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Кіровоградська регіональна 
торгово-промислова 
палата пропонує площі для 
розміщення зовнішньої 
реклами на стаціонарних 
конструкціях, вздовж вул. 
Одеської та вул. Гоголя 
(м. Кропивницький), довкола 
приміщення КРТПП.

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

— ОФІЦІЙНО 
ДОЗВОЛЕНА 
ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ;

— ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ 
З ВОДО- 
ТА МОРОЗОСТІЙКИХ 
ДОВГОВІЧНИХ 
МАТЕРІАЛІВ;

— НЕ ЗАСМІЧУЄ МІСТО;

— ПІД НАШИМ 
ПОСТІЙНИМ НАГЛЯДОМ

ЛА
МА

РЕК
ЗОВНІШНЯ

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

Пишіть нам на e-mail: fin@chamber.kr.ua
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Ірина Саєнко,
президент КРТПП

Сьогодні справжніми центрами розвитку областей 

та районів стали територіальні громади. А рушієм їх 

соціально-економічного розвитку і розкриття потен-

ціалу має бути малий та середній бізнес.

МСБ є надзвичайно важливим економічним 

сектором, який у розвинених державах створює 

більшість робочих місць і формує значну частину 

валового внутрішнього продукту. У ЄС малий та 

середній бізнес забезпечує 57% загального обороту 

і 53% доданої вартості. Це реальний двигун європей-

ської економіки, розвитку її інноваційного потенціалу 

і соціальної інтеграції країн-членів Європейського 

Союзу. Завдяки безперервній винахідливості підпри-

ємця, його інноваційності і схильності до нововведень 

у економіці підтримується конкуренція, змагальність, 

боротьба за споживача, досягається високий рівень 

продуктивності праці, зниження вартості і підви-

щення якості товарів і послуг.

Нові об’єднані територіальні громади сьогодні 

більше привабливі для інвестора. Водночас зацікавити 

інвестора може лише сильна і спроможна громада, 

що здатна відстоювати свої інтереси та успішно 

комунікувати з владою та бізнесом.

Усвідомлюючи такі тенденції, цього року ми акти-

візували співпрацю з територіальними громадами та 

місцевим бізнесом. Від початку пом’ягшення каран-

тинних заходів команда КРТПП презентує свою діяль-

ність та послуги у містах та селищах, проводить 

зустрічі з місцевим бізнесом та представниками 

місцевого самоврядування. Пояснює важливість успіш-

ного функціонування МСБ навіть у найвіддаленіших 

селах.

Ми вже побували у Катеринівці, Світловодську, 

Олександрії (де були присутні і представники 

Приютівської громади), Бобринці, Новоукраїнці, 

АКТИВІЗУЄМО 
СПІВПРАЦЮ 
З ГРОМАДАМИ 
ОБЛАСТІ

Дмитрівці. А за результатами зустрічей підписали 

меморандуми про партнерство та співробітництво 

з головами усіх громад.

А у середині липня керівники міст, сіл та селищ 

завітали до Кіровоградської РТПП, де разом із керівни-

ками області обговорювали шляхи розвитку турис-

тичної галузі та залучення міжнародної технічної 

допомоги. Не залишилась осторонь наради і команда 

Кіровоградської РТПП. Разом із нашими партнерами — 

обласною бібліотекою імені Д. І. Чижевського ми запро-

понували громадам конкретний проєкт розвитку 

«Туристичні магніти. Мандруй Кіровоградщиною».

Важливо усвідомити: чимало перспективних еконо-

мічних ніш на місцях нерозвинені або взагалі відсутні. 

Децентралізація створює ідеальні умови для регі-

ональних стартапів. Самоврядування має реальні 

фінансові ресурси і свободу дій, які необхідно конвер-

тувати в успішні проекти. До обговорення викликів 

у місцевому економічному розвитку необхідно залу-

чати стейкхолдерів, зацікавлених осіб та фахові 

організації. Ми надаватимемо необхідну допомогу 

і людям, які хочуть займатися бізнесом, реалізувати 

підприємницький драйв, і громадам, що прагнуть 

розбудовувати бізнес-клімат. А особливо прагнемо 

підтримати економічні ініціативи молоді — майбут-

нього України, майбутнього громад.
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РИНОК ЗЕМЛІ

1липня громадяни України на-

були нове право — повноцінно 

розпоряджатися землею. Про 

шлях, який подолала країна, про впро-

ваджені зміни та про перспективи, які 

отримає кожен українець, говорили на 

пресконференції до дня старту ринку 

сільськогосподарської землі.

У ній взяли участь Міністр аграрної 

політики та продовольства Роман Ле-

щенко, Міністр юстиції Денис Малюська 

та його заступник Євген Горовець, пер-

ший заступник Міністра розвитку гро-

мад та територій В’ячеслав Негода, в. о. 

Державної податкової служби Євген 

Олейніков, заступник Голови Держав-

ної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру Анатолій Мі-

рошниченко.

«Вітаю Україну і кожного грома-

дянина з великою історичною поді-

єю — запуском ринку землі. Фінішна 

пряма вже позаду, адже всі базові зе-

мельні закони підписані та діють. Ми 

повернули історичну справедливість 

і відтепер українська земля належить 

справжнім господарям. Ми зробили 

величезний прорив для нашої держа-

ви», — наголосив Роман Лещенко.

«Жодне прізвище випадково вже не 

прослизне. За кожною ділянкою укра-

їнської землі стежить пильне око зе-

мельного моніторингу, геопорталу 

відкритих данних, системи контролю 

Міністерства юстиції. Це ті проце-

си, які дадуть можливість відкрити 

дані про всіх власників, про землю, про 

оподаткування і про використання. 

Все, що відбувається із землею, буде 

відбуватися по справедливості. Для 

нас принципово важливо відновити іс-

торичну справедливість і повернути 

землю українському народові: укра-

їнській громаді, українцю та укра-

їнському аграрію», — сказав Міністр.

Він акцентував, що українців не за-

кликають продавати землю. Навпаки — 

потрібно працювати на своїй землі, бо 

це найбільш цінний ресурс, який по-

стійно збільшуватиметься в капіталі-

зації — відповідно, йтиме вгору й ціна 

за її оренду.

«Для ефективного захисту прав 

власників землі на законодавчому 

рівні було прийнято низку постанов 

щодо перевірки нотаріусами покуп-

ців земельних ділянок сільськогоспо-

дарського призначення та угод ку-

півлі-продажу на дотримання вимог 

Закону. Вони у підсумку дадуть мож-

ливість забезпечити коректну про-

цедуру продажу ділянок, правильне 

оформлення всіх відомостей у реє-

стрі, а громадянам України — реа-

лізувати своє конституційне право 

на вільне розпорядження своєю влас-

ністю», — пояснив Міністр юстиції Де-

нис Малюська.

Із набуттям чинності Закону, в Укра-

їні нарешті починають діяти цивілізова-

ні та справедливі правила і умови для 

збільшення доходів сільських жителів 

і територіальних громад.

«У комунальну власність усіх 1470 

громад передані землі державної 

власності, розташовані за межами 

населених пунктів. Тепер органи міс-

цевого самоврядування можуть чітко 

встановити межі громад, провести 

інвентаризацію і оцінку земель, роз-

робити комплексний план розвитку 
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територій, контролювати викори-

стання земель, залучати інвесторів. 

Без участі місцевої влади жодне зе-

мельне питання не вирішуватиметь-

ся. Усе це — величезні можливості 

для наповнення місцевих бюджетів 

і розвитку територій. Але також це 

і велика відповідальність. Відтепер 

багато що залежатиме від якісно-

го управління на місцях. Завдання ж 

держави — не допустити незакон-

них рішень і допомагати громадам 

вчитися, ставати більш ефектив-

ними»,  — сказав він.

«У зв’язку зі стартом ринку землі 

ДПС через свою систему центрів об-

слуговування платників та за допо-

могою всіх наявних ресурсів готова 

забезпечити якісне консультування 

кожного громадянина, в якого вини-

катимуть питання щодо оподатку-

вання операцій із землею,  — перекона-

ний в. о. Державної податкової служби 

Євген Олейніков.  — Тепер разом із 

функцією обслуговування платників 

податків ДПС має ще й контрольну — 

для тих, хто не бажає вносити свою 

справедливу частку суспільству на 

спільні потреби».

«З 1 липня 2021 року законодав-

ство істотно розширює перелік зе-

мель, які можуть відчужуватися, але 

водночас ставить ринковий обіг сіль-

госпземель у жорсткі рамки, яких ра-

ніше не існувало. Держгеокадастр 

готовий забезпечити виконання За-

кону», — запевнив заступник Голови 

Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру Ана-

толій Мірошниченко.

Тож відтепер взаємодія Мінагро-

політики, Мін’юсту, ДПС, Держгеока-

дастру та правоохоронних органів 

набуває нової якості: ретельно пере-

вірятиметься кожна операція, пов’я-

зана з землею.
За матеріалами 

Міністерства аграрної політики 
та продовольства України
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Нотаріус перевіряє правильність поданих

документів та проводить перевірку покупця,

зокрема:

Встановлює особу

Перевіряє, чи не накладено на особу санкції

Перевіряє джерело походження коштів

Перевіряє, чи не розташована земельна 

ділянка поблизу Державного кордону 

(50 км зона)

Рахує граничну концентрацію (до 100 га, 

посля 1 січня 2024 року - до 10 000 га)

Ви не потрапили до переліку осіб, які

належать (належали) до терористичних

організацій

Ви або ваші рідні не належите до переліку

осіб, стосовно яких застосовано

обмежувальні заходи (санкції) у вигляді

заборони на укладення правочинів з набуття у

власність земельних ділянок

У вас є відкритий рахунок в банківській

установі  (якщо ні - обов'язково відкрийте)

Ви можете документально підтвердити

джерела походження коштів, за які

збираєтеся придбати ділянку

Проведіть юридичний аудит земельної

ділянки, та переконайтеся, що ніяких

юридичних проблем немає

Ви контролюєте загальну площу придбаних у

власність земельних ділянок 

      (концентрацію земельного 

      банку) до 100 га

Як купити земельну ділянку

До 1 липня 2021 року в Україні був чинним мораторій (тимчасова заборона) на купівлю-продаж

з�м�льни� ділянок сільськогосподарського признач�ння. Після скасування запровадж�ння

ринкового обігу з�м�ль н�об�ідно вра�овувати п�вні обм�ж�ння, встановл�ні законом

Обмеження по площі Хто може купувати

Перед купівлею перевірте

інформацію

Як буде контролюватися

статус покупця

до 1 січня 2024 року загальна площа земельних

ділянок сільськогосподарського призначення у

власності громадянина України не може

перевищувати 100 га

Громадяни України

Юридичні особи України, створені

і зареєстровані за законодавством

України, учасниками

(акціонерами, членами) яких є

лише громадяни України (з

01.01.2024)

Територіальні громади

Держава

minagro.gov.ua

з 1 січня 2024 року

загальна площа

земельних ділянок  у

власності юридичної

особи або громадянина

України не може

перевищувати 10 000 га

У разі невідповідності

вимогам, нотаріус 

зобов'язаний

відмовити в

державній

реєстрації договору
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ТПП СПІВПРАЦЮЄ З ВІДНОВЛЕНИМ 
МІНІСТЕРСТВОМ АГРОПОЛІТИКИ

Керівники ТПП України, регі-

ональних Палат і представ-

ники Комітету підприємців 

агропромислового комплексу при ТПП 

України провели робочу зустріч з Мі-

ністром аграрної політики та продо-

вольства України Романом Лещенком.

«Сьогоднішня зустріч відіграє для 

нас важливу роль. Це можливість 

з перших вуст почути урядову по-

зицію про майбутнє агропромисло-

вого сектору, який складає близько 

45% українського експорту, та узго-

дити її з позицією системи ТПП», — 

відзначив президент ТПП України Ген-

надій Чижиков.

Наразі український агросектор, 

у розумінні Міністра аграрної політи-

ки, зорієнтований на три ключові пи-

тання: земельна реформа, реалізація 

Національного проєкту зрошення та 

меліорації, який в тому числі вклю-

чає в себе запровадження інституту 

агрострахування, а також формуван-

ня більш якісної доданої вартості на 

кожну одиницю виробленої продукції 

у сільгоспнапрямі.

У ході зустрічі присутні обговорили 

низку актуальних питань, які хвилюють 

регіональні ТПП і членів Комітету під-

приємців АПК при ТПП України.

Серед них були й питання запро-

поновані до обговорення Кіровоград-

ською РТПП, підготовлені у співпраці 

із департаментом агропромислового 

розвитку Кіровоградської ОДА.

Зокрема, відповідаючи на питання 

щодо запровадження заниженої ставки 

ПДВ на сільськогосподарські та про-

довольчі товари по всьому ланцюгу 

від сировини до кінцевого спожива-

ча для стимулювання споживання, ре-

алізація державної політики у сфері 

забезпечення продовольчої безпеки, 

прийняття Закону України «Про вну-

трішню торгівлю», формування ринко-

вих інструментів та механізмів ціново-

го регулювання.

Також було обговорено питання 

створення аграрної веб-платформи 

для обміну інформацією між агрови-

робниками і промисловцями, віднов-

лення потужностей з переробки й ути-

лізації відходів тваринного походження, 

а також сприяння розвиткові сімей-

них фермерських господарств. Роман 

Лещенко зазначив, що таку веб-плат-

форму буде створено на базі веб-ре-

сурсу «ДАР» — державного аграрного 

реєстру, дана пропозиція КРТПП буде 

включена до дорожньої карти розвит-

ку галузі.

Зацікавленість викликало й питан-

ня переробки та утилізації відходів 

аграрного сектору. Стосовно Кірово-

градщини, то діяльність місцевої філії 

ДП «Укрветсанзавод» зупинено у 2017 

році, що унеможливило утилізацію і пе-

реробку відходів в області та може 

спровокувати виникнення екологіч-

ної катастрофи. Міністр зауважив, що 

вже знає про цю проблему, адже вона 

є актуальною для усієї України. Він за-

значив, що при Міністерстві аграрної 

політики та продовольства буде ство-

рено відповідну робочу групу для ви-

рішення цього питання.

Загалом, Міністр високо оцінив 

роль системи торгово-промислових 

палат у сприянні покращенню робо-

ти аграрного сектору України. Зі сво-

го боку, Геннадій Чижиков запевнив 

пана Лещенка, що ТПП України і на-

далі підтримуватиме діяльність Мініс-

терства аграрної політики і продоволь-

ства України.

За матеріалами прес-служ-
би ТПП України
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ДО РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ 
ОБЛАСТІ ДОЛУЧАТИМУТЬ БІЗНЕС

Вобласній державній адмі-

ністрації відбулася нарада 

з питання розробки проєкту 

програми економічного і соціального 

розвитку Кіровоградської області на 

2022 рік. У нараді взяли участь прези-

дент Кіровоградської РТПП Ірина Са-

єнко та відомі підприємці Євген Бах-

мач і Павло Штутман.

Основні орієнтири програми окрес-

лила голова обласної державної адмі-

ністрації Марія Чорна. Вона зазначила, 

що програма розвитку Кіровоградщи-

ни на 2022-й рік є надважливим доку-

ментом, та звернула увагу керівників 

структурних підрозділів ОДА та орга-

нів місцевого самоврядування — пра-

цювати над документом необхідно із 

максимальною серйозністю, адже це 

майбутнє області, майбутнє громад.

Вона зауважила, що віднині до роз-

робки планів з розвитку Кіровоград-

щини долучатимуться й представники 

бізнесу, адже: «…програми, що фор-

муються у кабінетах — правильні, 

обгрунтовані, але певною мірою вони 

втілюються у життя бізнесом. Від 

нього залежить життєздатність 

програм розвитку», — наголосила 

голова ОДА.

Про обовязкові пункти, що має міс-

тити програма розвитку на 2022 рік 

розповіли керівники підприємств — 

членів Кіровоградської РТПП, голова 

спостережної ради ПАТ «НВП «Радій» 

Євген Бахмач та голова спостереж-

ної ради «Ельворті груп» і «Гідросила 

Груп», голова Кіровоградського облас-

ного об’єднання організацій робото-

давців Павло Штутман.

Зокрема, Євген Бахмач звернув ува-

гу представників влади на необхідність 

розвитку на території області логіс-

тики, зазначивши, що в Україні у нас 

практично не буде конкурентів в силу 

географічного розташування, розпо-

вів про можливості туризму в облас-

ті, необхідність запровадження консал-

тингових послуг для аграріїв.

Павло Штутман акцентував увагу 

на проблемних питаннях Стратегії роз-

витку області, необхідності розвитку 

переробної та добувної промисловос-

ті, вирішення кадрових проблем Кіро-

воградщини.

Ірина Саєнко звернула увагу на 

необхідністі створення в області умов 

для розвитку малого та середнього біз-

несу, проблемі авіасполучення, якості 

освіти та міграції молоді з Кіровоград-

щини: «Область не буде розвиватись 

без малого та середнього бізнесу. Ми 

окреслили низку проблем, але виріши-

ти їх можна лише розробивши відпо-

відну стратегію. Без дієвої Стратегії 

розвитку області розвивати еконо-

міку неможливо», — підсумувала пре-

зидент Кіровоградської РТПП.
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НА КІРОВОГРАДЩИНІ РОЗВИВАТИМУТЬ 
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Вобласній державній адміні-

страції відбулась інформа-

ційна зустріч з питань роз-

витку соціального підприємництва на 

території області, під час якої пред-

ставники Агенції регіонального розвит-

ку презентували можливості соціаль-

ного підприємництва. У зустрічі взяла 

участь президент Кіровоградської ре-

гіональної торгово-промислової пала-

ти Ірина Саєнко.

Зокрема, було презентовано мож-

ливості впровадження соціального 

підприємництва на території області, 

напрямки роботи проєкту «EU4Youth — 

розкриття потенціалу молодих соці-

альних підприємців в Молдові та Укра-

їні», перспективи, що надає проєкт для 

розвитку соціального підприємництва 

в громадах, діяльність Лабораторій 

молодіжного соціального підприєм-

ництва.

«Соціальне підприємництво — нове 

для України явище, хоча у Європі воно 

вже працює, є ефективним інстру-

ментом розвитку економіки і вирі-

шення соціальних питань», — зазна-

чила проєктний менеджер — експерт 

Агенції регіонального розвитку Тетяна 

Головченко на початку зустрічі.

«В області вже реалізовувалась 

низка проєктів підприємницької діяль-

ності. Сьогодні говоримо про необхід-

ність впровадження бізнес-проєктів, 

що мають соціальну спрямованість. 

Говоримо про розвиток підприємни-

цтва на селі, про робочі місця, забез-

печення ними молоді, учасників АТО/

ООС, переселенців зі Сходу України, 

про підвищення соціальних стандар-

тів»,  — наголосила заступник голови 

ОДА Світлана Лобанова, звертаючись 

до присутніх.

Детально про соціальне підприєм-

ництво розповіла Тетяна Виговська-Ка-

менко — представник ГО «Egalite 

International», координаторка проекту 

«EU4Youth — розкриття потенціалу мо-

лодих соціальних підприємців в Молдо-

ві та Україні». Пані Тетяна презентува-

ла проєкт «EUnlocking», що покликаний 

розвивати соціальний підприємницький 

потенціал молодих людей в Молдові та 

Україні, створюючи сприятливу еко-

систему для соціальних підприємств.

Президент Кіровоградської РТПП 

Ірина Саєнко зазначила на важливості 

розвитку соціального підприємництва, 

що допоможе вирішити в Україні низку 

гострих проблем: «Сьогодні ми маємо 

не лише проблему розвитку підприєм-

ництва. Маємо проблему безробіт-

тя, що є особливо актуальною для 

жінок та молоді. Ми всі повинні долу-

читись до цієї роботи, підтримати 

розвиток підприємництва, спрямо-

ваного на вирішення соціальних пи-

тань»,   — наголосила вона.
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АКТИВІЗУЄМО СПІВПРАЦЮ 
З ГРОМАДАМИ ОБЛАСТІ

Основною метою Кірово-

градської регіональної 

торгово-промислової па-

лати залишається сприяння формуван-

ню сучасної промислової, фінансової 

і торгової інфраструктури Кіровоград-

щини і розвитку усіх видів підприєм-

ництва, розвиток торгово-економічних 

і науково-технічних зв’язків підприєм-

ців нашої області і зарубіжних країн.

Саме тому, Кіровоградська РТПП 

значну увагу приділяє інформуванню 

про свою діяльність та послуги. У пе-

ріод карантинних обмежень інфор-

мацію про палату поширювали через 

мережу інтернет, а з кінця квітня, зі ста-

білізацією ситуації та входженням ре-

гіону до «зеленої зони», наша команда 

розпочала ділові поїздки територіаль-

ними громадами області, де підприєм-

цям наочно презентують досягнення та 

послуги палати.

Презентації вже відбулися у 7 гро-

мадах області — Катеринівській, Ново-

українській, Бобринецькій, Світловод-

ській, Олександрійській, Приютівській 

та Дмитрівській.

В усіх зустрічах брали участь пре-

зидент КРТПП Ірина Саєнко, голови 

територіальних громад, фахівці пала-

ти та зацікавлений бізнес.

На початку усіх без виключення зу-

стрічей голови місцевого самовряду-

вання висловлювали розуміння того, 

що успішний соціально-економічний 

розвиток прямо пов’язаний із створен-

ням умов для розвитку бізнеса, а бю-

джети громад залежать від податкових 

надходжень, що забезпечують під-

приємства. Крім того, очільники гро-

мад впевнені — Кіровоградська РТПП 

здатна надати поштовх для розвитку 

бізнеса громад, адже палата має ба-

гато напрацювань як для розвитку під-

приємництва в середині України, так 

і у сфері міжнародної співпраці.

Вітаючи місцевий бізнес, Ірина Са-

єнко розповідала про можливості та 

досягнення палати, про її становлен-

ня, функції та повноваження. Особливо 

зазначалось, що одним з головних за-

вдань команди КРТПП є сприяння роз-

витку малого та середнього бізнесу, 

активізація бізнес-процесів в регіоні.

«Ми є містком між бізнесом і вла-

дою, «голосом» кіровоградського 

бізнесу, ініціатором вирішення про-

блем підприємців, в тому числі на за-

конодавчому рівні. Ми є невід’ємною 

частиною системи Торгово-промис-

лових палат України, маємо розвинену 

партнерську мережу в усьому світі, 

тісно співпрацюємо з представника-

ми ТПП України майже в 60 країнах 

ближнього і далекого зарубіжжя»,  — 

підкреслила Президент КРТПП.
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Про послуги, що надає КРТПП 

детально інформували фахівці. Віце-

президент палати Людмила Солонар — 

про можливості юридичного супро-

воду організації та участі у публічних 

закупівлях, послуги з оцінки майна та 

експертизи, брокерські послуги на уні-

версальній товарній біржі, можливості 

здійснення мовних перекладів, в тому 

числі технічної документації. Началь-

ник управління зовнішньо-економіч-

ної діяльності Сергій Крамарчук — 

про комплекс послуг, що надає палата 

в організації експорту та імпорту това-

рів, оформлення сертифікатів на товар, 

виставкову діяльність, а також про уні-

кальну послугу, що надається в Укра-

їні виключно торгово-промисловими 

палатами — оформлення карнетів АТА. 

Начальник відділу фінансово-інформа-

ційних послуг Надія Воленшчак дета-

лізувала послуги палати, пов’язані із 

впровадженням системи НАССР, роз-

повіла про можливості супроводу під-

приємства під час здійснення перевірок 

контролюючих органів, та користую-

чись нагодою, роз’яснювала питання, 

пов’язані із запровадженням в Україні 

«нульового» декларування. Йшлося під 

час зустрічі й про юридичний супровід 

підприємницької діяльності та підтвер-

дження форс-мажорних обставин. 

Основним доповідачем з цього питання 

виступав юрисконсульт палати Генна-

дій Щербак.

По закінченні спілкування, що зазви-

чай тривало більше години, президент 

Кіровоградської РТПП Ірина Саєнко та 

голови усіх місцевих рад, де побувала 

команда палати, укладали меморандум 

про партнерство та співробітництво.
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НАДАНО ДОПОМОГУ 
КОРАБЛЮ ВМС УКРАЇНИ
За рахунок коштів, акумульо-

ваних у Благодійному фонді 

підтримки українських вій-

ськовослужбовців, що діє при Кіро-

воградській РТПП, придбано госпо-

дарські матеріали для корабля «Юрій 

Олефіренко».

Напередодні Дня Конституції Укра-

їни до президента Кіровоградської ре-

гіональної торгово-промислової палати 

Ірини Саєнко звернулось керівниц-

тво Кіровоградської ОДА із прохан-

ням сприяти у закупівлі інструментів та 

матеріалів для середнього десантно-

го корабля «Юрій Олефіренко». Того ж 

дня було прийнято рішення про виді-

лення необхідних коштів з Благодійного 

фонду підтримки українських військо-

вослужбовців, а команда КРТПП, ра-

зом із представниками ОДА вирушила 

до місцевих господарських крамниць.

Серед придбаних товарів — мо-

більний кондиціонер та матеріали і об-

ладнання, необхідні для ремонту та 

підтримки у готовності середнього де-

сантного корабля «Юрій Олефіренко».

Вже 27 червня матеріали та інстру-

менти були передані морякам десант-

ного корабля, а особовий склад судна 

подякував за увагу та допомогу.

Довідково:
Середній десантний кора-

бель «Юрій Олефіренко» закладе-

ний та спущений на воду у 1970 

році, а у 1971-му увійшов до скла-

ду Чорноморського флоту під 

тактичним номером СДК-137.

У 1994 року відійшов до Укра-

їни та отримав ім’я «Кірово-

град».

2016 року, в День ВМС Укра-

їни, судно було перейменоване 

на честь Юрія Олефіренка, капі-

тана I рангу, який загинув у січні 

2015-го під час мінометного об-

стрілу поблизу Маріуполя.

Благодійний фонд підтримки україн-

ських військовослужбовців було ство-

рено 2014 року за ініціативи ОДА на 

базі Кіровоградської РТПП. Така ініці-

атива стала реакцією на бажання під-

приємців-меценатів матеріально під-

тримати Українських військових, що 

відстоюють незалежність та терито-

ріальну цілісність України.

Головою правління Фонду є Прези-

дент Кіровоградської регіональної тор-

гово-промислової палати Ірина Саєнко.

Реквізити фонду:
Благодійна організація 

«Благодійний фонд підтримки 
українських військовослужбовців»

Код ЄДРПОУ 39210575
Неприбуткова організація

р/р 
UA753204780000026006924876361

в АБ «УКРГАЗБАНК»
МФО 320478
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НА «РАДІЇ» ПРОВЕЛИ І-й 
ОБЛАСНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ ФОРУМ
І обласний туристичний форум 

«Внутрішній та в’їзний туризм. 

Реалії та можливості сьогодення. 

Перспективи розвитку» відбувся на 

базі члена КРТПП ПАТ «НВП «Радій».

Участь у форумі взяли голова ОДА 

Марія Чорна, голова обласної ради 

Сергій Шульга, президент КРТПП Ірина 

Саєнко, голови територіальних гро-

мад області, представники туристич-

них компаній, власники локального біз-

несу. В онлайні до проведення форуму 

приєднались заступник Міністра куль-

тури та інформаційної політики України 

Лариса Петасюк та голова Державного 

агентства розвитку туризму України 

Мар’яна Олеськів.

У рaмкaх форуму було проведено 

низку панельних дискусій з питaнь 

зaконодaвчого врегулювaння сфери 

туризму та культурно-туристичного 

потенціaлу громaд, діджиталізації та 

цифрової трансформації туристичної 

галузі, шляхів кластеризації креатив-

них та культурних індустрій.

Одним із спікерів форуму стала 

віцепрезидент Кіровоградської регі-

ональної торгово-промислової палати 

Людмила Солонар. Вона, зокрема, 

висловила бачення команди КРТПП 

щодо шляхів розвитку туристичної 

сфери регіону та наголосила на мож-

ливостях палати утворити відповід-

ний кластер, об’єднати зусилля під-

приємств туристичної галузі з метою 

підвищення туристичної привабливості 

Кіровоградщини. 

«Розвиток в’їз-

ного туризму є 

позитивним фак-

тором розвитку 

бізнес-середо-

вища та терито-

рії області в цілому… У нас на сьогод-

няшній день є можливості розвитку 

кластерів в аграрному туризмі, пізна-

вально-культурному туризмі, рекре-

аційному туризмі. Ми готолві нала-

годжувати комунікації між будь-якими 

підприємствами, що дотичні до турис-

тичної сфери!», — наголосила вона.
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У КРТПП ВІДБУЛОСЬ 
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ

Члени Президії — керівники 

підприємств області, висло-

вили позицію щодо змін ста-

вок податків, орендної плати та турис-

тичного збору у м. Кропивницькому, 

розглянули питання членства окремих 

підприємств у Кіровоградській РТПП, 

вирішили створити на базі палати Бла-

годійний фонду на підтримку авіагалу-

зі області.

Відкриваючи засідання, президент 

Кіровоградської регіональної торго-

во-промислової палати Ірина Саєнко, 

відзначила, що сьогодні одним із най-

більш дискусійних питань для бізнесу 

обласного центру, в тому числі для під-

приємств-членів КРТПП, є перспекти-

ви запровадження міською радою змін 

до оподаткування. Відповідний про-

єкт було внесено на розгляд Коорди-

наційної ради з питань розвитку під-

приємництва, до складу якої входить 

віцепрезидент палати Людмила Соло-

нар. Крім того, за словами Людмили 

Солонар, Кропивницька міська рада 

звернулась до КРТПП з пропозицією 

висловити обґрунтовані пропозиції та 

зауваження до запропонованих змін.

Члени Президії проаналізували пи-

тання та висловили одностайну думку 

про те, що сьогодні такі зміни є недо-

цільними, оскільки місцевий бізнес ще 

не оговтався від обмежень, що були за-

проваджені внаслідок пандемії. Підви-

щення ж ставок податків може стати 

чинником, що провокуватиме припи-

нення бізнесу та скорочення надхо-

джень до бюджету.

За результатами обговорення було 

підготовлене відповідне звернення до 

Кропивницької міської ради.

Учасники засідання також розгля-

нули питання членства окремих під-

приємств у Кіровоградській РТПП. 

Внаслідок непереборних обставин, 7 

підприємств були позбавлені членства 

у палаті. Натомість 7 субєктів господа-

рювання увійшли до складу КРТПП. Се-

ред них Льотна Академія Національного 

авіаційного університету; відомий в об-

ласті імпортер ПП «Рулен»; виробник 

електрообладнання ТОВ «ЕТАЛ-Кон-

тактор»; будівельне підприємство ПП 

«Осмос-буд»; ТОВ «Екомережа», що 

займається технічними та екологічни-

ми дослідженнями; ФОП Андрієнко, ві-

домий в обласному центрі під назвою 

«Козацький медок та смаколики», ФОП 

Вітюк, який пропонує послуги з веб-ди-

зайну та програмування.

Президією також було обговоре-

но можливість долучення бізнесу до 

реалізації ініціативи обласної влади 

з відновлення авіасполучення у регіоні. 

Було вирішено створити на базі пала-

ти Благодійний фонд «Кіровоградщина 

авіаційна», у якому будуть акумулюва-

тися кошти на розвиток авіаційної га-

лузі Кіровоградської області.
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ПРОЄКТ З ЖІНОЧОГО ЛІДЕРСТВА
Вобласній універсальній нау-

ковій бібліотеці ім. Д. І. Чи-

жевського презентували но-

вого проєкт громадської організації 

«Обласний жіночий інформаційний 

центр» (ОЖІЦ) «Жіноче лідерство як 

ресурс успішного розвитку громади».

В ОУНБ імені Дмитра Чижевського 

зібралися прибічники розвитку грома-

дянського суспільства в Україні через 

політику рівних можливостей жінок та 

чоловіків у соціальному, економічно-

му, політичному і  культурному житті 

країни. До участі у презентації запро-

сили заступника голови Кіровоград-

ської ОДА Сергія Шеремета, президен-

та Кіровоградської РТПП Ірину Саєнко, 

голову Соколівської територіальної 

громади Інна Завірюху, голову Дми-

трівської територіальної громади На-

талію Стиркуль.

«Впровадження проекту стало 

можливим завдяки підтримці урядом 

Канади програми «Голос жінок і лідер-

ство — Україна», яку реалізує Укра-

їнський Жіночий Фонд», — відзначила 

директор бібліотеки Валентина Жи-

вотовська.

За її словами проєкт передбачає 

проведення у  публічних бібліотеках 

14 новостворених громад області ін-

формаційно-просвітницької кампанії 

«Ми рівні». У  рамках компаній буде 

проведено інформаційні сесії для жі-

нок з медіаграмотності, електронно-

го урядування, критичного мислення 

та жіночого лідерства.

Результатом своєї роботи активістки 

бачать створення на базі публічних бі-

бліотек інформаційних хабів, які покра-

щать співпрацю представників влади, 

громадських організацій та ЗМІ в питан-

нях впровадження гендерної рівності.

Під час презентації проєкту влас-

ним досвідом у досягненні успіху діли-

лись відомі на Кіровоградщині жінки.

«Аби досягти успіху мені довелося 

багато вчитися. У 90-х знання збира-

ли по крихтам, де тільки можливо… 

У 2013 році мене обрали президентом 

Кіровоградської торгово-промислової 

палати. Розуміючи, які знання та на-

вички необхідні для підприємця-жінки, 

у торгово-промисловій палаті ми за-

початкували нові проєкти — навчаль-

ні тренінги, що допомагають жінкам 

розвиватись. Ми готові надати допо-

могу із написання бізнес-плану, проа-

налізувати можливості бізнес-ідеї… 

Завжди повторюю: енергія фінансів, 

енергія свободи, енергія росту, енер-

гія успіху, сила — в дії!», — зазначила 

Ірина Саєнко.
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22-23 травня у Гайвороні проводив-

ся туристичний фестиваль «GoodoK 

Fest» на підтримку вузькоколійки.

Організатори фестивалю зазначи-

ли, що Гайворонська вузькоколійка є 

не лише однією з найцікавіших турис-

тичних принад району, а й важливою 

транспортною артерією для жителів 

навколишніх сіл. Тож головним завдан-

ням фестивалю стало привернення ува-

ги до припинення функціонування ву-

зькоколійки, що була збудована 130 

років тому та пасажирського вузько-

колійного потягу, так званої «Кукуш-

ки», що слідував за маршрутом «Гай-

ворон-Рудниця-Гайворон».

Аби підтримати місцевих жите-

лів у їх прагненнях, у фестивалі взяла 

участь й Кіровоградська регіональна 

торгово-промислова палата.

«Це наша історична спадщина. Ця 

колія у 19-му столітті забезпечува-

ла вантажні перевезення. Дуже бага-

то було цукрових заводів в нашому 

регіоні. По-друге, цей маршрут — 78 

кілометрів. Люди повинні мати мож-

ливість їздити, у нас немає прямого 

сполучення з Рудницею. По-третє, це 

робочі місця»,  — зазначив Гайворон-

ський міський голова Роман Волуйко.

Під час фестивалю відбулась ви-

ставка залізничної техніки, ярмарок, 

хода залізничників, що давно у профе-

сії, прогулянка потягом, польова кухня, 

майстеркласи, художні виставки, кон-

церт та дискотека. Крім того, у рамках 

заходу експерти та представники влади 

обговорили за Круглим столом турис-

тичний потенціал Гайворонської вузь-

коколійної залізниці. У засіданні взяла 

участь віцепрезидент Кіровоградської 

РТПП Людмила Солонар.

ТУРИСТИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ

GOODoK_FEST
НА ПІДТРИМКУ ВУЗЬКОКОЛІЙКИ

18
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Вузькоколійка у Гайвороні — одна 

з найцікавіших пам’яток України. Її ви-

знано найдовшою в Україні та й Європі. 

Колія починається в смт Рудниця, про-

ходить через міста Бершадь і Гайворон 

і закінчується нині в смт Голованівськ. 

Загальна довжина — 130 км (78 км від 

Рудниці до Гайворона і 52 км від Гай-

ворона до Голованівська).

Залізниця була збудована на по-

чатку XX століття, як частина величез-

ної системи вузькоколійних залізниць, 

що належали до товариства Південних 

під’їзних шляхів.

У 1980-х роках паралельно вузь-

коколійці почалося будівництво лінії 

широкої колії від Гайворона до Підго-

родної. Були побудовані ділянки Гайво-

рон-Таужне і Голованівськ-Підгородна, 

після чого будівництво припинилося. 

У 2001 році вузькоколійну ділянку від 

Голованівська до Підгородної було за-

крито для руху поїздів.

До останнього часу Гайворонська 

вузькоколійка перевозила пасажирів. 

Торік, з початком карантину пасажир-

ський вузькоколійний потяг припинив 

перевезення. Після припинення обме-

жень, рух потяга не відновили.

У  депо, можна побачити як діючі 

локомотиви (радянські Ту-2), так і ре-

тро-варіанти (бельгійський паровоз 

МТ-202 і  Гр-280). Останній, до речі, 

можна замовити для екскурсії. Але 

робити замовлення доведеться не 

у Гайвороні, а у Смілі, де розташову-

ється керівництво залізниці. На жаль, 

така «родзинка» Кіровоградщини не-

заслужено залишається поза увагою 

туристів.
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У КРТПП ПРЕЗЕНТУВАЛИ 
ПРОЄКТ «ТУРИСТИЧНІ МАГНІТИ. 
МАНДРУЙ КІРОВОГРАДЩИНОЮ»

У Кіровоградській РТПП відбулася 

нарада з питань розвитку туристично-

го та інвестиційного потенціалу Кіро-

воградської області.

У нараді взяли участь голова Кі-

ровоградської обласної ради Сергій 

Шульга, голова Кіровоградської об-

ласної державної адміністрації Марія 

Чорна, президент Кіровоградської 

РТПП Ірина Саєнко, директор облас-

ної універсальної наукової бібліотеки 

ім. Д. І. Чижевського Валентина Живо-

товська, посадові особи місцевого са-

моврядування та обласної державної 

адміністрації, представники бізнесу.

Звертаючись до присутніх голів те-

риторіальних громад, президент Кірово-

градської РТПП Ірина Саєнко зазначила, 

що сьогодні саме від керівників місце-

вого рівня залежить розвиток території.

«Не випадково, місцем нашої зу-

стрічі стала Кіровоградська торго-

во-промислова палата. Ми є містком 

між бізнесом і владою, висловлюємо 

інтереси бізнесу, який здатний ін-

вестувати в розвиток, наповнити 

бюджет громади та створити нові 

робочі місця для її жителів… Шанов-

ні голови територіальних громад, 

сьогодні ви головна рушійна сила 

в розвитку області. Від вас і ваших 

ініціатив залежить створення спри-

ятливого бізнес-клімату, розвитку 

територій», — зазначила вона.

Під час наради директор ОУНБ ім. 

Чижевського Валентина Животовська 

презентувала проєкт, ініційований та 

розроблений бібліотекою Чижевського 

спільно з КРТПП «Туристичні магніти. 

Мандруй Кіровоградщіною». Проект 

здатний покласти початок успішному 

розвитку туристичної галузі, дати пош-

товх розвитку малого і середнього біз-

несу, створити нові робочі місця, і, що 

важливо, дозволить прищепити молоді 

любов до рідного краю.

За словами Валентини Животов-

ської, ініціатори проєкту, до 30-ти річчя 

Незалежності України, відібрали 30 ту-

ристично привабливих об’єктів області. 

Кіровоградська РТПП розробила маг-

ніти із зображеннями туристичних ло-

кацій та елементом брендування Кіро-

воградщини. Вони пропонуватимуться 

відвідувачам туристичних об’єктів, як 

сувенірна продукція. Проєкт є постій-

но-діючим, не має терміну завершен-

ня, а кількість магнітів з кожним роком 

буде збільшуватись.

«Місяць тому провели перший ту-

ристичний форум на Кіровоградщині, 

а сьогодні — нараду з питань турис-

тичного та інвестиційного розвит-

ку. Рада, що в регіоні робота в цьо-

му напрямі активізувалась. Щоб про 

нас почули, маємо бути найкреатив-

нішими. Брати людей за руку й роз-

повідати, як у нас чудово», — зазна-

чила голова ОДА Марія Чорна.

Серед інших питань, керівники те-

риторіальних громад області заслухали 

інформацію про можливості залучен-

ня інвестицій та міжнародної технічної 

допомоги. Зокрема про інвестиційну 

привабливість територіальних громад 
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доповів керівник Агенції регіонально-

го розвитку Кіровоградської області 

Олександр Гавриленко. Про можливо-

сті грантового фінансування йшлося 

у доповідях голови ГО «Стратегія май-

бутнього», керівника НКП «Горизонт 

Європа ЕІС» Тетяни Котенко та пред-

ставниці обласної бібліотеки ім. Євге-

на Маланюка Христини Корінь. Про іс-

торико-краєзнавчі видання, як чинник 

збільшення туристичної та інвестицій-

ної привабливості території розповів 

директор Регіонального центру науко-

вих досліджень з історії України та під-

готовки історико-краєзнавчих видань 

Кіровоградської обласної ради Борис 

Шевченко. Йшлося й про додержання 

санітарної безпеки, з цього питання до-

повідав перший заступник начальника 

ГУ Держпродспоживслужби в області 

Андрій Багрій.

Підводячи підсумки наради, голова 

обласної ради Сергій Шульга заявив, 

що обласна рада готова сприяти роз-

витку туризму в області та порадив ак-

тивніше залучати грантову допомогу 

на розвиток територіальних громад: 

«Кожному керівнику громади реко-

мендую знайти людину, якій буде на-

дано повноваження для роботи з ін-

вестиціями. Ми готові провести для 

них навчання з написання грантів»,  — 

зазначив він.
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УКропивницькому стартува-

ла реалізація проєкту з під-

тримки малого та середньо-

го підприємництва в умовах пандемії 

COVID-19 «Діловий Кропивницький 

онлайн (BusinessKrop-online)».

Проєкт реалізують: Кіровоградська 

регіональна торгово-промислова пала-

та спільно з Кропивницькою міською 

радою в рамках проекту «EU4Business: 

конкурентоспроможність та інтерна-

ціоналізація МСП», що спільно фі-

нансується урядом Німеччини та Єв-

ропейським Союзом та реалізується 

німецькою федеральною компанією 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Мета проєкту: створення кращих 

умов для розвитку малого і середнього 

підприємництва в обласному центрі та 

стимулювання активності суб’єктів під-

приємництва, в тому числі в умовах дії 

карантинних обмежень підприємниць-

кої діяльності під час пандемії COVID-19.

Суть проєкту: вже за шість місяців 

буде створено безкоштовну електро-

нну платформу для малого та серед-

нього бізнесу «Діловий Кропивницький 

онлайн (BusinessKrop-online)» у вигля-

ді веб-сайту з адаптацією під мобільні 

пристрої і планшети.

Веб-сайт міститиме: повну актуаль-

ну інформацію про діючі підприємства, 

установи та організації м. Кропивниць-

кого в розрізі галузей економіки/сфер 

діяльності з відміткою на інтерактивній 

карті, банери з посиланням на офіційні 

інтернет-ресурси, що містять інформа-

цію про наявні механізми допомоги та 

обмеження, пов’язані із COVID-19, відо-

мості про організації з підтримки під-

приємництва.

Наповнення та оновлення веб-сайту 

здійснюватиметься фахівцями департа-

менту з питань економічного розвитку 

Кропивницької міської ради у співпра-

ці з малим та середнім бізнесом, фізич-

ними та юридичними особами міста.

Замовником послуги на розробку 

платформи виступає Кіровоградська 

РТПП. Під час офіційної презентації веб-

сайт буде передано департаменту з пи-

тань економічного розвитку Кропив-

ницької міської ради.

Довідково: Проєкт «EU4Business: 

конкурентоспроможність та ін-

тернаціоналізація МСП» реалізує 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дору-

ченням ЄС та уряду Німеччини. 16 груд-

ня 2020 року був оголошений конкурс 

грантів серед міст і територіальних гро-

мад для реалізації проєктів, спрямова-

них на підтримку стійкості й відновлен-

ня українських МСП під час пандемії 

COVID-19.

Одним із переможців конкурсу став 

проєкт «Діловий Кропивницький онлайн 

(BusinessKrop-online)», ініційований Кро-

пивницькою міською радою спільно 

з Кіровоградською регіональною тор-

гово-промисловою палатою.
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Неодноразово наголошувалось, що Кіровоград-

ська регіональна торгово-промислова палата — 

це комплекс послуг, консультацій, тренінгів та 

вебінарів для бізнесу. Часто почути, що Кіровоградська 

РТПП це підтримка бізнесу, місточок між бізнесом та вла-

дою. А наші постійні партнери та підприємства-члени па-

лати впевнені, що КРТПП — це ще й генерація нових ідей, 

проєктів, практична допомога з їх втілення.

Одним з підприємств, що у співпраці з Кіровоградською 

РТПП розширили бізнес, вивели його на новий рівень стала 

компанія «Максіден», що є виробником декоративних виро-

бів з пінополістеролу, відомих під брендом «Optima Decor».

«Свого часу ми вступили в торгово-промислову пала-

ту аби отримати комплекс інформаційних послуг для біз-

несу. Але результати співпраці перебільшили усі очікуван-

ня…»,  — відзначає директор ТОВ «Максіден» Сергій Бабак.

У 2015 року ТОВ «Максіден» стало членом Кіровоград-

ської РТПП, а за кілька років, керівнику підприємства за-

пропонували обґрунтовану ідею розширення виробни-

цтва — виготовлення вуликів з пінопласту.

«Ми уважно вивчаємо кон’юнктуру ринку, нові товари 

та технології у різних сферах. Кілька років тому з’яви-

лась ідея виробництва на Кіровоградщині пінопластових 

вуликів. Після її обговорення з фахівцями та пасічника-

ми, ми обрахували вартість і доцільність виробництва 

вуликів з пінопласту. Реалізувати проєкт запропонува-

ли компанії «Максіден», що вже мала великий досвід ро-

боти з пінополістеролом. Вже у 2020-му готові вулики 

презентували під час нашого щорічного форуму пасіч-

ників «KROPhoney fest»,  — зазначає президент палати Іри-

на Саєнко.

«Не можу сказати, що проєкт з виробництва вули-

ків одразу викликав захоплення. Але бізнес повинен руха-

тись та розширятись, це усвідомлює кожен підприємець. 

Сировину і обладнання замовили за кордоном, необхідну 

документацію нам допомогли оформити партнери із Кі-

ровоградської торгово-промислової палати. Після цього 

пройшли в палаті курс навчання з зовнішньоекономічної 

діяльності і зараз можемо самостійно оформлювати до-

кументацію, проводити усі розрахунки. Почали вироб-

ництво і отримали вдалі продажі. А вже сьогодні маємо 

повний цикл власного виробництва та завершуємо реє-

страцію торгової марки «APIS», яку, до речі реєструємо 

за допомогою КРТПП»,  — розповів Сергій Бабак.

Невелика вага та розміри, порівняно з дерев’яними ву-

ликами, стали перевагою і на стаціонарних і на кочових па-

сіках. Вулики відзначаються простотою дезінфекції, довго-

вічністю та естетичним виглядом. А висока теплоізоляція 

пінополістиролу забезпечує чудові теплові умови, позитивно 

впливає на швидкий весняний розвиток бджолиної родини.

Вулики з пінопласту оснащені додатковими елемента-

ми для полегшення виконання багатьох робіт та отриман-

ня додаткових продуктів бджільництва.

Пінополістирольні вулики APIS, швидко набули популяр-

ність, адже мають ідеальне співвідношення ціни та якості. 

У 2020-2021 роках вулики були представлені на конферен-

ції бджолярів у Кропивницькому, та виставці «Бджільництво 

Слобожанщини», виконано низку замовлень українських па-

січників. А вже у квітні цього року більше 200 вуликів з пі-

нопласту поповнили одне з господарств Новоукраїнсько-

го району Кіровоградської області.

СПІВПРАЦЯ З КРТПП: ВИГОДИ ДЛЯ БІЗНЕСУ
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ПЕРЕВАГОЮ ВУЛИКІВ З ПІНОПОЛІСТИРОЛУ ТМ APIS СТАЛИ:

• Відмінні ізоляційні властивості
• Стійкість до вологи
• Легкість елементів, яка полегшує годування бджіл, збір 
меду та роботу з вуликами
• Значний термін служби, пов’язаний зі стійкістю до по-
годних умов
• Міцна та довговічна конструкція
• Сумісність всіх елементів
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Ще кілька років тому 3D друк у Кропивниць-

кому вважали фантастикою, а вже сьогод-

ні у нового члена Кіровоградської РТПП — 

студії 3D-друку «СвАрт» можна замовити друк:

Автозапчастин та запчастин для сільгосптехніки для за-

міни надто коштовних або знятих з виробництва деталей;

Промислових прототипів для випробування зразків пе-

ред початком виробництва;

Архітектурних макетів для наочної презентації проектів;

Скульптур для творчої декорації інтер’єру;

Презентаційних макетів для демонстрації масштабних 

виробів на виставках або на вітринах;

Медичних та освітніх моделей для використання в яко-

сті навчальних посібників;

Корпоративних сувенірів, або незвичайних подарунків.

Про технології 3D друку розповів натхненник студії 

«СвАрт» Олексій Чорний.

«Наш слоган — «Надай ідеї форму», і це дійсно пра-

цює, адже у світі адитивних технологій найважливіше — 

це ідея. Втілити в життя можливо усе!» — наголошує він.

3D друк — це найбільш простий, швидкий і доступний 
спосіб створення різноманітних предметів, макетів і про-
тотипів неймовірної якості, про які раніше лише мріяли. 
Складні технології, які лежать в основі друку, дозволяють 

домогтися максимального ефекту і реалістичності, створи-

ти якісний, довговічний виріб із найдрібнішими деталями.

Друк починається з моделювання майбутнього проек-

ту. Це може бути стандартний 3D файл, створений наши-

ми фахівцями за допомогою спеціальної програми, готові 

шаблони файлів, розроблені власноруч або копія, отрима-

на за допомогою 3D сканування, це теж сьогодні можливо.

Наступний етап — імпорт створеного файлу в спеціальну 

програму від виробників принтера, яка забезпечує підго-

товку моделі до подальшого друку. Коли все готово, зали-

шається запустити друк, після чого стартує перетворення 

цифрової 3D моделі в фізичну і замовник отримує готовий 

виріб, що не вимагає доопрацювань.

Матеріал, що використовується — екологічно чисті плас-

тики ABS та PLA. Втім, для друку можемо використовува-

ти й інші, не менш цікаві матеріали. Загалом — це 26 видів 

композитних матеріалів, серед них, гумові (мякіші за плас-

тик), поліамідні (із високою міцністю), метал, дерево, стру-

мопровідні композити та багато інших.

У студії 3D-друку «СвАрт» можливо замовити сканінг та 

друк будь-якої складності. Вже 5 років підприємство співп-

рацює із замовниками з центральних областей України. 

В активі — корпоративні сувеніри, ювелірні та інтер’єрні 

вироби, дитячі іграшки, протези, запчастини для сільгосп-

техніки, автомобілів, мотоциклів, дронів і навіть літаків ра-

дянського виробництва.

«Будь-яка людина може прийти до нас, намалювати 

на папірці ідею, а вже за добу побачити її матеріальне 

втілення! То ж запрошую охочих скористатись послуга-

ми студії, тут ви отримаєте якісний і довговічний про-

дукт», — підсумував Олексій.

Звернутись за послугами студії «СвАрт» можна за адре-

сою: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 83, або ж за-

телефонувати за номером +38 (099) 166 75 99.

«НАДАЙ ІДЕЇ ФОРМУ»
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Веб студія Up-studio займа-

ється розробкою сайтів вже 

більше дев’яти років.

На ринку даного сегмента вони за-

рекомендували себе як сильна коман-

да з нетривіальним підходом до робо-

ти. Кожен новий проект це розробка 

продуктивних рішень для бізнесу клі-

єнта, до кожного замовлення індиві-

дуальний підхід. Слідуючи по стопах 

сучасних технологій, була організова-

на ефективна команда для реалізації 

адаптивних і мобільних рішень.

Up-студія спеціалізується на 

веб-розробці та Інтернет-рекламі.

Будучи експертами в веб дизайні, 

цифровому маркетингу та товарній 

стратегії, команда націлена на надан-

ня якісних цифрових послуг, що доз-

воляють клієнтам отримати результат, 

якісно відрізняючи їх від конкурентів.

Основні напрямки діяльності 
Up-studio: комплексний інтернет-мар-
кетинг, веб-розробка та інтеграція, 
performance-маркетинг, SMM, SEO, під-
тримка і розвиток інтернет-проектів.

СПІВПРАЦЮЮЧИ З ВЕБ СТУДІЄЮ 
UP-STUDIO ВИ ОТРИМУЄТЕ ПОВНИЙ 
КОМПЛЕКС ПОСЛУГ В РОЗРОБЦІ:

• Бізнес сайтів
• Інтернет магазинів
• Landing Pages
МАРКЕТИНГОВІ ПОСЛУГИ:
• Реклама PPC
• SEO просування
• Просування в соціальних ме-

режах
А також гарантійне обслуговуван-

ня вашого сайту, розробленого ко-

мандою професіоналів Up-studio.
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м. Кропивницький, 25006 
вул. Ігита Гаспаряна, 61/10

Тел.: +380 (99) 644-57-75
         +380 (67) 728-73-90
Email: up-studio@ukr.net
www.up-studio.kr.ua
@UPSTUDIOX
IN.UA.IN.UA
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Сайт для бізнесу — це інструмент, 

який знайомить покупця з Вашою ді-

яльністю, продає товари покупцеві або 

допомагає знайти контакти потенцій-

них партнерів для подальшої співпра-

ці, вакансії претендентам на роботу 

і зацікавленим споживачам.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ НАЯВНОСТІ 
САЙТУ.

Онлайн-офіс 24 години на добу.

Сайт — це обличчя вашого бізнесу.

Сайт — це місце, де можна спіл-

куватися зі своїми клієнтами і відвід-

увачами.

Сайт є відмінним рекламним інстру-

ментом для вашого бізнесу.

Сайти розроблені командою 

Up-studio швидко завантажуються 

і правильно відображаються на всіх 

пристроях та браузерах.

Студія за час роботи брала участь 

в IT рейтингу України і займала почес-

ні місця. Всі нагороди студії представ-

лені на сайті www.up-studio.com.ua
Довіривши роботу команді 

Up-studio, ви залишитеся задоволені 
результатом!
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SUPER GRAND PRIX грузинського фестивалю «Ба-
тумська хвиля 2021» привезла на Кіровоград-
щину школа моделей та естетичного вихован-

ня «Mix models», що є членом Кіровоградської РТПП.
Як повідомила Олена Рудковська, керівниця школи, діти 

презентували нову креативну постановку «Сальвадор Далі. 

Іnspiration» (хореограф-постановник Юлія Тодосієва), гля-

дачі змогли побачити живі картини Сальвадора Далі та ін-

ших персонажів епохи.

Члени журі високо оцінили виступ кропивницького ко-

лективу та присудили школі моделей «Mix models» Супер 

Гран-Прі всього фестивалю та запросили як переможців на 

Міжнародний фестиваль в Італію, який відбудеться в серп-

ні в італійській столиці, Римі.

Міжнародний фестиваль творчості та таланту «Батум-

ська хвиля 2021» під егідою CID-UNESCO і представництва 

міжнародної асоціації виконавчого мистецтва WAPA в Кав-

казькому регіоні відбувся 27 червня.

Кількома тижнями раніше, «Сальвадор Далі. Іnspiration» 

приніс вихованцям «Mix models» перше місце у жанрі теа-

тру моди та школи моделей на Міжнародному багатожанро-

вому мистецькому фестивалю-конкурсі «Супер Діти 2021», 

що проходив у Білій Церкві 22-24 травня.

Вітаємо чудових і талановитих дітей із заслуженими пе-

ремогами!

ЧЕРГОВІ ПЕРЕМОГИ «MIX MODELS»

30
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Школа моделей і естетичного виховання «Mix models» 

є організатором яскравих та креативних заходів: «Княгиня 

Кіровоградщини», «Міс Принцеса Кіровоградщини», «Зи-

мовий бал «Mix models», Міжнародний конкурс дизайне-

рів Fashion show «Мода без кордонів», «СтудМіс Кірово-

градщини», «New fashion model», «Сosplay party». Агенція 

«Mix models» співпрацює з багатьма дизайнерами та мод-

ними бутіками.

Всеукраїнська асоціація індустрії моди номінувала шко-

лу естетичного виховання «Mix models», як кращу модельну 

агенцію року на Всеукраїнську премію, що присуджуєть-

ся за професійні та творчі досягнення в галузі моди, а за-

сновницю школи моделей «Mix models» Олену Рудковську, 

за внесок у розвиток індустрії моди в Україні, було оголо-

шено головою філії у Кіровоградській області та волода-

рем премії Ukrainian Fashion Industry Awards «За вагомий 
внесок у розвиток індустрії моди в Україні».

Вагомим досягненням у роботі школи моделей є співро-

бітництво 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 екс-

курсійні поїздки до Польщі, Австрії, Чехії, Болгарії, Грузії, 

Італії та багатьох міст 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 на всіх, хто хоче 

заявити про себе, навчитися ефектно рухатися і позувати, 

доглядати за своєю зовнішністю, підкорювати подіуми і за-

войовувати захоплені погляди глядачів, брати участь в мо-

дельних конкурсах і фестивалях.

В світі немає обмежень, крім тих, які ти сам для 
себе встановлюєш! Відчуй свободу бути собою!
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КП «Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня» КОР 

запрошує жителів Кіровоградської області на санаторно-ку-

рортне лікування! Наш багатопрофільний санаторно-ку-

рортний заклад забезпечує високоефективне відновлення 

та реабілітацію при захворюваннях та травмах опорно-ру-

хового апарату, центральної та периферичної нервової 

системи, серцево-судинної системи, шлунково-кишково-

го тракту, захворювань шкіри.

Основний лікувальний фактор — цілюща мінеральна ра-

донова вода, яка має багатий хімічний склад в оптималь-

ному кількісному вираженні та газовий склад вуглекислий 

газ та радон.

Радонові процедури відпускаються у вигляді: радоно-

вих ван, витягнення хребта у басейні, контрастних ванн, 

кишкових промивань (гідроколонотерапія), гінекологічно-

го зрошення, гідромасажу ясен, перлинно-вихрової ванни. 

Під час прийому радонових ван, продукти розпаду радону 

утворюють на шкірі наліт. У цей період радон потрапляє 

в організм через шкіру, легені, слизові оболонки і благо-

творно діє на весь організм.

Спеціалістами лікарні розроблені та активно впрова-

джуються програми оздоровлення постковідного синдро-

му та «Детокс» — програма очищення організму із застосу-

ванням сучасних технологій, процедура «Плазмотерапія». 

Консультації надають лікарі вищої кваліфікаційної категорії.

Ми впевнені, що цілющі сили природи, наш досвід і знан-

ня допоможуть Вам поправити і зміцнити Ваше здоров’я.

ЗНАМ’ЯНСЬКА ОБЛАСНА БАЛЬНЕОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ

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
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Консультації

СПЛАТА ПОДАТКІВ ДО 
ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ ЗА І 
ПІВРІЧЧЯ ЗРОСЛА БІЛЬШЕ НІЖ 
НА ПІВМІЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ
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РИНКУ ПРАЦІ

ДОТАЦІЇ 
ПАСІЧНИКАМ — 2021
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ПРО ПРОГНОЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Європейським Союзом та його державами-членами 
Німеччиною, Фінляндією, Польщею та Естонією 
для підтримки реформи професійно-технічної 

освіти в Україні реалізується спільна програма “EU4Skills: 
кращі навички для сучасної України”. Програма підтримує 
реформу освіти з метою зробити навчання таким, що відпо-
відає вимогам ринку праці, та допомогти молоді та дорос-
лим реалізувати власний потенціал.

Програма має 3 компоненти — “Підвищення ефектив-
ності реформи професійно-технічної освіти”, “Покращення 
якості, привабливості профосвіти та збільшення її відпо-
відності потребам ринку праці”, “Модернізація інфраструк-
тури та обладнання”.

В рамках першого компонента, серед іншого, дослід-
жуються потреби ринку праці (в контексті професійно-тех-
нічної освіти).

Програма має польський пакет заходів, що провадиться 
Фондом міжнародної солідарності. До цих заходів долучи-
лась державна служба зайнятості — в 10 регіонах, у тому 
числі в Кіровоградській області, реалізується пілотний про-
єкт з відпрацювання методологічних підходів щодо роз-
робки прогнозних показників потреби в кадрах для фор-
мування регіонального замовлення на підготовку фахівців 
та робітничих кадрів.

Метою проведення обстеження регіонального ринку 
праці є підготовка комплексного звіту щодо стану та тен-
денцій розвитку регіонального ринку праці, його професій-
ної структури, поточної та перспективної потреби області 
в працівниках у професійному/кваліфікаційному розрізі.

Результати обстеження будуть спрямовані на:
підготовку пропозицій, рекомендацій щодо формування 

регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів;
інформаційну підтримку прийняття рішень щодо змісту 

та напрямів взаємодії з роботодавцями, інформування учнів 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо 
перспектив працевлаштування та інших рішень, пов’язаних 
з професійним навчанням.

Основними складовими проєкту є:
організація проведення проєкту;
вибіркове опитування роботодавців щодо професій-

ної структури кадрів, поточних та перспективних потреб 
у працівниках (за професіями, кваліфікаціями);

аналіз статистичних та адміністративних даних щодо 
професійної структури зайнятості, безробіття, обсягів під-
готовки та перепідготовки кадрів;

опитування випускників закладів професійної (профе-
сійно-технічної) освіти, що навчались в рамках регіональ-
ного замовлення;

експертне опитування щодо перспектив розвитку видів 
економічної діяльності області з найбільшою кількістю 
зайнятих, нових професій/кваліфікацій та їх потреби у роз-
різі кількісних та якісних показників (робота експертних 
фокус-груп);

узагальнення інформації.
Для проходження опитування представникам робото-

давців необхідно заповнити анкету в мережі Інтернет за 
посиланням, що надається працівником центру зайнятості. 
Це може зробити і працівник центру зайнятості, спілкую-
чись з керівником чи працівником кадрової служби (ейча-
ром) по телефону.

До анкети вноситься загальна інформація про кадровий 
склад роботодавця, про співпрацю з закладами професій-
но-технічної освіти, про прийом на роботу та звільнення 
працівників, перспективи прийму на роботу та можливі 
плани щодо звільнення працівників.

Консультації щодо заповнення анкети можливо отри-
мати у центрах зайнятості.

Розраховуємо, що роботодавці активно долучаться до 
заповнення анкет!

Також розраховуємо на залучення керівників підпри-
ємств, ейчарів, представників організацій роботодавців 
та інших фахівців у сфері трудових відносин до роботи 
в фокус-групах в якості експертів!

Кіровоградський обласний центр зайнятості
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Олександр Дозорець:
СПЛАТА ПОДАТКІВ ДО ЗВЕДЕНОГО 
БЮДЖЕТУ ЗА І ПІВРІЧЧЯ ЗРОСЛА БІЛЬШЕ 
НІЖ НА ПІВМІЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ

Як повідомив начальник Головного управління ДПС 
у Кіровоградській області Олександр Дозорець, 
з початку року рівень сплати податків до Зве-

деного бюджету склав 5,6 мільярдів гривень, що на 529,2 
мільйонів гривень або 10,4 відсотків перевищує показник 
аналогічного періоду 2020 року.

При цьому очільник обласного відомства зазначив, що 
за січень — червень 2021 року до державного бюджету 
спрямовано 2,5 мільярдів гривень, що на 136,7 мільйо-
нів гривень або 5,7 відсотків більше надходжень січня — 
червня 2020 року.

До місцевих бюджетів за відповідний період забезпе-
чено 3,1 мільярдів гривень. Це на 392,4 мільйонів гривень 
або 14,6 відсотків більше фактичних надходжень січня — 
червня 2020 року.

Основними джерелами формування зведеного бюджету 
залишаються:

податок на доходи фізичних осіб — 2,7 мільярди гривень;
податок на додану вартість — 1,2 мільярди гривень;
плата за землю — 0,4 мільярди гривень;
єдиний податок — 0,3 мільярди гривень;
податок на прибуток — 0,2 мільярди гривень.
З початку року єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування зібрано 2,5 мільярди гри-
вень, що перевищує показник аналогічного періоду мину-
лого року на 303,7 млн. грн або 13,7 відсотків.

Олександр Дозорець підкреслив, що завдяки сумлінному 
виконанню обов’язків по сплаті податків, плідній співпраці 
між платниками податків та податковою службою постійно 
зберігається системна позитивна динаміка наповнення 
бюджетів.
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Єгор Романюк:
ПЕРЕВІРКИ 
ПОДАТКОВОЇ 
СЛУЖБИ І ДЕРЖПРАЦІ 
ЩОДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ 
ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Надзвичайно актуальним питанням сьогодення 
залишається легалізація зайнятості та заробіт-
ної плати населення, оскільки саме від величини 

страхового стажу та розміру офіційної заробітної плати, 
з якої сплачені внески, залежить рівень соціального та пен-
сійного захисту людини.

Як зазначив заступник начальника Головного управління 
ДПС у Кіровоградській області Єгор Романюк, в рамках під-
писаного Меморандуму від 02.10.2020 року про співробіт-
ництво та партнерство між Державною службою з питань 
праці та ДПС України, узгоджено механізм спільної роботи 
щодо реалізації заходів, спрямованих на стимулювання 
платників податків та працівників до переходу від нефор-
мальних до задекларованих трудових відносин.

Головним управлінням ДПС у Кіровоградській області 
постійно здійснюється моніторинг ймовірних ризиків вико-
ристання праці неоформлених у встановленому порядку 
працівників.

Так, протягом січня — червня поточного року, за резуль-
татами контрольно-перевірочних заходів встановлені пору-
шення законодавства щодо оформлення трудових відносин 
з найманими особами та виявлено працю 14 неоформле-
них працівників. Відповідно до Порядку обміну інформа-
цією про відомості, що містять ознаки використання праці 
неоформлених працівників та порушень законодавства про 
працю матеріали перевірок передані до Управління Дер-
жпраці в Кіровоградській області, в наслідок чого тери-
торіальними органами Держпраці застосовано штрафних 
санкцій на суму — 726 тис. гривень.

Посадовець також наголосив, що критеріями визна-
чення високої вирогідності використання неоформлених 
працівників є:

Невідповідність кількості пpацівників pоботодавця обся-
гам виpобництва (виконаних pобіт, наданих послуг) до 
сеpедніх показників за відповідним видом економічної 
діяльності.

Наявність фактів поpушення поpядку офоpмлення тpу-
дових відносин, виявлених в ході здійснення контpолюю-
чих заходів оpганами ДПС.

Невідповідність кількості об’єктів за фоpмою № 20-ОПП 
«Повідомлення пpо об’єкти оподаткування або об’єкти, 

пов’язані з оподаткуванням або чеpез які пpовадиться 
діяльність» та кількості найманих пpацівників.

Наявність випадків невідповідності кількості одночасно 
пpацюючих pеєстpатоpів pозpахункових опеpацій (далі — 
PPО) кількості пpацівників pоботодавця із зазначенням pоз-
ташування PPО.

Частка пpацівників, залучених за договоpами цивіль-
но-пpавового хаpактеpу, пеpевищує частку пpацівників, 
що пpацюють за тpудовими договоpами (контpактами).

Відсутність найманих пpацівників у платників об’єктів 
тоpгівлі, сфеpи послуг, у яких наявні ліцензії на виpобни-
цтво, збеpігання та pеалізацію підакцизних товаpів.

Єгор Романюк акцентував увагу, що у разі офіційного 
працевлаштування держава гарантує працівнику:

визначені та закріплені трудовим договором умови 
праці (місце роботи, режим роботи, посадові обов’язки, 
заробітна плата);

виплату заробітної плати двічі на місяць, у розмірі не 
менше ніж мінімально встановлений законодавством;

можливість навчання, перенавчання, підвищення квалі-
фікації за рахунок роботодавця;

страховий стаж для отримання допомоги на випадок 
безробіття, пенсії;

право на оплачувані відпустки;
право на оплату листка непрацездатності в разі хво-

роби тощо.
Довідково: Відповідно до статті 265 Кодексу законів 

про працю України розмір санкції за використання праці 
одного неоформленого працівника складає 10 мінімальних 
заробітних плат, що у 2021 році становить 60 000 грн. Роз-
мір санкції збільшується в залежності від кількості вияв-
лених неоформлених працівників.

У разі вчинення такого порушення повторно протягом 
двох років розмір санкції збільшується до 30 мінімальних 
зарплат за кожного такого працівника, і становить 180 000 
гривень.

«Тож, звертаємо увагу платників податків на недо-
пущення використання незадекларованої праці. Незаде-
кларована праця наносить шкоду суспільству, державі 
та працівнику. Будьте свідомими — дотримуйтесь зако-
нодавства про працю»,  — додав на завершення заступник 
начальника ГУ ДПС в області Єгор Романюк.
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ДОТАЦІЇ ПАСІЧНИКАМ — 2021
Дотація за бджолосім’ї надається на безповоротній 

основі фізичним особам та суб’єктам господарювання, які 
є власниками бджолосімей, за наявні в поточному році від 
10 до 300 бджолосімей у розмірі 200 гривень за бджоло-
сім’ю. У разі наявності більше ніж 300 бджолосімей мак-
симальний розмір дотації ставить 60 000 гривень одному 
отримувачу.

Для отримання дотації за бджолосім’ї фізичні особи та 
суб’єкти господарювання, які є власниками бджолосімей, 
подають за місцезнаходженням пасіки до відповідної сіль-
ської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територі-
альної громади (далі — органи місцевого самоврядування) 
до 1 жовтня поточного року такі документи:

копію ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;
копію рішення про державну реєстрацію потужності;
копію довідки про відкриття поточного рахунка, вида-
ної банком (суб’єкти господарювання);
копію довідки або договору про відкриття рахунка в 
банку (фізичні особи);
копію паспорта громадянина України (фізичні особи);
довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність 
заборгованості з платежів, контроль за справлянням 
яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або 
електронній формі (суб’єкти господарювання);
копію звіту про виробництво продукції тваринництва та 
кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) 

на останню звітну дату на момент подання документів 
(суб’єкти господарювання, які є юридичними особами);
довідку, видану органом місцевого самоврядування, 
про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наяв-
них бджолосімей на останню звітну дату на момент 
подання документів (фізичні особи та фізичні особи — 
підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства).
Органи місцевого самоврядування до 10 жовтня склада-

ють відомість фізичних осіб та суб’єктів господарювання, 
які є власниками бджолосімей і мають право на отримання 
дотації за бджолосім’ї (далі — відомості на отримання дота-
ції за бджолосім’ї), за формою, встановленою Мінеконо-
міки, та подають її структурним підрозділам облдержад-
міністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань 
агропромислового розвитку.

Підставою для внесення до відомості на отримання дота-
ції за бджолосім’ї є реєстрація потужності фізичної особи 
або суб’єкта господарювання, які є власниками бджолосі-
мей, у Державному реєстрі потужностей операторів ринку.

За матеріалами департаменту АПР Кіровоградської ОДА



ЮРИДИЧНИЙ
КОНСАЛТИНГ

МАЙДАНЧИК
для проведення заходів 
на відкритому повітрі

Маркетингова підтримка компанії
Збільшення кількості продажів компанії
Iнтернет-маркетинг
Створення web-сайтів

КОМПЛЕКСНЕ ПРОСУВАННЯ 
ВАШОГО БІЗНЕСУ

Надання інформаційно-консультаційної підтримки 
малим та середнім підприємствам щодо співпраці та 
комунікацій з міжнародними партнерами
Супровід грантових проєктів

ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ

ПЕРЕКЛАДИ
текстів загальної тематики (статті, доповіді, листи, веб-сайти, 
літературні тексти)
документів для бізнесу (договори, звіти, бізнес-плани, інвестиційні 
проекти, бухгалтерська та митна документація)
технічної документації, що містить спеціалізовану 
термінологію (інструкції з експлуатації, технічні паспорти обладнання 
та транспортних засобів, схеми, таблиці, креслення)
документів фізичних осіб (паспорти, свідоцтва, посвідчення водія, 
трудові книжки, довідки та інші документи персонального характеру)
нормативної та юридичної документації (закони, постанови, 
рішення суду, нотаріальні документи).
медичних документів (епікризи, довідки, медичні картки та ін.)

Залучаємо дипломованих та досвідчених перекладачів та редакторів.
Використовуємо багатоступеневу систему перевірки відповідності перекладу 
оригіналу документа, стилістики та редагування тексту перекладу.
Пропонуємо гнучку систему знижок та різні форми оплати
для корпоративних замовників.
Точність перекладу завіряється печаткою Кіровоградської РТПП, 
а за необхідності засвідчується нотаріально.
Гарантуємо конфіденційність Ваших даних.

Надання інформаційно-консультаційної підтримки 
малим та середнім підприємствам щодо співпраці та 
комунікацій з міжнародними партнерами
Супровід грантових проєктів

ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ

ПЕРЕКЛАДИ
текстів загальної тематики (статті, доповіді, листи, веб-сайти, 
літературні тексти)
документів для бізнесу (договори, звіти, бізнес-плани, інвестиційні 
проекти, бухгалтерська та митна документація)
технічної документації, що містить спеціалізовану 
термінологію (інструкції з експлуатації, технічні паспорти обладнання 
та транспортних засобів, схеми, таблиці, креслення)
документів фізичних осіб (паспорти, свідоцтва, посвідчення водія, 
трудові книжки, довідки та інші документи персонального характеру)
нормативної та юридичної документації (закони, постанови, 
рішення суду, нотаріальні документи).
медичних документів (епікризи, довідки, медичні картки та ін.)

Залучаємо дипломованих та досвідчених перекладачів та редакторів.
Використовуємо багатоступеневу систему перевірки відповідності перекладу 
оригіналу документа, стилістики та редагування тексту перекладу.
Пропонуємо гнучку систему знижок та різні форми оплати
для корпоративних замовників.
Точність перекладу завіряється печаткою Кіровоградської РТПП, 
а за необхідності засвідчується нотаріально.
Гарантуємо конфіденційність Ваших даних.

ПОСЛУГИ КРТПП



Консультування та навчання з питань ЗЕД

Пошук іноземних бізнес-партнерів

Підготовка та супроводження контрактів

Супроводження митного оформлення

Оформлення карнетів АТА

Засвідчення документів комерційного характеру

Участь у виставках та реклама

Оформлення документів для отримання 
штрихової позначки

Оформлення сертифікатів походження товару 
при експорті товару в усі країни світу

Оформлення сертифіката вільної торгівлі

ПІДТРИМКА
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

ПОСЛУГИ
ЕКСПЕРТIВ

Навчання у сфері публічних закупівель

Документальний супровід публічних закупівель

Експертиза тендерної документації

Експертиза тендерної пропозиції

Оцінка правових підстав відхилення тендерної пропозиції

Оскарження тендеру

Надання експертних висновків про середньоринкові ціни

Консультаційна допомога у розміщенні інформації на 
веб-порталі з питань публічних закупівель: 
https://prozorro.gov.ua/

Засвідчений переклад документів тендеру

Забезпечення нормативно-правовими актами 
з питань публічних закупівель

Аудит закупівель

СУПРОВІД
ЗАКУПІВЕЛЬ
ProZorro

Семінари з актуальних питань податкового та 
трудового законодавства

Інформаційно-консультаційні послуги з 
електронного декларування осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави

Внесення СГД до Недержавного реєстру надійних 
партнерів з видачею сертифіката

Підготовка бізнесу до перевірок контролюючих 
органів: «Компетенція долає корупцію»

Тренінги з впровадження системи НАССР,
консультувння, 
внутрішній аудит

ФІНАНСОВО-
ІНФОРМАЦІЙНІ
ПОСЛУГИ

МАЙДАНЧИК
для проведення заходів 
на відкритому повітрі

Маркетингова підтримка компанії
Збільшення кількості продажів компанії
Iнтернет-маркетинг
Створення web-сайтів

КОМПЛЕКСНЕ ПРОСУВАННЯ 
ВАШОГО БІЗНЕСУ







Юридичні послуги

Форс-мажорні обставини

Третейський суд

Центр бізнес-медіації

Зовнішньоекономічна діяльність

Центр інф. підтримки бізнесу

Інвестиції та інновації

публічні закупівлі

Навчальний центр

Перекладацькі послуги

Сертифікація походження

Експертиза товарів

Оцінка майна

Штрихове кодування

Реєстрація торгової марки

Карнети АТА

Інформаційні послуги

Виставки

Реклама і PR

Конференц-сервіс

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


