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Матеріали друкуються мовою 
оригіналу.

Розповсюджується безкоштовно серед 
членів та партнерів Кіровоградської 
РТПП, у торгово-промислових палатах 
України й зарубіжжя, посольствах, 
консульствах, торгових представни-
цтвах, акредитованих в Україні.

За точність наведеної інформації 
відповідальність несуть автори 
матеріалів, рекламодавці.
При передрукуванні посилання на 
«Зовнішсервіс» є обов’язковим.
Верстка та друк:  
Рекламний відділ
Кіровоградської регіональної
торгово-промислової палати,
П. Молдавський., 
вул. Преображенська, 79-А,
м. Кропивницький, Україна, 25022. 

Матеріали з розділу «Члени палати» є рекламною 
власністю підприємств — членів Кіровоградської 
регіональної торгово-промислової палати
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Я переконана: без довіри партнерів та підприємств-членів Палати нашій команді набагато складніше 
було б реалізувати більшість наших проектів. Абсолютне взаєморозуміння між усіма ланками зробило 
колективний стенд регіональної торгово-промислової палати одним з найкращих на цьогорічній виставці 
«AGROEXPO».

Саме довіра робить КРТПП головним майданчиком для презентації важливих міжнародних проектів, 
які реалізуються в області. Наприклад, проекту автоматизації водоканалів. Підприємства-члени Палати 
прекрасно знають, що можуть розраховувати на підтримку наших експертів у будь-яких своїх амбітних 
починаннях.

Симбіоз довіри до нас як професіоналів та нашого прагнення підтримувати і розвивати місцевий бізнес 
продовжує втілюватись у вигляді роботи Центру інформаційної підтримки бізнесу, заходи в якому прохо-
дять щомісяця, мають різноманітну направленість і, що найголовніше, користуються попитом серед пред-
ставників малого та середнього бізнесу регіону.

Тож коли хтось із наших колег та партнерів розширює виробництво, знаходить нові ринки збуту 
продукції чи підписує перспективну угоду, ми щиро віримо, що в цьому успіху є і внесок КРТПП — наша 
довіра і підтримка. А, значить, все йде згідно з планом — ми лишаємося сильними, поки продовжуємо діяти!

З повагою
Президент Кіровоградської регіональної 
торгово-промислової палати                                                                                                      Ірина Саєнко

Розвивати економіку регіону можна, лише 
гідно представляючи її на загальнодержав-
ному та міжнародному рівнях. Традиційним 
презентаційним майданчиком для підпри-
ємств багатьох галузей є виставки, участь 
в яких дає змогу, заявивши про свою компанію, заявити про область. І Кіровоградська 
регіональна торгово-промислова палата продовжує працювати над тим, щоб місцевий 
виробник почувався комфортно, презентуючи себе на заходах виставкового формату. 
Особливо тих, до організації яких ми маємо відношення. Адже наша робота з партнерами, 
якою б складною вона не здавалася, як і раніше, базується на досить простих принципах — 
довіри й підтримки.

Наш внесок – 
довіра 
та підтримка
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ФОТОЗОНА 
ВІД КРТПП 

ПРИКРАСИЛА ПАРК 
У ДЕНЬ МІСТА

Та к и м  ч и н о м  т о р г о -
во-промислова палата та її 
члени — рекламні агентства 
«Антураж А» та «Юнікс-С» — 
приєдналися до святкування 
264-ї річниці обласного цен-
тру у Ковалівському парку.

Локація являла собою 
казкову фотозону з бане-
ром-розмальовкою. Кожен 
бажаючий міг не тільки сфо-
тографуватися, а й стати 
одним із творців локації, роз-
малювавши якусь із її частин.

Фото на згадку зробила 
й президент КРТПП Ірина 
Саєнко, подякувавши колегам 
та партнерам за креатив 
та привітавши всіх з Днем 
міста.
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МАЙДАНЧИК ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
26 вересня 2018 року розпочала роботу VІ Міжнародна агропромислова виставка з польовою 
демонстрацією техніки та технологій «AGROEXPO-2018» — найбільша виставка України, адже 
експозиції виставки розміщені на рекордній для України площі — понад 125 тисяч квадратних 
метрів. Тривала подія чотири дні.

Виставка проходила під патро-
натом Міністерства економічно-
го розвитку і торгівлі України та 
Міністерства аграрної політики та 
продовольства України.

Організаторами виступили 
Кіровоградська обласна держав-
на адміністрація, Торгово-про-
мислова палата України, Федерація 
роботодавців України, Національ-
на академія аграрних наук України, 
Асоціація підприємств-виробників 

техніки та обладнання для АПК 
«Украгромаш», ВГО «Українська 
асоціація аграрних інженерів».

Організатори цього року зно-
ву розширили виставкові площі 
(відкритий виставковий майдан-
чик — 102 300 м², критий павіль-
йон — 22 700 м²). Відповідно, 
збільшилася й кількість учасників 
(понад 600 профільних компаній). 
На виставці були представлені кра-
щі зразки товарів і продукції різ-

номанітних галузей — техніка 
і технології, рослинництво, тва-
ринництво і птахівництво, тран-
спорт та спецтехніка, будівництво 
та енергозабезпечення, екологія, 
лісове та присадибне господарство. 
Виставку супроводжували широ-
ка ділова програма, Всеукраїн-
ський освітній ярмарок (більше 30 
навчальних закладів), а також куль-
турно-розважальні заходи тради-
ційного «Покровського ярмарку».

2018



7|

НОВИНИ регіону

ЗОВНІШСЕРВІС    ●    3-2018

ДЕНЬ 1: Відкриття, ярмарок, 
панельні дискусії.

В   у р о ч и с то м у  в і д к р и т т і 
виставки взяли участь голо-
ва облдержадміністрації Сергій 
Кузьменко, заступник Міністра 
аграрної політики та продо-
вольства Ольга Трофімцева, 
п р едс т а в н и к  Мі н і с те р с т в а 
економічного розвитку і торгівлі 
України Олександр Задорожний, 
Надзвичайний і Повноважний 
Посол Республіки Корея в Україні 
пан Л і  Янг Гу,  голова Рад и 
Асоціації підприємств-виробників 
техніки та обладнання для агро-
п р о м и с л о в о г о  к о м п л е к с у 
«Украгромаш» Павло Штутман, 
президент Кіровог радської 

РТПП Ірина Саєнко та інші 
високоповажні гості, серед яких 
віце-президент ТПП України 
Ростислав Коробка, радник пре-
зидента ТППУ Олег Юхновський 
та представник бізнесу від ТППУ 
Костянтин Шарай.

Із відкриттям виставки усіх, 
причетни х до под ії ,  листом 
привітав Президент України 
Петро Порошенко.

З першого дня виставки почав 
свою роботу «Покровський ярма-
рок», на якому були представлені 
найкращі товари від фермерських 
господарств за ціною виробника, 
в тому числі й сувеніри та ужит-
кова продукція з різних куточків 
України. В культурній програмі 

ярмарку взяли участь представни-
ки всіх районів Кіровоградщини, 
народні колективи, які розважали 
та пригощали учасників та гостей 
«AGROEXPO».

Також в перший день у великій 
та малій конференц-залах вистав-
ки проходили панельні дискусії 
на теми: «Державна підтримка 
розвитку галузей АПК України» 
та  «Перспект иви розвит к у 
вітчизняного машинобудування 
для агропромислового комплек-
су». Окремий час приділили 
обговоренню питань сучасних 
тенденцій розвитку регіонального 
туризму та догляду за озимими 
культурами в осінній період.
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ДЕНЬ 2: Аграрна конферен-
ція, демонстраційні покази та 
«Гарбуз-велетень».

Програма другого дня цього-
річної «AGROEXPO» була дуже 
насиченою. Серед іншого розпоча-
лися демонстраційні покази тех-
ніки, тривала ділова програма, 
а на «Покровському ярмарку» 
визначили господаря, який виро-
стив найбільшого гарбуза.

О дев’ятій ранку, паралельно 
з роботою «Покровського ярмар-
ку», виставкових площ та павіль-
йонів, у великій конференц-залі 
«AGROEXPO» стартувала IV 
національна аграрна конферен-
ція «Мільйон з гектара». Орга-
нізатори — аналітичний проект 
«АПК-Інформ: овочі та фрук-
ти» — представили учасникам 
низку актуальних тем ефективно-
го виробництва на малих площах, 
основу яких склали питання роз-
ведення равликів, аквакультури, 
вирощування нішевих ягід та зер-
нобобових культур.

К р і м  то го,  д і л о в а  час т и -
н а  п р о г р а м и  д р у г о г о  д н я 
«AGROEXPO-2018» була пред-
ставлена конференціями та семі-
нарами, під час яких учасники 
обговорювали актуальні питан-
ня аграрної галузі, дізнавалися 
більше про метаболізм кальцію 
у високопродуктивних корів, про-
філактику гіпокальціємії та бороть-
бу з соняшниковим вовчком, а також 
вчилися покращувати продажі за 
рахунок бренду.

Прямо поруч з головною екс-
позицією, на демонстраційному 
полігоні для польових випробу-
вань площею 6 гектарів, працюва-
ла аграрна техніка, даючи гостям 
виставки унікальну можливість 
побачити в роботі усі її типи. Цього 
року свою техніку в роботі показу-

вали більше 30 виробників. Відвід-
увачам події демонстрували весь 
технологічний процес: від обробітку 
ґрунту та висіву до збору врожаю. 
Також у рамках виставки проходили 
тест-драйви легкових автомобілів та 
позашляховиків.

Головною ж подією для при-
хильників ярмаркових розваг став 
традиційний для «Покровсько-
го ярмарку» в рамках Міжнарод-
ної агропромислової виставки 
«AGROEXPO» конкурс на найбіль-

ший гарбуз — «Гарбуз-велетень», на 
який зареєструвалося 10 учасників.

Після тривалого зважування 
другий рік поспіль переміг гарбуз 
Валерія Помазана з селища Кожанка 
Київської області. Вага гарбуза-ве-
летня склала 43,5 кг. Переможець 
отримав у подарунок 32-дюймовий 
телевізор. Цікаво, що цьогорічний 
гарбуз-переможець виявився лег-
шим за минулорічний. Торік гарбуз, 
який приніс перемогу своєму госпо-
дарю, заважив на 46,8 кг.
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ДЕНЬ 3:  Презентації, змаган-
ня серед найсильніших та аналіз 
індустрії гостинності.

Тре тій  де нь  Мі жн аро д-
ної агропромислової виставки 
«AGROEXPO», як і попередні 
два, був розписаний по хвилинах. 
Найбільший ажіотаж викликали 
змагання зі стронгмену. Проте й 
інші заходи дня викликали чималу 
зацікавленість з боку відвідувачів.

Протягом дня компанії-експо-
ненти продовжували презентувати 
сільськогосподарську техніку укра-
їнських та іноземних брендів, яку 
можна було побачити як на стен-
дах компаній, так і безпосередньо 
в польових умовах.

«Покровський ярмарок» при-
ваблював насиченою програмою, 
родзинкою якої другий рік поспіль 
стало стронгмен-шоу. Проте на 
AGROEXPO-2018 воно набуло кар-

динально нового формату і ще біль-
шого розмаху. Окрім конкурсів для 
глядачів організатори виставки спіль-
но з Федерацією стронгмену України 
провели міжнародні змагання — 
Етап Кубка Світу «AGROEXPO 
strongman CUP 2018», де україн-
ські богатирі змагалися із силачами 
з інших країн. Усього в змаганнях 
взяли участь дев’ятеро спортсменів 
з України, Польщі, Білорусі, Грузії 
та Латвії. Уже традиційно головним 
суддею змагань став володар титулу 
«Найсильніша людина світу-2004» 
Василь Вірастюк, а модератором — 
президент Федерації стронгмену 
України Сергій Конюшок. Пере-
можцем змагань став польський атлет 
Рафал Кобиляж, а друге і третє місця 
вибороли українці Павло Кордіяка 
та Павло Гайша.

Ділова програма третього дня 
виставки була представлена захода-
ми найрізноманітнішого спрямуван-
ня. Гостям виставки презентували 
франшизи TURBOCOM SERVICE 
CENTRE, тренди продажу агро-
техніки у 2018 році та переваги 
використання металоконструкцій 
у сучасному будівництві. Завершу-
вала ділову програму дня галузева 
сесія традиційного Муніципально-
го інвестиційного форуму «TIME to 
INVEST» на тему: «Ресторанний та 
готельний бізнес: індустрія гостин-
ності», організована міською радою 
та Клубом рестораторів. Захід, в яко-
му взяли участь перші особи області 
та міста, мав на меті обмін знаннями 
та досвідом професіоналів індустрії 
гостинності та експертів консал-
тингу, власників і топ-менеджерів 
закладів громадського харчування 
та готелів. А отриманий досвід, за 
задумом організаторів, дозволить 
учасникам у подальшому покращи-
ти наявну інфраструктуру, збільшити 
потік туристів та вдосконалити про-
фесійні здібності людей, які працю-
ють у готельно-ресторанній сфері.
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ДЕНЬ 4:  Підсумки.

Лише за три дні цьогорічна 
АGROEXPO перевершила резуль-
тат відвідуваності минулорічної. 
Крім того, організаторам вда-
лося не лише зберегти попередні 
здобутки виставки, а й примно-
жити їх.

За словами генерального дирек-
тора організації-розпорядника 
виставки ТОВ «Украгроекспо» 
Ігоря Глібка, за 3 дні виставку від-
відало понад 31 тисячі відвідувачів, 
а кількість експонентів склала 592 
компанії-учасниці. Виставку від-

відали представники Туреччини, 
Білорусі, Молдови та інших країн. 
Більше того, вже 10 компаній заяви-
ли про намір підписати договір про 
співпрацю з оргкомітетом виставки 
на наступний рік.

Що ж стосується безпосередньо 
роботи виставки, то до уваги від-
відувачів, як і в попередні три дні, 
були представлені статичні експо-
зиції на відкритих майданчиках та 
в критому павільйоні, експозиція 
тваринництва, виставка автомобі-
лів «AutoLand». Традиційно діяли 
знижкові акції на техніку.

«Покровський ярмарок» роз-
важав гостей виставки виступами 

народних колективів, конкурсами, 
пригощав стравами української та 
інших національних кухонь. Пра-
цював також і ярмарок-розпродаж 
фермерських продуктів.

В цілому ж, організаторам в чер-
говий раз вдалося переверши-
ти свої ж досягнення попередніх 
років, в першу чергу, удосконалив-
ши інфраструктуру виставкового 
комплексу та розширивши вистав-
кові площі. Тож найбільша в Укра-
їни агропромислова виставка, що 
входить до топової десятки подіб-
них заходів в Європі, по праву може 
вважатися драйвером української 
економіки.
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TRADE WITH UKRAINE: В УКРАЇНИ 
З’ЯВИВСЯ ЕКСПОРТНИЙ БРЕНД

Міністерство економічного розвитку і торгівлі презентувало експортний бренд України – 
«Trade with Ukraine».

Тепер українську продукцію 
можна буде впізнати значно про-
стіше — ми розробили експорт-
ний бренд, що базується на бренді 
UkraineNow, який затвердив уряд 
України», — заявив Перший віце-
прем’єр-міністр України — Міністр 
економічного розвитку і торгівлі 
Степан Кубів.

Він зазначив, що експортний 
бренд України створює «стійкий 
емоційний та візуальний зв’язок 

між різними галузями та сектора-
ми економіки, щоб об’єднати різні 
за асортиментом товари в послуги 
під єдиною візуальною концепцією 
та стилістикою».

За словами Кубіва, експортний 
бренд розширює можливості про-
никнення українських товарів на 
ринки світу. Бренд може трансфор-
муватися залежно від галузі.

Над розробкою бренду працю-
вав Офіс з просування експорту, 

проект реалізований за підтрим-
ки ЄБРР у  рамках ініціативи 
EU4Business Європейського союзу.

Керуючий директор ЄБРР 
у секторі фінансових установ Фран-
сіс Маліж повідомив, що на роз-
робку бренду Європейський союз 
виділив 50 тисяч євро. Україна ж, 
зазначив Кубів, не витратила на 
нього жодної гривні.

За матеріалами 
«Радіо Свобода»

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 10 трав-

ня схвалив розроблений спільно з експертним серед-

овищем бренд «Ukraine NOW UA».

Розробник бренду агентство Banda повідоми-

ло, що ціль міжнародної маркетингової кампанії 

Ukraine now — сформувати бренд України у сві-

ті, залучити в країну інвестиції та покращити 

туристичний потенціал.
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ТПП УКРАЇНИ ТА ЦЕНТР ОПЕРАТИВНО-
СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ (COSA) ПІДПИСАЛИ 

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО
Відтепер українські підприємства, які провадять зовнішньо-
економічну діяльність, зможуть більш безпечно виходити 
на нові ринки й отримувати всю необхідну інформацію про 
потенційних партнерів.

«Перевірка зарубіжних контра-
гентів завжди важлива для мініміза-
ції ризиків у зовнішньоекономічній 
діяльності українських підприємств. 
І ТПП України разом із партнер-
ськими організаціями (торгово-про-
мисловими палатами) та своїми 
уповноваженими представниками 
за кордоном опікується питаннями 
підтвердження фінансової спромож-
ності майбутніх партнерів.

Також використовуються і мож-
ливості спеціалізованих українських 
компаній для надання необхідної 
інформації про зарубіжних учас-
ників зовнішньоекономічних опе-
рацій», — відзначив віце-президент 
ТПП України Сергій Свистіль.

Підписаний Меморандум перед-
бачає: обмін даними при оцінюванні 
безпекових, політичних, репута-
ційних та інших ризиків країни 
в інтересах юридичних і фізичних 

осіб, зацікавлених у такому оціню-
ванні; надання консультацій юри-
дичним і фізичним особам із питань 
здійснення корпоративної розвідки, 
зокрема щодо репутаційних і комер-
ційних ризиків у контексті співпраці 
з контрагентами в іноземних юрис-
дикціях та в Україні.

Крім того, йдеться про підго-
товку звітів щодо оцінки ризиків 
країни й інших аспектів корпора-
тивної розвідки для виходу укра-
їнських підприємств на іноземні 
ринки; проведення освітніх і діло-
вих заходів на тему безпеки ведення 
зовнішньоекономічної діяльності із 
залученням українських та інозем-
них підприємств; удосконалення 
організації та функціонування 
систем комплаєнсу ТПП України 
й її членів та інші види співробіт-
ництва.

За матеріалами сайту ТППУ

В УКРАЇНІ 
СПОВІЛЬНЮЮТЬСЯ 
ТЕМПИ ВВЕДЕННЯ 
В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
НОВОГО ЖИТЛА

«У січні-червні 2018 року в 
Україні прийнято в експлуатацію 
3261,5 тисяч квадратних метрів 
загальної площі житлових буді-
вель (нове будівництво): 51,7% – 
в одноквартирних будинках, 48,2% 
– у будинках із двома й більше квар-
тирами і 0,1% – у гуртожитках» – 
йдеться у повідомленні Державної 
служби статистики України.

Зазначено, що загальна площа 
прийнятого в експлуатацію житла в 
першому півріччі 2018 року порів-
няно з відповідним періодом попе-
реднього року в цілому по Україні 
зменшилась на 29,2%. Обсяг при-
йнятого в експлуатацію житла 
у міських поселеннях становив 
2070,1 тисяч квадратних метрів, 
або 63,5% від загального обсягу, у 
сільській місцевості – 1191,4 тисяч 
квадратних метрів (36,5%).

Згідно опублікованих даних 
Державної служби статисти-
ки України за результатами 
першого півріччя 2018 року 
в нашій державі спостеріга-
ється різке сповільнення тем-
пів введення в експлуатацію 
нового житла. Так, в поточ-
ному році за перше півріччя 
в експлуатацію ввели майже 
на третину менше житла в 
новобудовах в цілому по Укра-
їні в порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року.
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Крім того, у січні-червні 2018 
року в країні прийнято в експлуа-
тацію дачні та садові будинки ново-
го будівництва загальною площею 
195,2 тисяч квадратних метрів, що 
на 7,4% більше порівняно з відпо-
відним періодом попереднього 
року. У цілому в січні-червні 2018 
року загальна площа прийнятих в 
експлуатацію житлових будівель 
нового будівництва (включаючи 
дачні й садові будинки) становила 
3456,7 тисяч квадратних метрів, що 
порівняно із січнем-червнем 2017 
року менше на 27,8%.

Найбільш критичною ситуація 
є у місті Києві, де загальна площа 
прийнятого в експлуатацію жит-
ла в першому півріччі 2018 року 
порівняно з відповідним періодом 
попереднього року зменшилась на 
64,3%.

За матеріалами 
порталу afo.com.ua

Розподіл загальної кількості прийнятих в експлуатацію 
квартир за місцем будівництва 

Прийняття в експлуатацію житла (нове будівництво) по регіонах 

Січень-червень 2018 року у % до січня-червня 2017 року 
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КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ

БЕЛЬГІЯ

Бельгійська компанія ASTRANA шу-
кає в Україні можливість пошиття трико-
тажної білизни та халатів з флісу. 
В разі зацікавленості у співпраці просимо надси-
лати Ваші пропозиції до Торгового відділу.
Phone: +38 044 239 18 47 (-48)
Fax: +38 044 239 18 51
E-mail: kiev@awex-wallonia.com

БІЛОРУСЬ

ВАТ “Мозирська швейна фабрика “Надекс” (Біло-
русь) входить до складу концерну “Беллегпром” та 
є одним з великих високотехнологічних підпри-
ємств легкої промисловості РБ з виготовлення 
чоловічих і дитячих сорочок та жіночого одягу.
Керівництво ВАТ “Надекс” зацікавлене у встанов-
ленні довгострокових і взаємовигідних контактів 
з українськими суб’єктами господарювання.
Республіка Білорусь, 247760, м. Мо-
зир, вул. Пролетарська, 51
Phone: +375(236) 37 78 84
Fax: +375(236)37 98 45
E-mail: info@nadex.by 
Директор підприємства – Є.М.Ермоленко.

БІЛОРУСЬ

Підприємство ТОВ “БелЕлтика” зареєстрова-
не у реєстрі виробників медичної техніки РБ 
та займається виробництвом медичних цен-
трифуг. Центрифуги сертифіковані в РБ та від-
повідають усім міжнародним стандартам.
Керівництво вказаного підприємства зацікав-
лено у співробітництві з українською сторо-
ною та готове розглянути різні форми двосто-
ронньої співпраці відносно реалізації в Україні 
медичних центрифуг РМ6000 та ЛР-15К.
Республіка Білорусь, 220090, м. Мінськ, 
Логойський тракт, 22а, приміщення 31, офіс 303
Phone: +375(17) 268 06 00, 268 06 01
Fax: +375(17) 268 06 05
www.beleltika.by
E-mail: info@beleltika.by
Директор підприємства – В.Чернухо.

ЙОРДАНІЯ

Йорданська компанія “Rinas Real Estate 
Development Co.” зацікавлена у співпраці з укра-
їнськими виробниками-експортерами де-
рев’яних дверей, що мають покриття з поліві-
нілхлоридної плівки (Wooden PVC Doors).
“Rinas Real Estate Development Co.” – приватна кор-
порація, які здійснює свою діяльність в Йорда-
нії та країнах Перської Затоки, розробляючи про-
екти житлових і нежитлових приміщень. Компанія 
також є єдиним агентом з продажу китайської ме-
блевої компанії “Yiwu LuckyStar Import&Export 
Co.”,продукція якої використовується для оздо-
блення офісів, будинків, шкіл, готелів тощо.
Йорданська компанія зацікавлена у заку-
півлі внутрішніх та зовнішніх дверей з ПВХ 
для їх встановлення у своїх проектах.
У разі зацікавленості у співпраці проси-
мо звертатись до представників компанії. 
Абдуль-Каріма Харруше:
Phone: +962799510995 
www.rinasgroup.net
E-mail: akarim@rinasgroup.net
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ЧЛЕН КРТПП ПІДПИСАВ УГОДУ ПРО ПАРТНЕРСТВО 
З АМЕРИКАНСЬКОЮ КОМПАНІЄЮ

25 вересня 2018 року у конференц-залі НВП «Радій» підписали угоду про стратегічне парт-
нерство між компаніями «Curtiss-Wright Corporation» і «Radics LLC», яка передбачає виконання 
спільних проектів з модернізації систем безпеки ядерних об`єктів США.

Угоду підписали віце-президент корпорації 
«Curtiss-Wright Corporation» Курт Мітчелл та дирек-
тор компанії «Radics LLC» Антон Андрашов.

«Я хочу відзначити велику роботу, яку виконали 
представники НВП «Радій» та «Radics LLC» для 
того, аби сьогодні я мав можливість стояти на цьому 
місці. Хочу подякувати за ту важку працю, яку вони 
зробили, аби ця подія стала реальністю. Гадаю, що 
нам будуть запропоновані найкращі рішення для 
модернізації нашого обладнання. Об’єднання знань 
українських фахівців із знаннями фахівців атомної 
індустрії США дасть можливість досягти великих 
результатів», — зазначив Курт Мітчел.

На урочистому підписанні були присутні голова 
облдержадміністрації Сергій Кузьменко, народний 
депутат Костянтин Яриніч, голова наглядової ради ПАТ 
«НВП «Радій» Євгеній Бахмач, президент КРТПП 
Ірина Саєнко, представники Посольства Сполучених 
Штатів Америки в Україні та інші почесні гості.

«Radics LLC» було створено кілька років тому як 
дочірню компанію ПАТ «НВП «Радій» для роботи 
за американськими нормами і стандартами. Укладання 
Угоди стало результатом плідної і тривалої двосторон-
ньої співпраці. За три роки фахівцями ПАТ «НВП 
«Радій» було розроблено та сертифіковано програмне 
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забезпечення, яке здатне модернізувати американську 
систему безпеки ядерних реакторів.

Відповідно до Угоди, американська компанія 
поставлятиме продукцію, вироблену в Україні на базі 
платформи RadICS, для атомних станцій, дослідниць-
ких ядерних установок і національних лабораторій 
Міністерства енергетики США. Одним із кроків реа-
лізації Угоди стане надання українською компанією 
«Radics LLC» інжинірингової підтримки американ-
ській компанії «Curtiss-Wright Corporation» щодо 
реалізації процесів розробки програмного забезпе-
чення для АЕС, яке відповідає усім вимогам Комісії 
з ядерного регулювання США.

«Ця угода для нас — дуже великий прорив. 
Сьогодні в США працює понад сотня реакторів, 

багато з яких уже потребують модернізації. Ми плідно 
працювали з американськими колегами, розробляючи 
систему управління, яка могла бути використана на 
американських АЕС», — повідомив Євген Бахмач.

Офіційне партнерство між компаніями «Radics 
LLC» і «Curtiss-Wright Corporation» для світо-
вої атомної спільноти буде оголошено на 11-му 
Міжнародному семінарі з використання програ-
мованих логічних інтегральних схем на атомних 
електростанціях.

За матеріалами прес-служби Кіровоградської 
ОДА та видання «З перших вуст»

Фото: прес-служба ОДА, видання «Точка 
доступу» та «З перших вуст»

У КРТПП ПРЕЗЕНТУВАЛИ ПРОЕКТ 
АВТОМАТИЗАЦІЇ ВОДОКАНАЛІВ ОБЛАСТІ
Презентація відбулася 3 серпня 2018 року під час засідання 
круглого столу «Модернізаційні проекти Кіровоградської 
області: проект автоматизації водоканалів» за участі ке-
рівництва області та Надзвичайного і Повноважного Посла 
Литовської Республіки в Україні пана Марюса Януконіса.

Участь у заході взяли представники Посольства 
Литовської Республіки в Україні, столичних бізнесових 
структур, керівництво обласної державної адміні-
страції та обласної ради, представники структурних 
підрозділів обласної державної адміністрації, а також 
підприємств, установ, організацій області, зацікавле-
них в проекті, — загалом понад 30 осіб.

Модерувала роботу круглого столу президент 
КРТПП Ірина Саєнко, яка у своєму вступному 
слові привітала замовників та виконавців проекту та 
коротко ознайомила присутніх з роботою Палати.

«В області з 2014 року за рахунок кредит-
них коштів Міжнародного банку реконструкції та 
розвитку реалізується інвестиційний проект з рекон-
струкції та модернізації систем водопостачання та 
водовідведення ОКВП «Дніпро-Кіровоград». Цей 
проект дуже важливий для області, оскільки підпри-
ємство забезпечує водою майже половину жителів 
і 70% всього виробничого потенціалу області», — 
зазначила Ірина Саєнко.

З вітальним словом до присутніх також звернулися 
перший заступник голови ОДА Сергій Коваленко, 
голова обласної ради Олександр Чорноіваненко та 
Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської 
Республіки в Україні Марюс Януконіс, які у своїх 
виступах говорили, в тому числі, й про подальший 
розвиток співпраці України та Литовської Республіки.
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Пан Посол, зокрема, зауважив, що зазначений 
проект є важливим для обох держав, оскільки Литва 
зацікавлена, щоб підприємства України модернізу-
валися, використовуючи для цього усі можливості, 
зокрема, міжнародну фінансову допомогу, а успішна 
реалізація проекту дуже важлива і для бізнесу в плані 
покращення інфраструктури, і для населення області, 
яке отримуватиме якісніші послуги.

Докладніше про важливість і переваги проекту 
з диспетчеризації та автоматизації водоканалів 
розповів генеральний директор ОКВП «Дніпро-
Кіровоград» Роман Ілик, а безпосередньо презентував 
проект «Проектування і впровадження система 
автоматизації та диспетчеризації» і розкрив тему 
смарт-технологій для водоканалів керівник напрямку 
проектно-інжинірингової компанії «Сity Interprojekt 
GmbH» Євген Кунь.

Загалом, проект передбачає розробку та впрова-
дження чотирьох систем: автоматизованої системи 
дистанційного диспетчерського контролю тех-
нологічних процесів, геоінформаційної системи, 

автоматизованої системи обліку електроенергії, 
а також автоматизованої системи обліку водоспожи-
вання. Впровадження цих систем забезпечить умови 
для безперебійної та безпечної експлуатації комп-
лексу об’єктів водопідготовки, водопостачання та 
водовідведення, а також сприятиме ефективному та 
раціональному використанню технологічного облад-
нання. У випадку виникнення аварійних ситуацій 
системи допоможуть виявляти їх в найкоротший тер-
мін, поінформувати про це черговий персонал та 
мінімізувати час їх усунення.

Крім того, від генерального директора литов-
ської інжинірингової компанії UAB «BIS» Каститіса 
Буткуса учасники заходу дізналися про литовський 
досвід, який може бути корисним для українських 
водоканалів.

Після запланованих виступів учасники круглого 
столу перейшли до обговорення проекту та суміж-
них з ним питань.

Завершився захід традиційним обміном пам’ят-
ними подарунками.
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Офіційна делегація та представники ділових кіл 
Кіровоградщини в період з 15 по 17 серпня 2018 
року відвідали 45-ту Міжнародну виставку сіль-
ського господарства та харчової промисловості 
«AGROKOMPLEX 2018». Візит відбувся на запро-
шення голови Нітрянського самоврядного краю 
Словацької Республіки пана Мілана Беліци в рамках 
Угоди між Кіровоградською обласною державною 
адміністрацією та Адміністрацією Нітрянського 
самоврядного краю Словацької Республіки про спів-
робітництво у сфері культури, освіти, регіонального 
розвитку та туризму від 23 серпня 2013 року.

16 серпня делегація, очолювана заступником 
голови Кіровоградської ОДА Світланою Лобановою, 
відвідала офіційне відкриття ювілейної виставки та 
зустрілася з Президентом регіональної Нітрянської 
торгово-промислової палати паном Мірославом 
Масаріком та головою Нітрянської Агенції регіо-
нального розвитку пані Петрою Клімо Златосовою. 
До складу делегації також увійшли президент 
Кіровоградської регіональної торгово-промислової 
палати Ірина Саєнко, директор «Агенції регіональ-
ного розвитку Кіровоградської області» Сергій 
Осінський та голова ТОВ «ОРІДЖИН АГРО» 
Віталій Полторак.

ПРЕЗИДЕНТ КРТПП ПІДПИСАЛА МЕМОРАНДУМ ПРО 
СПІВПРАЦЮ ЗІ СЛОВАЦЬКИМИ КОЛЕГАМИ

Підписання документа відбулося в рамках візиту делегації Кіровоградської області на ви-
ставку «AGROKOMPLEX 2018» до словацького міста Нітра.

На підставі попереднього спілкування і розуміння 
потенціалу обох регіонів, керуючись ідеями розши-
рення торгово-економічних і науково-технічних 
зв’язків між Україною та Словаччиною та сприяння 
підприємцям, організаціям і фірмам обох країн у роз-
витку ділових зв’язків і розширенні взаємовигідного 
співробітництва, президенти КРТПП Ірина Саєнко 
та Нітрянської ТПП Мірослав Масарік підписали 
меморандум про співпрацю між очолюваними ними 
організаціями.

Основна мета підписання документа — просування 
і розширення торгово-економічних, науково-техніч-
них зв’язків між Україною та Словаччиною, допомога 
підприємствам та організаціям обох країн, а також іні-
ціювання та стимулювання розвитку ділових контактів.

При підписанні меморандуму також був присутній 
представник ТПП України в Словаччині Павєл Заяц.

Відтепер інформація про Кіровоградщину роз-
повсюджуватиметься серед потенційних словацьких 
партнерів, сторони сприятимуть залученню інвес-
тицій в економіку своїх регіонів, допомагатимуть 
підприємствам і організаціям іншої сторони в уча-
сті у виставкових заходах на території свого регіону 
та пошуку партнерів тощо. Зокрема, потенційним 
партнерам себе презентував член КРТПП компанія 
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«ОРІДЖИН АГРО» — український виробник сіль-
ськогосподарської техніки, унікальні розробки якого 
можуть скласти гідну конкуренцію визнаним брен-
дам, у тому числі і на словацькому ринку.

За словами підписантів меморандуму, обидві 
сторони зацікавлені в розвитку та активізації всіх 
форм зовнішньоекономічних відносин, просуванні 
двосторонніх зустрічей компаній, наданні допомоги 

підприємцям в регіонах, проведенні презентацій регі-
онів та їхнього бізнесу, організації спільних заходів та 
обміні правовою та економічною інформацією. Саме 
тому, в рамках власної компетенції та відповідно до 
своєї ролі в економічному житті своїх регіонів, вони 
будуть прагнути розвивати співпрацю між регіонами 
та країнами, в тому числі й у туристичній та культур-
ній галузях.

 В ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ВІДБУЛИСЯ 
УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ ДНЯ ПІДПРИЄМЦЯ

Відзнаки з нагоди професійного свята підприємцям області вручали 30 серпня у сесійній 
залі Кіровоградської ОДА.

Зі святом присутніх привітали голова ОДА Сергій 
Кузьменко, президент КРТПП Ірина Саєнко, голова 
правління обласного відділення УСПП Євген Бахмач, 
голова обласного об’єднання організацій роботодав-
ців Павло Штутман та інші.

Ірина Саєнко традиційно взяла участь у наго-
родженні, вручивши підприємцям-членам Палати 
почесні грамоти Президії Торгово-промислової 
палати України. Вона побажала підприємцям 
витримки, благополуччя в родинах, любові до себе, 
своєї справи та своїх працівників.

За значні трудові досягнення, високий про-
фесіоналізм, вагомий внесок у  забезпечення 

соціально-економічного розвитку Кіровоградщини 
та з нагоди професійного свята відзнаки отримали 
ФОП Таміла Покутня, директор МПП «Антураж 
А» Наталя Бондар, директор ТОВ «Куртаж» Наталія 
Гришина, директор ТОВ «Максіден» Сергій Бабак, 
ФОП Денис Дончевський.

Крім того, за вагомий внесок в економічний роз-
виток регіону, високий професіоналізм та з нагоди 
Дня підприємця відзнаку «Пам’ятна монета України» 
від Українського союзу промисловців та підприєм-
ців отримав начальник відділу експертизи КРТПП 
Сергій Малихін.

Фото – Григорій Зуб
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ПОРТУГАЛЬСЬКИЙ БІЗНЕС ЗАЦІКАВЛЕНИЙ У 
СПІВПРАЦІ З УКРАЇНСЬКИМИ ПАРТНЕРАМИ

Президент КРТПП Ірина Саєнко взяла участь у візиті української бізнес-делегації до Португалії, 
увійшовши до складу делегації в офіційному візиті Першого віце-прем’єр-міністра України 
— Міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва до Республіки Португалія, 
який тривав з 12 по 15 вересня 2018 року.

Протягом перебування в Португалії члени 
української бізнес-місії на чолі з президентом Торгово-
промислової палати України Геннадієм Чижиковим 
провели зустрічі з міністром економіки Португалії, 
керівниками Агентства з питань інвестицій і зовніш-
ньої торгівлі Португалії, відвідали провідні компанії 
Лісабону та Порту. До складу української делегації, 
окрім Ірини Саєнко, увійшов ще один представ-
ник Кіровоградщини — Олександр Мільто, голова 
ГО «Агентство розвитку територій», яка є членом 
КРТПП.

«Торгово-промислова палата, як найбільша асо-
ціація українського бізнесу, бере активну участь 
у створенні в Україні сприятливого ділового клі-
мату та привабливих умов для іноземних інвестицій. 
Приємно, що португальські інвестори жваво реагу-
ють на покращення ситуації в Україні», — зазначив 
Геннадій Чижиков.

Проведений в рамках візиту українсько-порту-
гальський бізнес-форум надав можливість окреслити 

пріоритети співпраці України та Португалії на цей рік. 
Серед них — розширення номенклатури експорту та 
збільшення позитивного для України торговельного 
сальдо, реалізація перспективних українсько-пор-
тугальських проектів в енергетиці та нафтогазовій 
сфері, суднобудуванні, в тому числі на ринках третіх 
країн, а також використання традиційної присутності 
Португалії в португаломовних африканських країнах 
для ефективного просування на їх ринки української 
конкурентоспроможної продукції.

Як стало відомо, португальський бізнес зацікав-
лений в експорті сонячних панелей, ресторанного 
обладнання, франшизах і відкритті українських 
ресторанів у Португалії, виході португальського 
супермаркету компанії Jeronimo Martins на україн-
ський ринок, спорудженні інфраструктурних об’єктів, 
виробництві соків, технологіях зварювання, агропро-
дукції тощо.

За матеріалами прес-служби ТППУ
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«HOW TO EXPORT TO CANADА»: 
ПРЕДСТАВНИЦЯ КРТПП 
ВИВЧАЛА ПИТАННЯ СПІВПРАЦІ 
З КАНАДСЬКИМ БІЗНЕСОМ

Тепер учасники навчальної програми, яка складалась з двох частин, мають усі необхідні 
знання й інструменти для допомоги малому та середньому бізнесу в більш ефективному 
пошуку партнерів у Канаді та нарощуванні експортних поставок. Регіональним трене-
ром Канадсько-українського проекту підтримки торгівлі та інвестицій (CUTIS) стала й 
провідний спеціаліст відділу управління зовнішньоекономічної діяльності Кіровоградської 
регіональної торгово-промислової палати Надія Пшенична.

З 10 по 14 вересня 2018 року проходила україн-
ська частина навчальної програми «How to Export to 
Canadа». Її учасниками стали більше тридцяти пред-
ставників регіональних торгово-промислових палат, 
незалежних консультантів та викладачів провідних 
українських бізнес-шкіл з 14 регіонів України.

Програмою були передбачені більше 10 модулів, що 
охоплювали ключові питання експорту до Канади та 
секторальні модулі (одяг, взуття, меблі, кондитерські 
вироби, ІТ послуги). Спікерами виступили експерти 
проекту CUTIS, Конференційної ради Канади, 
Торгово-промислової палати Канади, офісу з про-
сування експорту, а також представники бізнесу, що 
мають успішний досвід в питаннях експорту на канад-
ський ринок. Учасники детально розглянули питання 

розробки експортної стратегії, особливостей пошуку 
партнерів на канадському ринку, тарифного та нета-
рифного регулювання експортних поставок до Канади, 
логістики, розробки маркетингової стратегії виходу 
на канадський ринок, використання інструментів 
e-commerce, можливостей участі в канадських про-
грамах держзакупівель та багато іншого. Не обійшли 
увагою також екологічні та гендерні аспекти.

Навчальний візит до Канади (друга частина про-
грами) тривав з 17 по 21 вересня 2018 року. У ньому 
взяли участь 14 регіональних тренерів, відібраних за 
результатами навчання в Україні.

Учасники відвідали два канадських міста — Оттаву 
та Торонто, де мали можливість поспілкуватися з про-
відними канадськими експертами в сфері сертифікації, 
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фітосанітарного контролю, права, імпортно-експорт-
них операцій, оподаткування, логістики, роботи 
митниці, роздрібних мереж тощо.

Крім того, у учасників була унікальна можливість 
поспілкуватися з урядовцями, які приймають рішення 
в сферах, пов’язаних з експортом української продук-
ції до Канади. Зокрема, учасники програми відвідали 
Канадську торгово-промислову палату та Канадсько-
українську торгову палату. А приємним завершенням 
навчання стала поїздка до Ніагарського водоспаду.

«Ми отримали велику кількість інформації та стали 
експертами з експорту до цієї країни. Цей тренінг 

допоміг здобути досвід та багато нових корисних 
знайомств. Хочу подякувати організаторам за чудову 
реалізацію проекту та підтримку на всіх його етапах, 
а також керівництву КРТПП за можливість взяти 
участь у ньому», — зазначила учасниця навчальної 
програми, спеціаліст відділу управління зовнішньое-
кономічної діяльності Кіровоградської регіональної 
торгово-промислової палати Надія Пшенична.

Після завершення програми в Україні та Канаді 
учасники за сприяння проекту CUTIS повинні запу-
стити пілотні тренінги для малого та середнього 
бізнесу в свої регіонах.

За матеріалами cutisproject.org 
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КРТПП СТАЛА ПАРТНЕРОМ БЛАГОДІЙНОГО ФЕСТИВАЛЮ

В обласному центрі вперше пройшов благодійний фестиваль для дітей-сиріт «Мама + Я». 
До складу журі конкурсної програми заходу увійшла президент КРТПП Ірина Саєнко.

Учасниками фестивалю стали більше тисячі дітей 
з дитячих будинків, інтернатів та прийомних сімей 
Кіровоградщини. На шість годин, протягом яких від-
бувалося фестивальне дійство, у Ковалівському парку 
облаштували дитяче містечко з декількома тематич-
ними локаціями, зокрема спортивними і творчими.

Організаторами заходу виступили Благодійний 
фонд «МАМА плюс Я» та Продюсерський центр 
ArtComb. Дійство проходило за підтримки облас-
ної державної адміністрації та міської ради, а одним 
з партнерів стала Кіровоградська регіональна ТПП, 
президент якої Ірина Саєнко взяла участь у відкритті 
фестивалю та увійшла до складу журі. Партнерами 
заходу також виступили члени КРТПП — рекламне 
агентство «Антураж А» і ТОВ ВКФ «Велта».

На думку організаторів та партнерів, подібні 
події дають можливість дітям-сиротам проявити свої 
таланти в різних сферах, аби зрозуміти, що вони не 
відділені від соціуму, а інтегровані в нього, а також 
знайти власну родину.

Протягом дня для дітей проводили спортивні зма-
гання, різноманітні творчі майстерні. Крім того, для 
гостей та учасників фестивалю працювали аніматори, 
були організовані виставка дитячих робіт та концертна 
програма, усі учасники якої отримали кубки та цінні 

подарунки від організаторів та партнерів заходу. За 
інформацією оргкомітету, до концертної програми 
її учасники готувалися близько 4 місяців.

В рамках фестивалю для дітей також експонувалася 
виставка спецмашин та професійного спорядження 
працівників Національної поліції та Державної 
служби з надзвичайних ситуацій. Крім того, в рам-
ках фестивалю працювала профорієнтаційна виставка 
«Вернісаж професій», де молоді пропонували взяти 
участь у різних майстер-класах. Гостей та учасників 
пригощали сoлoдoщами.

Слід зазначити, що благодійний фестиваль для 
дітей-сиріт «Мама + Я» вже більше 10 років про-
ходить у Дніпрі. І всі причетні до його організації 
висловили сподівання, що він стане традиційним 
і для нашого міста.
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ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КРТПП ДОЛУЧИВСЯ ДО 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ДНЯ В ЦНТУ

12 вересня 2018 року, в рамках інформаційного дня «Можливості та виклики проектної діяль-
ності для розвитку малого та середнього бізнесу регіону», на базі Центральноукраїнського 
національного технічного університету, підприємцям Кіровоградщини презентували про-
екти підтримки малого та середнього підприємництва від Європейського Союзу і роботу 
міського Центру підтримки бізнесу, що діє на базі КРТПП.

Учасники заходу ознайомились з можливос-
тями отримання фінансування на дослідження та 
інноваційні розробки від найбільшої програми 
Європейського Союзу «HORIZON2020», а також 
можливостями пошуку інвесторів і партнерів на між-
народних ринках в рамках реалізації інноваційних 
проектів через міжнародну онлайн-пошукову плат-
форму Enterprise Europe Network (EEN). При цьому, 
як стало відомо, основними напрямками, за якими ЄС 
фінансує підприємства, є передова наука, лідерство 
у промисловості та соціальні виклики.

Менеджер консалтингової компанії Civitta Тарас 
Думенко розповів про алгоритм написання та 
подання проектних заявок на фінансування від про-
грами «HORIZON2020». Слухачам були наведені 
приклади успішних проектів-переможців, які було 
профінансовано за програмою «HORIZON2020», 
серед яких українські проекти — «Пасивний буди-
нок», «Бездротовий зарядний пристрій», «Кліпси 
для реабілітації рук» та інші.

Менеджер платформи EEN Оксана Будник розпо-
віла про потенціал європейської програми «COSME», 

мета якої направлена на вирішення проблеми в сфері 
малого і середнього підприємництва, які пов’язані 
з доступом до фінансування, виходом на нові ринки 
та вдосконаленням внутрішніх бізнес-процесів.

Віце-президент Кіровоградської РТПП Олег 
Хмуренко проінформував присутніх про функціо-
нування на базі Палати Центру підтримки бізнесу, 
заснованого в рамках ініціативи EU4Business за 
підтримки Європейського Банку реконструкції 
та розвитку в Україні, та ознайомив із основними 
напрямками його діяльності. За його словами, від 
початку роботи Центру (вересень 2017 року) заходи, 
спрямовані на підтримку та розвиток МСП регіону, 
проходять щомісяця і намагаються охопити макси-
мальну кількість тем, актуальних для бізнес-спільноти 
міста й області.

Організатори інформаційного дня впевнені, що 
даний захід допоможе представникам малого та серед-
нього підприємництва розкрити свій потенціал та 
реалізувати успішні бізнес-проекти.

Фото з офіційного сайту ЦНТУ
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ДВОДЕННИЙ ТРЕНІНГ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ З ПИТАНЬ ЗЕД 
ПРОЙШОВ У ЦЕНТРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ

17-18 вересня 2018 року у Центрі інформаційної підтримки бізнесу м. Кропивницький, 
заснованому на базі Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати в рамках 
ініціативи EU4Business за підтримки Європейського Банку реконструкції та розвитку в 
Україні, пройшов тренінг «Зовнішньоекономічна діяльність від «А» до «Я».

Учасниками заходу стали 14 фахівців з питань зов-
нішньоекономічної діяльності підприємств малого та 
середнього бізнесу регіону.

Присутні на тренінгу представляли підприємства 
різного профілю, від банківської сфери до агробізнесу. 
Складаючи програму тренінгу, його організатори 
керувалися тим, що в умовах постійного розвитку між-
народних відносин та спрощення умов міжнародної 
торгівлі попит на кваліфікованих фахівців-практи-
ків у сфері ЗЕД постійно зростає, а питання виходу 
українських підприємств на світові ринки є особливо 
актуальним.

Тренерами виступили начальник управління 
зовнішньоекономічної діяльності Кіровоградської 
регіональної торгово-промислової палати Сергій 
Крамарчук та начальник відділу інформації КРТПП 
Віктор Ладутько.

Основна частина тренінгу була присвячена мит-
ному оформленню, його правилам, режимам і вартості. 
Зокрема, учасники розглянули питання строків, місця 
і часу митного оформлення, порядку акредитації 
суб‘єкта ЗЕД в митних органах, декларування товарів, 
порядку застосування та специфіки митних режи-
мів, а також процедури визначення митної вартості й 

порядку нарахування митних платежів, сфери та мети 
застосування сертифікатів.

Крім того, учасникам розкрили тему потенційних 
ризиків порушень митного законодавства та відпові-
дальності за порушення митних правил.

Розглянули під час заходу й інші актуальні 
питання зовнішньоекономічної діяльності: 
порядок визначення країни походження товарів, під-
готовку проектів зовнішньоекономічних контрактів, 
правила ІНКОТЕРМС-2010, а також тимчасове вве-
зення товарів за спрощеною митною процедурою 
(Карнет А. Т.А.), алгоритм оперативного пошуку біз-
нес-партнерів та підготовку комерційних пропозицій.

Під час практикумів учасники вчилися визначати 
митний режим, обчислювати митні платежі та вирішу-
вати конкретні проблеми, пов‘язані із здійсненням ЗЕД.

Таким чином, учасники тренінгу опанували теоре-
тичні та практичні знання, уміння та навички, пов‘язані 
з системою підготовки комерційних пропозицій 
для пошуку іноземних ділових партнерів, порядком 
підготовки зовнішньоекономічних контрактів та меха-
нізмом здійснення зовнішньоекономічної діяльності 
від моменту акредитації підприємства на митниці до 
митного оформлення товарів.
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ЩАСЛИВИЙ СТАРТ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

 

до 6 місяців
безкоштовного
обслуговування рахунку*

Акція діє з 14.09.2018 по 31.12.2018 включно

3
міс.

9
міс.

12
  міс.

6
міс.

УКРЕКСІМБАНК eximb.com

*Детальні умови Акції — на сайті або за телефонами банку

тел. (0522) 35�85�66, (050) 441�96�12
(0522) 35�85�62, (068) 460�74�44
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АБ «УКРГАЗБАНК» — це універсальна фінансова 
установа, яка надає традиційні та унікальні іннова-
ційні послуги. З 2016 року банк впроваджує екологічні 
стандарти у виробництві, транспорті, енергетиці та 
соціальному житті кожного українця.

Завдяки реалізації стратегії Green Banking 
УКРГАЗБАНК став банком № 1 в Україні у кре-
дитуванні еко-проектів. Спільно з Міжнародною 
фінансовою корпорацією вже реалізовано 129 
масштабних проектів на 431 млн. євро загальною 
потужністю 729 МВт. А це: 94 сонячні, 5 вітрових та 
8 біогазових електростанцій, 18 малих гідроелектро-
станцій та 4 теплоелектростанції на біомасі.

УКРГАЗБАНК пропонує еко-кредити для бізнесу 
і кожного, хто не хоче залежати від перебоїв у мережі, 
економити на електроенергії та заробляти за «зеле-
ним» тарифом.

УКРГАЗБАНК першим впровадив в Україні уні-
кальну програму кредитування «домашніх» сонячних 
електростанцій «під ключ». Вже профінансовано 134 
«домашніх» СЕС на 45,1 млн. грн.

Крім того, УКРГАЗБАНК утримує абсолютне 
лідерство у наданні енергоефективних кредитів ОСББ 
та ЖБК.
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То що ж це таке — лізинг, і що пропонує клієн-
там саме ПриватБанк?

ПриватБанк має унікальний досвід і вміє працю-
вати з фінансовим лізингом на високому професійному 
рівні, що впливає на якість, швидкість оформлення 
угод. Наші клієнти працюють безпосередньо з банком, 
без посередників — лізингових компаній, як зазвичай 
є на ринку, уникаючи додаткових фінансових і часо-
вих витрат. Ми — супермаркет фінансового лізингу! 
Якщо фінансові компанії пропонують клієнтові вузь-
копрофільні товари — чи то для сільгоспвиробників, 
чи то для промисловців (в залежності, з якими вироб-
никами вони працюють), то ми уміємо оформляти за 
схемою фінансового лізингу все — від агротехніки 
і медичного обладнання до міського транспорту та 
залізничних вагонів. До речі, лізинг залізничних ваго-
нів — суперактуальна на сьогодні тема. Ми маємо 
можливість оформити в лізинг усе, що необхідно клієн-
тові — як нову, так і вживану техніку чи обладнання.

ПРИВАТБАНК – СУПЕРМАРКЕТ 
ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ!

Лізинговий кредит виник ще у 50-ті роки ХХ 
ст. і до цього часу не втрачає актуально-
сті. Що він собою являє, вигоди та перева-
ги, механізм його отримання — про це ми 
запитали у Ростислава Масло,  директора 
Кіровоградської філії ПриватБанку.

Враховуючи визнану технологічність банків-
ських процесів та найвищий рівень банківських 
ІT-технологій ПриватБанку, не маю сумнівів, що 
ваші пропозиції привабливі, чим саме?

Ми маємо 5 вагомих аргументів для наших клієнтів:
• Ви отримуєте предмет лізингу «сьогодні», 
а платите — з прибутку від експлуатації «завтра».
• НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ ЗАСТАВА (уникнення 
витрат на нотаріуса, реєстри, оцінки нового 
об’єкта).
• ОПТИМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ.
• ЗАХИСТ від валютних ризиків (валюта дого-
вору — гривня) та накладення арештів.
• БАНК ГАРАНТУЄ виконання постачальни-
ком зобов’язань своєчасно і якісно.

Оформлюючи фінансовий лізинг у ПриватБанку, 
наші клієнти не лише захищені від валютних ризиків 
та недобросовісних постачальників, варто підкреслити 
суттєву економію коштів. Аби не бути голослівним, 
приведу такий приклад. Компанія оформила в лізинг 
трактор вартістю 1 200 000 грн. (в т. ч. ПДВ 200 000 
грн.) на 5 років. По-перше, після сплати авансу та 
підписання Акта прийому-передачі майна до договору 
фінансового лізингу компанія отримує від Банка подат-
кову накладну і податковий кредит на суму 200 000 грн. 
По-друге, відсотки за 5 років = 411 708 грн. відносяться 
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до валових витрат підприємства. По-третє, термін 
амортизації трактора — 5 років, вартість трактора 
без ПДВ = 1 млн. грн., щорічна амортизація = 200 тис. 
грн., вчетверте, сума страхових платежів за 5 років = 
30 000 грн. Зменшення оподаткованого прибутку за 5 
років: (411 708 (відсотки) + 1 000 000 (амортизація) 
+ 30 000 грн. (страховка за 5 років)) × 18% (податок 
на прибуток) = 259 507 грн. еко номія на податках 
(складає майже 60% від витрат)+ податковий кредит 
200 000 грн.

От така нехитра математика:)
Чи конкурентні умови лізингу для бізнесу 

ПриватБанку?
Сьогодні ПриватБанк пропонує клієнтам спроще-

ний лізинг. Ми допоможемо уникнути три кола пекла, 
збираючи необхідні документи для оформлення угоди. 
Ми зробили все можливе, аби привести фінансовий 

лізинг до спрощеної моделі, не гірше, а навіть краще, 
ніж у лізингових компаній, при цьому враховуючи усі 
вимоги регулятора. Ми скоротили кількість докумен-
тів втричі! Нашому клієнту потрібно всього лише 5 
документів, які завжди є у нього в наявності.

Це просто неймовірно, але відтепер процедура 
ухвалення рішення про надання техніки чи облад-
нання за лізинговими контрактами триватиме лише 
кілька хвилин завдяки «лізинговому калькулятору» 
lizing.pb.ua.

І головне! Нагадую, що нині діє державна програма 
підтримки аграріїв — програма компенсацій. Вона 
реально працює!

За більш детальною інформацією прошу зверта-
тись до мене особисто або до керівників відділень.

Користуючись нагодою, запрошую до співпраці 
і покупців, і постачальників.
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ТЕХНІКА ВІД ЗАВОДУ «ПРОФІ СТАН» ВЖЕ БІЛЬШЕ 
10 РОКІВ ПРАЦЮЄ НА УКРАЇНСЬКОГО АГРАРІЯ

Сучасне агровиробництво годі собі й уявити без 
потужної, надійної, до того ж доступної техніки. 
І добре, що за таким обладнанням не доводиться 
далеко їздити. Вже більше 10 років забезпечує агра-
ріїв сучасним устаткуванням вітчизняне підприємство 
«Профі Стан» з м.Кропивницького. Створене 2007 
року на базі ремонтного цеху і цеху нестандартного 
обладнання провідного підприємства сільськогоспо-
дарського машинобудування — заводу «Червона 
зірка», за ці роки воно перетворилося на сучасний 
завод, здатний виробляти унікальну продукцію, якої 
так потребують наші аграрії.

«Профі Стан» спеціалізується на виготовленні 
металоконструкцій будь-якого призначення і склад-
ності: від бункерів і строп до східців і парканів. Тут 
творчо підходять до роботи, за індивідуальними 
замовленнями виконують різноманітні конструкції. 
Приміром, конструюють і виробляють цистерни, 
баки, бункери, каркасні споруди — ангари, склади, 
цехи, кіоски, перегородки, для будівництва монту-
ють різноманітні балки, ферми, настили, перекриття. 
За ці десять років підприємство у 20 разів наростило 
обсяги виробництва: від 300 тисяч грн. на місяць до 
6 млн. грн.

Досвід і обладнання дозволяють виготовляти на 
заводі нестандартне устаткування та монтаж різних 
видів металоконструкцій і вантажопідйомного облад-
нання, випускати запасні частини для різноманітного 
обладнання, проводити капітальний ремонт металоо-
бробного, ковальсько-пресового, вантажопідйомного 
та інших видів обладнання, ремонтувати техніку.

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

«Ми прийняли рішення бути ближче до землі 

і працювати для аграріїв, тому що побачили, як 

стрімко розвивається в Україні аграрний бізнес, 

що є потреба у випуску надійної і доступної сіль-

госптехніки, — розповідає директор підприєм-

ства «Профі Стан» Олександр Гержов. — Тож 

вирішили задовольнити попит сільгоспвироб-

ників, тим більше, що і  досвід є, і  обладнання 

відповідне, і  людський потенціал. Знайшли 

для себе нішу — візки «Лан» для перевезення 

жаток. Розробили і  випускаємо їх до 80 моди-

фікацій — різної довжини, для різноманітних 

виробників жаток, як вітчизняних, так і  зару-

біжних. Більше того — вийшли на міжнародний 

ринок, донедавна продавали на Казахстан, Росію 

та Молдову, точкові замовлення були з Латвії, 

Німеччини, Австрії. Вже 2 роки наші причепи 

поставляються до Румунії. У планах вийти на 

ринки Польщі, Германії.

Найпопулярніша продукція — це візки «Лан» 
для перевезення жаток різних виробників і різної 
довжини — від 6 до 12 метрів. Стабільним попитом 
користуються бортові завантажувачі, зернокидачі, 
дробарки різного призначення, оскільки залишається 
чимало відходів, скажімо, від кукурудзи чи соняш-
нику. Освоїли випуск транспортних пристроїв ПТС 
до імпортних просапних сівалок фірм GASPARDO, 
Sfoggia, KUHN, Mascar, Mater Macc. Словом, всі 
зусилля спрямовані на задоволення попиту україн-
ських землеробів.
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На підприємстві є власне конструкторсько-тех-
нологічне бюро, яке розробляє та впроваджує нові 
вироби. Приміром, нещодавно почали виробляти уні-
кальне пристосування для транспортування сівалок, 
яке перетворює сівалку з навісної у напівпричіпну. 
Завдяки цій конструкції, навіть важкі сівалки вагою 
від 3 до 4,5 тонн, для транспортування яких потрі-
бен трактор до 200 к. с., можна перевозити трактором 
МТЗ із його 80 кінськими силами.

Останнім часом на підприємстві освоюють нові 
види продукції — для екологічно чистого землероб-
ства, яке бережно ставиться до землі. Приміром, 
почали випускати пружинні борони різних габари-
тів, якими ощадливо і обережно обробляють посіви. 
Ця борона дряпає землю, знищує бур’яни, а не врожай, 

як культиватори. Зараз починають випускати таку 
14-метрову борону, на неї є попит у аграріїв.

Ще одна новинка — голкова борона, яка дозво-
ляє економити до 100 кг азоту на гектар. Замість 
того, щоб вносити хімічні засоби, достатньо про-
йтися цією бороною. При входженні зубів борони 
у землю відбувається мікровибух, звільнюючи доступ 
азоту з повітря до рослини. На підприємстві розпові-
дають, що коли презентували цю експериментальну 
борону на виставці, то люди від неї не відходили. Тож 
вже розширюють її виробництво, збираються з цією 
бороною і Європу підкоряти. Адже наш вітчизняний 
завод «Профі Стан» сертифікований за міжнарод-
ним стандартом ISO 9000, що гарантує високу якість 
роботи.

Ольга Соломка



34 |

Члени Палати

ЗОВНІШСЕРВІС    ●    3-2018

«ІМПЕКСМАШ» ПРЕДСТАВИВ СВОЮ ПРОДУКЦІЮ 
НА СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВИСТАВЦІ У НІМЕЧЧИНІ

Компанія стала єдиним представником України на німецькій виставці хлібопекарної та 
кондитерської промисловості IBA-2018, яка проходить раз на три роки.

Участь у найбільшому міжнародному спеціалі-
зованому заході хлібопекарної та кондитерської 
промисловості взяли найвпливовіші виробники з 
усього світу, багаторічні лідери довіри клієнтів.   

Єдиним виробником обладнання з України, який 
став учасником цієї масштабної події, став вироб-
ничо-технологічний центр «Імпексмаш». У своїй 
експозиції завод «Імпексмаш» представив дві одиниці 
обладнання, які відповідають усім європейським та 
світовим вимогам якості. У роботі були показані від-
садочна машина Impex Drop-600S та глазурувальна 
машина Impex EM-300. 

Велику зацікавленість професіоналів кондитер-
ської справи зі всього світу підтверджує той факт, 

що вже в рамках виставки було укладено угоди про 
продаж українського обладнання в країни Європи, 
Близького Сходу, Африки й Азії. Адже обладнання 
виробництва «Імпексмаш» відповідає всім найсучас-
нішим європейським стандартам, маючи при цьому 
невелику вартість у порівнянні з іншими світовими 
виробниками.

Величезну повагу викликає той факт, що українські 
товаровиробники на прикладі виробничо-техноло-
гічного центру «Імпексмаш» гідно представляють 
нашу країну в світі. «Імпексмаш» заслужив бути серед 
лідерів світового ринку виробників хлібопекарного 
та кондитерського обладнання, тому  що це команда 
справжніх професіоналів своєї справи.
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БРЕНД «ЗОЛОТОЙ ВЕК» ВІД КОМПАНІЇ                                    ЗМІНИВ ІМІДЖ

Свій 26-й день народження компанія «ТРИ СТАР» зустрічає зі змінами у корпоративному стилі 
на ринку України і зарубіжжя. Трансформації торкнулися, зокрема, логотипу й упаковки, 
ключовими особливостями яких тепер є динаміка, лаконічність та лідерство.

За словами голови ТОВ «ТРИ СТАР» Сергія 
Сухого, оновлення викликане новими амбітними 
завданнями, які ставить перед собою підприємство. 
Незважаючи на те, що продукція під ТМ «Золотой 
век» добре відома в світі, в компанії розуміють необ-
хідність ребрендингу, який допоможе виробнику 
стати ще ближче і зрозуміліше любителям солодощів.

«Прийшов час оновленого бренду Zolotoi Vek — 
в дусі сучасних трендів і наших цінностей. Новий 
логотип бренду фокусує увагу на головному, асо-
ціюється з сонцем і квіткою соняшника. Криві, що 

переплітаються всередині квітки-сонця, вишикувані 
згідно з системою зростання зерен соняшника і сим-
волізують синхронність у взаємодії великої кількості 
складних процесів усередині Компанії: одне влива-
ється в інше, і безліч компонентів стають єдиним 
цілим. Квадратна форма логотипу вказує на те, що 
Компанія є стійким лідером у своїй галузі, а динамічне 
коло — на постійний процес зростання й розвитку. 
Таким чином, результатом нашої роботи став стиль-
ний і сучасний образ бренду Zolotoi Vek», — зазначив 
Сергій Олександрович.
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БРЕНД «ЗОЛОТОЙ ВЕК» ВІД КОМПАНІЇ                                    ЗМІНИВ ІМІДЖ«ТРИ СТАР»
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НОВІ ЧЛЕНИ ПАЛАТИ
ТОВ ОРІДЖИН АГРО

Директор — Полторак Віталій Вячеславович
 phone: 067 544 54 44, 067 521 14 44
 fax: (0522) 
 www.origin.ua
 E-mail: poltorakvitalij@gmail.com
 25491, вул. Мурманська, 7, 
 смт Нове, м. Кропивницький
Виробництво та реалізація сільськогосподарської 
техніки та устаткування

ГО АГЕНТСТВО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Директор — Куцоконь Віктор Григорович 
 phone.: (0522) 27 54 45, 094 938 74 45, 
 067 514 67 84, 050 369 96 99 
 fax: (0522)
 www.tda-invest.org.ua 
 E-mail: info@tda-invest.org.ua
 25015, вул. Єгорова, 40, оф. 102
 м. Кропивницький
Забезпечення представництва, захисту 
інтересів територіальних громад та об’єднань 
громадян; організація планування розвитку 
територій; розробка програм, проектів 
розвитку окремих територій, громад та 
їх інфраструктури; проведення заходів з 
енергоефективності та енергозбереження.
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ЕКОНОМІКА НА ПЕРЕХРЕСТІ: ТРИ СЦЕНАРІЇ 
РОЗВИТКУ ДЛЯ УКРАЇНИ

ПЕРШИЙ СЦЕНАРІЙ: стри-
мано оптимістичний.

Цей сценарій збігається з про-
гнозами МВФ. На основі саме 
цього прогнозу МЕРТ пропонує 
розраховувати бюджет на 2019 рік. 
Він передбачає збереження спри-
ятливих умов на світових ринках, 
продовження реформ, але функ-
ціонування економіки в режи-
мі «статус-кво щодо земельної 
та податкової реформи, оскільки 
в суспільстві нема консенсусу». 
Тобто цей сценарій не передба-
чає запровадження ринку землі та 
податку на виведений капітал.

Реакція економіки на реформи 
буде помірною. Зростання ВВП ста-
новитиме 3% у 2019 році, 3,8% — 
у 2020 році, 4,1% — у 2021 році. 
Лише наприкінці 2021 року україн-
ська економіка перейде з фази від-
новлення у фазу зростання.

Попит і пропозиція. В уряді 
вважають, що розширення спожи-
вчого та інвестиційного попиту 
стане драйвером зростання еко-
номіки в наступні три роки. Збе-
реження робочих місць в процесі 
приватизації, підтримка та розви-
ток підприємництва сприятимуть 
зниженню рівня безробіття з 8,9% 

у 2019 році до 8,3% у 2021 році. 
Попит стимулюватиме збільшення 
доходів громадян, у тому числі зав-
дяки зростанню соцстандартів та 
приватним переказам з-за кордону.

Триватиме пенсійна реформа — 
з 1 січня 2019 року буде введена 
накопичувальна пенсійна система. 
Українці збільшуватимуть власні 
заощадження, що стримуватиме 
зростання попиту.

Виробництво промислової про-
дукції в середньому зростатиме на 
4,5%, але цього не вистачить для 
досягнення докризового рівня 2013 
року.

Залишитися в програмі МВФ, але не підвищувати ціни на газ для населення. Утриматися від введення 
податку на виведений капітал з 2019 року. Підвищувати соціальні стандарти, але не досягти обся-
гів промислового виробництва, імпорту та експорту рівня докризового 2013 року. Такі нетри-
віальні завдання ставить перед собою уряд на наступні три роки. Вони випливають з базового 
макросценарію розвитку української економіки, який Кабмін затвердив 11 липня 2018 року. Крім 
базового, Мінекономрозвитку розрахувало, як того вимагають правила, ще два альтернативні 
сценарії. Вони потрібні на випадок, якщо економічні реалії значно покращаться або погіршаться. 
Наступний крок після макропрогнозу — підготовка трирічної бюджетної декларації та розраху-
нок проекту держбюджету на основі затвердженого макропрогнозу.
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Завдяки припливу інвестицій 
та переоснащенню виробничих 
потужностей підприємств оборон-
но-промислового комплексу роз-
виватиметься машинобудування. 
Зростання попиту та збільшення 
сировинної бази в АПК активі-
зує харчову промисловість — ріст 
у середньому становитиме 4%.

Найвищі темпи зростання про-
гнозуються у будівництві — 9,9%. 
Передбачається, що драйвером для 
галузі стане потреба додаткових 
промислових виробництв у зв’язку 
з розвитком транспортної інфра-
структури та більш активне креди-
тування будівельних об’єктів. Разом 
з тим, у житловому будівництві не 
очікується високих темпів зростан-
ня через значну пропозицію жит-
ла на ринку.

Загалом помірно зростатиме 
все: обсяги торгівлі, виробництво 
аграрної і сертифікованої органіч-
ної продукції, металургія.

Ціни. У наступні три роки тем-
пи інфляції уповільнюватимуться 
і у 2021 році досягнуть 5% у річ-
ному вимірі. Очікується, що гро-
шово-кредитна політика Нацбанку 
буде «помірної жорсткості». 
Довіра населення до банківсько-
го сектору повернеться — разом 
з  довгостроковими депозита-
ми в національній та іноземній 
валютах. Прогноз цін враховує 
монетизацію комунальних субси-
дій та підвищення соцстандартів.

Ринок праці. У 2015–2017 
роках, за даними Держстату, кіль-
кість трудових мігрантів станови-
ла 1,3 млн. осіб, що на 10% більше, 
ніж у 2010–2012 роках. Додатко-
вим трендом є внутрішня трудова 
міграція через анексію Криму та 
війну на Донбасі. За даними Мін-
соцполітики, до травня 2018 року 
на облік взято 1,5 млн. переселен-
ців з Донбасу та Криму.

Долати бідність та створювати 
робочі місця уряд планує шляхом 

працевлаштування молоді, зростан-
ня взаємної зайнятості у сфері 
малого підприємництва та роз-
витку окремих точкових напрямків 
виробництва. У результаті рівень 
безробіття поступово зменшува-
тиметься — з 8,9% у 2019 році до 
8,3% — у 2021 році.

Мінімальна зарплата зростати-
ме швидше за інфляцію. У серед-
ньому в  наступні три роки її 
щорічне зростання становитиме 
7–9%. Середньомісячна номінальна 
зарплата підвищиться з 10 129 грн. 
у 2019 році до 12 835 грн. у 2021 
році. Такі темпи росту дозволяють 
через три роки перевищити показ-
ники 2013 року більш ніж на 30%.

Зовнішня торгівля і платіж-
ний баланс. У наступні три роки 
прогнозується подальше скоро-
чення обсягів торгівлі з Росією. 
Натомість активізуються торго-
вельні зв’язки з країнами Африки 
та Азії, у тому числі завдяки угоді 
про вільну торгівлю з Ізраїлем та 
Туреччиною.

О б с я г  е к с п о р т у  п р о т я -
гом трьох наступних років зро-
статиме в середньому на 8,7% 
щороку. У структурі експорту 
кардинальних зрушень не буде. 
Обсяги імпорту зростатимуть 
повільніше — в середньому на 
8,5% щороку.

Вийти на рівень 2013 року за 
обома показниками у 2021 році не 
вдасться. Вплив фактора зростання 
грошових переказів на сальдо пла-
тіжного балансу збережеться, хоча 
зростання обсягів цих переказів 
уповільниться. Зростатимуть інвес-
тиції у банківський та реальний сек-
тори економіки. Чистий щорічний 
приріст прямих іноземних інвести-
цій становитиме в середньому 9,5–
10 млрд. дол.

Уряд розраховує на співпрацю 
з основними кредиторами — МВФ, 
Світовим банком та Євросоюзом.

Д Р У Г И Й  С Ц Е Н А Р І Й : 
оптимістичний.

Основна відмінність другого 
сценарію від першого — інтенсив-
ний темп реформ. Цей макросцена-
рій передбачає реалізацію складних 
реформ — земельної та податкової 
в частині оподаткування прибут-
ку підприємств (запровадження 
податку на виведений капітал).

Відповідно до оптимістичного 
сценарію у 2019 році ріст ВВП 
становитиме 4,1%, у 2020 році — 
5%, у 2021 році — 5,4%.

За сценарієм на українську 
економіку чекає прискорений 
розвиток. Усе відбуватиметься 
стрімко: приплив інвестицій, 
розвиток технологій та інновацій.

Ефект від запровад ження 
податку на виведений капітал буде 
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переважно стимулюючим: компа-
нії спрямують вивільнені кошти на 
модернізацію, що покращить спро-
можність підприємств розрахову-
ватися з боргами та залучати нові.

Зниження податкового наванта-
ження на прибуток відіб’є бажання 
бізнесу ухилятися від сплати подат-
ків. Негативний вплив від введення 
ПнВК — бюджетні втрати — пла-
нується компенсувати через акти-
візацію виробництва.

Ще одна особливість цього сце-
нарію — поетапне запровадження 
ринку землі протягом перехідного 
періоду до 2020 року.

За сценарієм показники роз-
витку більшості галузей вийдуть 
на рівень докризового 2013 року 
або перевищать його.

Т Р Е Т І Й  С Ц Е Н А Р І Й : 
песимістичний.

Згідно з цим сценарієм рефор-
ми будуть слабкими, а зовнішні тен-
денції — негативними.

Зростання ВВП у 2019 році 
становитиме 1,1%, у 2020 році — 
1,6%, у 2021 році — 2,1%. Тобто 
ВВП у 2021 році становитиме лише 
95,7% показника докризового 2013 
року.

Гальмування економічного 
розвитку і втрата довіри інозем-
них інвесторів загострять пробле-
му розрахунку України за своїми 
борговими зобов’язаннями. Слабке 

запровадження внутрішніх реформ 
посилить диспропорції в еконо-
міці, що блокуватиме приплив 
інвестицій.

Ціни зростатимуть швидше — 
наприкінці 2021 року інфляція сяг-
не 6,7%.

О С Н О В Н І  Р И З И К И  ТА 
ПАРАДОКСИ.

Імовірність кожного сценарію 
залежить у тому числі від того, 
наскільки реалізуються економіч-
ні ризики. У Мінекономрозвитку 
їх нарахували щонайменше десять.

Серед них — більше за про-
гнозоване підвищення світових 
цін на продовольство та енерге-
тичні ресурси, менші за очікувані 
обсяги врожаю, реалізація проек-
ту «Північний потік — 2», активне 
військове протистояння з Росією 
та посилення загроз національній 
безпеці.

Ескалація воєнних дій активує 
ще один ризик — пришвидшить 
трудову міграцію та збільшить кіль-
кість біженців.

Серед інших ризиків — реа-
лізація популістських обіцянок, 
зокрема, невиправдане підвищен-
ня соціальних видатків, розірвання 
співпраці з МВФ або продовжен-
ня співпраці на менш вигідних для 
України умовах.

Реалістичність останніх двох 
ризиків у 2019 році підвищують 

подвійні вибори. Через відсутність 
ресурсів у бюджеті уряд поки що 
відкладає плани щодо підвищення 
соціальних видатків на передвибор-
ний 2019 рік.

З політичних мотивів влада 
також утримується від підвищен-
ня тарифів і планує зволікати з цим 
далі.

З кожним місяцем ризик зупин-
ки співпраці з МВФ зростає.

Одна з небезпечних тенден-
цій — скорочення золотовалютних 
резервів. У першому півріччі 2018 
року вони знизилися на $830 млн. 
до майже $18 млрд.

Очікувані виплати за держ-
боргом до осені, коли можливе 
отримання траншу МВФ та макро-
фінансової допомоги ЄС, стано-
витимуть: у липні — $350 млн. 
у серпні — $675 млн.

Попередній транш МВФ Укра-
їна отримала у квітні 2017 року 
і з того часу лише скорочувала 
обсяг заборгованості, нагадують 
в ICU.

До кінця 2018 року залишаєть-
ся виплатити близько $2,5 млрд.

Для підтримання обсягу резер-
вів на рівні понад три місяці імпор-
ту для України важливо отримати 
наступний транш МВФ та кошти 
інших кредиторів. Транші МВФ 
ідуть на поповнення золотовалют-
них резервів. Без співпраці з фон-
дом скорочення резервів буде 
стрімким.

Інший ризик, який може спра-
цювати на фоні призупинення 
співпраці з кредитором, — зрив 
планів щодо виходу восени на зов-
нішні ринки та ризик неспромож-
ності розрахуватися з боргами.

У Мінфіні завжди говорили, що 
випуск євробондів доцільний лише 
за умови співпраці з кредитором. 
В іншому випадку це буде дороге 
і винятково політичне рішення.
За матеріалами Галини Калачової 
на порталі «Економічна правда»
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ПРО ПІДТРИМКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ІНІЦІАТИВИ ЦЕНТРАМИ ЗАЙНЯТОСТІ

Щодо практичної реалізації вка-
заних заходів слід зазначити, що 
до компетенції базових підрозді-
лів державної служби зайнятості 
(міськрайонних центрів зайнято-
сті та районних (міськрайонних) 
філій обласного центру зайнятості 
(далі — БЦЗ)) належить:

— надання безоплатних інди-
відуальних і групових консультацій 
громадянам з питань організації 
та провадження підприємницької 
діяльності;

— виплата допомоги по без-
робіттю одноразово для організа-
ції зареєстрованими безробітними 
підприємницької діяльності;

— компенсація фактичних 
витрат роботодавців у розмірі 
50% суми нарахованого єдиного 
внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування при 
працевлаштуванні безробітних на 

нові робочі місця (за умови випла-
ти заробітної плати в розмірі не 
менше ніж три мінімальні заробіт-
ні плати);

— компенсація фактичних 
витрат роботодавців у розмірі єди-
ного внеску на загальнообов’язко-
ве державне соціальне страхування 
при працевлаштуванні суб’єкта-
ми малого підприємництва без-
робітних на нові робочі місця 
в пріоритетних видах економіч-
ної діяльності;

— компенсація витрат робо-
тодавців на оплату праці за пра-
цевлашт ування безробітних 
з числа внутрішньо переміщених 
осіб на умовах строкових трудо-
вих договорів;

—  с п р и я н н я  з а й н я т о -
сті населення під час реаліза-
ції державних цільових програм 
та інфраструктурних проектів 

(шляхом укладення договорів про 
працевлаштування безробітних).

Порядок надання консультацій 
з питань підприємницької діяль-
ності регламентується наказом 
Міністерства соціальної політи-
ки України від 21.02.2013 № 74. 
Консультація полягає у безоплат-
ному наданні інформації з питань 
організації та провадження підпри-
ємницької діяльності. Її може отри-
мати будь-яка особа, яка звернулася 
до БЦЗ. Консультації надаються 
з питань:

— законодавства щодо дер-
жавної  реєст рації  с у б’єктів 
господарювання;

— ліцензування, патентуван-
ня та сертифікації підприємниць-
кої діяльності;

— податкового законодавства;
— відкриття рахунків у банків-

ських установах;

До заходів щодо сприяння зайнятості населення належать, серед іншого, підтримка підприємниць-
кої ініціативи громадян та стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення 
нових робочих місць.
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— пошуку, відбору та найму 
персоналу, оформлення трудових 
відносин;

— оформлення документів 
щодо купівлі (оренди) земельних 
ділянок, приміщень для проваджен-
ня підприємницької діяльності;

— отримання банківських кре-
дитів, іншої фінансової допомоги;

— з інших питань, що стосу-
ються організації та провадження 
підприємницької діяльності.

Для надання консультацій залу-
чаються спеціалісти органів дер-
жавної влади та представники 
органів місцевого самоврядування, 
об’єднань роботодавців, профспі-
лок, асоціацій підприємців, бан-
ківських установ, бізнес-центрів, 
бізнес-інкубаторів, фондів підтрим-
ки малого підприємництва, лізин-
гових компаній, консультативних 
центрів, інших підприємств, уста-
нов та організацій, які за напряма-
ми діяльності сприяють розвитку 
та підтримці малого і середнього 
підприємництва.

Безробітним з числа застрахо-
ваних осіб, які виявили бажання 
провадити підприємницьку діяль-
ність (шляхом державної реєстра-
ції юридичної особи чи фізичної 
особи — підприємця), виплачу-
ється допомога по безробіттю 
одноразово для організації такої 
діяльності.

Така виплата здійснюється 
у розмірі річної суми допомоги по 
безробіттю, визначеної конкрет-
ному безробітному. Особам, які 
виявили намір отримати допомо-
гу одноразово, можуть бути нада-
ні консультації та профорієнтаційні 
послуги з метою виявлення здібнос-
тей, схильностей до проваджен-
ня підприємницької діяльності, 
вибору виду діяльності, отриман-
ня додаткової інформації про під-
приємництво. БЦЗ може залучати 
безробітних до семінарів або орга-
нізувати навчання з питань під-
приємництва (за бажанням). Для 
розгляду питань щодо отримання 
допомоги безробітний подає до 
БЦЗ заяву та бізнес-план. Рішен-
ня про одноразову виплату прийма-
ється директором БЦЗ на підставі 
висновку відповідної комісії. До 
роботи таких комісій залучаються, 
серед іншого, представники орга-
нізацій роботодавців.

Окрім того БЦЗ:
— надають роботодавцям 

послуги з добору працівників, 
у тому числі на тимчасові робочі 
місця (стаття “Про роботи тим-
часового характеру” надрукована 
у попередньому номері журналу);

— на замовлення роботодавців 
проводять професійне навчання 
(підготовку, перепідготовку, під-
вищення кваліфікації) безробітних 

за рахунок коштів Фонду загально-
обов’язкового державного соці-
ального страхування України на 
випадок безробіття (навчання про-
водиться в професійних та вищих 
навчальних закладах, у робото-
давців, а також в центрах профе-
сійно-технічної освіти державної 
служби зайнятості);

— проводять професійний від-
бір шукачів роботи (встановлю-
ють відповідність особи вимогам, 
які визначені для конкретних видів 
професійної діяльності та посад).

Детальні консультації із зазна-
чених питань надаються облас-
ним центром зайнятості та БЦЗ. 
Відповідна інформація розміще-
на на Інтернет-сторінці РТПП, 
на веб-сторінці обласного центру 
зайнятості, сторінці центру в соці-
альній мережі Facebook, а також 
на сторінці групи «Електронний 
кадровий клуб Кіровоградсько-
го обласного центру зайнятості». 
На сторінці Державної служби 
зайнятості (Центрального апара-
ту) роботодавці мають можливість 
створити «персональний кабінет» 
(більш детальна інформація щодо 
Інтернет-ресурсів державної служ-
би зайнятості надрукована в жур-
налі РТПП № 1 за поточний рік).

Богдан Стоян, 
заступник директора КОЦЗ
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