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Урочисте двадцятип’ятиріччя Кіровоградської Регіональної Торгово-Промислової палати припало 
на смутні події у світі, настільки глобалізованому, що вони суттєво впливають й на Україну в тому 
числі. Але і в цих умовах мене найбільше гріє думка про довгу та успішну історію роботи палати у 
різні часи історії країни і нашого регіону, ті досягнення, виконані проекти — все те, що дало мені, 
моїй команді, членам палати, підприємцям безцінний невід’ємний досвід і розуміння, що будь яка криза 
відкриває нові горизонти можливостей.

За сім років роботи на чолі КРТПП, я впевнилась у таланті і вміннях колег та членів нашої органі-
зації, котра співпрацює тільки з майстрами своєї справи. Я б хотіла висловити подяку за їх невпинну 
роботу і прагнення досягати нових вершин та успіхів. За надану мені довіру, та за відчуття, що я так 
само можу покластись на цих людей у прагненні гармонійної роботи через стабільність і розвиток. 
Наша професійність — це те, що ми можемо протиставити будь яким негараздам. Адже правильні 
настанови, щире бажання росту, розвитку і блага та ефективна комунікація — ключі до успіху неза-
лежно від ситуації, часу і умов.

Будучи бізнес-леді з 26-ти річним стажем, я розумію, що за кожною справою стоять реальні люди 
з їх бажаннями, найперше з яких — це самореалізація. І ці 25 років КРТПП, стоячи між підприємством 
з його людьми і державою, допомагає у ствердженні цих бажань, через які активно йде розвиток 
усього нашого краю.

КРТПП — це команда професіоналів з їх багаторічним досвідом, які надають різноманітні послуги 
для малого та середнього бізнесу. Довіра — це те, що ми отримали від людей за якість своєї роботи і 
чесність. Колосальний досвід — це те, що ми отримали для себе, те чим можна пишатись і, що надає 
наснаги планувати нові проекти співпраці й розвитку.

З кожним роком КРТПП стверджує своє місце на мапі України і світу, розширюючи консультативні 
мережі, знаходячи нових партнерів і можливості розвитку для локальних підприємств так само, як 
веде ефективну і правильну комунікацію з політичними органами, обласною владою, іншими регіональ-
ними палатами та ТПП України — все для того щоб гідно представити підприємства нашого краю 
на українському та світовому ринках.

Я можу запевнити, що ми докладаємо всі зусилля і вміння для того, щоб пройти нестабільні часи і 
допомогти в цьому кожному діловому партнеру, а також будемо і надалі працювати задля зміцнення 
їх економічного потенціалу, подальшого всебічного розвитку і приросту.

Не зупиняємось 
на досягнутому!

Ірина Саєнко,
президент КРТПП
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ІСТОРІЯ І ЕТАПИ РОЗВИТКУ
РЕГІОНАЛЬНОЇ

Кіровоградська регіональна 
торгово-промислова палата - одна 
з 25 регіональних палат України. 
Свою історію вона веде з 1946 
року. Розвиток промисловості та 
торгівлі на Кіровоградщині викли-
кав до життя установу, що пред-
ставляла інтереси торгового та 
промислового люду краю. Тоді у 
сучасному Кропивницькому було 
створено бюро експертиз ТПП 
СРСР. 

З того часу палата стала важли-
вим інструментом ринкових відно-
син, інститутом представництва та 
захисту інтересів суб’єктів госпо-
дарювання, конкретним і дієвим 
механізмом взаємодії владних 
структур і бізнесу.

Головна мета палати залишалась 
незмінною - на основі рівноправ-
ного партнерства, індивідуальної 
роботи з її членами максималь-
но сприяти їм в отриманні послуг, 
консультацій, необхідної інформа-
ції, розвитку економічних і торго-
вих зв’язків регіону, держави.

4 ЗОВНІШСЕРВІС    ●    1  2020|
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КІРОВОГРАДСЬКОЇ
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ

Будівля сучасної КРТПП, колишня амбулаторія, 
єврейська лікарня, близько 1900 р.

Будівля сучасної КРТПП у 1942 р.
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У 1992 році, з метою удоско-
налення системи палат, президія 
ТПП України прийняла рішення про 
створення на базі філій у регіонах 
госпрозрахункових підприємств 
«Зовнішсервіс». Таке підприємство 
було створене і в Кіровоградській 
області під назвою «Кіровоград-
зовнішсервіс». Цей період у житті 
країни запам’ятався погіршенням 
ситуації в економіці, інфляційни-
ми процесами. У важкому стані 
опинилася і система палат - різко 
знизилася кількість замовлень на 
традиційні види послуг, в першу 
чергу на послуги з експертизи това-
рів. Боротьба за виживання велася 
саме через розширення зовнішньо-
економічних функцій.

Велика увага приділялася 
проблемам розвитку ділового спів-
робітництва з зарубіжними парт-
нерами, інформаційному забезпе-
ченню, пошуку ділових партнерів. 
У нових економічних умовах дово-
дилося працювати і вчитися. Час 
вимагав нових підходів, нових 
знань.
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Валентина ХАРИТОНОВА, 
перший президент 
Кіровоградської РТПП

Сокуренко Валентина, 
начальник представництва
м. Світловодськ

Суржан Борис Федосійович, 
перший віце-президент 
Кіровоградської РТПП

Корнійчук Валентина, 
начальник представництва 
м. Олександрія

Відділ експертиз КРТПП, 2011 рік

Колектив представництва м. Олександрія, 2010 р.

Кочмар Євгенія Максимівна, колишній начальник 
управління сертифікацій та експертизи

Ідею створення регіональної торгово-промисло-
вої палати активно підтримали знакові для нашого 
регіону особистості - Микола Олексійович Сухом-
лин, Едуард Петрович Рейзвих, Борис Федосійович 
Суржан. Завдяки їх зусиллям організаційні питання 
були вирішені досить швидко і 15 березня 1995 року 
на установчій конференції було прийняте рішення 
про створення Кіровоградської регіональної торго-
во-промислової палати.

Наша палата стала однією з перших регіональ-
них торгово-промислових палат в незалежній Укра-
їні. Вона об’єднала кіровоградських промисловців 
і підприємців. Першим президентом Кіровоград-
ської РТПП стала Валентина Харитонова, яка керу-
вала палатою 18 років, до 2013 року.

Кіровоградська РТПП довела свою значущість для 
розвитку економіки регіону, ставши найвідомішим 
бізнес центром, своєрідним «єдиним вікном» для 
надання високоякісних професійних послуг підпри-
ємцям. Був значно розширений перелік послуг, вста-
новлені тісні зв’язки з органами державної влади та 
місцевого самоврядування. У 2011 році реконстру-
йована будівля палати (колишня єврейська лікарня) 
відкрила можливості для організації на її базі заходів 
будь-якого рівня та гідного прийому гостей і клієнтів.

У лютому 2013 року на чергових загальних зборах 
членів Кіровоградської РТПП були обрані нові керів-
ні органи палати і президентом КРТПП стала Ірина 
Саєнко. Було визначено нову стратегію торго-
во-промислової палати. Головними завданнями 

Розміщення КРТПП у період 1995-2011 рр.

Реконструкція будівлі колишньої лікарні, 2011 р.
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Ірина Саєнко, президент 
КРТПП з 2013 року

7|

стали: збереження і примноження 
кращих надбань колективу, чітке 
визначення стратегії співпраці з 
клієнтами та партнерами — члена-
ми КРТПП. Народився девіз регі-
ональної палати - «Сила в дії!», — 
діяти для бізнесу, заради бізнесу і 
зміцнення економічного потенціалу 
Кіровоградщини.

Процес змін розпочали з 
ребрендингу: розробили нову філо-
софію діяльності, корпоративний 
стиль, виготовили презентаційне 
відео та інші матеріали. Оновили 
корпоративний сайт з можливос-
тями просування продукції підпри-
ємств регіону та корисною діловою 
інформацією. Оновив своє обличчя 
і журнал «Зовнішсервіс».

З 2017 року на базі КРТПП почав 
працювати Центр інформаційної 
підтримки бізнесу, заснований за 
підтримки Європейського банку 
реконструкції та розвитку. Центр 
став осередком створення спри-
ятливих умов для розвитку підпри-
ємництва на території Кіровоград-
щини. За три роки було проведено 
більше 20 різноманітних заходів за 
участі понад 2 тисяч представни-
ків малого та середнього бізнесу 
— конференції, семінари, тренін-
ги тощо.

30 січня 2018 року відбулися 
чергові Загальні збори членів Кіро-
воградської регіональної торго-
во-промислової палати, за резуль-
татами яких Ірину Саєнко вдруге 
було обрано президентом палати.
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Чимало було досягнуто в галузі 
міжнародного співробітництва та 
залучення інвестицій, міжнародній 
та консалтинговій сферах, роботі 
навчального центру та виставко-
вій діяльності. Саме остання стала 
одним із пріоритетних напрямків 
роботи: реалізувати амбіційний 
проект з будівництва сучасного 
виставкового комплексу площею 
1200 кв. м. — багатофункціональ-
ний діловий центр, в якому прово-
дитимуться як виставки, так і 
конференції, форуми, презентації 
та інші ділові заходи. Це не тіль-
ки послужить розвитку виставко-
вої діяльності в регіоні, але і стане 
додатковим фактором привабли-
вості Кіровоградщини для бізне-
су з інших регіонів України та з-за 
кордону.

Напрямки діяльності палати 
постійно вдосконалюються, суб’єк-
там господарювання пропонуються 
нові пакети послуг, у тому числі й 
пов’язані з зовнішньоекономічною 
діяльністю. Розробка бізнес-про-
ектів, проведення контрольних, 
митних, банківських, незалежних 
та інших експертиз, штрихове коду-
вання товарів, комплексний право-
вий захист юридичних і фізичних 
осіб у судах із підготовкою необ-
хідних документів, правове обслу-
говування, патентно-ліцензійні та 
різноманітні інформаційні послу-
ги, організація і проведення діло-
вих переговорів, семінарів, тренін-
гів, засідань «за круглим столом», 
конференцій для членів ТПП, інших 

8 ЗОВНІШСЕРВІС    ●    1  2020|



9ЗОВНІШСЕРВІС    ●    1  2020 | 9ЗОВНІШСЕРВІС    ●    1  2020 |

Сучасна будівля Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати

зацікавлених підприємств із питань зовнішньоеко-
номічної діяльності, міжрегіональних і міжнародних 
виставок-ярмарків, формування торгово-економіч-
них місій за кордон з метою налагодження тісного 
співробітництва — ось далеко не повний перелік 
повсякденних турбот висококваліфікованих фахів-
ців палати. І вони справляються з ними компетент-
но, оперативно, надійно й якісно.

Звідси й авторитет палати, постійне збільшен-
ня числа клієнтів, чимало з яких стають постійни-
ми її членами. Нині їх близько 200. Фахівці палати, 
як дбайливі й мудрі хлібороби, старанно й мето-
дично обробляють ниву інвестиційної, зовнішньо-
економічної, виставкової, інформаційної діяльності 
області, готуючи її до інтеграції у світову господар-
ську систему.
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Шановні колеги!
Від імені Торгово-промислової палати України та від себе 

особисто щиро вітаю колектив Кіровоградської торго-
во-промислової палати із прекрасною ювілейною датою - 
25-річчям діяльності! 

15 березня 1995 року ваша Палата почала існувати як 
самостійна організація. З того часу, переймаючи кращий 
досвід та завзятість, колектив Палати підтримував і допо-
магав підприємцям Кіровоградщини, працював над зміцнен-
ням зовнішньоторговельних зв’язків краю та країни у цілому. 
День за днем розширювались і міцніли зв’язки із зарубіжними 
партнерами і спорідненими організаціями, народжувались 
нові форми роботи та послуги. Сьогодні Кіровоградська 
регіональна торгово-промислова палата є центром діло-
вої активності та бізнес-комунікацій краю. Ваш колектив 
по праву може пишатися славетними традиціями та сьо-
годенням своєї організації.

У день ювілею щиро бажаю колективу Кіровоградської 
РТПП успіхів у реалізації нових ідей, творчої наснаги, здоров’я, 
щастя та подальшого процвітання!

Геннадій Чижиков,
президент ТПП України

Шановні друзі!
Щиро вітаю вас із 25-річчям створення Кіровоградської 

регіональної торгово-промислової палати!
За цей період регіональна торгово-промислова палата 

стала центром ділової активності нашого регіону, надій-
ним партнером для представників бізнесу і органів влади, 
а також майданчиком для проведення цікавих подій і заходів. 
На вас важлива місія — дбати про якість і конкурентоспро-
можність продукції і товарів, розвиток зовнішньоекономіч-
них зв’язків із іноземними партнерами.

Унікальність роботи палати полягає у поєднанні та захи-
сті інтересів представників як малого, так середнього і вели-
кого бізнесу, примноженні власних традицій і впровадженні 
сучасних практик в управлінні.

Ми високо цінуємо ваш внесок у розбудову Кіровоградщи-
ни. Ви робите важливу справу — сприяєте розвитку підпри-
ємств усієї області.

Віримо у ваш успіх, розширення ваших можливостей 
і потенціалу задля успіху Кіровоградщини і України.

Здоров’я, достатку, позитивних змін і результатів. Миру 
вам і вашим родинам!

Андрій Балонь,
голова Кіровоградської ОДА
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Шановні партнери! 
Дорогі друзі!

Від імені Кіровоградської обласної ради сьомого скликання прийміть 
щирі вітання з нагоди 25-річчя діяльності Кіровоградської регіональної 
торгово-промислової палати!

З часу створення Кіровоградської РТПП, вона є центром бізнес-актив-
ності області й день за днем працює над розбудовою економіки краю, 
розвитком бізнес-середовища, посиленням ролі малого та середнього 
підприємництва.

Сьогодні РТПП — це потужна ділова асоціація, важлива складова еко-
номічного життя області, один з ефективних важелів її розбудови.

Ваш високопрофесійний колектив по праву може пишатися славет-
ними традиціями та сьогоденням своєї організації. Завдяки фахівцям 
своєї справи діяльність РТПП щорічно набуває все більшої значущості 
у створенні сприятливого ділового середовища в регіоні, забезпеченні 
конструктивної взаємодії підприємництва і влади, зміцненні міжнарод-
них торгово-економічних зв’язків.

Торгово-промислова палата виконує як обслуговуючі, так і пред-
ставницькі функції — з одного боку, за допомогою надання різних послуг своїм членам, а з іншого — за допомо-
гою надання консультацій та впливаючи на різні органи влади з метою створення більш сприятливих умов для 
бізнесу. І тісна співпраця РТПП з Кіровоградською обласною радою є тому підтвердженням.

Наразі членами Кіровоградської РТПП є понад 180 провідних підприємств, фірм і організацій, що представля-
ють практично всі галузі економіки області.

Географія міжнародного співробітництва РТПП постійно розширюється. Довгострокові угоди про співпра-
цю укладено з понад 70 партнерськими організаціями, у т. ч. торгово-промисловими палатами Австрії, Білорусі, 
Греції, Казахстану, Молдови, Польщі, Туреччини, Росії, Румунії.

25 років для такої солідної структури, як РТПП, — це лише юність і початок нових звершень. РТПП сьогод-
ні демонструє діловому суспільству вміння відповідати викликам часу, приймати і реалізовувати стратегічні 
завдання з розвитку економіки регіону. Переконаний, що і в подальшому робота Кіровоградської регіональної 
торгово-промислової палати буде ефективною та конструктивною.

Від імені обласної ради і себе особисто висловлюю щиру подяку колективу за невтомну працю, за внесок 
у розбудову соціально-економічного середовища області. Впевнений у подальшому розвитку діалогу та співп-
раці з органами місцевого самоврядування Кіровоградщини.

Бажаю колективу РТПП здоров’я, оптимізму, добробуту, щастя та успіхів на шляху до нових вершин!

Олександр Чорноіваненко,
голова Кіровоградської ОР

Дорогі колеги!
25 років для такої поважної організації — це вже досвід, історія 

реалізованих проєктів, успішні консультаційні програми, семіна-
ри, тренінги, економічні форуми.

КРТПП стала надійним і продуктивним майданчиком для біз-
нес-середовища нашого міста. В час, коли українську економіку 
необхідно піднімати з колін, коли середній клас потребує підтрим-
ки і зростання, коли території б’ються за інвестиції, саме такі 
інституції мають зіграти одну із ключових ролей.

Щиро зичу від імені громади, депутатського корпусу, виконав-
чого комітету міської ради м. Кропивницького якісного розвитку 
і активної участі у розбудові економіки нашого краю.

Андрій Райкович,
міський голова

м. Кропивницького
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Шановні працівники 
КРТПП!

Від імені обласного центру зайнятості, щиро вітаю Вас 
з 25-ою річницею створення!

Протягом цих років ми знайшли з Вами декілька точок пере-
тину. Серед них і інформаційна підтримка бізнесу, і консуль-
тації зовнішньоекономічних партнерів щодо застосування 
іноземної робочої сили. Ми маємо досвід проведення інфор-
маційних заходів для роботодавців - членів палати.

Особливу вдячність висловлюємо за можливість інформу-
вання членів палати про правові норми у сфері зайнятості 
населення на веб-сторінці палати та публікації матеріалів 
про нові форми взаємодії з роботодавцями представницько-
го характеру на шпальтах журналу «Зовнішсервіс».

Розраховуємо на подальшу співпрацю!
Бажаємо професійних успіхів палаті в налагодженні зов-

нішньоекономічних контактів і примноження партнерів! 
Кожному працівнику палати - подальшого професійно-

го зростання, міцного здоров’я, миру в країні та злагоди в 
сімейному колі!

Колесник Лілія Анатоліївна, 
директор ОЦЗ
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НОВІ ТРЕНДИ У МІЖНАРОДНІЙ 
ТОРГІВЛІ ТА МИТНОМУ ОФОРМЛЕННІ

18 лютого у стінах Кіровоградської регіональ-
ної торгово-промислової палати пройшов семінар 
«Нові тренди у  міжнародній торгівлі та митному 
оформленні».

Організатори семінару: Центр інформаційної під-
тримки бізнесу м.Кропивницький, створений на базі 
Кіровоградської регіональної торгово-промислової 
палати в рамках ініціативи ЄС #EU4Business за під-
тримки #ЄБРР в Україні, Кіровоградська регіональ-
на торгово-промислова палата та ЄБРР: консультації 
для малого бізнесу в Україні.

Мета семінару — створення сприятливих умов 
для активізації здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності українських підприємств.

Привітала учасників та відкрила конференцію 
керівник Центру інформаційної підтримки бізнесу 
Надія Пшенична. Вона також розповіла учасникам 
про діяльність центру, плани на рік та перспективи 
розвитку.

Під час заходу учасники отримали актуальні знан-
ня у сфері ЗЕД, що дозволять суттєво покращити 

процеси, що стосуються зовнішньоекономічної ді-
яльності на підприємствах.

Першою виступила Віта Мірошниченко, керів-
ник та засновник компанії Capital Group, що працює 
в галузі консалтингових послуг для бізнесу.

Віта розпочала з теми нюансів підготовки і про-
ведення операцій ЗЕД на підприємстві. Тема вияви-
лася дуже цікавою для учасників тому після промо-
ви спікеру задавали дуже багато додаткових питань.

Продовжила, Юлія Піндус, консультант із зовніш-
ньоекономічних питань в компанії Capital Group, що 
працює в сфері надання консалтингових послуг для 
бізнесу, співавтор публікацій на митну та ЗЕД тема-
тику.

Юлія доповідала про те, що наявність сучасної, 
міжнародно визнаної системи інтелектуальної влас-
ності є необхідним елементом для досягнення висо-
кого економічного та соціального розвитку будь — 
якої держави. Охорона інтелектуальної власності 
сприяє використанню та подальшому розвитку ви-
нахідницьких і  творчих талантів та досягнень, під-

Зліва направо: Віта Мірошниченко (керівник та засновник компанії Capital Group), Надія Пшенична (керівник ЦіПБ), Євгенія 
Литвиненко (менеджер ВЕД ТОВ «ІТА Дрім»), Юлія Піндус (консультант із зовнішньоекономічних питань в компанії Capital Group)
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тримує та зберігає національний потенціал у сфері 
інтелектуальної діяльності та залучає інвестиції, ста-
білізуючи економічний стан, при якому як вітчизня-
ні, так і зарубіжні інвестори можуть бути впевнені 
в тому, що їх права не будуть порушуватися. Ство-
рення саме такої системи має особливе значення 
для України — країни зі значним науково-технічним 
та інтелектуальним потенціалом.

Юлія розповідала про зміни в  законодавстві 
про захист прав інтелектуальної власності, а також 
надала поради щодо того як працювати з  цим 
питанням у 2020-му році.

Під час перерви на каву з елементами нетвор-
кінгу учасники змогли познайомитися, обмінятися 
контактами, знайти потенційних партнерів та клієн-
тів. Після перерви учасники продовжили активну 

роботу. Пані Віта перейшла до однієї з найцікавіших 
тематик дня — Інкотермс 2020.

Інкотермс — міжнародні комерційні умови, комп-
лект міжнародних правил з тлумачення найбільш 
широко використовуваних торговельних термінів 
в галузі міжнародної торгівлі. Як відомо у 2020 році 
у цих умовах сталося багато змін, саме тому для 
багатьох учасників ця тема виявилася найцікаві-
шою. Обговорення зайняло близько трьох годин та 
супроводжувалося великою кількістю запитань до 
експерта.

Підвела підсумки семінару, а також запросила 
присутніх до подальшої співпраці Надія Пшенична.

Після завершення семінару учасники зробили 
спільне фото та ще близько години обговорювали 
подію зі спікерами та представниками центру.

За матеріалами пресслужби ЦІПБ
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ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕСТОРАНОМ

02-03 березня в стінах Кіровоградської регіо-
нальної торгово-промислової палати пройшов тре-
нінг «Ефективне управління рестораном».

Організатори: Центр інформаційної підтримки 
бізнесу м. Кропивницький, створений на базі Кі-
ровоградської регіональної торгово-промислової 
палати в рамках ініціативи ЄС #EU4Business за під-
тримки #ЄБРР в Україні.

У заході взяло участь 20 представників ресто-
ранного бізнесу регіону, у тому числі двоє гостей з 
міста Кременчук.

Мета тренінгу — підвищити навички власників та 
управлінців ресторанного бізнесу та простимулю-
вати розвиток підприємств у Кіровоградському ре-
гіоні.

Тренінг розпочався з привітання керівника цен-
тру Надії Пшеничної. Вона привітала учасників та 
запевнила, що вони обов’язково отримають відпо-
віді на болючі для свого бізнесу питання під час 
тренінгу, адже організатори підібрали тематики, 
базуючись на запитах саме рестораторів регіону.

Першу лекцію читала Ключко Леся, фінансовий 
директор кафе-кондитерської «HONEY» та консуль-

тант в ресторанному бізнесі. Пані Леся розкрива-
ла тематику фінансування та оптимізації витрат в 
ресторані. Під час практичної частини учасники 
створювали власний уявний ресторанний проект 
та до деталей прораховували його вартість. Вправа 
настільки зацікавила рестораторів, що вони працю-
вали навіть під час обідньої перерви.

Завершила перший день Алеся Вольштейн, пре-
зидент клубу рестораторів міста Кропивницький, а 
також керуючий гриль-пабу «Гарячі перці». Алеся 
розповідала про маркетинг, план просування закла-
ду та оцінку ефективності маркетингових дій.

Перший день видався надзвичайно активним та 
завершився дискусійною панеллю з безліччю запи-
тань до експертів.

3 березня першою була найбільш очікувана лек-
ція тренінгу — управління кухнею. Її висвітлював 
шеф-кухар ресторану «Савана» Богдан Михайлов.

Учасники прослухали інформацію про розробку 
та оновлення меню відповідно концепції закладу, 
оптимізацію витрат кухні, роботу з постачальника-
ми та багато іншого. Ресторатори ставили тренеру 
велику кількість запитань оскільки тенденції роз-
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витку кулінарного мистецтва постійно змінюються 
та учасники хочуть бути в курсі останніх новин з 
даного питання.

Останній блок тренера Чемеринської Марії, спів-
власниці першого канабіс-кафе в Україні, був про 
управління персоналом. Навчання було дуже актив-
ним та цікавим. Окрім прослуховування матеріалу 

учасникам запропонували зіграти в гру, що направ-
лена на розвиток управлінських якостей.

Цілком тренінг видався дуже жвавим та цікавим. 
Другий день закінчився врученням заслужених ди-
пломів та дружньою кава-паузою під час якої учас-
ники обговорювали можливу подальшу співпрацю 
та кооперацію.

За матеріалами пресслужби ЦІПБ



центр інформаційної 
підтримки бізнесу

18 ЗОВНІШСЕРВІС    ●    1  2020|

ПРЕДСТАВНИКІВ БІЗНЕСУ КІРОВОГРАДЩИНИ 
НАВЧАЛИ DIGITAL-СТРАТЕГІЇ

Кіровоградська регіональна торгово-промислова 
палата приділяє неабияку увагу створенню сприят-
ливого економічного середовища, впровадженню 
бізнесом новітніх технологій.

Цифровізація в тій чи іншій мірі торкнулася кож-
ної галузі бізнесу, і це тільки початок. Ми живемо 
в еру цифрової революції і останні події як не мож-
на краще продемонстрували важливість цифрової 
трансформації кожної без виключення компанії. 
Підприємства, націлені на успіх і розвиток, зобов’я-
зані приймати виклики сучасної економіки — тільки 
в такому випадку вони зможуть залишитися на ринку 
та посилити свої конкурентні переваги. Впровадження 
сучасних цифрових рішень в компаніях, які в пер-
шу чергу починаються з  налагодження цифрових 
каналів комунікації (як  внутрішньої, так і  зовніш-
ньої) є надзвичайно важливим для функціонування 
бізнесу в період карантину та найголовніше — це є 
невід’ємною складовою виходу з кризи та успішної 
роботи надалі.

Протягом 21-22 квітня на Кіровоградщині прово-
дився тренінг «Digital стратегія бізнесу». Зважаючи 
на карантинні обмеження, введені в Україні у зв’язку 

із поширенням COVID-19, тренінг відбувався онлайн 
у мережі Інтернет.

Організатором тренінгу виступив Центр інформа-
ційної підтримки бізнесу м. Кропивницький, створений 
на базі Кіровоградської регіональної торгово-про-
мислової палати в рамках ініціативи ЄС #EU4Business 
за підтримки #ЄБРР в  Україні. У  навчаннях взяли 
участь 47 представників бізнесу, які працюють або 
планують працювати в  цифрових каналах із вико-
ристанням нових напрямків маркетингу, зокрема, 
digital, правильно і якісно просувати в Інтернет та 
соціальних мережах власну продукцію або послуги.

Заняття проводила директор із стратегічного 
планування digital агенції Skykillers Даша Шигаєва — 
цифровий маркетолог із 15-річним досвідом роботи 
в інтернет-маркетингу, керівник понад 300 інтегро-
ваних цифрових маркетингових кампаній для таких 
брендів, як BOSCH, Johnson & Johnson, Imperial 
Tobacco, Danone, Carlsberg, UNICEF, Colgate Palmolive 
тощо, що отримали 7 нагород Effie.

Мета тренінгу — структурування знань з digital-мар-
кетингу в єдину цілісну картину, завдяки якій слухач 
зможе ставити перед цифрою цілі відповідні бізнес 
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завданням, складати digital-стратегію, обирати і пла-
нувати тактики в каналах, а також актуально оцінювати 
результати робіт.

«В  усіх інтернет-маркетологів, які працюють 
в Україні, є одна загальна проблема — не вистачає 
структурності. Більшість з них уявляють, які є цілі, 
канали, що є соцмережі, месенджери, відео, але не 
всі розуміють як все це скласти в одну digital стра-
тегію та виміряти її ефективність. Тож я взяла свій 
досвід разом із теоріями, розробленими дослідниками 
і науковцями, та склала це в один курс»,  — зазначає 
Даша Шигаєва.

Під час тренінгу увага акцентувалась на практичних 
порадах для успішного використання електронно-ін-
формаційних засобів просування: учасники тренінгу 
ознайомились із основами digital-маркетингу, вчи-
лися аналізувати конкурентне середовище у мережі 
та користуватись програмними інструментами для 
аналізу активності бізнесу, планувати digital-стратегії, 
ознайомились із типами веб-платформ, особливостями 
співпраці з їх розробниками, трендами веб-дизайну. 
Не останнє місце у навчанні посіло SEO-просування 
та оптимізація, контекстна реклама, веб-аналітика, 
методи роботи з медіаканалами, контент-маркетинг, 
тренди digital-маркетингу.

В цілому тренінг отримав схвальні відгуки від його 
учасників: «Зрозумів, як правильно визначати пра-

вильно мету брендінгу…», «дізналась багато нового 
про інструменти digital-маркетингу…», «Можливо-
сті digital каналів тепер здаються безмежними…», 
«…готовий йти до нової мети у маркетингу» — такі 
коментарі вони залишили після дводенного навчання.

«Минулого року ми отримали кілька десятків за-
питів на проведення навчання з digital-маркетингу. 
Вже тоді ця тематика була актуальною, а враховуючи 
нинішню ситуацію з  карантинними обмеженнями, 
коли підприємці не мають можливості працювати 
у звичному режимі, такий тренінг стає життєво-необ-
хідним для бізнесу. Ми дуже раді, що захід виявився 
дуже корисним та цікавим для учасників», — зазначає 
організатор тренінгу, керівник Центру інформаційної 
підтримки бізнесу Надія Пшенична.

«Ми й надалі докладатимемо максимум зусиль 
аби розвивати бізнес на Кіровоградщині, будемо 
допомагати підприємцям отримувати знання новіт-
ніх технологій від кращих фахівців України, адже 
тільки спільною працею бізнесу, влади та громад 
зможемо подолати кризові явища в України, дати 
поштовх розвитку її економіки», — прокоментувала 
тренінг президент Кіровоградської регіональної 
торгово-промислової палати Ірина Саєнко.

За матеріалами пресслужби ЦІПБ
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КОМЕРЦІЙНІ  ПРОПОЗИЦІЇ 
МАЛАЙЗІЯ

Малайзійська компанія «Orega Corporation Sdn 
Bhd» зацікавлена у налагодженні співробітництва з 
українськими виробниками та експортерами маїсу, 
соняшникової, ріпакової та інших видів олії.
🏢 CT 06-21 Subang Square Corporate Tower, Jln 
SS15/4G, SS15 47500 Subang Jaya, Selangor
☎ 012 500 1232, 019 428 7471
✉ zam@oregacorps.com, zul@oregacorps.com

НІГЕРІЯ

Нігерійська компанія «Lubcon Limited» здійснює пошук 
потенційних партнерів в Україні з метою налагодження 
співробітництва з українськими бізнес колами.
Компанія «Lubcon Limited» зацікавлена у встановленні 
ділових контактів з вітчизняними компаніями, які пов’язані 
із сектором роздрібної торгівлі та можуть бути зацікавлені 
у побудові заводу з переробки горіхів кеш’ю в Нігерії.
Контактна особа в «Lubcon Limited» — Тоїн Оеволе 
(Toyin Oyewole), виконавчий директор:
☎ +234 80 3726 1004

РЕСПУБЛІКА ПАНАМА

Торгова мережа продуктових магазинів в 
Республіці Панама, придбає в Україні харчові 
продукти різних типів, а також спиртні напої.
Кількість: по одному 40’’ футовому контейнеру 
кожного виду, також він може бути збірним.
Поставка харчових продуктів на умовах FОB або 
CIF порт Panamá International Terminal (PSA).

Оплата: акредитив одного з іспанських банків.

Торгова мережа просить надіслати: ціну в $ USA за 1 
тонну продукту, його фізико-хімічні характеристики, вагу 
коробки, їх кількість в контейнері, вага контейнеру також 
чи може бути надрукована назва замовника на упаковці.

Торгово-промислова палата України
Офіційний представник:
🏢 вул. Лепанто, буд. №192, 1 поверх, 
«Бюро», 08013 Барселона, Автономна 
спільнота Каталонія, Королівство Іспанії
☎ +34 669 162 688 (WhatsApp/Viber)
✉ fediuk6@hotmail.com

ЧЕХІЯ

Чеська компанія «КОМPRETО s.r.o.» зацікавлена у 
налагодженні співпраці з діловими партнерами в Україні, 
укладенні довгострокового контракту та надання замовлень 
деревообробним підприємствам, що мають необхідні 
промислові потужності щодо обробки масиву деревини.
Контактна особа — Вацлав Квапіл (Vaclav Kvapil):
🏢 KOMPRETO s.r.o. Mírovénáměstí 66, Vidnava 790 55
☎ +420 731 519 381
✉ info@pislik.cz
       filiprychlebsky
🌐  www.pislik.cz
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Швейне підприємство Airline Fashion 
«COURTAGE» більше 20 років займає лідируючі 
позиції на ринку виробництва форменого, 
корпоративного, льотно-технічної та спортивного 
одягу. Любов до авіації і екстремальних видів 
спорту, надихнула на створення кращого 
продукту на основі особистого досвіду.

Візитною карткою нашої компанії є вінтажна 
класика в комбінації з багатофункціональним 
кроєм і високотехнологічними матеріалами. 
Тут кожна деталь розроблена командою 
професіоналів, під чітким контролем наших 
дизайнерів. А серія випробувань і удосконалень 

є невід’ємною частиною робочого процесу 
і дає нам право пишається сучасним продуктом 
і гарантувати його якість на найвищому рівні!

Паралельно з успішним виконанням державних 
замовлень і співпраці з провідними авіакомпаніями 
і підприємствами України, фірма «COURTAGE» 
активно займається розробкою нових колекцій 
для своїх проектів: «Aviator» (стильний одяг), 
«Rock Front» (спортивний одяг та спорядження). 
У них поєднується сучасний дизайнерський 
підхід з кращими українськими і імпортними 
матеріалами (Австрія, Голландія, Португалія і т. д.).

Ми завжди відкриті для продуктивної співпраці!

COURTAGE
Airline Fashion 
Швейне підприємство 

25026, м. Кропивницький, 
вул. Севастопольска, 9б

Тел.: +38 (099) 185-38-76
+38 (098) 634-23-77
+38 (0522) 35-43-50
Email: info.courtage.trade@gmail.com
www.courtage-trade.com
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27552, Кіровоградська обл., 
Кіровоградський р-н, 
с. Соколівське, вул. Автолюбителів, 3Б

Тел.: +38 (050) 748-91-34
+38 (066) 074-85-48
+38 (095) 622-31-81
+38 (096) 880-95-31
+38 (097) 438-28-76
Email: agropromsfera@ukr.net
www.demetra-site.com.ua

Компанія «Demetra» — український виробник 
сільськогосподарської техніки та запчастин.

За 8 років перебування на ринку ми 
здобули значний досвід та репутацію 
надійного виробника у своїй галузі.

Завдяки молодій команді кваліфікованих 
співробітників ми збільшили обсяг виробництва 
готової продукції більш ніж на 100%.

Виготовляємо та реалізовуємо сільгосптехніку 
та комплектуючі по всій території України, 
а також на міжнародному ринку. 

Співпрацюємо з ринком Білорусі, 
Молдови, Вірменії.

Не зупиняємося на досягнутому, враховуємо 
побажання клієнтів, розробляємо, 
удосконалюємо та впроваджуємо в 
виробництво нові, сучасні моделі продукції.

Вся наша техніка сертифікована та має 
гарантійний термін 12 місяців.

Висока якість сільськогосподарської техніки 
та комплектуючих дозволяє нам пишатися 
нею, а клієнтам — захоплюватися.

DEMETRA
Виробник сільгосптехніки
та запчастин
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Магазин «Julie» — це справжній рай для жінок, дітей 
та навіть чоловіків. «Julie» — це не тільки гарні і якісні 
речі, але і доступні кожному. В магазині можна 
знайти колекції сумок/рюкзаків та інших аксесуарів, 
виконаних як з екошкіри, так й італійської шкіри. 
Найбільший асортимент аксесуарів в одному 
місці: понад 2000 моделей сумок, 1000 гаманців, 
рюкзаків, а також взуття. Все, чого лише побажає 
душа, і навіть більше, можна знайти в «Julie».

Колекції аксесуарів від «Julie» — це поєднання 
класики і модних тенденцій, цікаві та витончені 
моделі. Такі аксесуари зможуть зробити 
кожен образ неперевершеним і яскравим!

Бренд успішно розвивається і вже в цьому році 
відзначив свій четвертий День Народження. Крім 
офлайн магазину, бренд «Julie» набирає обертів 
онлайн і стає все популярнішим у соцмережах.

Головна місія магазину — подарувати кожному 
клієнту посмішку і зробити трошки щасливішим.

Також в магазині «Julie» представлені колекції 
дитячих та чоловічих аксесуарів, тому до 
них можна приходити в гості всією родиною 
і кожен зможе знайти щось для себе.

Julie
Магазин аксесуарів 
та взуття

м. Кропивницький, пров. Центральний 
3/1, ТЦ Plaza 1 поверх

Тел.: +38 (066) 387-40-29
@julie.accessories
ТМ «Julie»
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Школа моделей і естетичного виховання «Mix 
models» є організатором яскравих та креативних 
заходів: «Княгиня Кіровоградщини», «Міс 
Принцеса Кіровоградщини», «Зимовий бал 
«Mix models», Міжнародний конкурс дизайнерів 
Fashion show «Мода без кордонів», «СтудМіс 
Кіровоградщини», «New fashion model», «Сosplay 
party». Агенція «Mix models» співпрацює 
з багатьма дизайнерами та модними бутіками. 

Всеукраїнська асоціація індустрії моди номінувала 
школу естетичного виховання «Mix models», як кращу 
модельну агенцію року на Всеукраїнську премію, що 
присуджується за професійні та творчі досягнення 
в галузі моди, а засновницю школи моделей «Mix 
models» Олену Рудковську, за внесок у розвиток 
індустрії моди в Україні, було оголошено головою 
філії у Кіровоградській області та володарем премії 
Ukrainian Fashion Industry Awards «За вагомий 
внесок у розвиток індустрії моди в Україні».

Вагомим досягненням у роботі школи моделей є 
співробітництво з американською фотостудією 
UkieArt (фотограф Віка Мазур, пост-обробка 
Сергій Покидов) і як результат — численні 
публікації в закордонних журналах: «The Muse 
Magazine», AlfaFashion Magazine NY. USA., 
BarselonaSpain, Moda Dynastie Magazine (ОАЕ), 
UkrainianFashionAcademy та багато-багато інших.

Агенція бере участь у Всеукраїнських та 
Міжнародних фестивалях та конкурсах, проводить 
екскурсійні поїздки в Польщі, Австрії, Чехії, Болгарії, 
Грузії, Італії та багатьох містах рідної України.

Кращі учениці модельної агенції успішно 
підкорюють подіуми в багатьох країнах 
світу: Японія, Індонезія, Корея, Китай, Італія, 
Словаччина, Таїланд, В’єтнам, Індія.

В школі моделей «Mix models» чекають 
всіх, хто хоче заявити про себе, навчитися 
ефектно рухатися і позувати, доглядати за 
своєю зовнішністю, підкорювати подіуми 
і завойовувати захоплені погляди глядачів, брати 
участь в модельних конкурсах і фестивалях.

В світі немає обмежень, крім тих, які ти сам для 
себе встановлюєш! Відчуй свободу бути собою! 
Запрошуємо тебе до світу, сповненого яскравих 
фарб радості та краси. «Mix models» — це місце, 
де народжуються особистості. Разом з нами ти 
відкриватимеш нові грані свого неповторного, 
справжнього Я, знайдеш однодумців та друзів, 
які підтримуватимуть, педагогів, які надихатимуть. 
Ти навчишся чути себе та творити свій новий 
шлях! Забудь про страх! Дозволь собі піти 
за мрією! Зроби перший крок до себе!

Mix Models
Школа моделей і естетичного 
виховання 

25030, Україна, м. Кропивницький, 
вул. Верхня Пермська, 3

Тел.: +38 (099) 327-63-64
Email: mixmodelskv@gmail.com
www.mixmodelsagency.com
@mixmodelskv, @mixmodelsschool, 
@mixmodels_mgmt
@mixmodelskv, @elena.rudkovskaya.79
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Акціонерне товариство «ОТП Банк» — один 
з найбільших українських банків з іноземним 
капіталом, який є визнаним лідером фінансового 
сектора країни. На ринку він представлений з 1998 
року, має стійку репутацію соціально-відповідальної, 
надійної та стабільної структури, що пропонує 
споживачам сервіси європейської якості. Банк надає 
повний спектр фінансових послуг для корпоративних 
і приватних клієнтів, а також представників малого та 
середнього бізнесу. Його стовідсотковим власником 
є найбільший угорський банк OTP Bank Plc.

З 2019 року згідно з рішенням НБУ ОТП Банк 
віднесено до переліку системно важливих 
банків України, які мають вагомий вплив на 
розвиток фінансової системи країни.

ОТП Банк неодноразово отримував відзнаки та 
обіймав вищі щаблі українських та міжнародних 
рейтингів. За результатами щорічного дослідження 
Private Banking and Wealth Management Survey 
2020, проведеного міжнародним фінансовим 
виданням Euromoney, фінустанова названа кращою 
у номінаціях «Super Affluent» — обслуговування 

клієнтів вищого рівня заможності. Окрім того, 
банк виборов першість у номінації «Capital 
Markets and Advisory», що підтверджує значну 
експертизу в аналізі ринків капіталу та надання 
консультаційних послуг. Також банк здобув 
нагороду FinAwards 2020 у номінації «Найкраща 
дебетова картка VIP». Окрім того, ОТП Банк 
отримав відзнаку в номінації «Корпоративний 
банк» (абсолютний приріст гривневих кредитів 
юридичних осіб за січень-листопад 2019 року) 
у категорії «Банки з іноземним капіталом серед 
великих банків» у рейтингу «Банки 2020 року».

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

ОТП Банк має 89 відділень по всій 
Україні з головним офісом у Києві 
(м. Київ, вул. Жилянська,43).

OTP Bank Головний офіс: 
м. Київ, вул. Жилянська, 43
Тел.: +38 (044) 492-38-87
Інф. центр: +38 (044) 490-05-00
Email: pr@otpbank.com.ua
www.otpbank.com.ua

Філія:
м. Кропивницький, вул.Тараса Карпи 74/55
Тел. +38 (0522) 35-66-87, 35-66-82
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UA Group — перший український багатогалузевий 
агроінтегратор, що спеціалізується на комплексному 
розвитку агропромислового комплексу, дистрибуції 
та реалізації посівного матеріалу, біопрепаратів 
і засобів захисту рослин, впровадженні інноваційних 
технологій в сфері агровиробництва і інших 
напрямів сільськогосподарської діяльності.

UA Group — партнер провідних компаній, 
представлених на вітчизняному аграрному ринку. 
Діяльність агроінтегратора ефективно покриває 
всю територію України завдяки розвиненим 
внутрішнім структурним підрозділам.

Група компаній UA Group реалізує гібриди 
кукурудзи угорської селекції «Woodstock», насіння 
пшениці та соняшнику австрійської селекції 

«Probstdorfer Saatzucht», насіння сої, а також 
насіння інших культур, біопрепарати компаній 
«Біона» і «БТУ-Центр», засоби захисту рослин. 
Крім того, в асортимент продукції і послуг, що 
здійснюються агроінтегратором, входить реалізація 
різного технологічного устаткування, вологоміри, 
агростанції, дрони, послуги агролабораторіі, 
супутникового моніторингу та багато іншого. Крім 
того, що у вас є можливість купити насіння сої, 
кукурудзи, пшениці, соняшнику, біопрепарати та 
засоби захисту рослин, ви також можете отримати 
повний консультаційний супровід від провідних 
фахівців центру агроконсультацій UA Group. 
Компанія надає кваліфіковану допомогу клієнтам 
в технології вирощування на різних етапах.

UA Group 
Перший український 
багатогалузевий агроінтегратор 

м. Кропивницький, вул. Комарова, 68

Тел.: +38 0 800 757 357
Email: global@uagroup.ua
www.uagroup.ua

Магазин: +38 0 800 757 127
Email: shop@uagroup.ua
www.shop.uagroup.ua
@uagroup.ua
ТМ «Соєвий вік» 
ТМ «UA GROUP» 
ТМ «Агро ярмарок»
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Агроліга — виробник та дистриб’ютор 
в одному обличчі.

ТОВ ТД «Агроліга» пропонує своїм клієнтам 
послуги з постачання сільгосптехніки, запасних 
частин, посівного матеріалу, засобів захисту 
рослин, добрив, а також консультації по 
вирощуванню і сервісну підтримку.

Компанія не лише є дистриб’ютором світових 
виробників насіння і ЗЗР, а й сама є українським 
виробником сільськогосподарської техніки. 

Агроліга виготовляє модернізовану, удосконалену 
посівну та грунтооброблювальну техніку: 
зернові та просапні сівалки, культиватори для 
міжрядного обробітку, зубові та пружинні 
борони ТМ «Planter». Наша техніка проводитися 
відповідно стандартам ISO та має сертифікати.

Політика компанії направлена на встановлення 
довгострокових партнерських стосунків 
з аграріями заради добробуту і процвітання як 
діяльності клієнтів, так і розвитку та вдосконалення 
компанії і агропромислового комплексу загалом.

Агроліга
Торговий Дім

25006, м. Кропивницький, 
вул. Преображенська, 79А

Тел.: +38(067) 520-69-59 
Тел./факс: +38(0522) 22-05-65
Email: info@agro-liga.com
www.agro-liga.com
ТМ «Planter»
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Компанія Аллєгро-Опт, заснована у 1996 році, на 
сьогодні є однією із лідерів продажу LED продукції, 
елементів живлення та електрофурнітури 
під власною торговою маркою «VIDEX».

Асортиментна лінійка товарів налічує більш 
ніж 1000 найменувань, серед яких:

— Світлодіодні лампи, побутове, промислове, 
офісне, та вуличне освітлення

— Серія електрофурнітури, яка включає 
асортимент побутових розеток та 
вимикачів з різноманіттям кольорів та 
використаних декоративних матеріалів

— Широка лінійка елементів живлення 
для побутових та професійних приладів, 
акумулятори та зарядні пристрої.

Продукція тм «VIDEX» вирізняється на ринку своєю 
індивідуальністю і головне, визнаною якістю.

Використання новітніх технологій, чітка цінова 
політика, постійний контроль відповідності 
найвищим міжнародним стандартам 
і виконання гарантійних зобов’язань 
дозволили нам завоювати довіру споживачів 
та найбільших торгових мереж країни.

Будемо раді співпраці з Вами!

Аллєгро-опт 25006, м. Кропивницький, 
вул. Преображенська, 76

Тел./Факс: +38 (0522) 24-53-77
+38 (067) 520-95-65
+38 (067) 401-22-66
Email: office@videx.ua
www.videx.ua
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Основні види діяльності агенції:

 — поліграфія (візитні картки, блокноти, 
календарі, каталоги, журнали, меню, листівки, 
флаєри, буклети, ліфлети, брошури, наклейки, 
листівки, дипломи, папки, пластикові картки, 
афіші, роллапи, банери, шпалери, друк на 
твердих матеріалах, плівках Oracal, тканинах та 
ін., а також послуги ламінування, фольгування, 
тиснення, біговки, встановлення люверсів та ін.);

— зовнішня реклама (стенди, вивіски з 
використанням ПВХ, фанери, акрилу та 
композитних матеріалів, виготовлення 
металоконструкцій для зовнішньої реклами);

— обробка матеріалів (різка, гравіювання 
фанери, ПВХ, акрилу, фрезерування, виготовлення 
табличок, гербів, логотипів та ін.);

— сувенірна продукція (широкий асортимент 
виробів із фанери, чашки, ручки, футболки, 
кубки, медалі, статуетки та ін.).

Високотехнологічний парк обладнання.
Виконання різноманітних технічних завдань, які 
виникають в процесі виготовлення продукції.

Виконання замовлень в найкоротший час.
Наявність товарних запасів гарантує виконання 
замовлень в найкоротші терміни. 

Гнучка цінова політика.
Дозволяє отримати більший об’єм і високий 
результат за невеликі кошти. Завдяки 
цьому ми маємо постійних клієнтів та 
довгострокові відносини з ними.

Потужна дизайнерська команда.
Команда з креативними, нестандартними 
та сучасними рішеннями. Завжди готові 
допомогти Вам зробити унікальний дизайн 
та виготовити неповторний продукт.

Гарантована якість продукції.
Суворий контроль якості на кожному етапі 
виготовлення продукції, щоб наш клієнт 
отримав продукт належної якості.

Антураж А
Рекламна агенція

25006, м.Кропивницький, 
вул. Преображенська, 79А

Тел.: +38 (050) 341-27-41 
+38 (0522) 24-58-76
Email: anturagea@anturagea.com.ua
www.anturagea.com.ua
www.eco-design.com.ua
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ТОВ «АПС-Кіровоград» спеціалізується на 
виконанні комплексних робіт в області систем 
пожежної автоматики, системи раннього виявлення 
надзвичайних ситуацій, охоронна сигналізація 
(проектування, монтаж, технічне обслуговування, 
спостерігання). ТОВ «АПС-Кіровоград» здійснює 
свою діяльність по всій території України.

Спеціалізацією нашої організації є сучасні 
ефективні рішення і комплексні послуги 
безпеки, спрямовані на збереження і 
захист майна, життя і здоров’я людей.

Індивідуальний підхід до кожного Клієнта і 
особливу увагу вивченню його вимог, сприяють 
пошуку комплексу оптимальних технічних 
рішень, в тому числі і нестандартних.

Напрямки діяльності АПС:

• Пожежна безпека.

• Контроль доступу.

• Аутсорсинг безпеки.

• Відеоспостереження.

• Промислова безпека.

• Охорона.

• Техногенна безпека.

АПС-Кіровоград 25030, м. Кропивницький, 
вул. Бєляєва, 2 (3-й поверх)

Тел.: +38 (050) 488-03-31 
+38 (0522) 56-78-77; 56-78-65
Гаряча лінія: 0 800 300 112 (безкоштовно)
Email: info@apsgk.com
www.apsgk.com
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ГО «Агентство розвитку територій» — ефективний 
оператор з питань розвитку, це команда, яка 
покликана ефективно співпрацювати з місцевою 
та центральною владою у сфері системного 
стратегічного планування та супроводження 
проектів розвитку територій, надання аналітичної 
підтримки цьому процесу, залучення для проектів 
розбудови територій позабюджетних інвестицій, 
а також, забезпечувати ефективну співпрацю 
влади-бізнесу-громадськості та створювати 
якісно нове середовище розвитку територій.

Пошук ефективних рішень для підтримки 
зростання економічного потенціалу в регіоні 
через зміцнення місцевих громад та 
розбудова взаємовигідного партнерства, є 
головним завданням діяльності ГО «АРТ».

На даному етапі наші можливості дозволяють 
працювати за напрямками створення та реалізації 
соціальних, інфраструктурних, енергозберігаючих та 
екологічних проектів місцевого розвитку, розробці 
стратегій, програм та планів розвитку територій, 
пошуку інвестиційно-привабливих майданчиків, 
реалізації заходів з енергоефективності тощо.

«Агентство розвитку територій» пропонує 
експертну допомогу в ході реалізації інвестиційних 
проектів, починаючи від розробки стратегій та 
планів місцевого розвитку і завершуючи повним 
циклом реалізації розвиткового проекту «під ключ».

Ми беремо на себе всі «бюрократичні» функції 
по адмініструванню (управлінню) проектів — 
виконання функцій «служби замовника», в т. ч.:

— розробка проектів, пошук джерел 
фінансування, підготовка проектних заявок;
— отримання вихідних даних для проектування;
— виготовлення містобудівної документації;
— виготовлення проектно-
кошторисної документації;
— організація проведення 
процедури держзакупівель;
— забезпечення авторського і технічного нагляду;
— виконання будівельно-монтажних робіт;
— оформлення дозвільної документації 
та введення об’єкту в експлуатацію.

ГО «АРТ» — це команда справжніх професіоналів, 
співпраця із якими гарантує Вам успіх!
Не зволікайте, звертайтесь до нас вже зараз!

АРТ
Агентство розвитку територій

Тел.: +38 (050) 369-96-99 
Email: info@tda-invest.org.ua
www.tda-invest.org.ua

Ми знаємо про розвиток все!
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Молочна Компанія «Волошкове поле» об’єднує у своїй 
структурі три різних виробництва: виробництво 
твердого сиру та масла вершкового, виробництво 
згущеного молока, виробництво молочної продукції.

Власна мережа фермерських угідь та пунктів 
приймання молока дозволяють контролювати якість 
сировини на всіх етапах виробництва, починаючи 
зі збору сировини. Три заводи, які працюють 
цілодобово, кожного дня виготовляють масло, 
молоко, кисломолочну продукцію, згущене молоко, 
різноманітні сири, десерти. Щороку на заводах 
відбувається модернізація цехів відповідно до 
світових стандартів. Так, лише за останні 4 роки 
виробництво було реконструйовано та оснащено 
додатковими лініями з виробництва глазурованих 
сирків, кількома додатковими лініями по розфасовці 
продукції, побудовано камеру для зберігання 
об’ємом 200 тонн та багато інших модернізацій.

У виробництві ми використовуємо технології, що 
основані на використанні живих молочнокислих 
бактерій, вітамінів та натуральних добавок та 

вдало впроваджуємо найкращі передові світові 
технології у виробництві молочних продуктів, 
що у поєднанні надає нам високу стабільну 
якість, широкий асортимент та доступність. 
Високі стандарти якості і чудовий смак молочних 
продуктів молочної компанії «Волошкове поле» 
підтверджені численними нагородами українських 
і міжнародних конкурсів. Наша продукція 
сертифікована міжнародними стандартами 
якості ISO 9001: 2008, ISO 22000: 2005, НАССР, 
Халяль, не містить консервантів і ГМО.

«Ми дуже пишаємося тим, що наша продукція 
відома та споживана не тільки в Україні, але 
й закордоном. Так, ми щодня відвантажуємо 
продукцію у такі країни, як Казахстан, Молдова, 
Азербайджан, Туніс, Лівія, Туреччина, Грузія та 
інші. Щороку ми представляємо свою продукцію 
на українських та світових виставкових 
заходах. І цей рік не став виключенням, 
тож продукція компанії «Волошкове поле» 
була представлена на всесвітньо відомій 
міжнародній виставці харчової промисловості 
Gulfood, де презентують свою продукцію 
та досягнення у харчовій промисловості 
відомі міжнародні виробники з усього 
світу», — зазначає Ржавічев Віктор Анатолійович 
генеральний директор МК «Волошкове поле».

Ми працюємо, для того, щоб Ви могли 
радувати себе і своїх близьких смачною та 
якісною продукцією з натурального молока. 
Адже стабільна якість і безпека продукції — 
запорука лояльності наших споживачів.

Волошкове поле
Молочна компанія
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Публічне акціонерне товариство «Гайворонський 
спеціаліований кар’єр» — одне з провідних 
підприємств України по виробництву 
каменево-щебеневої продукції.

ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» з 1938 року 
розробляє Гайворонське родовище мігматитів 
та гранітів, яке знаходиться у південно-східній 
частині м. Гайворон (Кіровоградська область), 
де притока Ташлик впадає в річку Південний Буг. 
За цей період підприємство пройшло шлях від 
ручного добування та обробки гранітної сировини 
до повністю механізованого підприємства.

Спецкар’єр має необхідні технічні, фінансові 
ресурси, кадри і самостійно виконує повний 
замкнений цикл по добуванню, переробці кам’яної 
продукції та відвантаженню її споживачам.

Видобуток гірської маси ведеться на двох 
кар’єрах — Південному та Північному. Гірська 
порода розпушується вибуховим способом. Буріння 
свердловин проводиться буровими верстатами 
СБШ-250НМА32. В даний час розробляється сьомий 
горизонт залягання. Доставка гірничої маси до 
дробильно-сортувальних лініях здійснюється 
40-тонними автосамосвалами БелАЗ і KOMATSU.

На дробарно-сортувальних лініях гірська маса 
переробляється на щебінь різних фракцій. 

Відвантаження продукції споживачам проводиться 
як в автомобільний, так і залізничний транспорт. 
Навантаження продукції здійснюється 
навантажувачами Hyundai, Komatsu, Foton і за 
допомогою стрічкових конвеєрів. Підприємство 
має власну під’їзну залізничну колію з виходом 
на станцію Гайворон Одеської залізниці

Основна продукція — щебінь фракцій 
5-10мм, 5-20мм, 10-20мм, 20-40мм, 40-70мм, 
щебсмесь фракцій 0-5мм, 0-10мм та камінь 
бутовий. За заявою користувачів можливе 
вироблення щебеню будь-яких фракцій.

У 2004 році побудована і введена в дію лінія 
по виробництву кубовидного щебеню фракцій 
5-8 мм, 8-11мм, 11-16мм, який за якісним 
показниками відповідає європейським стандартам. 
За бажанням замовника може виробляти 
кубовидний щебінь фракції 5-20мм, 5-15мм, 
5-10мм, 10-15мм, 15-20мм та інші фракції.

У 2007 році побудована і введена в дію 
лінія по виробництву кубовидного щебеню 
фракції 2-5мм. Починаючи з жовтня 2009 року 
виробляється митий кубовидний щебінь.

У 2011 році освоєно випуск митого піску 
з величиною модуля крупності 2.3-2.4, який 
може застосовуватися при виробництві 
бетонів, замість звичайного піску.

Гайворонський 
спеціаліований 
кар’єр

26300, Кіровоградська область,
м. Гайворон, пров. Кар’єрський, 2

Тел./факс: +38 (05254) 5-00-84, 2-14-42 
Відділ збуту: +38 (067) 521-28-66
Email: gsk@gsk.co.ua
www.gsk.co.ua
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Група підприємств «ГідроАвтоматизація» 
м. Кропивницький — єдина в Україні, яка пропонує 
комплексний гідроенергетичний підхід до 
реконструкцій, модернізацій, капітальних ремонтів 
та будівництва нових систем водопостачання, 
водовідведення, очисних споруд з отриманням 
мінімально можливих енергетичних собівартостей 
надання послуг комунальними підприємствами.

Підприємство є розробником власних фізико-
математичних моделей для аналізу роботи насосних 
станцій та систем водопостачання/водовідведення 
як таких. Прийняття фахівцями технічних рішень 
модернізацій та реконструкцій побудовано на 
попередньому аналізі наявних діючих інженерних 
систем, який дозволяє з високою точністю 
спрогнозувати майбутній результат енерговитрат 
з надання послуг водопостачання/водовідведення.

Комплексний системний підхід та практика реалізації 
проектів, від стадій робочого проектування до 
виконання робіт, на більш ніж на 100 об’єктах 
комунального господарства та органів місцевого 
самоврядування дозволили отримувати економії 
енерговитрат від 30 до рекордних 80%.

Проведені теоретичні дослідження та практичні 
навички роботи з системами водопостачання/
водовідведення, як в питаннях покращення якості 
води або очищення стічних вод, так і в отриманні 
найменш можливих собівартостей надання 
послуг комунальними підприємствами, дозволили 
керівнику підприємства Кареліну Сергію Павловичу 
стати провідним експертом галузі та технічним 

консультантом міжнародних організацій, асоціацій 
та фондів, які переймаються питаннями покращення 
якості послуг водопостачання/водовідведення 
та підвищенням енергоефективності систем.

Однією з переваг роботи групи підприємств, 
окрім заміни насосного обладнання та 
встановлення систем автоматичного управління 
власного виробництва, є запровадження 
систем диспетчеризації з використанням 
власно розроблених електронних пристроїв, 
які дозволяють досягати підвищення 
енергоефективності, в т. ч. за рахунок 
оптимальних алгоритмів віддаленого управління 
технологічними процесами надання послуг 
з додаванням моніторингу енергоефективності 
роботи систем водопостачання/водовідведення. 
Інтелектуальні SCADA-системи диспетчеризації 
в виконанні «ГідроАвтоматизація» є не лише 
засобом відображення параметрів наявних 
систем, насосних станцій, точок контролю 
характеристик роботи мереж та ін., але і системою: 
попередження можливих аварійних ситуацій; 
контролю енергетичних собівартостей подачі води 
або стоків; віддаленого управління роботою.

Впровадження вище зазначеної методики до 
виконання реконструкцій та модернізацій систем 
водопостачання/водовідведення дозволило значно 
зменшити багатьом комунальним підприємствам 
України енергетичні складники та витрати на 
оплату праці, які займають в загальному тарифі на 
послуги більше ніж 60% від їх загальної вартості.

ГідроАвтоматизація
Група підприємств

25030, Україна, м. Кропивницький, 
пл. Дружби Народів, 3, оф.313

Директор: +38 (067) 520-34-88, 
(099) 916-89-29
Відділ продажу: +38 (067) 521-70-10, 
(067) 233-04-64, (095) 235-70-10
Тел./Факс: +380 (0522) 35-79-31 (бухгалтерія)
Email: skarelin@ukr.net , hydro-ua@ukr.net, 
hydro.ua.market@gmail.com
www.hydro-ua.com.ua
hydro-ua
@hydroua 
ГидроАвтоматизация
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«Гідросила» сьогодні — це група 
високотехнологічних підприємств, на яких 
виробляється широкий спектр гідравлічних машин 
та обладнання для різних сегментів ринку.

«Гідросила» — один із найпотужніших 
виробників гідравлічних силових машин 
і компонентів гідросистем у Східній Європі. 
Гідравлічні насоси і мотори, гідророзподільники 
і гідроциліндри ТМ «Гідросила» застосовуються 
у гідросистемах сільськогосподарських, 
будівельно-дорожних, комунальних та інших 
машинах із тиском від 140 до 420 бар.

Продукція ТМ «Гідросила» поставляється до 
більш ніж 50 країн світу, серед яких — країни 

СНД та Прибалтики, Східної та Західної Європи, 
Північної та Південної Америки, Азії та Африки, 
в тому числі Німеччина, Італія, Іспанія, США, 
Канада, Аргентина, Бразилія, Колумбія, Китай, 
Індія, ОАЕ, Саудівська Аравія, ПАР та Єгипет.

Сьогодні «Гідросила» — це високоточні та 
високотехнологічні виробництва, де працюють 
висококваліфіковані робітники, технологи 
та конструктори. Надсучасне обладнання, 
комп’ютеризовані та роботизовані комплекси — 
це все дозволяє з високою точністю виконувати 
весь процес виробництва: від литва до 
випробування готової продукції. Продукція 
підприємств щороку експонується на потужних 
міжнародних виставках по всьому світу.

Гідросила
Група підприємств

25006, Україна, м. Кропивницький

Тел./факс: +38 (0522) 39--16-46 
Email: hydrosila@gmail.com
www.hydrosila.com
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ТОВ «ОЕЗ Градолія» та ТОВ «Градолія 
Рафінація», які є членами КРТПП та входять 
до складу Групи компаній «ГрадОлія», 
спеціалізуються на виробництві рослинних олій: 
соняшникової і ріпакової, та має бездоганну 
репутацію на міжнародних ринках. Компанії 
об’єднують в собі багаторічний досвід 
продажів і сучасні технології виробництва.

Група розпочала свою діяльність у 2012 році після 
запуску олійноекстракційного заводу, оснащеного 
спеціалізованим обладнанням провідних світових 
виробників та поклавши в основу виробничих 
процесів метод «Форпресування — Екстракція».

У 2017 році поруч постав завод рафінації та 
дезодорації, де олія проходить 5 етапів очистки 
та 3 стадії охолодження, після чого фасується 
на двох лініях у ПЕТ пляшки об’ємом 0,85 л, 1 л, 
3 л та 5 л, а також на лінії з розливу в каністри 
металеві та пластикові об’ємом 18 л та 20 л.

Складська та транспортна інфраструктура 
підприємства включає в себе:
— потужний елеваторний комплекс 
зі зберігання сировини;
— склади силосного типу для 
зберігання шротів і лушпиння;
— об’ємний резервуарний парк, що дозволяє 
зберігати до 5000 тонн олії одноразово;
— сучасний склад на 1500 тонн 
готової фасованої продукції;
— автомобільну та залізничну 
транспортну розв’язки.

Підприємство побудовано з урахуванням усіх 
правил охорони навколишнього середовища 
і безпечної роботи обслуговуючого персоналу. 
Викиди відпрацьованих виробничих стоків 
і промислові викиди в атмосферу проходять 
очистку на спеціальних комплексних установках 
світових виробників, що дозволяє уникнути 
негативного впливу на навколишнє середовище.

Основними продуктами компанії є:
— Олія соняшникова рафінована фасована у ПЕТ 
пляшки об’ємом 0,85 л, 1 л, 3 л, 5 л, каністри 
металеві та пластикові об’ємом 18 л та 20 л.
— Олія соняшникова рафінована наливом 
у флексі танк та автоцистерну.
— Олія соняшникова рафінована вітамінізована.
— Олія соняшникова рафінована 
з харчовими добавками.
— Шрот соняшниковий гранульований.

Група компаній «ГрадОлія» поставляє 
свою продукцію в більш ніж 40 
країн світу на 6 континентах.

Потужності по виробництву рослинних 
олій складають 8 000 МТ на місяць.

Потужності по фасовці складають 
5 500 МТ на місяць.

Підприємства групи компаній «ГрадОлія» 
сертифіковані за всіма сучасними стандартами: 
ISO 22000; FSSC22000; HALAL; KOSHER; FDA (USA).

Градолія 25491, Україна, м. Кропивницький,
вул. Мурманська, 37-Г

Тел.: +38 (0522) 27-15-00, 36-67-38 
ТМ «VAZA»
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ТОВ «Дабл — Деккер» — працює з 2018 року, це 
компанія, яка об’єднала провідних спеціалістів 
кормової галузі України в єдину результативну 
та потужну команду. Наші консультанти 
накопичили досвід та знання протягом тривалого 
часу практичної діяльності в технології 
виробництва високоякісних збалансованих 
комбікормів та БМВД для вирощування 
сільськогосподарських тварин та птахів.

Продукт, який виробляється на потужностях заводу 
екологічно чистий і не містить гормонів та штучних 
стимуляторів росту. Досягається це завдяки 
повній автоматизації комп’ютерного управління 
всіма технологічними процесами, найсучаснішого 
контролю якості та дотримання рецептур. Корми 
в своєму складі мають голландський премікс ТМ 

Prostafeed, а також речовину ТМ BioAktiv, яка 
представляє собою каталізатор метаболічних 
процесів тварин та птахів, мінеральний пребіотик. 
Технології виробництва дозволяють отримати 
високі показники гомогенності продукції і як 
наслідок цього низький коефіцієнт конверсії.

— Комбікорм ТМ GRASSLAND повнораціонний, 
гранульований, термооброблений;

— БМВД ТМ GRASSLAND білково-
мінеральна вітамінна добавка.

Маючи все необхідне, ТОВ «Дабл — Деккер» 
створює і виробляє корисні для здоров’я 
корми і концентрати, підтримуючи сучасне 
тваринництво та птахівництво.

Дабл-Деккер 27613, Кіровоградська область, 
Кіровоградський район, с. Велика 
Северинка, вулиця Степова, 24

Тел.: +38 (066) 542-93-53, (068) 570-83-56
Email: ddecker171215@gmail.com
www.grassland.com.ua
ТМ «GRASSLAND»
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27552, Кіровоградська обл., 
м. Світловодськ, смт Власівка, 
вул. Молодіжна, 63

Тел.: +38 (067) 523-49-97
Email: gd.odesp@gmail.com
odespvzv@gmail.com
www.odesp.com.ua

ТДВ «Об’єднання Дніпроенергобудпром»

Головний завод ЗБВ є одним із провідних 
підприємств в Україні з розробки, виготовлення 
і постачання залізобетонних виробів для 
промислового і житлового будівництва.

Основні види діяльності та виробництва:

— Плити перекриття багатопустотні;

— Плити дорожні, аеродромні, портові;

— Сільськогосподарські будівлі для розведення 
і вирощування птиці та скота прольотом 18 м і 21м 

різної довжини, міні-заводи для перероблення 
сільськогосподарських продуктів та інше;

— Індивідуальні гаражі зі збірного 
залізобетону з підвалами та без них;

— Залізобетоні вироби для ЛЕП від 0.4 до 20 кВ;

— Велика гама залізобетонних виробів для 
об’єктів промислового і соціально-енергетичного 
будівництва від фундаментів і огорож до 
унікальних конструкцій (плити, ферми, палі т. і.)

Вся продукція сертифікована в системі УкрСЕПРО.

Дніпроенергобудпром
Об’єднання
Головний завод 
залізобетонних виробів
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27641, Кіровоградська область, 
Кіровоградський район, с. Соколівське

Тел.: +38 (0522) 55-50-46
Email: elgranstone@ukr.net
www.elgran-stone.com.ua
ТМ «Rosso Santiago», «Karmin»

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Елгран» було засновано в 1999 році зі спеціальною 
метою — зробити виробництво і продаж 
природного каменю ефективним бізнесом. 
З тих пір підприємство є великим українським 
виробником виробів з природного каменю  — 
граніту — і, головним чином, вітчизняних родовищ 
та кращих зарубіжних зразків, успішно працює на 
ринку граніту і є одним з провідних українських 
підприємств з видобутку і переробки каменю.

Продукція ТОВ «Елгран» відома в багатьох 
країнах СНД, Польщі, Туреччини та Китаю. 
Наша компанія неодноразово удостоювалася 
нагород міжнародних і вітчизняних виставок.

На сьогоднішній день підприємство має повний 
цикл виробництва — від видобутку сировини 
у вигляді гранітних блоків до виробництва 
продукції будь-якої складності і високої 
якості. (Плита, сляби і інші архітектурно-
будівельні вироби). Сировинна база 
підприємства складається з двох родовищ 
гранітів — Капустинського і Крупського.

Офіційно за ТОВ «Елгран» зареєстровані 
торгові марки «Rosso Santiago», «Karmin».

Підприємство основну ставку робить на розвиток 
власної переробної бази. Виробництво гранітних 

виробів оснащено сучасним обладнанням 
провідних італійських фірм Gaspari Menotti, 
Pelegrini, Pedrini, Breton, Simec, GMM, що дозволяє 
випускати в великій кількості високоякісну гранітну 
продукцію. Каменеобробний завод підприємства 
оснащений штрипсовими верстатами для розпилу 
каменю фірми Gaspari Menotti, широкоформатною 
полірувальною лінією Breton, багатодисковим 
верстатом Pedrinі, полірувальною лінією Simec, 
що дозволяє випускати шліфовану, поліровану, 
термооброблену плиту, товщиною від 20 до 
60 мм; пиляні і поліровані сляби розміром 2800 х 
1600 мм завтовшки від 20 до 60 мм; архітектурно-
будівельні вироби товщиною до 360 мм, підвіконня, 
сходи, стільниці, а також ритуальні вироби. 
Загальна виробнича потужність підприємства 
становить 10 000 кв.м. продукції на місяць.

Компанія успішно працює як з великими, 
масштабними проектами, так і з невеликими 
замовленнями приватних клієнтів. Продукція, 
яку ми виробляємо, включають в себе 
стандартну і нестандартну облицювальну 
плиту, архітектурно-будівельні вироби.

Натуральний камінь, виражений в естетичних 
формах силами фахівців компанії «Елгран», 
прикрашає фасади та інтер’єри багатьох 
адміністративних будівель і приватних будинків.

Елгран
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Електромеханічний завод «ЕТАЛ» — підприємство 
електротехнічного напрямку та спеціалізується на 
виготовленні контактної апаратури, низьковольних 
комплектних пристроїв, друкованих плат.

Сучасне обладнання Франціії, Німеччини, США, 
Бельгії та передова технологія поєднуються 
з жорстким контролем, що дозволяє 
виготовляти високоякісну продукцію.

У данний час проводиться модернізація 
виробництва магнітних пускачів з використанням 
оригінальних дизайнерских рішень, 
а номенклатурний ряд постійно розширюється.

Якість та надійність продукціі забезпечуються 
сучасною технічною базою та виконанням 
технологічної дисципліни, що підтверджується 
поставками продукції атомній енергетиці, 
нафтогазпрому, металургії.

Виробництво є корпоративним 
постачальником НАЕК «Енергоатом».

ЕМЗ «ЕТАЛ» надає повний спектр послуг 
з проектування та виготовлення одно-, 
дво-, багатошарових друкованих плат, плат 
на алюмінієвій основі з технологічними 
показниками відповідно до вимог 
міжнародного стандарту IPC-A-600.

Мембранні клавіатури з різними технічними 
характеристиками, функціональним 
призначенням та дизайном.

Обладнання під торговою маркою 
«ЕТАЛ» успішно функціонує на багатьох 
підприємствах СНД та зарубіжжя.

Співпраця з підприємством «ЕТАЛ» підтвердить 
Ваш вірний вибір надійного та вигідного партнера.

ЕТАЛ
Електромеханічний завод 

Кіровоградська обл., 
м. Олександрія, вул. Заводська, 1

Тел.: +38 (050) 457-77-90,
+38 (050) 487-54-03,
+38 (067) 520-27-15
Email: pmp@etal.ua, pcb@etal.ua, 
market@etal.ua, ikc@etal.ua, pcb@etal.ua
www.etal.ua
www.pcbetal.com
www.stalox.com
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Економіко-технологічний інститут імені Роберта 
Ельворті — це сучасний інноваційний заклад, 
створений з метою задоволення потреб ринку 
в якісних освітніх послугах технічного та 
економічного спрямування, що відповідають 
вимогам ринку праці та ґрунтуються на принципах 
Європейських стандартів і рекомендацій 
щодо забезпечення якості вищої освіти.

Освітня діяльність у Економіко-технологічному 
інституті імені Роберта Ельворті здійснюється 
за такими спеціальностями:

— освітній рівень «Молодший спеціаліст»:

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

— освітній рівень «Бакалавр»:

071 «Облік і оподаткування»;

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

073 «Менеджмент»; 075 «Маркетинг»;

051 «Економіка»;

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»;

131 «Прикладна механіка».

— освітній рівень «Магістр»:

073 «Менеджмент».

Економіко-технологічний інститут імені Роберта 
Ельворті тісно співпрацює з такими провідними 
підприємствами, як АТ «Ельворті», АТ «Гідросила», 
ПрАТ «Гідросила АПМ», ПрАТ «Гідросила ЛЄДА» 
тощо, завдяки чому в інституті удосконалюється 
система підготовки сучасних висококваліфікованих 
фахівців через впровадження дуальної системи 
навчання. Завдяки чому, випускники інституту 
успішно адаптовані до професійної діяльності.

На базі інституту функціонує бізнес-школа, 
яка пропонує практично-орієнтовану бізнес-
освіту. У рамках бізнес-школи проходять 
спеціалізовані тренінги та курси МВА (Master of 
Business Administration) для керівників середньої 
та вищої ланки підприємств міста та області.

ЕТІ
Економіко-технологічний 
інститут імені Роберта Ельворті

25006, м. Кропивницький, 
вул. Євгена Чикаленка, буд. 3

Тел.: +38 (050) 088-55-50,
+38 (067) 402-50-44
+38 (0522) 30-88-42

Email: main@eti.kr.ua
www.eti.kr.ua
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Заваллівське родовище графіту, відкрите на 
початку 30-х років, розташоване в центральній 
густонаселеній частині України, на межі 
Кіровоградської та Одеської області, займає 
площу близько 50 км2. Основна частина 
родовища і його виробництво розташовані 
в Гайворонському районі Кіровоградської області.

ТОВ «Заваллівський графіт» — успішно 
розвивається, основним напрямком діяльності 
є виробництво і продаж графіту природного 
лускатого. Підприємство виробляє більше 25 
основних марок графіту з вмістом вуглецю від 
85% до 99,5% і розміром від 4 до 200 мкм.

Споживачами нашої продукції на всій території 
країн СНД, Європи та Азії є виробничі 
підприємства різного профілю в сферах:

— машинобудування;

— металургії;

— нафтової;

— газової;

— хімічної промисловості,

Діяльність нашої компанії — це:

— компетентний і діловий підхід до 
будь-яких запитів споживачів;

— досвід і професіоналізм наших співробітників;

— швидкість рішення будь-якого питання;

— бездоганна якість нашої продукції.

ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ 
ГРАФІТ
Виробництво природного 
графіту

Головний офіс: 
01135, м. Київ, Шевченківський р-н, 
вул. Шолуденка, 6
Адреса потужностей: 
26334, Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, 
смт Завалля, вул. Соборна, 14

Тел.: +38 (044) 453-35-01,
+38 (044) 453-35-02, +38 (044) 453-35-03
+38 (067) 306-27-45, +38 (067) 594-10-69
Email: zvgraphit@gmail.com
www.zvgraphit.com.ua
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ТДВ «Завод дозуючих автоматів» був започаткований 
1939 року як районне відділення Одеської обласної 
вагоремонтної бази. Близько 80-ти років ми є 
лідерами у своєму сегменті, активно та енергійно 
працюємо й безперервно розвиваємося. 
Ми вирізняємося величезним потенціалом 
висококваліфікованих управлінських та інженеро-
технічних спеціалістів нашої компанії. Результатом 
цього є величезний досвід унікальних власних 
розробок у галузі виробництва дозуючого 
обладнання, бетонозмішувальних установок, 
теплогенераторів на біопаливі. Наш завод внесений 
до переліку вітчизняної техніки й обладнання 
для агропромислового комплексу, вартість яких 
частково компенсується за рахунок держбюджету. 
Саме такий підхід до своєї справи дозволяє нам 
вже протягом багатьох років займати впевнену 
позицію лідера на українському ринку обладнання.

Підприємство повністю орієнтоване на 
задоволення потреб споживача дякуючи 
асортименту, якості, доступності та сервісу.

Основні види продукції:

Дозатори вагові автоматичні для виробництва 
будівельних розчинів і бетонів;

— Дозатори для фасування харчових продуктів;

— Бетонозмішувальні установки типу УБС;

— Зерносушильні комплекси вежі 
(КЗС) і модульного(СГ і СГТ) типів;

— Промислові і побутові котли на біопаливі;

— Елеваторне обладнання;

— Теплогенератори на біопаливі 
типу (ТПС, ТПЛ, КЗС).

Завод реалізує комплексні проекти щодо заміни 
та модернізації застарілого обладнання на заводах 
ЗБВ, ДБК з урахуванням потреб замовника. 
А також здійснюється перехід зернових сушарок 
з газу й дизельного палива на біопаливо.

Завод Дозуючих
Автоматів

25004, м. Кропивницький, 
пров. Експериментальний, 2

Служба продажу: 
+38 (0522) 35-09-06
+38 (067) 520-60-32
+38 (050) 488-83-48

Служба постачання:
+38 (0522) 35-09-17
+38 (067) 520-60-31

Сервісний центр:
+38 (0522) 35-09-18

Email: info@dozator.com.ua
office@dozator.com.ua
www.dozator.com.ua
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27403, Кіровоградська обл., м. Знам’янка, 
вул. Героїв Чорнобиля, 6

Тел.: +38 (05233) 7-11-08, 
Факс: +38 (05233) 7-10-51
+38 (067) 520-46-06
Email: kpzobl@gmail.com
www.zobl.in

КП «Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня» 
КОР — обласне комунальне підприємство, яке 
надає послуги санаторно-курортного лікування 
та реабілітацію на основі природних джерел 
мінеральної радонової води. Підземні води 
характеризуються як вуглекисло-сульфидно-
гідрокарбонатно-хлоридні, слабко радонові 
мінеральні води багатого катіонного складу, 
рекомендовані «Українським науково-дослідним 
інститутом медичної реабілітації та курортології 
МОЗ України» для зовнішнього використання.

Санаторій знаходиться в Центральній частині 
України. Клімат в цій географічній зоні 
відносно вологий, відсутні різкі коливання 
температури повітря, що не викликає 
метеотропних реакцій, і дає можливість більш 
ефективного проходження курсу лікування.

Віддаленість від промислових об’єктів, чисте, 
насичене фітонцидами та ефірними сполуками 
повітря, прекрасна паркова зона забезпечують 
максимальне оздоровлення, гарний настрій, 
душевний спокій та чудовий відпочинок.

ЗОБЛ
Знам’янська обласна 
бальнеологічна лікарня
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Приватне акціонерне товариство «ШФ «Зорянка» —
одне з найбільших сучасних підприємств 
в Україні, яке було засноване у 1922 році.

Спеціалізується на виробництві верхнього 
одягу, виконує замовлення інофірм 
на давальницькій сировині.

Наші замовники — відомі торгові марки: «Betty 
Barklay»,«Gil Bret», «Vera Mont», «PRADA», 
«SANDRO», «KOKAI», «CAROLL», «Cop.
copine», «Marks &Spencer», «BEST», «FAY».

Кількість працівників — 500 чол.

Структура підприємства:
— експериментальний цех
— розкрійно-підготовчий цех
— три швейних цехи, в яких розміщено 10 потоків, 
в кожному потоці повний цикл виготовлення: 
від запуску крою до прасування готового 
виробу, маркування та комплектування
— механічний цех
— допоміжні служби.

Також виготовляємо продукцію на внутрішній 
ринок — жіночий асортимент: пальто, жакети, 
плащі, куртки, сукні, спідниці, брюки.

Зорянка
Швейна фабрика

25015, м. Кропивницький, 
вул. Євгена Маланюка, 2

Тел.: +38 (0522) 22-97-13, 24-26-28
Відділ продажу: +38 (097) 780-29-09,
+38 (066) 264-97-36
Email: zorynka.pat@gmail.com
www.zoryanka.org.ua
www.zoryanka.ua
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25005, м. Кропивницький, 
вул. Добровольського, 2

Тел.: +38 (0522) 30-89-20, 30-89-21, 
+38 (050) 341-04-59, 
+38 (067) 520-02-04
Email: info@impexmash.com
ov-krasn@ukr.net
www.impexmash.com

Виробничо-технологічний центр «Імпексмаш» 
є українським виробником хлібопекарного й 
кондитерського обладнання, що визнаний не лише 
в Україні (більше 400 підприємств працюють на 
обладнанні Кропивницької компанії), але й у світі. 
На початок березня обладнання ТМ «Імпексмаш» 
працює в таких країнах як: Азербайджан, Білорусь, 
Грузія, Ізраїль, Казахстан, Латвія, Молдова, 
Німеччина, Росія, Румунія, Узбекистан, Ємен.

З 1992 року компанія «Імпексмаш» є одним 
із основних постачальників хлібопекарного 
і кондитерського обладнання в Україні. За ці 
роки партнерами компанії стали не тільки такі 
великі виробники хлібобулочних і кондитерських 
виробів як: «Рошен», «Київхліб», «Хлібні інвестиції», 
«Формула Смаку» та багато інших, але й невеликі 
пекарні і кондитерські з різних куточків України.

ВТЦ «Імпексмаш» активно освоює ринки інших 
країн. На даний момент працюють представництва 
компанії в Узбекистані, Німеччині, Румунії. 

Постійно ведеться робота по залученню нових 
партнерів з різних країн. «Імпексмаш» — учасник 
світових виставок: найбільшої профільної 
виставки IBA (Німеччина), виставок в країнах 
колишнього СРСР та близького зарубіжжя.

Окрім обладнання найвищої якості завод 
компанії «Імпексмаш» пропонує своїм партнерам 
комплекс рішень: цілодобовий сервіс, 
технологічну підтримку, послуги доставки 
обладнання. ВТЦ «Імпексмаш» має великий склад 
обладнання і запасних частин, власний відділ 
ЗЕД та митного брокера. Конструкторський 
відділ компанії завжди слідкує за всіма 
нововведеннями в технологіях приготування 
тіста й кондитерських мас і в режимі реального 
часу адаптує обладнання під потреби ринку.

Політика Виробничо-технологічного центру 
«Імпексмаш» це побудова дружніх і довготривалих 
стосунків з усіма своїми партерами. Довіра 
партнерів — це основна мета компанії «Імпексмаш»!

Імпексмаш
Виробничо-технологічний центр
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м. Кропивницький, 
вул. Велика Перспективна, 84
вул. Яновського, 104Л

Тел.: +38 (095) 811-38-88,
+38 (097) 539-38-88
Email: gallerylight.office@gmail.com
www.gallerylight.com.ua
@starwood.kr
ТМ «StarWood», «Імперія світла»

Сьогодення ставить перед нами нові виклики 
та відкриває омріяні можливості розвитку. 
Раніше відома в Кропивницькому «Галерея 
Світла» переросла в «Імперію Світла», торгова 
марка якої була зареєстрована ще 10.01.2017. 
Офіційне відкриття «Імперії Світла» відбулося 
29.02.2020. Оновлена Імперія засяяла новими 
можливостями для задоволення бажань 
найвибагливіших клієнтів, розширеним 
асортиментом та кваліфікованим колективом.

У місті Кропивницький працюють два салони 
загальною площею більше 300 м2. вул. Велика 
Перспективна, 84 та вул. Яновського, 104 Л.

«Те, що ми не можемо привезти — ми 
створюємо власноруч. Наше виробництво — 
це реалізація Ваших ідей та фантазій!»

У зв’язку з попитом на ексклюзивні вироби 
за індивідуальними ескізами у 2017 році 
було створено власне виробництво під 
торговою маркою «StarWood», що базується 
на виготовленні ексклюзивних виробів із 
металу та дерева, безкаркасних меблів та 
виробів ручної роботи. За цей короткий час 
реалізовано багато цікавих проектів. Вироби 
«StarWood» та продукція «Імперії Світла» були 
представлені на виставках — всеукраїнській 

«Всі свої» та міжнародній «АгроЕкспо».

«Імперія Світла» є офіційним представником 
ТОВ «Альтеко Груп», займається будівництвом 
промислових та приватних сонячних 
електростанцій під ключ із подальшим 
оформленням відповідної документації. 

У 2019 році в Кіровоградській обл. було успішно 
встановлено та введено в експлуатацію сонячні 
електростанції, сумарною потужністю 726 кВт. 

Також «Імперія Світла» займається оформленням 
та встановленням електроопалення під ключ.

Співпраця з клієнтами відбувається за методом 
персоналізації. У роботі відділу В2В — 
індивідуальний підхід, який передбачає врахування 
цілей кожного клієнта із підбором відповідних 
шляхів досягнення бажаного результату.

Для зручності роботи з клієнтами працює 
інтернет-магазин, який дає можливість 
реалізувати проекти по всій Україні.

Головні переваги роботи «Імперії Світла» 
це досконалість, стабільність і турбота про 
комфорт для всіх учасників бізнесу.

Тільки разом із Вами прямуємо 
до світлого майбутнього!

Імперія Світла
Магазин світлотехніки
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ІНГО — це страхові компанії «ІНГО Україна», «ІНГО 
Україна ЖИТТЯ» та «Медичний центр ІНГО», які є 
частиною Групи DCH Олександра Ярославського.

ІНГО Україна — це:
— 25 років практик з компенсацій 
збитків фізичних та юридичних осіб
— 25 років компетенцій в експертизі ризиків
— 25 років персональної підготовки 
та розвитку фахівців компанії
— 25 років досвіду спільної роботи 
з міжнародними партнерами
— 25 років суспільно відповідального 
ведення бізнесу

ІНГО Україна

Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» 
входить до групи найбільших страхових організацій 
України за обсягом премій, величиною власних 
активів та сумами виплат страхових відшкодувань.

Компанія володіє 28 ліцензіями на різні 
види обов’язкового і добровільного 
страхування, надає страхові послуги 
корпоративним і роздрібним клієнтам.

За час своєї діяльності «ІНГО Україна» отримала 
ряд галузевих нагород та неодноразово посідала 
призові місця в номінації «Найпрофесійніша 
страхова компанія» та інших, а голова правління 
визнавався Особистістю страхового ринку.

Команда ІНГО — це понад 750 співробітників, 
що працюють у майже 50 офісах, 22 філіях 
та 2 клініках медичного центру.

Компанія є багаторічним постійним членом 
професійних об’єднань — Моторного 
Транспортного Страхового Бюро України 
(МТСБУ), членом Американської Торговельної 
Палати (АСС), Європейської Бізнес Асоціації 

(EBA), Міжнародної Торгової Палати (ICC) та 
Українського Об’єднання Лізингодавців

ІНГО Україна Життя

АСК «ІНГО Україна ЖИТТЯ» створена 
в серпні 2007 р. Компанія пропонує як 
ризикові програми страхування життя, так 
і довгострокові корпоративні накопичувальні 
програми. З 2013 року є представником 
міжнародного пулу Generali Employee Benefits 
Network (GEB), який виступає додатковою 
гарантією страхових виплат з корпоративного 
ризикового страхування життя. За підсумками 
року «ІНГО Україна ЖИТТЯ» неодноразово 
займала лідируючі позиції в рейтингу компаній 
корпоративного ризикового страхування життя.

МЦ ІНГО

Багатопрофільна поліклініка із сучасним 
лікувально-діагностичним обладнанням та 
штатом кваліфікованих спеціалістів різних 
напрямків. Багатопрофільність центру 
дозволяє надати весь необхідний перелік 
медичних послуг в одному місці, а наявність 
відділення діагностики робить відвідування 
центра ще більш зручним для пацієнтів.

Лікарі 52 спеціальностей, власна лабораторія, 
маніпуляційні кабінети, стоматологічне 
відділення, аптека — все це дозволяє надавати 
повний комплекс поліклінічних послуг в одному 
медичному закладі. Вперше відкрив свої двері 
у 2014 році. Друге відділення запрацювало у 2017 
році. За цей час медичний центр підтвердив 
свою успішність як проект сучасної моделі 
медичного страхування, що не має аналогів 
в Україні. Обслуговує понад 80 корпоративних 
клієнтів та клієнтів 46 страхових компаній.

ІНГО УКРАЇНА 
Акціонерна страхова компанія 

Головний офіс:
01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33
Тел.: +38 (044) 490-27-44 (45),
Факс: +38 (044) 490-27-48
Email: info@ingo.ua
www.ingo.ua
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Члени Палати

50 ЗОВНІШСЕРВІС    ●    1  2020|

«Камелот-3000» це активна, енергійна будівельна 
компанія, яка спеціалізується на капітальному 
будівництві з використанням новітніх технологій. 
Так само фахівці нашої компанії професійно 
нададуть послуги по роботах пов’язаних 
з капітальним ремонтом, реконструкцією 
будівель, покрівельні роботи, малярні роботи, 
оздоблювальні роботи та багато іншого.

Будівельна компанія «Камелот-3000» — це відмінно 
усталений і професійний колектив. В рядах нашої 
компанії підібралися фахівці високого класу — 
це маляри, покрівельники, штукатури, муляри, 
монтажники тощо. Ми постійно підвищуємо 
кваліфікацію наших співробітників на всіляких 
курсах по їх спеціальності, не дивлячись на їх 
великий досвід і високі професійні якості. Завдяки 
нашому колективу ми успішно виконуємо поставлені 
перед нами завдання з будівництва та ремонту.

У повсякденній роботі ми намагаємося скорочувати 
терміни виробництва, підвищувати його якість 
і зводити ризики до мінімуму. Фахівці нашої компанії 
намагаються впроваджувати нові технології 
в будівельній галузі, а так само дуже уважно стежити 
за роботою своїх підрядників і постачальників. 
Ми завжди раді надати Вам послуги з будівництва 
та ремонту практично будь-якої складності!

Будівельна компанія «Камелот-3000» використовує 
лише сучасні методи роботи, які дозволяють 
економити час і кошти. Ми обираємо оптимальний 
варіант, завжди досягаючи ідеального балансу 
між якістю і ціною. Крім того, компанія проводить 
строгий відбір постачальників будівельних 
матеріалів та обладнання, пред’являючи 
жорсткі вимоги до якості товару. Ми прагнемо 
надати клієнтам тільки найкраще!

Камелот-3000
Будівельна компанія
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Приватна виробнича фірма «Кетмія» почала своє 
існування у 1994 році. Основною діяльністю є 
роздрібна реалізація пального — скрапленого 
газу. Перші кроки ПВФ «Кетмія» почала з двох 
заправок. Враховуючи побажання наших клієнтів 
і попит на газ наша фірма почала поступово 
розширюватися і на даний час складає шість авто 
газозаправних станцій у різних районах міста.

Мета нашої фірми безперервно задовольняти 
потреби автовласників у якісному пальному 
за дружніми цінами, сприяти гарному 
настрою і самопочуттю водіїв в дорозі та 
завжди бути на крок попереду конкурентів 
заради високої оцінки клієнтів.

Ми живемо і працюємо згідно з корпоративними 
цінностями, що допомагає нам залишатися 
стабільними та збалансованими, зберігаючи 
і нарощуючи визнання автовласників. Для нас 
Клієнт — персона № 1. Саме його побажання 
і критика формують стратегію нашого розвитку. 
Настрій клієнта і «здоров’я» його автомобіля 
після відвідування наших АГЗС — головні турботи 
нашого персоналу і менеджменту. Це фахівці, які 
зустрічають, обслуговують і проводжають нашого 
клієнта на автозаправному комплексі. Також, це 
професіонали, що розробляють і контролюють 
дотримання стандартів обслуговування. Ми 
постійно інвестуємо у розвиток нашого персоналу, 
щоб кожний наш співробітник хотів і вмів бути 
щирим другом нашого клієнта на АГЗС.

Кетмія
Приватна виробнича фірма
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За більш ніж 20 років історії компанія КИЙАВІА 
зібрала унікальний портфель туристичних послуг, 
що дозволяє повністю виправдати будь-які 
ваші очікування від подорожі: незалежно від 
мети, формату або пункту призначення.

Що б ви не обрали — пакетні тури для всієї 
родини, індивідуальне планування подорожей, 
корпоративний івент, ділову або luxury поїздку — 
можете бути впевненими, що всі турботи про 
організацію мандрівки ми візьмемо на себе. 
Вам залишається лише одне — насолоджуватися 
новими емоціями, які ллються через край!

КИЙАВІА
Компанія туристичних послуг

25006, м. Кропивницький, 
вул. Островського, 2

Тел.: +38 (0522) 24-06-29, 
+38 (0522) 22-24-71,
+38 (095) 284-78-84

Email: kgotour2@kiyavia.com 
www.kiyavia.com
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Офіс: м. Кропивницький
вул. Вокзальна, 21
Потужності: с.м.т. Нове

Тел.: +38 (066) 285-55-72
+38 (068) 235-55-74
+38 (093) 038-62-19
Email: kirovogradprofil@gmail.com
www.kirovogradprofil.kr.ua

ТОВ «Кіровоград профіль» — компанія 
з виробництва покрівельних і фасадних 
матеріалів з високоякісної тонколистової сталі.

У 2005 році «Кіровоград профіль» впевнено зайшла 
на ринок України з виробництва металочерепиці та 
профнастилу. Наше підприємство є безпосереднім 
виробником профнастилу, металочерепиці, блок-
хаусу металевого та штакети в Кропивницькому. 
Вся продукція «Кіровоград профіль» 
виготовляється з оцинкованого і кольорового 
рулонного матеріалу відомих європейських 
металургійних комбінатів: Marcegaglia (Італія), 
м. Маріуполь (Україна), ArcelorMittal (Польща).

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

Профнастил та блок-хаус металевий 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 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.

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 покриттям 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 
і металочерепиці (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, металочерепицю, блок-хаус, 
штахету та усі комплектуючі 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.

Кіровоград профіль
Покрівельні та фасадні матеріали
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Основні напрямки діяльності компанії:

— розробка проектно-кошторисної документації 
на капітальний та поточний ремонт доріг;

— розробка проектно-кошторисної документації 
на капітальний ремонт, реконструкцію та 
будівництво мостових переходів;

— будівництво та реконструкція 
світлофорних об’єктів;

— розробка схем організації дорожнього руху;

— нанесення дорожньої розмітки;

— виготовлення та встановлення дорожніх знаків;

— виготовлення та встановлення 
дорожніх та пішохідних огороджень.

Наша компанія працює на ринку України з 2006 
року та встигла зарекомендувати себе як 
надійний підрядник. Роботи виконуються згідно 
діючих ДСТУ, ДБН та СОУ. Географія наших робіт 
досить широка та охоплює Кіровоградську, 
Київську, Житомирську, Миколаївську, 
Дніпропетровську, Закарпатську, Запорізьку, 
Чернівецьку та Сумську області. В своєму 
активі маємо власну виробничу базу, необхідне 
обладнання для проведення всього переліку 
робіт та досвідчену команду професіоналів.

Кіровограддорсервіс 25015, м. Кропивницький, 
вул. Евгенія Маланюка, 27, офіс 7

Тел.: +38 (098) 500-69-80
+38 (050) 135-79-99
Email: ds@krds.com.ua
www.krds.com.ua
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До складу Кіровоградського обласного 
управління лісового та мисливського 
господарства входять Голованівське, Долинське, 
Компаніївське, Олександрівське, Оникіївське, 
Онуфріївське, Світловодське, Чорноліське 
державні лісогосподарські підприємства 
і Дослідно-селекційний дендрологічний 
лісовий центр «Веселі Боковеньки».

Першочергове завдання лісівників Кіровоградщини 
полягає у збільшенні площ захисних насаджень 
та їх охороні. Одним із пріоритетних напрямків 
діяльності працівників лісової галузі є забезпечення 
надійного захисту лісів області від пожеж.

Для забезпечення майбутніх лісопосадок 
власним садивним та посівним матеріалом 
у лісорозсадниках вирощують сіянці, заготовляють 
лісове насіння. У розсадниках вирощують саджанці 
декоративних порід (понад 100 видів та форм).

Лісові господарі постійно втілюють у життя 
інноваційні розробки. Спостерігати за станом 
хвойних насаджень у пожежонебезпечний 

період їм допомагають відеоспостережні 
системи і квадрокоптер.

Лісогосподарські підприємства застосовують 
систему електронного обліку деревини, щорічно 
лісгоспи розширюють мережу і здійснюють 
реконструкцію лісових доріг. У Чорноліському 
лісгоспі займаються виробництвом паливних 
брикетів на відходах лісопиляння.

Значна увага приділяється розвитку 
рекреаційних зон, благоустрою територій 
державного лісового фонду і садиб лісництв.

Єгерська служба області та представники 
державної лісової охорони приділяють значну 
увагу охороні державного мисливського 
фонду. Постійно проводяться рейди 
з виявлення порушників правил полювання.

Колектив лісівників області ділиться чималим 
досвідом з юними лісівниками — учнями 35 
шкільних лісництв. Щорічно на Кіровоградщині 
проходить обласний зліт шкільних лісництв.

м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 76

Тел.: +38 (0522) 22-06-03
Факс: +38 (0522) 22-14-14
Email: admin@lis-kr.gov.ua

Кіровоградське 
обласне управління 
лісового та 
мисливського 
господарства
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Компанія з багаторічною історією, протягом 
якої був досягнутий безцінний досвід роботи 
з проектами високої складності. За період існування 
нашої компанії на ринку виробників технічного 
оснащення, якість нашої продукції завоювала 
довіру таких компаній як: P&G, ТОВ «ДЕЗЕГА 
ХОЛДИНГ УКРАЇНА», Інститут електрозварювання 
ім. Є. О. Патона НАН України, Чумак та багатьох 
інших, як на території СНД, так і за його межами.

З моменту заснування у 1991 році керівництво НВФ 
«КІТ» поставило собі за мету постійний розвиток 
виробництва й сервісу. Більше 20 років, а саме 
з 1996 року, підприємство займається розробкою, 
виробництвом і продажем POS-матеріалів: 
навісних, підлогових, настінних дисплеїв, 
інформаційних, презентаційних, рекламних, 
виставкових, накопичувальних стійок, а також 

стандартного і нестандартного мерчендайзингового 
обладнання, складських стійок, стендів та стелажів, 
піддонів та підставок, сітчастих контейнерів.

НВФ «КІТ» спеціалізується на виробництві технічного 
оснащення для лиття пластмас, кольорових 
металів, обробки листового металу методом 
холодного листового штампування. Пропонуємо 
повний спектр послуг в області проектування, 
виготовлення та обслуговування штампів і прес-
форм. Можливе виготовлення оснащення за 
існуючою конструкторською документацією.

Проектування та виготовлення всієї продукції 
здійснюється із застосуванням сучасних CAD/
CAM/CAE систем. Наше обладнання забезпечує 
повний цикл виробництва, включаючи 
електроерозійну та термічну обробку.

КІТ
Науково-виробнича фірма

25011, м.Кропивницький, вул. 
Генерала Родимцева, 87 Г

Тел.: +38 (0522) 35-17-10
Email: contact@kit.kr.ua
www.kit.kr.ua
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25014, м. Кропивницький,
вул. Руслана Слободянюка, 215

Тел.: +38 (0522) 56-73-95, 56-51-87
Тел./факс: +38 (0522) 56-73-80
Email: office@laska.ua
www.laska.ua
TM «Laska»

«Ласка» — один із лідерів української індустрії 
морозива, який входить до «Асоціації виробників 
морозива і заморожених продуктів». Завдяки 
розвинутій дистриб’ютерській мережі, продукція 
компанії широко представлена на ринку морозива 
в усіх регіонах України та за її межами.

Потужність виробництва Ласка є однією 
з найбільших на пострадянській території. 
Підприємство обладнане за європейським 
стандартом сучасним устаткуванням, на 
якому працюють фахівці високого класу.

Сьогодні «Laska» — це найсучасніше 
технологічне устаткування, що працює на 
повну потужність та виробляє більше ніж 150 
видів морозива. Відповідно до попиту ринку, 
постійно розробляються сучасні рецептури 
з використанням новітніх компонентів.

Виробничо-технологічна лабораторія відстежує 
весь процес від отримання сировини до кінцевого 
продукту. Вона має два відділення: фізико-

хімічних і мікробіологічних випробувань. Сама 
лабораторія та її фахівці, в свою чергу, атестовані 
відповідними організаціями, а партії готової 
продукції обов’язково досліджуються в державних 
акредитованих лабораторіях для підтвердження 
високої якості та безпечності продукції.

Колектив налічує понад 1000 співробітників, 
які є спеціалістами високого класу. На 
роботу постійно запрошуються молоді, 
талановиті фахівці, штат розширюється і це є 
принциповою позицією компанії «Ласка».

Морозиво торгової марки Laska виготовляють 
з використанням передових технологій, виключно 
з натуральних компонентів, які обов’язково 
підлягають пастеризації (а отже, всі шкідливі 
мікроорганізми гинуть). Для виготовлення 
морозива використовується тільки натуральна 
високоякісна сировина: незбиране молоко, 
масло вершкове, цукор, сухе знежирене молоко, 
какао, наповнювачі та добавки: родзинки, горіх, 
глазур, варення, джем, згущене молоко та інше.

Ласка
Компанія з виготовлення морозива
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Починаючи з 2004 року наше підприємство 
ефективно працює у галузі надання послуг 
з декларування експортних та імпортних 
вантажів (митні брокерські послуги).

Маючи багаторічний досвід роботи ми чітко 
організуємо процес митного очищення 
вантажу, швидко та ефективно подолаємо 
будь-які митні лабіринти. Ми націлені на 
успіх наших клієнтів, партнерів та колег.

«М-ТЕРМІНАЛ» ЦЕ:

— Повний комплекс послуг з митного 
оформлення вантажів;

— Досвідчений штат компанії (брокери/працівники);

— Професійне виконання завдань 
з митного оформлення;

— Порядність, професіоналізм, конфіденційність;

— налагоджені процеси

Основні види послуг:

— Оформлення всіх видів дозвільних документів 
на всі види товарів до прибуття вантажів

— Електронне декларування (оформлення ВМД 
в електронному вигляді) в різних митних режимах

— Оформлення багато товарних 
вантажно митних декларацій

— Акредитація і переакредитація 
суб’єктів ЗЕД на митниці

— Оформлення (заповнення) книжок “Carnet 
TIR”, товаросупровідних документів CMR, 
Інвойсів, пакувальних документів

— Декларування та митне оформлення 
товарів (електронне декларування)

— Розрахунок обов’язкових митних платежів при 
перетині кордону, а також на внутрішній митниці

— Розробка рекомендацій щодо 
зниження виявлених ризиків

— Оцінка можливості застосування окремих 
митних режимів (процедур) з метою зменшення 
податкового навантаження при імпорті товарів

— Розробка та підбір найоптимальнішої 
моделі митного оформлення товарів

М-Термінал
Митні брокерські послуги

25030, м. Кропивницький, вул. Лавандова 27в

Директор: +38 (0522) 37-10-89
Бухгалтерія: +38 (0522) 37-10-91
Склад (СТЗ): +38 (0522) 37-10-82
Мит. брок. тел./факс: +38 (0522) 37-10-86,
(0522) 37-10-87
Швець Дмитро Сергійович: 
+38(050) 321-95-10
Міщенко Віктор Ігорович:
+38(050) 574-56-74
Email: terminal.export@gmail.com
www.m-terminal.com.ua
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Компанія Максіден (ТМ OPTIMA DECOR) 
виробляє високоякісні пінополістирольні 
стельові карнизи. Пінополістирол — унікальний 
матеріал, який дозволяє виготовити практичні, 
економічні, і дуже прості при монтажі стельові 
карнизи. Ще одна перевага пінополістирольних 
карнизів, це можливість використовувати їх 
в будь-якому приміщенні: в офісі, в квартирі, 
на дачі. Різноманітність моделей і дизайнів 
пінополістирольних стельових карнизів допоможе 
вибрати те, що потрібно саме вашому інтер’єру, 
то що створить необхідний ефект. Важливо 
ще й те, що стельові багети з пінополістиролу 
легко можна комбінувати з іншими елементами 
декору, наприклад з пінополістирольними 
стельовими плитами і розетками.

Ми виробляємо сучасні стельові карнизи, які 
абсолютно безпечні для здоров’я, тому як є 
екологічно чистими і пожежобезпечними.

Для будівельних матеріалів важливою 
характеристикою є простота і зручність їх 
монтажу. В даному випадку вам не будуть 
потрібні ні спеціальні знання, ні навики, ні складні 
технології, тому що пінополістирольні багети 
будь-яка людина зможе наклеїти самостійно. 
Адже стельові карнизи з пінополістиролу дуже 
легкі (пінополістирол на 90% складається 
з повітря), їх можна розрізати звичайним 
канцелярським ножем, і ви з легкістю підберете 
потрібний розмір. А для полегшення процесу 
монтажу стельового багета, ми пропонуємо 
скористатися спеціальними кутовими елементами 
або універсальними кутовими елементами до 
стельових плінтусів. Це дозволить зробити кути 
приміщення акуратними, без зайвих витрат часу.

В експлуатації пінополістирольні багети 
дуже зручні, тому що не доставляють ніяких 
турбот. Ці вироби не схильні до усадки, вони 
будуть дуже довго служити, їх можна мити, 
а якщо захочете, можна перефарбувати!

Максіден
Пінополістирольні
стельові карнизи

25031, м. Кропивницький, 
вул. Героїв України, 26

Тел.: + 38 (095) 844-24-22, + 38 (067) 796-88-33
Email: tmoptimadecor@gmail.com
www.optimadecor.com.ua
ТМ «OPTIMA DECOR»
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25006, м. Кропивницький,
вул. Є. Чикаленка, 1, корпус 2 (офіс 201)

Тел.: +38 (0522) 39-52-86
Факс: +38 (0522) 39-53-91
Email: metalyt@redstar.kr.ua
www.metalyt.com

ПрАТ «Металит» — спеціалізоване ливарне 
підприємство, яке з 2013 року є одним 
з провідних в Україні з виробництва литих 
чавунних заготовок за технологією піщано-
глинистого формування (ПГФ).

Підприємство виготовляє чавунні заготовки для:

— сільськогосподарського машинобудування — 
корпусні елементи для сільгосп.обладнання 
різного класу, комплектуючі для сівалок, 
чавунні утримувачі, деталі для плугів, 
культиваторів та іншої сільгосп.техніки, 
кривошипні механізми, колісні маточини;

— гідравліки — елементи гідравлічних насосів 
і розподільників, сервопоршні і сервоциліндри;

— автомобілебудування — елементи гальмівної 
системи (диски і барабани), комплектуючі для 
КПП, вижимні диски зчеплення, колінчаті вали;

— залізничного транспорту — гальмівні колодки 
з чавуну (локомотивні і вагонні), підвісні 
елементи, анкери, монорегулятори, крани.

Весь процес виготовлення відливок 
повністю автоматизований і відрізняється 
оперативністю і екологічністю.

Технічне оснащення і кваліфікація персоналу 
заводу «Металит» дозволяють виготовляти 
заготовки високого рівня складності 
і застосовувати їх в сільськогосподарському 
машинобудуванні, в гідравлічних системах, 
в автомобільній і залізничній промисловості.

МЕТАЛИТ
Спеціалізоване ливарне 
підприємство
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25006, м. Кропивницький, 
вул. Можайського, буд. 43, офіс 3

Тел.: +38 (066) 102-14-11 (МріяЄ)
+38 (067) 698-22-72 (Ita Dream)
Email: office@mriyae.com.ua
www.mriyae.com.ua
www.itadream.com.ua

Виробництво є одним з найбільших підприємств 
легкої промисловості в області. Більше 20 
років компанія виробляє широкий асортимент 
жіночого та чоловічого одягу різного ступеню 
складності, а також робочий одяг, військове 
обмундирування та медичну уніформу. 
Асортимент продукції постійно розширюється. 
В поточному році компанія почала працювати 
на давальницькій сировині з країнами Європи.

До складу підприємства входять: 
експериментальний цех, розкрійно-підготовчий цех, 
2 швейних цехи, механічний цех, допоміжні служби.

Виробничі потужності компанії розташовані 
як на території міста Кропивницький, так 
і в смт Долинська. Їх загальна площа складає 
1800м2. Чисельність задіяних на виробництві 
в середньому становить 100 осіб. Сучасне 
обладнання дозволяє підприємству виготовляти 
понад 20 тис одиниць продукції в місяць.

Спеціалісти компанії постійно слідкують за 
світовими тенденціями та вдосконалюються.

Віднедавна ТОВ «ШВ «МріяЄ» окремим напрямком 
розвиває розроблення та пошиття товарів для 
ресторанно-готельного бізнесу: одягу для кухарів, 
офіціантів, барменів, адміністраторів тощо, 
а також столового текстилю. У зв’язку з цим 
компанією було засновано новий бренд «Іта Дрім» 
та зареєстровано відповідну торгову марку.

При виготовленні своєї продукції підприємство 
надає перевагу виключно сертифікованим 
сучасним матеріалам, є імпортером з Польщі 
та ексклюзивним дистриб’ютором в Україні 
тканин з водовідштовхуючим просоченням.

Продукція компанії представлена на 
міжнародних маркетплейсах.

МріяЄ
Швейне виробництво
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25007, м. Кропивницький, 
вул. Виставочна, 1б

Тел.: +38 (050) 596-98-26,
+38 (067) 520-47-97
Тел./факс: +38 (0522) 56-32-32
Email: info@safetyzone.com.ua
www.safetyzone.com.ua

Товаривство з обмеженою відповідальністю 
«Наука» засновано в 1999 році. Основним видом її 
діяльності з 2009 року є розробка, виготовлення, 
постачання засобів захисту (протигази, 
респіратори, захисний одяг, фільтри-поглиначі 
і т. п.). ТОВ «Наука» тісно співпрацює з провідними 
світовими виробниками засобів індивідуального 
захисту. На даний час з компанією-виробником 
«Scott Health & Safety» (Великобританія), 
в частині розміщення виробництва на Україні, 
адаптованого до нормативно-технічних вимог 
протигазів М-95, М-05 (одного з кращих 
зразків в світі) та налагодження виробництва 
фільтрувальних коробок власного виробництва. 
Результатом співпраці ТОВ «Наука» і компанії 
«Scott» став запуск лінії по виготовленню 
протигазів українського виробництва ФП-М95У 
та ФП-М05У в 2013 році. У цьому ж році наші 
вироби пройшли всі державні випробування 
і були прийняті на озброєння під назвою 
«Протигаз фільтрувальний ФП-М95У, ФП-М05У» 

на підставі наказу Міністра оборони України 
від 20.02.2013 року № 123. Підприємство 
зареєстроване виробником (постачальником) 
продукції для потреб Збройних Сил України, 
Національної гвардії, та інших силових структур.

Наша фірма забезпечує та проводить технічне, 
сервісне та гарантійне обслуговування 
(в разі необхідності) протигазів.

Також ми є офіційним дистриб’ютером компанії-
виробника «Scott Health & Safety» (Великобританія) 
і маємо можливість постачати інші сучасні засоби 
індивідуального захисту органів дихання, а саме 
повнолицеві панорамні маски виробництва 
Великобританії ”Promask”, “Sari”та Vision 3, 
фільтри серії Pro 2000, дихальні апарати Propak X 
та Propak FX, протиударні каскетки First Base 3.

Продукція має сертифікат відповідності України.

Наука
Розробка, виготовлення, постачання 
засобів захисту
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Компанія «Оріджін Агро» має десятирічний досвід 
офіційного дилерства вітчизняних виробників 
сільськогосподарської техніки. З самого початку 
нами було взято курс на удосконалення техніки, 
яку на той момент могли запропонувати провідні 
виробники країни. Визначивши за роки роботи 
найбільш вразливі місця обслуговуються 
машин і агрегатів, в 2016 році ми відкрили 
власне виробництво, зареєструвавши торгову 
марку ORIGIN. Перша лінійка продукції, в яку 
увійшли культиватори, сівалки і борони, 
отримала суто позитивні відгуки. В даний час 
компанія активно працює над розширенням 
модельного ряду продукції, що випускається.

Оріджин Агро
Вітчизняний виробник 
сільгосптехніки

м. Кропивницький, смт. Нове, 
вул. Мурманська, 7

Тел.: +38 (097) 777-77-33
Email: office@origin.ua
www.origin.ua
TM «ORIGIN»
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25009, м. Кропивницький, вул. Садова 88А

Тел.: +38 (0522) 33-85-34
Факс: (0522) 33-83-72
+38 (067) 521-24-81
Email: ps338534@gmail.com
www.poligraf-service.com.ua

Підприємство існує вже більше 25 років 
і функціонує як єдиний колектив однодумців, 
людей творчих, які не зупиняються на досягнутому 
і завжди прагнуть удосконалити форми та методи 
роботи, впроваджують нові сучасні технології.

Сьогодні ТОВ «Поліграф-Сервіс» має хорошу 
репутацію та високий рейтинг серед аналогічних 
друкарень нашої країни. Ми надаємо широкий 
спектр поліграфічних послуг — від друку 
візиток до видання книг і журналів. 

Основними напрямками роботи є:

— Виготовлення журналів, брошур, 
рекламних проспектів;

— Друк календарів, плакатів, етикеток, ярликів;

— Книговидавництво, виготовлення 
художньої та рекламної літератури 
в м’якій і твердій обкладинках;

— Виготовлення документальних бланків, 
в т. ч. з відповідним захистом від підробки;

— Друк газетної продукції;

— Ремонт поліграфічного обладнання, 
заточка ножів паперорізальних машин.

Це далеко не повний перелік того, що може 
запропонувати своїм клієнтам «Поліграф-Сервіс». 
Колектив професіоналів, з багаторічним досвідом 
роботи у сфері поліграфії вважає для себе 
справою честі виконати будь-яке замовлення 
вчасно, в стислі терміни, з високою якістю.

Поліграф-Сервіс
Поліграфічно-видавниче 
підприємство
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Заснований у 1992 році, комерційний банк 
ПриватБанк є лідером банківського ринку 
країни. За даними дослідження GFK Ukraine у III 
кварталі 2019 року з нами співпрацюють 56,2% 
українців — фізичних осіб старше 16 років. 
Вважають основним банком 46,6% користувачів 
банківських послуг — фізичних осіб, що більше, ніж 
у наступних за нами двадцяти банках разом взятих.

Серед корпоративних клієнтів у 2019 році 
цей показник для ПриватБанку становить:

— юридичні особи: 63,7% співпрацюють, 
а 42,2% вважають своїм основним банком;

— суб’єкти підприємницької діяльності — 
фізичні особи (СПД ФО): 73,8% співпрацюють, 
65,9% вважають своїм основним банком.

ПриватБанк є одним з найбільш інноваційних 
банків світу. Банку належить система грошових 
переказів PrivatMoney та найпопулярніший в Україні 
інтернет-банкінг і платіжна система Приват24. 

Фінансова установа виступає еквайєром 
електронної платіжної системи LiqPay. 

До останніх інновацій, які отримали визнання 
по всьому світі, належать такі продукти, як 
платіжний міні термінал, вхід в Інтернет-банк через 
QR-код, оплата по QR-коду в POS-терміналах, 
безконтактна технологія оплат «PayPass», 
біометрична оплата FacePay24, технологія 
миттєвого оформлення кредитних договорів 
розстрочки в безконтактних цифрових гаманцях 
Apple Pay та Google Pay, онлайн-інкасація, а також 
десятки різноманітних мобільних додатків. 

Cьогодні «ПриватБанк» і Міністерство цифрової 
трансформації підписали Меморандум про 
співпрацю та впровадження інноваційних 
державних сервісів в Україні, що передбачає 
повноцінний запуск технології SmartID та 
дозволить прискорити процес і розширити зону 
дії цифрових послуг для громадян країни.

ПРИВАТБАНК
Акціонерне товариство 
комерційний банк 

25006, м. Кропивницький, 
вул. Преображенська, 26/70

Тел.: 3700 - Цілодобовий телефон 
підтримки клієнтів ПриватБанку 
(Безкоштовно з мобільних у межах України)
www.privatbank.ua
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25002, м. Кропивницький,
вул. Київська, 2Б

Тел.: +38 (0522) 23-53-75, 
+38 (095) 235 95 03
Факс: +38 (0522) 39-53-73
Email: profi_stan@ukr.net
www.profistan.com.ua
@Profistan.com.ua
profi_stan-market

Підприємство «Профі Стан» організовано в січні 
2007 року на базі нестандартного і ремонтного 
виробництва заводу «Червона Зірка» — провідного 
підприємства в сільськогосподарському 
машинобудуванні України, заснованого в 1874 
році англійцями Робертом і Томасом Ельворті.

Підприємство має у своєму розпорядженні 
5800 м² виробничих площ. На них розміщені 
понад 100 одиниць різного технологічного 
устаткування: металообробного, пресового, 
зварювального, вантажопідйомного та ін. Ми 
маємо в своїй структурі виробниче (технологічне) 
бюро, яке розробляє необхідну документацію.

Основними видами діяльності підприємства є:

— проектування, виготовлення і монтаж 
різних видів металоконструкцій;

— проектування і виготовлення нестандартного 
устаткування, комплексів і агрегатів;

— капітальний ремонт металообробного, 
ковальсько-пресового, підйомно-
транспортного та інших видів обладнання;

Ми готові виготовити і змонтувати на місці 
практично будь-які металоконструкції (деталі, 
вузли) для Вашого технологічного процесу.

Володіючи прекрасною технологічною базою 
і кваліфікованими фахівцями ми готові виконати 
Ваші замовлення якісно і в короткі терміни.

З огляду на те, що підприємство самостійно 
розробляє, виготовляє і проводить монтаж 
необхідного Замовнику обладнання, вартість 
надаваних нами послуг найоптимальніша.

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

— візки для транспортування жаток 
до вітчизняних та імпортних комбайнів 
довжиною 7-9, 10, 11 м, масою 2,8-5т;

— зернометателі ЗМ-60М, ЗМ-90А;

— дробарка гілок ДВ-120;

— завантажувач насіння бортовий ЗС-30М;

— борони пружинні БП-7, —14;

— пристосування для транспортування сівалок 
просапних ПТС для GASPARDO, OPTIMA, SFOGGIA, 
MATER MACC, MASKAR, SEMEATO, KLEINE, VESTA;

— борони-мотики БІР;

— каток-подрібнювач КЗН-6;

— катки кільчасто-шпорові і наливні;

— культиватори суцільного обробітку 
КПС-4-8, КШН-6,2, КПП-4-01;

— візок для розкидачів добрив ТРП-3,2;

— спільно з Фірмою-заводом «ОСЬ» 
візок для причепа-пасіки.

Профі Стан
Виготовлення, монтаж 
металоконструкцій, обладнання. 
Ремонт верстатів, техніки.
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25009, м. Кропивницький,
вул. Академіка Тамма, 29

Тел.: +38 (0522) 37-30-20 (приймальня), 
+38 (0522) 37-33-28 (служба 
проєктної підтримки)
Email: inter.project@radiy.com
www.radiy.com

Вже більш ніж 20 років Публічне акціонерне 
товариство «Науково-виробниче підприємство 
«Радій» є одним із промислових флагманів України. 
Компанія успішно працює у кількох стратегічно 
важливих напрямках виробництва, розробляючи:

— цифрові інформаційно-управляючі системи 
(ІУС) безпеки та електротехнічне обладнання 
для об’єктів атомної та теплової енергетики;

— електротехнічне обладнання;

— системи освітлення та освітлювальні прилади;

— гідромеханічні системи.

ПАТ «НВП «Радій» — світовий лідер у проектуванні 
та виробництві систем безпеки, захисту 
реакторів та керування технологічними 
процесами АЕС. До унікальних платформ 
розробки та виробництва «Радій» належать:

1. RadICS — розроблена відповідно до чинних 
стандартів Міжнародної електротехнічної комісії 
(МЕК) для критично важливих для безпеки послуг 
у ядерних системах найвищого рівня. У 2014 році 
платформа була сертифікована компанією Exida 
за рівнем безпеки SIL 3 (Safety Integraty Level) 
в одному каналі, а у 2019 році — сертифікована 
Комісією з ядерного регулювання США (US Nuclear 
Regulatory Commission) і може використовуватися 
на всіх без виключення критичних об’єктах світу.

2. RadICOM — надійна багатофункціональна 

платформа із масштабованим дизайном, яка 
виконує високотехнічні функції та забезпечує міри 
захисту для промислових додатків. Наразі продукт 
знаходиться у процесі сертифікації на рівень 
безпеки SIL 2 із конфігурацією в одному каналі.

3. RadiyMatrix — платформа у стадії розробки.

Станом на початок 2020 року «Радій» виготовив та 
поставив понад 90 систем безпеки на АЕС України.

Для виконання таких серйозних проектів 
необхідний висококваліфікований, мотивований 
і згуртований колектив. Саме тому «Радій» 
приділяє серйозну увагу підвищенню кваліфікації 
та розвитку персоналу, наприклад, направляє 
співробітників на зовнішнє навчання, щоб вони 
отримували нові, актуальні професійні знання 
та організовує курси англійської мови.

На підприємстві створено унікальний 
корпоративний центр навчання «Смартхол», 
у якому регулярно проводяться внутрішні семінари 
та тренінги, навчальні заходи від постачальників 
програмного забезпечення і устаткування, 
наприклад, навчання з тривимірного моделювання 
деталей і складальних одиниць, проектування та 
конструювання електронної апаратури тощо.

З метою згуртування колективу і поліпшення 
комунікації між співробітниками різних підрозділів 
проводиться численні заходи у форматі тімбілдінгу: 
квести, кінофестиваль, тренінги, роботи 
в команді на базі відпочинку «Скіфія» і т. п.

Радій
Розробник унікальних систем 
безпеки для світових АЕС 
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Рекламна агенція РІК пропонує розміщення 
зовнішньої реклами на біл-бордах та сіті-
лайтах в місті Кропивницькому.

Зовнішня реклама — один з перевірених і стабільних 
видів реклами, який багато років застосовується 
рекламодавцями. Вона передбачає щоденний 
візуальний контакт споживача з рекламною 
пропозицією в певному місці. Зовнішня реклама 
формує імідж брендів і компаній, повідомляє 
про акції і знижки, а також служить навігацією 
на місцевості до рекламованого об’єкту. 
Правильне розміщення зовнішньої реклами та 
планування рекламної кампанії безпосередньо 
впливає на імідж компанії і найбільш ефектно 
формує впізнаваність вашого бренду.

Процес розміщення реклами на біл-бордах та 
сіті-лайтах включає в себе наступні послуги: 
підбір вільних площин і планування, розробка 
макета реклами, друк постера, поклейка 
постера, оренда рекламної площини. Всі ці 
послуги наше рекламне агентство виконує 
оперативно та якісно на всіх етапах. В нашій 
базі більш, ніж 200 площин по всьому місту.

Ми пропонуємо розміщення на 
наступних рекламних носіях:

1. Реклама на біл-бордах — розміщення на 
стандартних щитах розміром 3х6 м. Це найбільш 
масовий і популярний вид зовнішньої реклами. 
Борд (білборд, бігборд) — рекламний щит, на 
якому розміщується рекламна інформація. 
Розміщення реклами на бордах орієнтоване 
в основному на водіїв і пасажирів транспорту, 
також на пішоходів в місцях великого потоку 
людей. Називають цей носій по-різному — рекламні 
біллборди, бігборди, або просто борди.

2. Реклама на сіті-лайтах — розміщення на 
стандартних конструкціях (розмір рекламного 
постера 1,2х1,8 м). Рекламний сіті-лайт 
відрізняється від інших рекламних носіїв тим, 
що завдяки достатньо компактному розміру 
рекламна площина максимально проглядається. 
Реклама на сіті-лайтах орієнтована в основному 
на пішоходів, хоч можливе і розміщення 
що орієнтоване на водіїв і пасажирів.

Девіз нашої компанії: індивідуальний підхід до 
кожного клієнта та до кожного проекту!

РіК
Рекламна агенція

25004, м. Кропивницький,
вул. Олександрійська, 85, оф.8

Тел.: +38 (095) 303-93-96
Тел./факс: +38 (0522) 27-25-41
+38 (050) 590-01-01
rikrabord@gmail.com
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25006, м.Кропивницький, вул. Гоголя 44

Тел.: +38 (0522) 27-22-33
+38 (067) 611-22-33
+38 (050) 341-63-63
Email: ra.rikmedia@gmail.com
www.rikmedia.com.ua
@rikmedia.ua

Величезну роль у збереженні та зміцненні 
позицій бізнесу на ринку відіграє реклама. 
Саме реклама продукції і діяльності 
підприємства — це найважливіша складова 
частина комплексу маркетингових заходів, 
своєрідний інформаційний вихід на споживача.

Рекламна агенція «РІКМЕДІА» — багатопрофільне 
рекламно-виробниче підприємство, яке 
відповідає критеріям сучасного ринку реклами.

Має багатий досвід у сфері рекламної діяльності 
та є надійним партнером, який буде вести свого 
клієнта у правильному напрямку у світі реклами.

Олександр Рацул, засновник підприємства, 
стверджує, що: «Робота «РІКМЕДІА» побудована 
на принципах — компетентність, відкритість, 
відповідальність, професіоналізм. Саме тому, 
до кожного замовника індивідуальний підхід, який 
дозволяє зрозуміти ідею компанії, особливості 
його діяльності. Фахівці відділу продажу — 
професіонали своєї справи, які можуть зрозуміти 
бажання клієнта та втілити їх в життя».

Рекламна агенція «РІКМЕДІА» пропонує 
широкий спектр рекламних послуг за 
доступними цінами. Має перевагу в тому, що 
виконує послуги на власному обладнанні.

Віолета Відінєєва, менеджер відділу продажу, 
зазначає: «Звертаючись до нашої агенції, Вам 
не потрібно аналізувати цільову аудиторію, 
коефіцієнт ефективності розміщення 
реклами, GRP площин, рейтинги друкованих 
видань та радіостанцій. Планувати 
рекламну кампанію, дізнаватися контакти, 
аналізувати рейтинги. Всю цю рутинну 
роботу Ви можете доручити нам».

Рекламна агенція «РІКМЕДІА» цінує 
дорогоцінний час свого партнера, тому 
робота виконується швидко та якісно. Клієнти, 
отримують позитивний результат, а вся 
рутинна робота залишається «за кадром».

РІКМЕДІА
Рекламна агенція
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Основні види нашої діяльності:

— Вентиляція (промислові притоково-витяжні 
системи загального та місцевого призначення);

— Енергозбереження (розробка та впровадження 
систем енергозбереження в технологічні процеси);

— Очищення повітря (фільтрувальні 
установки пиловидалення будь-якого 
об’єму та якості очищення);

— Системи опалення (водяні, 
електричні, повітряні, парові);

— Кондиціювання побутове та промислове

— Автоматизація роботи кліматичного обладнання 
і управління технологічними процесами;

— Системи туманоутворення на виробництві;

— Системи водопостачання, димовидалення, 
водовідведення та комплектуючі до них.

Ми маємо:

— Великий досвід роботи

— Кваліфікованих працівників

— Необхідне монтажне обладнання

— Великий склад матеріалів та комплектуючих

— Надійних виробників та 
постачальників обладнання

— Усі необхідні дозволи на проведення 
робіт підвищеної складності

РОМКОР 25014, м. Кропивницький,
вул. Смоленська, 2

Тел./факс: +38 (0522) 56-11-29
Тел.: +38 (066) 416-48-48
Email: romkor@ukr.net
www.romkor.com.ua
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25009, Кіровоградська обл., м. Бобринець,
вул. Промислова 1А

Основним видом діяльності є сільське 
господарство: вирощування зернових 
і технічних культур, післяурожайна переробка 
зернових та відповідальне зберігання, 
а також торгівля посівними матеріалами.

На підприємстві встановлено лінію переробки 
гречки на гречану крупу, з власною 
торговою маркою «Бобринецькі лани».

На підприємстві працює сертифікована 
лабораторія яка надає послуги по 
всіх видах перевірки насіння.

Агрофірма реалізує всі види посівних 
матеріалів, пшениці, ячменю.

Технічний парк ПП «Агрофірми «Славутич» 
укомплектовано сучасною технікою для всіх 
видів обробітку землі та збору урожаю.

Славутич
Агрофірма
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ВКФ «СПЛІТ»: м. Кропивницький, 
вул. Олександрійська, 85
Тел.: +38 (0522) 32-23-08, 32-16-70
Email: split_office@ukr.net
ТМ «Будмайдан»

«Будмайдан на Садовій»: 
вул. Садова, 9 

(р-н авторинку, Клінцовський міст) 
Тел.: +38 (0522) 33-81-25

Магазини «Будмайдан»:
пр. Університетський, 19 
(101-й мікрорайон)

Тел.: +38 (0522) 36-54-33
вул. Преображенська, 88 
(р-н дитячої обласної лікарні)

Тел.: +38 (0522) 32-15-87
вул. Р. Слободянюка, 1
(біля Ковалівського мосту)

Тел.: +38 (0522) 32-11-33, 32-03-53
вул. Шосейна, 3 б

Тел.: +38 (0522) 36-00-17, 36-00-07

Магазин «СВІТ»:
пл. Дружби народів, 1
Тел.: +38 (0522) 37-85-71, 37-80-40, 37-85-71

Ательє «Мода»: 
вул. Куроп’ятникова, 15
Тел.: +38 (0522) 33-16-83

ВКФ «СПЛІТ» — відоме в Кіровоградській області 
підприємство, яке посідає провідні позиції на 
ринку продажу будівельних матеріалів. Фірма має 
мережу роздрібно-гуртових об’єктів типу «склад-
магазин» під торгівельним брендом «Будмайдан»

Від кваліфікованої консультації до доставки 
замовленого товару власним транспортом 
проходить мінімум часу. «Якість, зручність, 
швидкість» — ось один із головних лозунгів 
підприємства. Найголовнішим принципом є 
уважне ставлення до клієнта. Ми з радістю 
працюємо як з дрібним приватним споживачем, 
так і з потужними юридичними особами.

Для зручності покупців торгові точки працюють без 
вихідних. Кожен клієнт може зробити замовлення 
потрібного товару за телефоном: (0522) 32-16-
70. Завітайте до наших магазинів і ви зможете 

придбати: спецодяг, спецвзуття, засоби захисту, 
інструмент, метизи, круги, електрику, зварювальні 
прилади, сантехніку, господарчі товари, 
метал, садово-городній інвентар, будівельні 
матеріали, товари для відпочинку та туризму.

Безперечно, будь-яке комерційне підприємство 
створюється для одержання прибутків, але не 
тільки це є головною метою нашого підприємства: 
задоволений клієнт, який повертається до нас 
знову і знову,  — ось найголовніша мета нашої 
роботи. На кожне питання покупця ми даємо тільки 
стверджувальні відповіді та швидко вирішуємо 
будь-які потреби нашого Клієнта — саме для цього 
працюють десятки співробітників ВКФ «Спліт».

Завітайте до наших магазинів! Будуйтеся 
разом із нами! Мережа будівельних магазинів 
«Будмайдан» та фірма «Спліт» чекають на Вас!

СПЛІТ
Продаж будівельних матеріалів
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ПСП «Синюха» утворилося в березні 2000 року, 
шляхом поділу КСП «Новархангельське» на СВК 
«Синюха» та СВК «Новоархангельське». Таку назву 
обрали тому що агропідприємство розташоване 
в селі Синюха, де протікає річка з такою ж назвою. 
Ініціатором заснування і першим керівником 
господарства став Олександр Володимирович 
Голобородько, досвідчена людина і керівник 
з багаторічним стажем. У 2003 році Президент 
України призначив О. В. Голобородька головою 
райдержадміністрації Новоархангельського району, 
а посаду голови підприємства обійняла Ольга 
Пантелеймонівна Голобородько. З приходом нового 
керівника господарство не знизило темпів розвитку.

ПСП «Синюха» має машинно-тракторний 
парк, автогараж, ремонтну майстерню та 
рільничу бригаду. Під керівництвом Ольги 
Пантелеймонівни успішно працює понад 50 
осіб. Уся робота оплачується залежно від 
складності виконання. Вчасно сплачуються 

податки до бюджету різних рівнів та фондів.

Господарство налічує близько 450 пайовиків і має 
у своєму розпорядженні 1588 га орендованої 
землі. Сюди входять територія с. Синюха, с. 
Тимофіївка та частина смт. Новоархангельськ.

Керівництво не стоїть осторонь від соціальних 
проблем. Надається необхідна допомога школі 
та дитячому садочку с. Синюха. Не обходяться 
без допомоги Ольги Пантелеймонівни і освітні, 
дитячі заклади Новоархангельщини — це постійна 
фінансова допомога Новоархангельському 
НВК школі № 2, будинку Дитячої та юнацької 
творчості, музичній школі естетичного 
виховання, спортивній школі, районному 
будинку культури, центральній лікарні.

ПСП «Синюха» — це успішне господарство, 
одне із кращих у Новоархангельскому 
районі Кіровоградської області.

Синюха
Приватне сільськогосподарське 
підприємство 

26105, Кіровоградська обл., 
Новоархангельський район, с. Синюха

Email: sinyuha2000@ukr.net



Члени Палати

74 ЗОВНІШСЕРВІС    ●    1  2020|

Підприємство ТОВ «Терраконд» виготовляє 
найсмачнішу соняшникову халву під ТМ 
«Добрим Людям», а також ядро соняшника.

Неймовірно, проте історії заводу вже 75 років. 
Змінювались часи, власники, назви, асортимент, 
проте традиції залишись незмінними. Халва ТМ 
«Добрим Людям» виготовляється за традиційною 
рецептурою, тому вона така смачна, неймовірно 
ніжна, з особливою волокнистою структурою.

Солодка, свіжа й ароматна халва, що стане 
ідеальним доповненням Вашої ранкової кави, 
або ж гарячої чашки чаю чи теплого молока 
ввечері — це халва «Добрим Людям».

Вся продукція є 100% пісна, що як ніколи 
прийдеться в нагоді під час Великого Посту. 
А також до складу не входить жодних барвників, 

штучних консервантів, підсилювачів смаку, 
тощо. Лише органічні інгредієнти. Тому 
вона така смачна, до того ж корисна.

Для найвибагливішого споживача халва «Добрим 
Людям» представлена в асортименті смаків:

— Халва соняшникова цукрова

— З ароматом ваніліну

— З натуральним какао

— З арахісом

— З родзинками

— Із сумішшю родзинок та арахісу

Виробництво ТМ «Добрим Людям» сертифіковано 
Європейським стандартом якості ISO 22000:2005.

Терраконд
Халва та ядро соняшника

27400, Кіровоградська обл.,
м. Знам’янка, вул. Мусоргського, 17

Тел.: +38 (067) 233-74-57 
+38 (05233) 7-43-58 
+38 (098) 829-97-80 (бухгалтерія)
Відділ продажу, халва:
+38 (050) 447-09-02 (Олексій)
Відділ продажу, ядро соняшника:
+38 (067) 520-41-57 (Олександр)
www.good-people.com.ua
ТМ «Добрим Людям»
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Головним напрямком діяльності ТОВ «ТБК-
Буд Кіровоград» є виконання робіт в галузі 
цивільного будівництва. Використання сучасних 
технологій, обладнання та лише якісних матеріалів, 
які відповідають стандартам та сертифікатам, 
допомагає задовільнити вимоги замовників.

Останні три роки наше підприємство разом 
з партнером ТОВ «ІНТЕК ГРУП» реалізує складні 
та нестандартні рішення в царині сільського 
господарства. Ми виконуємо будівництво 
під ключ зернозберігальних комплексів від 
фундаментів до виготовлення та монтажу 
обладнання (сушарки, силоса, вежі).

Особливу увагу підприємство приділяє 
підбору кадрів, тому має міцну кадрову 
базу, що дозволяє використовувати новітні 
технології в роботі та будувати відносини 
з замовником, виходячи з понять професіоналізму, 
надійності, порядності та довіри.

Серед наших замовників: АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», Кіровоградська ОСДЮШОР 
№ 2, ТОВ «Фудком», ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», 
Фермерське господарство «Землероб» 
м. Новокраїнка, ТОВ «ВАНДЕН АГРО» 
Хмельницька обл. с. Миролюбне, та інші.

ТОВ «ТБК-Буд Кіровоград» має ліцензію на 
виконання будівельних робіт та дозвіл на 
виконання робіт підвищеної складності.

ТБК-Буд Кіровоград
Цивільне будівництво

Юридична адреса: м. Кропивницький, 
вул. Панаса Михалевича, 73
Фактична адреса: м. Кропивницький, 
пров. Цеховий, 3

Тел.: +38 (067) 520-95-59, (066) 411-68-32
Email: pasholok@ukr.net
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Компанія «УДЕН-УКРАЇНА» — національний завод-
виробник електричних енергозберігаючих 
обігрівачів, які випускаються під власним брендом 
UDEN-S. Маємо 13-річний досвід на ринку опалення 
та щире бажання нести тепло та красу в кожен 
дім, в кожному куточку України та закордоном.

Виробничі потужності та центральний офіс 
знаходяться в серці України — місті Кропивницький.

Наша історія починається з 2006 року як 
невеликої торгово-монтажної організації, що 
встановлювала опалювальні системи інших 
українських та зарубіжних торгових марок. Ще 
тоді стало зрозуміло, що електроопалення — 
це перспективний та актуальний напрямок. Тож, 
з багажем знань та невгамовним ентузіазмом почали 
втілювати власну мрію про сучасне опалення — 
надійне, зручне, економічне в роботі, та до того ж 
екологічне й стильне. Так з’явилися на світ обігрівачі 
UDEN-S — з унікальним теплонакопичувачем та 
неповторним зовнішнім виглядом. Обігрівачі, 
не схожі на традиційні опалювальні системи та 

позбавлені їх недоліків. Вони відразу ж полюбилися 
українцями за ощадливість в споживанні та 
комфортне м’яке тепло. А для нас це стало 
стимулом рости та вдосконалюватися

За 13 років роботи нам є чим пишатися:

— масштабне виробництво;

— 4 лінійки продукції, що закривають 
потреби всіх сегментів ринку;

— унікальні дизайнерські обігрівачі, 
яким немає аналогів у світі;

— широка дилерська мережа 
в Україні та за її межами.

Та найбільше наше досягнення — надійні та 
якісні обігрівачі, що підтверджено не тільки 
європейськими та українськими сертифікатами, 
а й вдячними відгуками наших клієнтів, 
третьою перемогою на Всеукраїнському 
народному конкурсі «Фаворити успіху» та 
нагородами на міжнародних виставках.

УДЕН-УКРАЇНА
Енергозберігаючі 
обігрівачі UDEN-S

Головний офіс: 
25006, м. Кропивницький, вул. Шульгіних, 10/14
Для кореспонденції: 
25014, м. Кропивницький, вул. Заміська, 5А

Тел.: +38 (0522) 24-52-89, 
+38 (067) 251-92-45
Відділ продажу: 
+38 (096) 968-18-38
+38 (099) 027-20-98
Email: info@uden-s.ua
www.uden-s.ua
ТМ «UDEN-S»

®
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Головний офіс: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127

Тел.: +38 0-800-50-44-50
Email: bank@eximb.com
www.eximb.com

Філія: 
25002, м. Кропивницький, 
вул. Вокзальна, 16, корпус 1
Тел.: +38 (0522) 35-85-53

Державний експортно-імпортний банк України було 
створено 1992 року згідно з Указом Президента 
України. Від дня заснування банк незмінно входить 
до групи найбільших системних банків України, має 
найрозгалуженішу мережу банків-кореспондентів.

Використовуючи державний статус, значний 
досвід роботи на національному та міжнародних 
фінансових ринках, бездоганну репутацію, 
наявні інфраструктурні можливості, широку 
клієнтську базу, кадровий потенціал і налагоджені 
міжнародні зв’язки, Укрексімбанк відіграє 
важливу роль у розвитку національної 
банківської системи та економіки України.

Місія банку — фінансування інвестиційних 
проектів (державних і приватних), спрямованих 
на розвиток галузей з високою доданою вартістю, 
підприємств — виробників експортоорієнтованої 
та імпортозамінної продукції, залучення 
зовнішніх кредитних ресурсів для поліпшення 

ефективності економіки України (у тому числі 
впровадження енергозберігаючих технологій), 
обслуговування зовнішньоекономічних операцій 
клієнтів, виконання функцій фінансового агента 
Уряду України з міжнародного кредитування.

Укрексімбанк обслуговує великі, середні та 
малі підприємства різних галузей економіки 
з високим потенціалом розвитку, а також 
фізичних осіб. Клієнтам забезпечується 
кваліфікований банківський сервіс на рівні 
міжнародних стандартів, надаються можливості 
для продуктивного співробітництва з діловими 
партнерами в Україні та за її межами.

Як універсальна фінансова установа 
Укрексімбанк здійснює широкий спектр 
стандартних та індивідуальних високоякісних, 
оперативних й комплексних банківських 
операцій всією мережею своїх установ.

Укрексімбанк
Державний експортно-імпортний 
банк України
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Міжнародна авіаційна акціонерна компанія «УРГА» 
була створена в серпні 1993 року як авіакомпанія, 
основною метою створення якої були і залишаються 
авіаційні пасажирські та вантажні перевезення.

За більш ніж 26 років своєї роботи МААК 
«УРГА» трансформувалася в одну з провідних 
авіакомпаній України, яка завоювала визнання 
не тільки на українському, а й міжнародному 
ринку авіаційних послуг, яка сьогодні продовжує 
постійний пошук нових форм і методів роботи 
по обслуговуванню пасажирів і замовників.

Початок діяльності авіакомпанії — це експлуатація 
повітряних суден вітчизняного виробництва, таких 
як Ан-24, Ан-26. У 2004 році в парку авіакомпанії 
з’явився літак Ан-26-100, який був модернізований 
з літака Ан-26 і набув кваліфікацію літака подвійного 
призначення, а саме, літак по одночасному 
перевезенні і пасажирів і вантажів. З 2012 року 
УРГА розширила флот почавши експлуатацію 
регіонального турбогвинтового літака СААБ-340.

В даний час авіакомпанія експлуатує 
такі типи ПС — СААБ-340В, Ан-26, Ан-26-
100 і навчальний літак Cessna-172.

Більш ніж за чверть століття авіакомпанія УРГА 
досягла багато чого і не зупиняючись продовжує 
впевнено йти до досягнення своїх цілей, де 

найважливішими весь цей час були і залишаються 
безпека і комфортність авіаперевезень.

Найближчі та середньострокові плани 
авіакомпанії включають, крім іншого, розширення 
парку літаків новими типами ПС, включаючи 
реактивну техніку, а також, розширення 
географії польотів і нарощування частоти 
польотів на вже освоєних напрямках.

З 1994 року МААК «УРГА» є офіційним 
перевізником Організації Об’єднаних Націй, 
надавала послуги з перевезення пасажирів 
і вантажу в багатьох миротворчих місіях ООН.

З 2018 року авіакомпанія зареєстрована як 
офіційний перевізник Всесвітньої Продовольчої 
Програми (WFP) з надання допомоги в боротьбі 
з голодом і бідністю в країнах, що розвиваються.

Крім цього, авіакомпанія виконує чартерні 
пасажирські перевезення по Україні та Європі.

МААК «УРГА» — це компанія, відкрита для 
суспільства, партнерів і співробітників. 
Авіакомпанія «УРГА» запрошує вас на борт її 
повітряних суден, які максимально заощадять 
ваш час і створять романтику польоту, 
задовольняючи ваші вимоги на високому 
професійному рівні. Адже авіація — це потужна 
енергія, якою ми раді поділитися з вами!

УРГА
Міжнародна авіаційна компанія

25015, м. Кропивницький, вул. Короленка 1-А

Тел.: +38 (0522) 35-35-04
Email: info2@urga.com.ua
pr@airurga.com.ua
www.urga.com.ua
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— Розробка і виготовлення модельного одягу.

— Конструкторське бюро з 2001 року (підготовка та 
розробка одягу для запуску в масове виробництво).

— Розробка і виготовлення корпоративного одягу.

— Виготовлення спецодягу.

Фешн Голд
Розробка і виготовлення 
модельного одягу

Головний офіс: 
25001, м. Кропивницький, вул. В. Перпективна, 84

Тел.: +38 (099) 781-47-15
Email: lux.moda@gmail.com
www.fashiongold.net.ua
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25006, м. Кропивницький, 
вул. Архангельська, 94

Головний офіс: +38 (044) 496-86-96
Відділ продажу: +38 (068) 348-48-31
Тел./факс: +38 (0522) 22-94-64
Тел.: +38 (0522) 24-74-93
Email: belaya@aurumgroup.ua 
sahnasos@ukr.net,
www.sahgidromash.net.ua

Приватне акціонерне товариство «Завод 
гідравлічних машин Цукрогідромаш» 
спеціалізується на виробництві насосів 
загальнопромислового та спеціального 
виконання, виробляє продукцію залізничного 
призначення і має 60-річний досвід їх 
проектування і виготовлення. Широка 
номенклатура насосів, що випускаються заводом, 
використовується в різних сферах діяльності: 
промислове і побутове водопостачання, 
перекачування чистої води, стічних вод 
і фекальних рідин, насоси для зрошувальних 
систем, цукрової промисловості та ін.

На ринку виробництва загальнопромислових 
горизонтальних відцентрових насосів 
двостороннього входу типу Д, 1Д, НД, ПДФ, ДФ, 
і консольних відцентрових насосів для стічних 
вод і фекальних рідин типу КТС, КФС, ПрАТ 
«Цукрогідромаш» займає одну з лідируючих 
позицій на ринку машинобудування в Україні.

Завод продовжує залишатися єдиним в країнах 
СНД заводом-виробником технологічних насосів 
для цукрової промисловості (перекачування чистих 
і сатурованних соків, сиропів, сокостружкової 
суміші та ін.), спеціальних насосів водокільцевих, 
газових, роторних для перекачування 

утфелю, афінаційних мас, патоки, напівсухого 
дефекату та інших аналогічних середовищ 
в технологічних схемах цукрових заводів.

Насоси заводу Цукрогідромаш широко 
використовуються в металургійній, гірничорудній, 
хімічній, паперовій, харчовій промисловостях, 
атомноій та тепловоій енергетиці, в житлово-
комунальному та сільському господарстві 
(зрошення і меліорація) та ін. На базі відцентрових 
і осьових насосів розроблена оригінальна 
конструкція мікро- і мінігідроелектростанцій, а на 
базі відцентрових насосів — теплогенераторів. 
Компактність заводу і наявність у його складі всіх 
необхідних цехів і дільниць, від виготовлення 
складного корпусного лиття насосів до виходу 
готової продукції, робить завод незалежним 
виробником. Споживачами насосів виробництва 
заводу Цукрогідромаш є Україна, Росія, Молдова, 
Білорусь, Узбекистан та ін. Країни СНД, а також 
країни далекого зарубіжжя. Насоси для зрошення 
і меліорації з приводом від двигунів внутрішнього 
згоряння користуються попитом в таких країнах 
як Алжир, Єгипет, Ірак, Нігерія та інших.

Цукрогідромаш
Завод гідравлічних машин
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Підприємство засноване 17 квітня 2014 року.

Види діяльності: надання ресторанних 
послуг, послуг кейтерингу 

КВЕД 56.10

До складу підприємства входять заклади 
ресторанного і громадського харчування. Одним 
з основних напрямків підприємства є розвиток 
пивної культури в нашому місті на базі Пивного 

клубу «Прага». Це єдине місце в Кіровоградській 
області де гості та жителі нашого міста можуть 
завжди покуштувати ексклюзивні сорти розливного 
імпортного пива, звареного професіоналами 
Чехії, Німеччини, Бельгії, Великобританії.

В особі нашої компанії Ви знайдете 
надійного партнера на довгі роки.

Якість. Надійність. Досвід.  — Це про нас.

Чеський Дворик м. Кропивницький, вул. Чорновола, 31

Тел.: +38 (050) 457-44-37 (директор), 
+38 (099) 441-85-91 (менеджер)
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«Любой каприз на ваш карниз» — cаме під таким 
гаслом з березня 2007 року працює для Вас 
творчий колектив Дизайн-студіЇ «Штори Люкс».

У наш швидкісний час технології постійно 
змінюються і оновлюються. Це стосується 
і оздоблення текстилем інтер’єру також. Для того, 
щоб було простіше зрозуміти, чи подобається 
вам колір, фактура, малюнок — до ваших послуг 
виїзд дизайнера на об’єкт із зразками тканини.

Також пропонуємо вам:
— Дизайн штор
— Ролети, римські системи

— Карнизи в асортименті
— Сучасні тюль, штори
— Покривала, скатертини
— Пошиття, монтаж
— Обслуговування

Щоб розширювати асортимент та пропонувати 
своїм клієнтам найкращі матеріали та технології — 
постійно відвідуємо профільні виставки в Україні 
та за кордоном. Щоб донести своє вміння — 
постійно приймаємо активну участь у житті міста.

Завдяки цьому у багатьох будинках, садочках, 
школах, готелях, офісах вже є наші штори.

Штори Люкс
Дизайн-студія

м. Кропивницький, 
вул. Попова 20а
ринок «Жемчуг» (біля РАГСу)
вул. Велика Пермська 46 
маг. «Гарнітур» (мкрн. Шкільний)
вул. Полтавська 67
маг. «Диван Диванич»

Тел.: +38 (066) 423-85-55, 
+38 (097) 304-51-51
Email: shtory-lux.com.ua@ukr.net
www.shtory-lux.com.ua
@shtorylux2407
@shtorylux_kr



Члени Палати

83ЗОВНІШСЕРВІС    ●    1  2020 |

Internet — ШТОРМ! Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ІСП Шторм» надає 
телекомунікаційні послуги в Кіровоградській 
області з 1999 року і пропонує доступ до 
мережі Інтернет, кабельне та IP телебачення, 
а також послуги фіксованого телефонного 
зв’язку для жителів Кіровоградщини.

Послугами компанії користуються організації, 
державні установи та приватні особи 
у Кропивницькому, Олександрійському, 
Знам’янському, Новоукраїнському, 
Маловисківському, Новгородківському, 
Олександрівському та Компаніївському районах.

Компанія спеціалізується на будівництві волоконно-
оптичних мереж, рішеннях з IP-телефонії, 
системній інтеграції та улаштуванні локальних 
мереж передачі даних.  Шторм — сертифікований 
дилер і авторизований партнер компаній D-Link, 
Tp-link, Vinet та інших міжнародних виробників 
обладнання. Компанія має необхідні ліцензії 

для побудови і супроводу телекомунікаційних 
мереж: будівельна, експлуатаційна, ліцензії на 
радіочастоти (Wi-Fi та WiMAX — 2,4 і 5,6 ГГц), на 
кабельне телебачення і телефонію. У компанії 
працюють сертифіковані проектувальники. До 
того ж ТОВ “ІСП Шторм” має Атестат Відповідності 
захищеного вузлу Інтернет-доступу за всіма 
вимогами Державної Служби Спеціального Зв’язку 
та Захисту Інформації, що надає право співпраці 
з державними установами та організаціями.

Наявність в компанії штату кваліфікованих 
інженерів, цілодобова технічна підтримка, 
професіоналізм інженерно-технічного 
персоналу — гарантує високу і постійну 
якість обслуговування клієнтів.

Все це призводить до незмінно високої 
оцінки досягнень компанії користувачами. 
Одне з підтверджень цьому — постійна 
перемога Шторму у щорічній номінації — 
«Народний БРЕНД» у галузі телекомунікацій.

25006, м. Кропивницький, 
вул. Шевченка, 10

Тел.: +38 (066) 230-10-30
+38 (096) 230-10-30
www.shtorm.net
@shtormnet
@shtormnet

Шторм
Інтернет сервіс провайдер
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25000, м. Кропивницький, вул. Гоголя, 34

Тел.: +38 (0522) 22-47-29,
+38 (0522) 27-03-44,
+38 (099) 517-25-55
Email: manager@ureklama.org.ua
www.ureklama.org.ua

«Юнікс-С» є діючим членом Української 
Асоціації Візуальної Індустрії, European Sign 
Federation, International Sign Federation.

«Юнікс-С» — компанія всеукраїнського масштабу, 
широко представлена своїми виробами та 
інсталяціями на території всієї країни. Якість нашої 
продукції відзначена численними позитивними 
відгуками як українських, так і зарубіжних 
замовників (Франція, Кіпр, Австрія, Італія, Бельгія 
та ін.). Наша компанія займається виробництвом 
візуальної реклами, неонових вивісок та 
інсталяцій, інтер’єрних дизайнерських виробів, 
а також надає широкий спектр послуг в суміжних 
областях — поліграфія, POS-продукція, дизайн 
та моделювання. Парк обладнання дозволяє 
втілювати в життя новітні досягнення індустрії, 
ідеї дизайнерів та побажання замовників.

«Юнікс- С», перш за все, це об’єднання 
особистостей для вирішення творчих задач. Ми 

бачимо свою місію в творчості для загального 
блага, і робимо все можливе, для процвітання 
бізнесу і підвищення добробуту в нашій країні.

Ключові корпоративні цінності компанії — 
чесність та повага. Чесність насмперед перед 
собою, вимогами до якості послуг та продукції. 
Повага — до людей, до праці, навколишнього 
середовища. Саме ці критерії, на нашу думку, є 
ключовими у ефективності комерційної творчості 
спрямованої на глядача. Адже саме візуальна 
комунікація впливає на сприйняття образу 
компанії, особистоті, формує відношення до 
об’єкта комунікації, навколишню естетику та 
опосередковано і етику. Це велика відповідальність 
перед суспільством, та виклик для творчості.

Юнікс-С
Рекламно-виробнича компанія
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Юридичні послуги

Форс-мажорні обставини

Третейський суд

Центр бізнес-медіації

Зовнішньоекономічна діяльність

Центр інф. підтримки бізнесу

Інвестиції та інновації

публічні закупівлі

Навчальний центр

Перекладацькі послуги

Сертифікація походження

Експертиза товарів

Оцінка майна

Штрихове кодування

Реєстрація торгової марки

Карнети АТА

Інформаційні послуги

Виставки

Реклама і PR

Конференц-сервіс

вул. Преображенська, 79-А
+38 (0522) 35-18-56
+38 (050) 488-44-43
www.chamber.kr.ua


