі твори журі
обирало з більше ніж двох з половиною сотень робіт.
Президент КРТПП, у своєму вітальному слові,
відзначила високий професійний рівень учасників, а
50
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соц іальні про е к т и

також згадала кожного, хто долучився до організації
конкурсу. Окрему подяку Ірина Саєнко висловила
члену Палати, генеральному директору ТДВ «Інтерресурси» Кирилу Москаленко.

Подяки за участь та сприяння учасникам також
отримали директори та завідувачі загальноосвітніх та
дошкільних навчальних закладів, художніх шкіл, керівники гуртків.

У нагородженні кращих, окрім президента
КРТПП, брали участь перший заступник голови Кіровоградської ОДА Сергій Коваленко та заступник
головного лікаря Кіровоградської обласної дитячої
лікарні з медсестринства Віта Масафранова.

Крім того, спеціалісти Кіровоградської РТПП вже
оформили роботи учасників конкурсу. Вони, як і планувалося, прикрашають оновлене приміщення обласної дитячої лікарні.

Кожен учасник конкурсу отримав подяку від організаторів. Переможцями ж конкурсу журі обрало
сімнадцятьох митців, які, окрім подяк, отримали цінні
призи.

«Зцілююча сила мистецтва» – не останній мистецький проект, до якого долучилася КРТПП. У найближчих планах – оформлення огорожі Кіровоградської обласної дитячої лікарні.
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Майбутня бізнес-еліта області

Школярі з Кіровоградщини відзначилися на
Всеукраїнському конкурсі
Шестеро школярів з Кіровоградської
області увійшли до топової двадцятки
на ІІІ Всеукраїнському бізнес-турнірі для
учнів 8-11 класів «Стратегія фірми-2016».
Всього в турнірі взяли участь 2,5 тисячі учасників зі
всієї країни. Тривав він з 15 лютого по 9 квітня. Його мета
- навчити школярів основам ведення бізнесу. Учасники
мали унікальну можливість набути навички управління
компаніями з використанням програми бізнес-симуляції
ViAL+.
Партнером конкурсу на етапі відбору учасників у Кіровограді виступила Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата. Не залишились наші учасники без
підтримки і на заключному – Всеукраїнському етапі.
Нагородження переможців турніру відбулося 16 квітня в Міністерстві освіти України. Учасники з Кіровоградщини перевищили всі очікування: шестеро наших юних
земляків потрапили до двадцятки кращих. В результаті
учень ЗОШ № 4 м. Кіровограда Денис Котов посів друге
місце. Ще одному представнику четвертої школи Володимиру Євчику не вистачило зовсім трохи залікових балів,
аби «взяти бронзу», то ж Володимир поступився третім
місцем учаснику з Києва.
Окрім представників ЗОШ № 4, фіналістами турніру стали кіровоградці Олексій Володін з педагогічного
ліцею КДПУ ім. В. Винниченка, Михайло Гонтаренко та
Олександр Ліщенко з ліцею №19, а також Марія Гуршал із
ЗОШ №19 м. Світловодська.
Фіналісти і переможці отримали призи і заохочення
від організаторів і спонсорів турніру, зокрема, сертифікати на навчання у Лондонській школі бізнесу та фінансів і в
одному з канадських коледжів.
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Крім того, за вагомий внесок в організацію турніру
подяками відзначили президента Кіровоградської РТПП
Ірину Саєнко та начальника управління освіти Кіровоградської міської ради Ларису Костенко.
Кіровоградська РТПП щиро вітає талановитих дітей,
їх батьків, педагогів та організаторів з успішним завершенням ІІІ Всеукраїнського бізнес-турніру «Стратегія
фірми-2016» і покладає великі надії на талановиту молодь, яка, ми впевнені, стане діловою та інтелектуальною
елітою рідного краю та країни в цілому.

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Угорщина

Угорщина

Польща

Виробник сільгосптехніки
«BUSA Kft.» пропонує обладнання власного виробництва, зокрема машини для передпосівної
обробки ґрунту з ротором, культиватори і глибокорозпушувачі.
Адреса: Kiskunfélegyháza,
Molnártelep X. 88/B
E-mail: info@busakft.hu
Сайт: www.busakft.hu

Верстатобудівне підприємство
«Esztergomi Szerszámgépgyár
Kft.» пропонує українським
партнерам оброблювальні центри
портального типу для обробки
великогабаритних деталей (вісь Х
до 20 метрів, вісь Y до 6 метрів).
Адреса: Esztergom, Táti út 28
Тел.: +36 33510601
Сайт: www.strigon.hu

Компанія-виробник паперових
серветок шукає постачальника
паперу/целюлози з наступними
характеристиками:
Тип 1 (100% целюлоза, розміри:
31Х32 см, вага: 16-18 гр., білизна:
85%, крепованість: 5%);
Тип 2 (100% перероблена або
змішана целюлоза, розміри:
31Х32 см, вага: 16-18 гр., білизна:
80%, крепованість: 5%).
Потреба: 120-140 т/місяць.
Тел.: (0522) 35-18-56.

Угорщина

Компанія «BIO-NAT Kft» –
виробник бактеріальних добрив, призначених для польових
і садових культур, без хімікатів
і гормонів шукає українських
дистриб’юторів.
Адреса: Perkáta, Kisbács utca 20
Сайт: www.mikro-vital.hu
Угорщина

Машинобудівна компанія
«Hetech Trend Kft.» пропонує співпрацю з проектування і
будівництва повної технологічної
системи зерносховищ (металеві
силоси, горизонтальне зберігання), сушарок та очищення польових культур.
Тел.: +36 76 509030
Сайт: www.ru.hetech.hu
Єгипет

Казахстан

Завод по виробництву спіненої
каучукової ізоляції торгової марки «MISOT-FLEX» пропонує
українським колегам співпрацю
в сфері теплоізоляційних матеріалів.
Тел.: +7 727 3528977
Адреса: 2 Kalinin St., Otegen
Batyr settlement, Almaty
Сайт: www.misot-flex.kz
Австрія

Компанія «Wolf Systembau
Gesellschaft m.b.H.» пропонує
цвяхові пластини, з’єднуючі преси та з’єднувач деревини easi-joist®
власного виробництва.
Адреса: Fischerbühel 1,
Scharnstein
Тел.: +43/7615/3000
Сайт: www.wolfsystem.at

Австрія

Спілка «Donau Soja GmbH»
шукає партнерів для вирощування і переробки бобів сої без
застосування генномодифікованих технологій, та для постачання
соєвого шроту.
Адреса: Wiesingerstraße 6/9,
Wien
Тел.: +43/1/512 174411
Сайт: www.donausoja.org
Хорватія

Компанія «Steora» – виробник
смарт-лавок шукає партнерів в
Україні.
Тел.: +385 99 4335314
E-mail: mirjam.vulentin@include.hr

Експортна компанія «FTZR»
пропонує українським контрагентам фосфатну сировину та
добрива на основі азоту.
Адреса: 31 Ahmed Heshmat, Suite
704, Zamalek, Cairo
Сайт: www.ftzr.net
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Конференц-сервіс
Кіровоградської РТПП
Кіровоградська РТПП має великий досвід організації різноманітних заходів у
конференц-залах в рамках заданих бюджетів і параметрів.

До Ваших послуг – чотири конференц-зали,
що відповідають найсучаснішим вимогам:
•
•
•
•
•

великий конференц-зал на 150 місць;
малий конференц-зал на 34 місця;
навчальна аудиторія на 24 місця;
зал для переговорів на 18 місць,
а також приміщення для проведення перерви на каву, фуршету, обіду.

У вартість оренди конференц-залів входить оренда технічного обладнання,
яким оснащені ці зали.
Біля будівлі знаходиться зручний майданчик для паркування автотранспорту, здійснюється
цілодобова охорона та відеоспостереження. Є також затишний двір для відпочинку.
Додатково ми можемо запропонувати меню перерви на каву, фуршету та обіду.

Оренда залів КРТПП – це вибір, що підкреслює Ваш статус.
Телефон для довідок: (0522) 35-18-56
info@chamber.kr.ua
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