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Нові ділові контакти та позитивні відгуки партнерів – найкращий результат будь-якого проекту, 
до організації та реалізації якого долучилася КРТПП. Так, традиційно виступивши співорганізатором 
Міжнародної виставки «AGROEXPO-2017», Палата та її репутація витримали чергову перевірку 
на міцність. 

Приємно, що «Покровський ярмарок», що відроджує самобутні традиції ярмаркування наших 
предків, стає не менш популярним за саму виставку, в рамках якої проходить. Цього року на ньому 
прагнули побувати з неменшим бажанням, ніж в Сорочинцях.

Члени КРТПП були активними учасниками цьогорічних виставки і ярмарку, а колективний стенд 
Палати довів, що підприємства регіону й надалі готові довіряти свою презентацію нашій команді.

Також, за підтримки Європейського Банку реконструкції та розвитку в Україні, на базі КРТПП по-
чав діяти Центр підтримки бізнесу, діяльність якого, в першу чергу, спрямована на вихід МСБ регіону 
на якісно новий рівень.

Та Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата та її члени не обмежуються лише роз-
витком бізнес-середовища регіону, демонструючи свою соціальну відповідальність та орієнтованість 
на громаду. Саме тому серед заходів та проектів, які підтримує Палата, є й соціальні та благодійні. 
Адже позитивний імідж – ознака надійності.

З повагою
Президент Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати

Постійні розвиток і пошук нових бізнес-ідей не спричинять потрібного ефек-
ту без довіри партнерів, яка багато в чому залежить від репутації. І чи не 
основним засобом формування позитивного іміджу організації є її діяльність, 
у тому числі участь у масштабних проектах та заходах.

Справи 
створюють 
імідж

Ірина Саєнко
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КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ

УГОРЩИНА

Угорська компанія «ESTRACO Кft.» зацікавлена 
в налагодженні співробітництва з вітчизняними 
виробниками соєвого борошна та макухи з низьким 
вмістом жиру та без ГМО. У разі зацікавленості щодо 
налагодження співпраці, звертатися до контактної 
особи компанії — Габор Чірска (керуючий дирек-
тор, володіє англійською та угорською мовами)
Адреса: Bořivojova 761/97, 130 00 Praha 
Tel.: +36 1 242 7549;  +36 30 201 4556
Fax: +36 1 242 7549
E-mail: gcsirszka@estraco.hu

ЄГИПЕТ

Єгипетська компанія PACHIN («Paints and 
Chemical Industries»), що спеціалізується 
на виготовленні різних видів архітектурних (де-
коративних), промислових, поліграфічних фарб 
та алкідних смол, зацікавлена у співробітництві 
з українськими компаніями. У разі зацікавленості 
щодо налагодження співпраці, звертатися 
до контактної особи компанії — Мохайддина Аб-
дельразека (директор, володіє англійською мовою)
Tel.: +20 1001527113
E-mail: purchasing@pachin.net

КАТАР

Катарська компанія «Al Qayed International 
Tents» зацікавлена у встановлені ділових 
зв’язків з вітчизняними виробниками ста-
левих і металічних будівельних виробів 
(конструкційної сталі). У разі зацікавленості 
щодо налагодження співробітництва, рекоменду-
вали б звертатися до представника вищезгаданої 
компанії — Самер Салюм (Mr. Samer Salloum)
Address: P.O. Box — 13793, Doha — Qatar
Tel.: +974 44666650 / 44666656
Fax: +974 44662211
E-mail: info@qayedtents.com

УГОРЩИНА

Угорська компанія «Irbex Кft.» шукає в Україні 
виробників бройлерів курчат з метою вста-
новлення можливої довгострокової співпраці 
з українськими партнерами щодо придбання 
замороженого філе грудки та стегон курчат 
у значних обсягах. Контактна особа — керую-
чий директор «Irbex Кft.» Ерно Беке (володіє 
угорською, англійською та російською мовами)
Tel.: +36 20 9445 755
E-mail: irbex@irbex.hu

НІМЕЧЧИНА

Німецька компанія «Jentschura International 
GmbH» зацікавлена в налагодженні ділових 
зв’язків з українськими постачальниками продуктів 
бджільництва, зокрема квіткового пилку (біо-
якості). У разі зацікавленості щодо налагоджен-
ня співробітництва із вищезгаданою компанією, 
просили б використовувати контактні дані:
Tel.: +49 (0) 253  497 440
Fax: +49 (0) 253 497 4 444
www.p-jentschura.com
E-mail: info@p-jentschura.de
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НОВИНИ України

ІНОЗЕМНИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ 
БІЗНЕСИ ОБ’ЄДНАЛИСЯ 
ЗАДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
КЛІМАТУ УКРАЇНИ

В Україні засновано Міжнародну раду палат і бізнес-асоціацій. Урочиста церемонія 
підписання меморандуму про її створення відбулася 19 квітня в Торгово-промисловій 
палаті України. Американсько-Українська ділова рада, Китайська торгова асоціація, 
Міжнародна турецько-українська бізнес-асоціація, Німецько-Українська торгово-
промислова палата, Торгово-промислова палата України та Франко-Українська 
торгово-промислова палата ухвалили рішення об’єднатися задля поліпшення умов 
для самоврядування бізнесу в Україні. Долучитися до спільноти висловила бажання й 
Британсько-Українська торгова палата.

Міжнародні торгові палати й асоціації іноземного 
бізнес у спільно захищатиму ть бізнес-інтереси 
іноземних і вітчизняних інвесторів в Україні, а також 
співпрацюватимуть із метою активізації та поглиблення 
рівня бізнес-діалогу з урядом.

Новоутворена платформа загалом об’єднує близь-
ко 9000 компаній, із яких 8 тисяч — члени ТПП 
України, що представляють національний бізнес, і май-
же тисяча іноземних інвесторів, які працюють в Україні.

«Сьогодні відбулась, без перебільшення, історична 
подія — бізнес-асоціації та двосторонні палати шести 
провідних країн, що входять у топ-10 основних інвесторів 
нашої держави — Франції, Німеччини, Китаю, Америки, 
Туреччини та, власне, України, об’єдналися. Коли бізнес 
об’єднується — його голос стає сильнішим. Новостворена 
Рада — дієва платформа для розв’язання низки проблем, які 
стоять перед українським бізнесом і які у співробітництві ми 
зможемо значно швидше й успішніше вирішити. Наша Рада 
відкрита для інших іноземних дво- та багатосторонніх па-
лат і бізнес-асоціацій, які поділяють наші цілі та принципи. 
Давайте разом працювати над створенням сприятливого 
бізнес-клімату», сказав Геннадій Чижиков, президент 
Торгово-промислової палати України.

Рада збиратиметься регулярно для обговорення ак-
туальних питань, рамкових умов для інвестування та го-
туватиме пропозиції уряду України щодо вдосконален-
ня можливостей самоврядування, економічної ситуації 
та бізнес-клімату, вирішення системних проблем, що за-
важають іноземним і вітчизняним інвесторам в Україні.

«Створення такого об’єднання зараз — як ніколи 

на часі. Рада буде всіляко підтримувати і розвивати 
напрями, які дають реальний економічний ефект для 
українського бізнесу», — сказав Морган Вільямс, прези-
дент Американсько-Української ділової ради.

«Підписання меморандуму в стінах ТПП України 
зміцнить діалог між українським та іноземним бізнесом, 
а створення Міжнародної ради палаті бізнес-асоціацій 
уже у найближчому майбутньому обіцяє позитивний вплив 
на українську економіку», — сказав Руслан Осипенко, 
виконавчий директор Китайської торгової асоціації.

«Туреччина й Україна зараз переживають «золотий 
період» економічних, туристичних і культурних взаємин. 
Уперше в історії бізнес-асоціації та торгові палати 
провідних країн об’єдналися для того, щоб спільними зусил-
лями покращувати бізнес-кліматі залучати інвестиції», — 
сказав Бурак Пехліван, голова Міжнародної турецько-
української бізнес-асоціації.

«Німеччина — один із основних інвесторів в Україні. 
У німецького бізнесу є золоте правило: не варто перекла-
дати відповідальність на уряд; бізнес має власноруч щодня 
змінювати ситуацію на краще. Міжнародна рада палаті 
бізнес-асоціацій в Україні покликана працювати у цьому 
напрямі — ми об’єднуємо голос бізнесу», — сказав Алек-
сандр Маркус, голова Німецько-Української торгово-
промислової палати.

«Наша мета — залучити більше інвесторів 
до України», — сказав Бертран Бар’є, член ради директорів 
Франко-Української торгово-промислової палати.

У заході також взяли участь керівники дипломатичних 
установ зарубіжних країн, що акредитованих в Україні.
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НОВИНИ України

ІРАН ТА УКРАЇНА 
ЗАЦІКАВЛЕНІ У 
СТВОРЕННІ СПІЛЬНИХ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ

Про це йшлося у ході зустрічі в ТПП України керівництва Палати з делегацією Ісламської 
Республіки Іран на чолі з головою Комісії сільського господарства, води та навколиш-
нього середовища ТПП провінції Ісфаган.

Ч л е н и  де л е га ц і ї  з а ц і к а в л е н і  у  в еде н н і 
екстериторіального сільського господарства, тобто 
в оренді сільськогосподарських угідь для вирощуван-
ня пшениці, кукурудзи, сої, рапсу та інших продуктів. 
Крім того, іранська сторона не проти купувати готову 
продукцію. Початкові цифри оренди — 5 тис. га. 
Амбіційний проект покликаний забезпечити ринок 
країн Перської затоки із високою потребою в про-
дуктах сільського господарства.

Сторони обговорили можливість викуповува-
ти готові сільгоспкомпанії та створювати спільні 
підприємства з українськими партнерами.

«Торгово-промислова палата — найкращий орган 
для подальшого просування такого проекту. Вірю, що 
вже найближчим часом матимемо позитивні конкретні 
результати і ця робота принесе успіх обом сторо-

нам. Продовжуємо поглиблювати українсько-іранський 
діалог, адже бізнесмени завжди знайдуть спільну мову 
швидше», — сказав президент ТПП України Геннадій 
Чижиков.

В Україні нині зареєстровано 40 компаній 
із  іранським капіта лом.  У зага льному ек-
спорт із України до Ісламської Республіки Іран 
сільськогосподарська та харчова продукція пере-
вищують 60%. Наразі Іран є активним імпортером 
українських зернових, які у структурі експорту знач-
но переважають іншу продукцію. Україна, як один 
із світових лідерів за експортом соняшникового 
насіння та олії, курятини, може запропонувати роз-
ширення експорту цукру, крохмалю.

За матеріалами сайту ТПП України
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2017
справжній бренд Кіровоградщини

З 20 по 23 вересня в обласному центрі проходила п’ята, ювілейна Міжнародна 
агропромислова виставка «AGROEXPO-2017» — найбільший та 
наймасштабніший  захід серед подібних в Україні. І ми пропонуємо Вашій 
увазі хроніку цьогорічної «AGROEXPO».

8 ЗОВНІШСЕРВІС    ●    3-2017|
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Учасниками ювілейної «AGROEXPO» за офіційною інформацією стали 
більше п’ятисот компаній з 10 країн світу. Серед них представники світових 
лідерів у виробництві сільськогосподарської техніки зі Сполучених Штатів 
Америки, Канади, Бразилії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі та інших країн.

Для відвідувачів виставкові площі цього року склали рекордні 100 тисяч 
квадратних метрів. Для учасників та гостей в перший день виставки були 

доступні статичні експозиції на відкритій виставковій площі 
та в критому павільйоні, виставка тваринництва, автомобільна 
виставка «Autoland», а також на ярмарковій сцені просто неба 
туристична виставка «Зелені садиби Кіровоградщини».

Слід зазначити, що свої новинки на виставці демонстрували 
не лише виробники сільгосптехніки, а й автомобільні дилери. Так, 
на виставці «Autoland», за словами фахівців, відбулося декілька 
всеукраїнських прем’єр.

день Перший: оновлення рекорду
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Ще до офіційного відкриття «AGROEXPO» 
в її рамках почала роботу Міжнародна конференція 
«Сімейні тваринницькі ферми — нові можливості 
та перспективи». А паралельно з урочистостями 
почалася панельна дискусія Міністерства аграрної 
політики та продовольства України на тему: «Розви-
ток вітчизняного машинобудування — для новітніх 
агротехнологій».

Зага лом же,  с тарт п’я т ій  Між народ ній 
агропромисловій виставці «AGROEXPO-2017» дали 
очільники області й міста. Голова ОДА Сергій Кузь-
менко, голова обласної ради Олександр Чорноіваненко 
та міський голова Андрій Райкович подякува-
ли оргкомітету виставки, в тому числі і торгово-
промисловій палаті, за високий рівень організації 
заходу, побажали учасникам плідної роботи, а гостям 
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день Другий: ярмарок, стронгмени та інвестфорум

Експозиції просто неба та в критому павільйоні, 
виставка тваринництва та автомобільна виставка, 
як і в перший день виставки, були доступні з дев’ятої 
години ранку. Так само, о дев’ятій, розпочав роботу 
«Покровський ярмарок».

Старт ярмаркуванню дали перший заступник го-
лови облдержадміністрації Сергій Коваленко, голова 
обласної ради Олександр Чорноіваненко та міський 
голова Андрій Райкович.

Цьогоріч «Покровський ярмарок» зібрав понад 
500 учасників з різних областей України, а саме: Івано-

Франківської, Тернопільської, Закарпатської, Волинської, 
Харківської, Дніпропетровської, Житомирської, 
Черкаської, Кіровоградської та інших. На ярмарку 
були представлені експозиції Кіровоградського рай-
ону та Соколівської ОТГ, Онуфріївського, Бобри-
нецького, Новомиргородського, Олександрівського, 
Новоукраїнського та Світловодського районів.

Як і в попередні роки, програмою заходу були 
передбачені цікаві сюрпризи та розваги, конкурси, 
виступи творчих колективів та широкий асортимент 
продовольчих та декоративних товарів.

виставки — приємних вражень. На урочистостях була 
присутня й президент Кіровоградської регіональної 
торгово-промислової палати Ірина Саєнко.

Символічну стрічку на знак офіційного початку 
заходу перерізали почесні гості разом з ініціатором 
виставки, головою ради асоціації «Украгромаш», 
а також головою наглядових рад компаній «Ельворті 
ГРУП» та «Гідросила ГРУП» Павлом Штутманом.

Майже одразу після офіційного відкриття 
с тарт у ва л и пол ьові  демонс т рац і ї  робот и 

сільськогосподарської техніки на, знову ж таки, ре-
кордних 60 тисячах квадратних метрах спеціального 
полігону, у безпосередній близькості до головних 
експозицій учасників.

Також, в перший день виставки відбулася ще одна 
панельна дискусія Міністерства аграрної політики 
та продовольства України. Тема: «Європейська мо-
дель допуску на ринок сільськогосподарської техніки. 
Питання експортно-імпортних операцій та реєстрації 
сільськогосподарської техніки».
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Родзинкою ж цьогорічного «Покровського яр-
марку» стало «Стронгмен-шоу» найсильніших 
атлетів України під керівництвом володаря титулу 
«Найсильніша людина світу 2004» Василя Вірастюка.

До конкурсів долучили глядачів та гостей заходу. 
А найбільш видовищною частиною змагань стала 
спроба встановлення рекорду України у категорії 
«Спорт, спеціальна підготовка» з перетягування 
трактора, агрегованого посівним комплексом за-
гальною вагою 27200 кг. Рекорд встановили атлети 
Олексій Новіков, Руслан Петруня, Сергій Пономарьов 
та Богдан Лук’яненко, які подолали дистанцію 3 метри 
7 сантиметрів. Рекорд було зафіксовано «Книгою 
рекордів України».

Головною подією ділової програми дру-
гого дня виставки став Міжнародний форум 
«Центральноукраїнський інвестиційний день», який 
зібрав на одному майданчику представників бізнесу, 
іноземних регіонів-партнерів, дипломатичних установ, 
а також ТППУ та низки регіональних ТПП.

Усі бажаючі, як і в перший день, могли відвідати 
полігон польової демонстрації роботи техніки, при-
гоститися смаколиками та придбати крафтові про-
дукти харчування.

день Третій: презентації, конкурси та призи

В одному з конференц-залів критого павільйону 
виставки юним відвідувачам виставки, а особливо 
абітурієнтам та їх батькам аграрні вищі навчальні   за-
клади презентували себе та свою діяльність в рамках 
освітнього ярмарку.

Відвідувачі ж «Покровського ярмарку» насолод-
жувалися традиційним конкурсом «Гapбуз-велетень», 
конкурсом на найкращий крафтовий сир — «Народ-
ний вибір», а також ще однією цьогорічною новин-
кою від організаторів та учасників виставки — шoу 
«Мийкa у бікіні».

У конкурсі на найбільший гарбуз переміг Валерій 
Помазан з селища Кожанка Київської області. Пере-
можний гарбуз важив 46,8 кг. За вирощеного велетня 
хазяїн отримав традиційний приз — 32-дюймовий 
телевізор.

Крім того, як і в попередні дні «AGROEXPO» 
діяли експозиції просто неба та в критому павільйоні, 
виставка тваринництва та автомобільна виставка, 
а також демонстраційний полігон та торгові ряди 
«Покровського ярмарку».
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На сцені «Покровського ярмарку» підбивали 
підсумки конкурсів «Покровська смакота», «Зелена 
краса» та «Народний митець», а у критому павільйоні 
пройшла підсумкова прес-конференція організаторів 
«AGROEXPO-2017».

За словами директора ТОВ «Украгроекспо» Ігоря 
Глібка, за перші три дні лише критий павільйон ви-
ставки відвідали 25 тисяч відвідувачів. У четвертому 
«Покровському ярмарку» взяли участь 530 учасників, 
а у самій виставці, за уточненою інформацією — по-
над 580 компаній.

Крім того, як повідомив голова ради асоціації 

«Украгромаш» Павло Штутман, на виставці діяла 
акція, в якій брали участь близько 10 компаній. Суть 
акційної пропозиції полягала в наступному: якщо 
покупець оформляє договір на поставку техніки, 
отримує знижку 5%, якщо одразу купує виставковий 
екземпляр — має знижку в 10%, оскільки виробник 
економить на транспортуванні.

Що ж стосується фінансового боку організації 
найбільшої в Україні виставки, то організаційні 
витрати повністю покрили внески учасників 
«AGROEXPO». Жодних коштів з обласного чи 
міського бюджетів на проведення заходу не виділяли.

Кількість учасників та гостей виставки в черговий раз довела 
актуальність та потрібність заходів аграрного спрямування для України. 
Більше того, на думку багатьох поважних гостей «AGROEXPO», її можна 

сміливо вважати одним з брендів Кіровоградської області.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОРУМ

Міжнародний форум «Центральноукраїнський інвестиційний день», який традиційно 
проходив в рамках виставки «AGROEXPO», зібрав на одному майданчику 
представників бізнесу, іноземних регіонів-партнерів та дипломатичних установ.

Захід організували Кіровоградська обласна дер-
жавна адміністрація та Кіровоградська регіональна 
торгово-промислова палата за підтримки Торгово-
промислової палати України та Кіровоградської 
обласної ради.

У церемонії урочистого відкриття форуму взяли 
участь перший заступник голови обласної державної 
адміністрації Сергій Коваленко, голова обласної 
ради Олександр Чорноіваненко, міський голова 
Андрій Райкович, Надзвичайний і Повноважний 
Посол Республіки Корея в Україні пан Лі Янг-Гу, 
Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки 
Македонія в Україні Столе Змейкоскі та народний 
депутат України Сергій Тарута.

Захід проводять з метою презентації досвіду 
іноземних регіонів, інвесторів та компаній, 
міжнародних фінансових організацій, програм 
міжнародної технічної допомоги із розвитку 
інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, 
розширення взаємовигідної співпраці із іноземними 
і вітчизняними партнерами, а також презентації 
інвестиційного потенціалу Кіровоградщини та виз-
начення пріоритетів співпраці в реальному секторі 
економіки, розвитку ІТ-технологій, розбудови 
інфраструктури в регіоні тощо.

До участі у форумі запросили представників 
іноземного та вітчизняного бізнесу, делегації 

із закордонних регіонів-партнерів області, торгово-
промислової палати України, а також представників 
проектів міжнародної технічної допомоги 
та міжнародних фінансових організацій, керівників 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Форум та виставку «AGROEXPO-2017», в рамках 
якої він проходив, відвідали також віце-президент 
ТПП України Ростислав Коробка, радник президента 
ТППУ Дмитро Вишневський, голова комітету агро-
промислового комплексу ТППУ Олег Юхновський, 
а також віце-президент Одеської РТПП Ірина Мис-
лицька.

Після урочистостей учасники форуму розпочали 
роботу в секції «Інвестиції: досвід та перспективи 
для партнерства». Учасники секційного засідання 
розглянули питання інвестиційної привабливості 
Кіровоградщини та, загалом, інвестиційне сере-
довище в Україні за оцінкою Європейської Бізнес 
Асоціації, інвестування в розвиток бізнесу, а також 
розширення українсько-китайського співробітництва 
у галузі сільського господарства, перспектив співпраці 
між Україною і Латвією у галузі авіаційної освіти, 
можливості розвитку канадсько-українського 
співробітництва в умовах зони вільної торгівлі та інше.

Після обговорення тематичних доповідей учас-
ники форуму оглянули експозиції Міжнародної 
агропромислової виставки «AGROEXPO-2017».
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Вже 263 роки минуло відтоді, як у сте-
пу над Інгулом збудували фортецю святої 
Єлисавети, навколо якої виникло місто, 
яке вже багато поколінь його жителів 
з гордістю називають «домом». 
Багатонаціональне, затишне й світле, 
воно стало рідним для багатьох видат-
них особистостей. Найцентральніший 
обласний центр України пережив часи 

падінь і злетів, перемог і руйнувань, 
розквіту й занепаду. У різні часи місто 
носило різні назви. Проте не назви, 
а люди, які в ньому проживають, ство-
рюють його неповторний образ. Саме 
тому традиційне вересневе святку-
вання Дня міста, набуваючи з кожним 
роком все більшого й більшого розмаху, 
орієнтоване, в першу чергу, на людей. 

День народження 
                 улюбленого міста

Виникнення сучасного Кро-
пивницького, як вже зазначалося, 
пов’язане з фортецею святої Єли-
савети на правому березі Інгулу 
до місця впадіння в нього річки 
Сугоклея.

Зручне розташування визна-
чило долю майбутнього міста. 
Міщанська слобода, навколо 
якої розрослось місто, з’явилась 
у 1753 році на протилежному від 
фортеці березі Інгулу. Поява сло-
боди стала наслідком створення 
Слобідського козацького полку, 
а основним стимулом її заселення 
став дозвіл на щорічне проведен-
ня чотирьох ярмарків та приїзд 
іноземців на ці ярмарки.

Перший ярмарок пройшов 
на території сучасного централь-

ного ринку 29 червня 1754 року, 
невдовзі після урочистого за-
кладання фортеці. Саме цей рік 
і вважають роком заснування мі-
ста, хоча в цих краях ще задовго 
до заснування фортеці вже існу-
вали зимові поселення козаків, 
а також селилися серби, хорвати, 
євреї та німці.

Історія нашого міста багата 
на події. Нині його знають да-
леко за межами України завдяки 
машинобудуванню, переробній 
промисловості, освітнім, куль-
турним та лікувальним закладам, 
хореографічним та музичним 
колективам. Саме на цих сферах 
життя міста, серед іншого, і стави-
ли акценти під час цьогорічного 
святкування його Дня на-

родження, адже організатори 
підготували цікаву й насичену 
святкову програму.

Урочисті події розпочали-
ся задовго до святкової дати: 
відбулися урочистості в різних 
мікрорайонах, відкрили нові 
та відремонтовані медичні закла-
ди, презентували іміджеве видан-
ня «Поема про місто».

Сам же святковий день розпо-
чався з легкоатлетичного та ве-
ло-кросу. Бігуни і велосипедисти 
стартували від Фортечних валів 
та пам’ятника Янголу-храните-
лю і зустрілися на площі перед 
міською радою, де естафету від 
них прийняли гімнастки, які про-
вели для усіх охочих майстер-клас 
з ранкової руханки.
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Аналогічно до спортсменів, 
на площі перед міською ра-
дою зустрілись урочисті ко-
лони жителів Фортечного 
і Подільського районів міста, які 
й дали офіційний старт урочисто-

стям.
Містян вітали керівники 

області й міста, народні депута-
ти України, почесні громадяни 
міста, члени виконкому, депутати 
міської ради, а також художні ко-
лективи міста.

Родзинкою цьогорічного 
святкування Дня міста стала 
рекордна шарлотка «Рум’яні 
щічки». Іменний пиріг, вагою 263 
кілограми, виготовила відомий 
кондитер Тетяна Кива, витратив-

ши на кулінарний шедевр май-
же три дні, близько двох тисяч 
яєць, 50 кілограмів борошна, 60 
кілограмів яблук та 40 кілограмів 
слив. Усі бажаючи мали змо-
гу посмакувати «Рум’яними 
щічками».

У день свого народження 
місто в черговий раз підтвердило 
статус танцювальної столиці 
України. 1500 вихованців 23 
хореографічних колективів об-

ласного центру пройшлися данс-
парадом від пам’ятника Янго-
лу-хранителю до площі Богдана 
Хмельницького. Крім того, в рам-
ках свята кожен ансамбль мав змо-
гу презентувати себе на одній з 14 
локацій в різних куточках міста.

Центральну пішохідну вули-
цю міста святковим настроєм 
наповнили учні, студенти, 
працівники установ і закладів, 
розміщених на Дворцовій, 
професійні й самодіяльні актори. 
Саме тут в святковий день діяли 
презентаційні квартали: «Ми-
стецький», «Професійний», 
«Студентський», «Квартал 
міських проектів» та «Квартал 
муз». Кожен квартал демонстру-
вав свої принади: фотороботи, 
технічні моделі, винаходи, смако-
лики, художні номери.       А біля 
Ковалівського парку свої досяг-
нення демонстрували місцеві то-
варовиробники.

Туди ж, до парку культури 
та відпочинку «Ковалівський», 
ближче до другої половини дня 
перемістився й епіцентр святку-
вання.

На виставці «Зробле-
но в нашому місті» містяни 
та гості міста знайомились 
з великим асортиментом товарів 
місцевих виробників та виро-
бами поліграфічної продукції, 
на фестивалі «Єдина роди-
на» — куштували страви різних 
національних кухонь та насолод-
жувались концертною програ-
мою.

Також в парку діяли «Казко-
ве містечко», виставка творів 
ужиткового мистецтва і народної 
кулінарії від квартальних 
комітетів, різноманітні майстер-
класи, в тому числі й за участю 
дітей з особливими потребами 
на «Алеї доброти». А шануваль-
ники активного відпочинку про-
бували свої сили у спортивно-
розважальних заходах.

Але й це ще не все. Вперше 
до Дня міста організували народні 
гуляння на Козачому острові. 
Там діяло «Козацьке містечко» 
з козацькими забавами, часту-
ванням, майстер-класами, ярмар-
ком, фото-зонами та виступами 
народних колективів і учасників 
національного шоу «Люті коза-
ки».

Також вперше майданчик 
на набережній Інгулу обра-
ли однією з музичних локацій 
святкової програми. І він став 
однією з найпопулярніших 
локацій цьогорічного відзначення 
дня народження обласного 
центру. Тут звучали популярні 
вітчизняні та світові музичні хіти 
у виконанні визнаних майстрів 
оркестрового і хорового ми-
стецтва.

Кульмінацією ж свята став 
великий святковий концерт 
на площі Героїв Майдану, учас-
никами якого окрім хедлайне-
ра — гурту «Антитіла» — стали 
й популярні місцеві колективи: 
«EFIR», «UP&UP» та «Garage 
Band».
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Участь в урочистостях взяли голова ОДА Сергій 
Кузьменко, голова правління обласного відділення 
УСПП Євген Бахмач, голова обласного об’єднання 
організацій роботодавців Павло Штутман та інші.

Серед нагороджених цього року була й президент 
КРТПП Ірина Саєнко. За значний внесок у розви-
ток Кіровоградської області вона отримала почесну 
відзнаку та медаль обласної організації роботодавців. 
І сама Ірина Анатоліївна долучилася до нагородження, 
вручивши підприємцям почесні відзнаки Торгово-
промислової палати України.

Зокрема, почесною нагородою Торгово-

ПРЕЗИДЕНТ КРТПП ВЗЯЛА УЧАСТЬ В УРОЧИСТОСТЯХ
З НАГОДИ ДНЯ ПІДПРИЄМЦЯ

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

промислової палати України «Золотий знак — 
Меркурій» було нагороджено генерального дирек-
тора ТОВ «Друкмаш-центр» Людмилу Шубіну, 
директора ТОВ «Імекс ЛТД» Тамару Самиляк 
та ФОП Сергія Піщанського.

Виробнича компанія «Друкмаш-центр» 
спеціалізується на виробництві засобів пересування для 
людей з частковою втратою функцій опорно-рухового 
апарата, протезів молочної залози та протезно-орто-
педичних виробів. З кожним роком номенклатура ви-
робництва технічних засобів реабілітації та протезів 
збільшується та удосконалюється.
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ТОВ «Імекс ЛТД» пройшло шлях від вузької 
спеціалізації до багатопланової видавничої діяльності 
та надання широкого спектру поліграфічних послуг. 
В арсеналі видавництва широко представлено на-
вчально-методичну, наукову літературу, підручники, 
наочні посібники, поетичні збірники самобутніх поетів 
Кіровоградщини. Крім того, постійне розширення ви-
робничих можливостей компанії дозволяє виконувати 
замовлення будь-якого рівня складності та обсягу за до-
сить короткі терміни.

ФОП Піщанський С . В.  спеціа лізується 
на виготовленні деревного вугілля з твердих сортів де-
ревини за сучасними технологіями. Продукція відповідає 
основним вимогам більшості світових і європейських 
стандартів, що дозволяє розраховувати на попит 
за межами України.

Почесну грамоту Президії Торгово-промислової 
палати України отримали директор ПП «Чеський 
Дворик» Володимир Фабрика, директор ТОВ «Мрія 
Є» Інна Чижик, директор ТОВ «М-Термінал» Дми-
тро Швець, голова приватного сільськогосподарського 
підприємства «Синюха» (с. Синюха, Новоархан-
гельський район) Ольга Голобородько, а також дирек-
тор сільськогосподарського товариства з обмеженою 
відповідальністю «Степ-Агро» (м. Новоукраїнка) 
Володимир Арсірій.

ПП «Чеський Дворик»  спеціа лізується 
на ресторанній діяльності, наданні послуг мобільного хар-
чування та оптовій торгівлі продуктами харчування.

Швейне підприємство «Мрія Є» надає послу-
ги з виготовлення швейних виробів високої якості. 
В арсеналі компанії є виробничі потужності сучасного 
швейного обладнання, що дозволяє випускати продукцію 
різного призначення.

ТОВ «М-Термінал» надає усі види митних послуг: 
оформлення митних декларацій, консультації з питань 
ЗЕД, розміщення вантажів для зберігання на скла-
дах тимчасового зберігання, стоянка транспортних 
засобів на митному терміналі, а також оформлення 
документів в контролюючих органах (санітарно-
епідеміологічна служба, екологічна служба, карантинна 
служба, органи сертифікації).

Приватне сільськогосподарське підприємство 
«Синюха» працює в галузі сільського господарства 
та спеціалізується на насіннєвому та товарному 
виробництві зернових та технічних культур.

Діяльність СТОВ «Степ-Агро» охоплює май-
же всі види сільського господарства: рослинництво, 
тваринництво, обслуговування сільськогосподарської 
техніки. А прихильники продукції компанії прожива-
ють не тільки в Новоукраїнці, а й далеко за її межами.
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В КРТПП ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ ПРЕДСТАВНИКІВ 
ДІЛОВИХ КІЛ КІРОВОГРАДЩИНИ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ 
М. СЮЙЧЖОУ КИТАЙСЬКОЇ ПРОВІНЦІЇ ЦЗЯНСУ

Зустріч проходила в рамках участі китайської делегації в Міжнародному 
інвестиційному форумі «Central Ukrainian ID-2017» та Міжнародній 
агропромисловій виставці «AGROEXPO-2017» і стала продовженням 
діалогу про співпрацю, розпочатого у квітні цього року під час візиту делегації 
Кіровоградської області до КНР.

Гостей зустріли заступник голови ОДА Андрій 
Коломійцев та президент КРТПП Ірина Саєнко, 
презентували регіон та роботу Палати.

У своєму вітальному слові Ірина Саєнко висловила 
сподівання на те, що даний візит стане не менш про-
дуктивним, ніж квітнева ділова поїздка представників 
Кіровоградщини до Китаю, коли було підписано 
меморандум про співпрацю між Кіровоградською 
регіональною торгово-промисловою палатою 
та Сюйчжоуською асоціацією промисловців 
і торговців.

До складу китайської делегації увійшли представ-
ники Сюйчжоуських комітету з питань сільського 
господарства, асоціації промисловців і торговців, 
науково-технічної сільськогосподарської компанії 
«Бішуйвань», водозберігаючої компанії «Хуаню-
ань», деревообробної компанії «АнЛянь», компанії 
інтелектуальних технологій «Хесмер», а також 
компанії офісного обладнання «ДіШен».

З метою обговорення питань подальшого роз-
гортання українсько-китайського співробітництва 

на регіональному рівні представники п’яти компаній 
області презентували колегам з КНР свою робо-
ту. Зокрема, делегацію м. Сюйчжоу ознайомили 
з роботою членів КРТПП ТОВ «Зерновик», ТДВ 
«Інтерресурси», ТОВ «ТД Агроліга», ТОВ «Три-
Стар» і ТОВ «ОФ Сапсан».

Основним видом діяльності ТОВ «Зерновик» є 
вирощування зернових і технічних культур. Крім того, 
2011 року на базі підприємства відкрили експеримен-
тальну лінію з виробництва пелетів, здатну виготов-
ляти до 2 тонн екологічно чистого палива з пшеничної 
та ячмінної соломи (відновлюваної та недорогої сиро-
вини) на годину.

ТДВ «Інтерресурси» є багатопрофільним 
підприємством, що займається виробництвом спек-
тра виробів для будівельної індустрії. Випуск продукції 
забезпечується кваліфікованим персоналом. Крім того, 
компанія бере активну участь в соціальних проектах 
міста та області.

ТОВ «ТД Агроліга» спеціалізується на ком-
плексному постачанні сільськогосподарської техніки, 
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оригінальних комплектуючих і запасних частин, а та-
кож посівного матеріалу та засобів захисту рослин 
і мікродобрив. А команда сервісної служби оперативно 
і якісно виконує ремонт техніки.

ТОВ «ТриСтар» — один з найбільших виробників 
кондитерських виробів. За більше ніж двадцять 
років постійного розвитку «ТриСтар» стало 
підприємством, продукція якого відома не лише в Україні, 
а й далеко за її межами. Основна мета компанії — ви-
пуск кондитерських виробів, що не шкодять здоров’ю.

ТОВ «ОФ Сапсан» працює в галузі проведення 
розслідувань та забезпечення безпеки.

Представники презентованих підприємств вис-
ловили готовність працювати на міжнародній арені 
та озвучили колегам з КНР варіанти співпраці.

Китайські делегати, у свою чергу, презентува-
ли себе і свої компанії, розповіли про продукцію, 
яку можуть запропонувати українським партнерам.         
Також представники м. Сюйчжоу говорили про повну 
готовність співпрацювати з бізнесом Кіровоградщини 
та своє бачення цієї співпраці, назвавши варіанти, 
напрямки й галузі, які їх цікавлять. Одним з варіантів 
може стати відкриття офіційного представництва 
Сюйчжоуського бізнесу в Україні.

Зустріч завершилася традиційним обміном 
сувенірами, після чого і гості, і господарі вирушили 
на відкриття Міжнародної агропромислової виставки 
«AGROEXPO-2017». Прес-служба / 20.09.2017
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У ПРИМІЩЕННІ КРТПП 
ПРОЙШОВ КИТАЙСЬКО-
УКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ
Форум, присвячений просуванню 
взаємовигідних інвестицій і торгівлі, 
відбувся 21 вересня і став резуль-
татом підписання Меморандуму 
про співробітництво між КРТПП 
та Центром сприяння інвестиціям 
китайської провінції Фуцзянь в червні 
нинішнього року.

В рамках вказаного Меморандуму Кіровоградщину 
відвідала китайська делегація на чолі з керівництвом 
Департаменту комерції провінції Фуцзянь. Метою 
візиту стала презентація провінції Фуцзянь, нала-
годження ділових стосунків з українським бізнесом 
та розвиток інвестиційної діяльності.

Учасників та гостей форуму зустріли заступник 
голови обласної державної адміністрації Андрій 
Коломійцев, віце-президент ТПП України Ростис-
лав Коробка і президент КРТПП Ірина Саєнко. Під 
час свого вітального слова представники обласної 
влади та торгово-промислових палат презентували 
Кіровоградщину, її промисловість та інвестиційний 

потенціал, а також напрямки роботи ТППУ 
та регіональної палати. А виконуючий обов’язки на-
чальника Кіровоградської митниці ДФС Євгеній 
Скібіцький розповів про зовнішньоекономічне 
співробітництво підприємств Кіровоградської області 
з китайськими партнерами.

Після презентації китайськими гостями провінції 
Фуцзянь та серії питань-відповідей віце-президент 
Одеської РТПП Ірина Мислицька та заступник на-
чальника відділу зовнішніх інвестицій та економічного 
співробітництва Департаменту комерції провінції 
Фуцзянь Го Сяофен підписали Меморандум про 
співпрацю між організаціями, які вони представляють.
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В ЦЕНТРІ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ 
ПРОЙШЛА КОНФЕРЕНЦІЯ, 
ПРИСВЯЧЕНА ОБ’ЄДНАННЯМ 
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

22 вересня 2017 року в обласно-
му центрі, в рамках ініціативи 
E U 4 B u s i n e s s  з а  п і д т р и м к и 
Європейського Банку реконструкції 
та розвитку в Україні, пройшла одно-
денна науково-практична конференція 
«Економічний ефект та соціальна 
значимість об’єднань фермерських го-
сподарств».

Захід відбувався в рамках діяльності міського 
Центру підтримки бізнесу, і його учасника-
ми стали більше ста землевласників, власників, 
керівників та управлінців малих та середніх 
сільськогосподарських компаній області, а також 
науковців провідних вищих навчальних закладів об-
ласного центру.

Першою учасників заходу привітала президент 
КРТПП Ірина Саєнко, побажавши їм конструктивної 
роботи протягом дня.

Розпочалася конференція зі вступного слова 
представниці Центру підтримки бізнесу, заснованому 
на базі КРТПП, Мілани Алимової, яка ознайомила 

присутніх з напрямками роботи структури, яку вона 
представляє.

Із вітальним словом до учасників конференції 
звернувся заступник голови обласної державної 
адміністрації Андрій Коломійцев, наголосив-
ши на важливості питань, які розглядатимуть-
ся на конференції, в розрізі аграрного статусу 
Кіровоградщини.

Представниця Європейського банку реконструкції 
та розвитку Людмила Войналович детально оз-
найомила присутніх з ініціативою EU4Business 
та інструментами ЄБРР для розвитку малого та серед-
нього бізнесу (фінансування, підтримка та навчання).

Актуальність тематики конференції, за словами 
організаторів, обумовлена зростаючою впливовою 
роллю малих та середніх підприємств в економіці 
України, більша частина яких належить до аграрного 
сектору економіки. Розвиток фермерських госпо-
дарств та особистих підприємств, а також реалізація 
проектів кооперативів вимагає нового концептуально-
го підходу до їх створення, розвитку та фінансування. 
Відповідно до теми заходу були запрошені й спікери.

Про концепцію розвитку фермерських господарств 
та сільськогосподарських кооперативів на 2018–2020 
роки доповідала представниця Міністерства аграрної 
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політики та продовольства України, заступник ди-
ректора департаменту — начальник відділу роз-
витку фермерства та приватного сектору на селі 
Світлана Павленко. Говорили, зокрема, про спря-
мування відповідної державної програми на ство-
рення організаційних, правових та фінансових 
передумов для розвитку фермерських господарств 
та сільськогосподарських кооперативів, покращен-
ня матеріально-фінансового становища сільського 
населення.

К е р і в н и к  « П е р ш о г о  у к р а ї н с ь к о г о 
сільськогосподарського кооперативу» Олександр 
Буюклі розказав присутнім про перспективні напрямки 
кооперації, поділився власним практичним досвідом.

Заступник голови «Всеукраїнської Аграрної Ради» 
Денис Марчук детально зупинився на питаннях ринку 
землі в Україні та земельної реформи, а також пер-
спективи боротьби із земельним рейдерством.

Актуальні питання земельних відносин при 
об’єднанні фермерських господарств з учасника-
ми заходу обговорив голова Комітету з земельного 
та аграрного права ААУ, директор центру земельного 
права Віктор Кобилянський, а позитивним досвідом 
розвитку зерносховищ та кооперативів в аграрному 
секторі, в рамках «Канадського кооперативного зер-
нового проекту» ділився виконавчий директор СОК 
«Зерно-Бунк» Володимир Різун.

Дискусійний формат заходу дозволив учасникам 
об’єктивно оцінити стан та перспективи розвитку 
фермерських господарств та особистих підприємств 
в регіоні, спільно виявити ефективні важелі стимулю-
вання розвитку кооперативного руху та шляхи покра-
щення логістики, якості та технології функціонування 
та розвитку об’єднань фермерських господарств.

Крім того, учасники конференції мали змогу ознай-
омитися та обмінятися досвідом із кращими практи-
ками реалізації проектів кооперативів в Україні й світі, 

а також отримати практичні рекомендації та досвід 
від визнаних експертів та успішних менеджерів.

За словами організаторів, конференція викликала 
неабиякий інтерес з боку представників МСБ регіону 
до Центру підтримки бізнесу та послуг, які він надає.

Нагадаємо, Центр підтримки бізнесу діє на базі 
Кіровоградської регіональної торгово-промислової 
палати.

Прес-служба / 22.09.2017
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В обласному центрі стартува-
ла інформаційно-роз’яснювальна 
кампанія щодо запроваджених 
механізмів державного контролю 
за дотриманням законодавства про 
працю та нових нюансів податкового 
контролю, ініційована регіональною 
торгово-промисловою палатою.

ВДОСКОНАЛЕНІ 
МЕХАНІЗМИ 
ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

23 червня у КРТПП пройшов безкоштовний 
семінар на тему: «Удосконалені механізми держав-
ного контролю», присвячений обговоренню змін 
у відповідних законодавчих актах України за період 
2017 року.

А к т у а л ь н і с т ь  з а х оду  п і д к р е с л ю є  т о й 
факт, що за період 2017 року податкове законодав-
ство та інші законодавчі акти України, що регулю-
ють правовідносини у податковій сфері та у сфері 
трудових відносин, зазнали певних змін, удоскона-
лено методи контролю, змінено деякі регуляторні 
акти. Серед іншого, уряд визначив порядок прове-
дення перевірок інспекторів праці, яким запровад-
жено нові підходи у відносинах держави та бізнесу, 
згідно з яким головними пріоритетами інспекторів 
визначені профілактична робота та консультування 
роботодавців.

Тригодинний семінар було умовно поділено на дві 
частини. Під час першої — учасники заходу обговори-
ли питання, запропоновані представниками головного 
управління Державної фіскальної служби в області.

Торкнулися, зокрема, тем податку на прибу-
ток, а саме: оновленої форми декларації та змін 
в оподаткуванні.

Говорили також про ПДВ-ньюанси, зміни до по-
рядку заповнення ПН, кодування згідно з УКТ ЗЕД 
і ДКПУ всіх товарів і послуг та нововведення в податко-
вому контролі-2017 (пересорт номенклатури товарів 

та послуг, відслідковування, комплексний контроль 
податкових ризиків з ПДВ, критерії оцінки ступенів 
ризику для призупинення реєстрації ПН, призупинен-
ня реєстрації ПН, процедура, сроки, наслідки, порядок 
оскарження рішення про блокування).

Окремо зупинились на питанні контролю 
фіскальної служби за дотриманням роботодавцями 
законодавства про працю.

Друга частина семінару була присвячена питанням, 
які роз’яснювали представники управління Держпраці 
у Кіровоградській області.

Говорили про новий порядок здійснення дер-
жавного контролю та державного нагляду за до-
держанням законодавства про працю юридичними 
та фізичними особами, які використовують най-
ману працю, інспекційні відвідування та невиїзні 
інспектування — підстави та порядок їх проведен-
ня, права інспектора та суб’єкта, що перевіряється, 
оформлення їх результатів, вжиття заходів.

Торкнулися й тем державного нагляду за законо-
давством про працю, повноважень органів місцевого 
самоврядування при здійсненні функцій державного 
контролю за дотриманням законодавства про працю, 
можливості проведення за бажанням роботодавця 
«аудиту» трудового законодавства, заходів впливу. 
А також практичної ситуації і результатів проведення 
перевірок роботодавців у 2017 році.
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Перший в країні захід такого спряму-
вання організували з метою налагод-
ження ефективного діалогу та пар-
тнерських відносин органів державної 
влади та місцевого самоврядуван-
ня з організаціями громадянського 
суспільства.

У КРТПП ВІДБУВСЯ 
ПЕРШИЙ ФОРУМ ЛІДЕРІВ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА ОБЛАСТІ

27 червня в приміщенні Кіровоградської 
регіональної торгово-промислової палати відбувся 
Форум лідерів громад янського суспільства 
Кіровоградщини, учасниками якого стало більше 
ста осіб.

Форум був організований Громадською радою 
при ОДА за підтримки управління комунікацій 
з громадськістю ОДА і став першим подібним за-
ходом не тільки на Кіровоградщині, а й в Україні.

Ідея його організації та проведення, за словами 
організаторів, обумовлена тим, що в останні роки 
зростає роль громадських активістів у різних сферах 
діяльності органів державної влади та місцевого само-
врядування. Актуальною також є участь громадянсь-
кого суспільства у впровадженні реформ.

Модерував захід голова Громадської ради при 
облдержадміністрації Олександр Гавриленко.

Форум проходив у форматі діалогу з першим за-
ступником голови ОДА Сергієм Коваленком, голо-

вою обласної ради Олександром Чорноіваненком, 
керівниками Громадських рад органів влади 
та лідерами громадської думки регіону.

Участь у Форумі взяла і голова правління 
Благодійного фонду підтримки українських 
військовослужбовців, який діє при КРТПП, член 
Громадської ради при ОДА, президент КРТПП Ірина 
Саєнко.

Для представників громадських організацій прове-
ли майстер-класи з написання проектних пропозицій, 
форм та методів діяльності інститутів громадянського 
суспільства для ефективного впливу на органи влади, 
антикорупційної діяльності та особливостей реалізації 
Закону України «Про захист персональних даних».

По завершенні Форуму кожен учасник отри-
мав свій план змін, який включає дії з реалізації 
Національної стратегії сприяння розвитку грома-
дянського суспільства, впровадження інструментів 
місцевої демократії та структурування власних цілей.
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30 червня 2017 року на базі Кіровоградської регіональної торгово-промислової па-
лати провели семінар «ЕСКО та енергоменеджмент — ефективні інструменти 

термомодернізації бюджетних установ».

ЯК ЗАЛУЧИТИ КОШТИ ДЛЯ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ 
СОЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОБЛАСТІ, РОЗПОВІДАЛИ В КРТПП

Захід за участі представників Державного агентства 
з енергоефективності та енергозбереження України 
та потенційних інвесторів-енергосервісних компаній 
організували Держенергоефективності спільно з Пред-
ставництвом Фонду ім. Ф. Еберта в Україні.

Мета — роз’яснити головним розпорядникам 
бюджетних коштів обласної державної адміністрації, 
районних державних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, керівникам бюджетних 
установ та місцевого бізнесу механізм укладення 
енергосервісних договорів.

Основними спікерами виступили радник Го-
лови Державного агентства з енергоефективності 

та енергозбереження України Олексій Корчміт та на-
чальник Управління енергетичного менеджменту 
та стандартизації Держенергоефективності Павло 
Ладецький.

Учасникам заходу роз’яснили переваги укла-
дення енергосервісних договорів для комплексної 
термомодернізації будівель бюджетних установ, а та-
кож особливості впровадження енергоменеджменту 
у бюджетній сфері.

Ключовими питаннями семінару були питання по-
вернення ЕСКО-інвестицій-2016 та перші заощаджен-
ня у бюджеті-2017, а також реалії енергоефективності 
без капіталовкладень.
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Комісія з відбору науково-дослідних 
розробок та винаходів та визна-
чення доцільності їх впровадження 
функціонує відповідно до Програми 
впровадження регіональних наукових 
досліджень у промислове виробницт-
во Кіровоградської області на 2017-
2020 роки, яка затверджена рішенням 
обласної ради від 19 травня 2017 року.

КОМІСІЯ З ВІДБОРУ РОЗРОБОК ТА ВИНАХОДІВ 
ПРОВЕЛА СВОЇ ЗАСІДАННЯ У КРТПП

На першому засіданні члени комісії розглянули 
пропозицію підприємства, яке має намір взяти участь 
у Програмі впровадження регіональних наукових 
досліджень у промислове виробництво області 
на найближчі роки.

Станом на дату засідання Комісії, 7 липня 2017 
року, надійшла тільки одна пропозиція від ПП 
«Астарта Груп» із вдосконалення причепного при-
строю бункера-накопичувача перевантажувального 
БНП-30.

На думку членів Комісії, вирішення поруше-
ного питання позитивно вплине на показники 
сільськогосподарських підприємств. Тож було при-
йнято рішення взяти заяву підприємства до розгляду.

Згідно із механізмом реалізації Програми обласна 

державна адміністрація внесла визначене Комісією за-
мовлення на конкурс серед наукових установ, від яких 
чекали пропозицій щодо можливих шляхів вирішення 
питання із наданням переліку науково-дослідних робіт 
та обсягів коштів на їх виконання.

Друге засідання Комісії, яке відбулося 1 серп-
ня, являло собою наступний етап реалізації заходів 
Програми впровадження регіональних наукових 
досліджень у промислове виробництво області. Участь 
у ньому взяла одна із заступників голови Комісії, 
президент регіональної торгово-промислової палати 
Ірина Саєнко.

Після першого засідання координатор з реалізації 
заходів Програми — департамент інфраструктури 
та промисловості обласної державної адміністрації — 
підготував та розмістив оголошення про конкурс 
на сайті департаменту, Кіровоградської регіональної 
торгово-промислової палати, а також надіслав науко-
вим установам області, що працюють за напрямом 
машинобудування.

П р о п о з и ц і я  н а д і й ш л а  т і л ь к и  в і д 
Центральноукраїнського національного технічного 
університету. І після озвучення представником вишу 
пропозиція була підтримана членами Комісії та пред-
ставником ПП «Астарта груп».

Таким чином, ЦНТУ визначили переможцем з да-
ного завдання і попросили надати детальний кошто-
рис департаменту інфраструктури та промисловості 
обласної державної адміністрації.
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Близько сотні активістів взяли 
участь в одноденному молодіжному 
форумі «Молодь Кіровоградщини: 
здобутки, проблеми, перспективи», 
який відбувся 15 серпня 2017 року  та 
був приурочений до відзначення 26-ї 
річниці незалежності України.

У КРТПП ОБГОВОРИЛИ 
ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
МОЛОДІ РЕГІОНУ

Відкрили захід перший заступник голови 
Кіровоградської ОДА Сергій Коваленко, начальник 
відділу регіональної молодіжної політики та підтримки 
ініціатив молоді департаменту молодіжної політики 
Міністерства молоді та спорту України Марія Кар-
чевич та заступник начальника управління освіти, 
науки, молоді та спорту Кіровоградської ОДА Уляна 
Соколенко.

У своїх виступах під час відкриття Форуму почесні 
гості наголосили на важливості участі молоді в житті 
держави.

«Молодь — рушійна сила змін в країні. І такий 
інтерактивний формат заходу дозволяє ефективно 
визначити проблеми, які потребують втручання вла-
ди», — зазначив у своєму вітальному слові Сергій 
Коваленко.

Марія Карчевич, як представниця профільного 
міністерства, окреслила коло пріоритетів державної 
політики у молодіжній сфері. Зокрема, закликала 
присутніх ознайомитися та можливо внести свої 
пропозиції до нового законопроекту «Про молодь», 
який збираються вносити на розгляд Верховної Ради.

Учасники Форуму у своїх виступах торкнулися тем 
внеску молодих громадян у становлення української 
державності, новітніх тенденцій та ефективних форм 
реалізації державної молодіжної політики, а також 
здобутків та проблем молоді Кіровоградщини у різних 
суспільних сферах.

Серед іншого, присутнім були представлені ре-
зультати соціологічного дослідження проблем та по-
треб молоді регіону, робота молодіжного проекту 
«U-Report» та Черкаського молодіжного центру. 
Крім того, на прикладі Новоукраїнської ОТГ пред-
ставили результати реалізації молодіжної політики 
в умовах децентралізації.

Завершальна частина заходу складалася з виступів 
на теми реалізації цільових програм, ролі молодіжних 
громадських організацій в житті громад, формуван-
ня патріотизму, популяризації здорового способу 
життя тощо.

Наприкінці Форуму були презентовані результати 
роботи учасників та винесена відповідна резолюція, 
яку мають представити на всеукраїнському рівні.
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НОВІ ЧЛЕНИ ПАЛАТИ
ФОП МІСЬКО КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ 

Керівник — Місько Костянтин Васильович 
 тел. (096) 017-95-18; (095) 517-93-57
 mercipan.com.ua
 E-mail: igorvitkovskiy7@gmail.com
 25006, м.Кропивницький
 вул. Преображенська, 27-А
Виробництво готових страв, кондитерських 
виробів, обслуговування напоями, надання 
в оренду приміщень, оптова торгівля, 
організація відпочинку та розваг.

ПРАТ «СК «ВЕЛТЛІНЕР» 

Голова правління — Лахно Юрій Олександрович 
 тел. (050) 341-13-82; (097) 576-45-30;
 (044) 482-42-83 
 www.velt.com.ua 
 E-mail: vitkevich@velt.com.ua; 
  office@velt.com.ua
 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 
 1в, 4 поверх
 25006, м. Кропивницький
 вул. Гоголя, 90/61
Всі види добровільного або обовязкового 
страхування (крім добровільного 
страхування життя).

ТОВ «АТС УКРАЇНА»

Генеральний директор — Соловйова 
Олена В’ячеславівна
 тел. (0522) 271-535, 271-565; 
 (050) 441-15-15
 www.ats-ukraine.com 
 E-mail: atsukraine@ukr.net
 25014, м. Кропивницький, 
 смт. Нове, вул. Мурманська, 37-т
Експорт меду натурального

ПРАТ «КИЙ АВІА», КРОПИВНИЦЬКА ФІЛІЯ 

Директор — Меланич Юлія Ігорівна
 тел. (0522) 222-471; (095) 092-74-72
 www.kiyavia.com
 E-mail: melanich@kiyavia.com
 25006, м. Кропивницький
 вул. Острівська, 2
Продаж авіаційних перевезень;
туристичні та супутні послуги;
корпоративне обслуговування бізнес подорожей;
організація та проведення заходів (MICE)

ТОВ «ОФ САПСАН» 

Директор — Василенко Ганна Михайлівна
 тел. (0522) 270-343; 
 (095) 510-80-08; (063) 317-73-22
 E-mail: uryleg@gmail.com
 25015, м. Кропивницький
 вул. Єгорова,40, оф. 204
Будівництво; 
Оптова торгівля будматеріалами, обладнанням.
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Науково-виробнича фірма «КІТ» — підприємство з багаторічною історією 
та безцінним досвідом роботи з проектами будь-якої складності. Компанія 
спеціалізується на виробництві й продажі POS-матеріалів*, а також виготовленні 
рекламного і торгового устаткування. А якість продукції НПФ «КІТ» заво-
ювала довіру багатьох компаній, відомих як в Україні, так і далеко за її межами.

ЯК ЗРОБИТИ БРЕНД ВПІЗНАВАНИМ

З моменту заснування у 1991 році керівництво 
НВФ «КІТ» поставило собі за мету постійний роз-
виток виробництва й сервісу. Більше 20 років, а саме 
з 1996 року, підприємство займається розробкою, 
виробництвом і продажем POS-матеріалів: навісних, 
підлогових, настільних дисплеїв, інформаційних, 
презентаційних, рекламних, виставкових, накопичу-
вальних стійок, а також стандартного і нестандарт-
ного мерчендайзингового обладнання, складських 
стійок, стендів та стелажів, піддонів та підставок, 
сітчастих контейнерів.

Інструментальне виробництво також є одним 

з основних виробничих напрямків НВФ «КІТ». 
Підприємство спеціалізується на проектуванні 
і виготовленні різної технологічної оснастки 
з різноманітною геометрією формотворчих елементів. 
Зокрема, спеціалізація компанії включає виробництво 
технологічного оснащення для лиття пластмас, кольо-
рових сплавів, обробки листового металу методом хо-
лодного листового штампування. Крім того, пропонує 
повний спектр послуг в області проектування, виго-
товлення і обслуговування штампів та прес-форм. 
Можливе, навіть, виготовлення оснащення згідно 
з вже існуючою конструкторською документацією.

*POS-матеріали – це матеріали, які сприяють просуванню бренду чи товару в місцях продажів.
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ЗНАЄ,
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Проектування і виготовлення всієї продукції 
здійснюється із застосуванням сучасних CAD/CAM/
CAE систем. Обладнання, яке використовується 
на виробництві, забезпечує повний цикл виробницт-
ва, включаючи електроерозійну і термічну обробки. 
З метою полегшення обслуговування і підвищення 
ремонтопридатності, оснащення комплектується 
стандартизованими елементами виробництва відомих 
компаній.

Потужний конструкторський та інженерний 
потенціал дозволяє реалізовувати проекти з опти-
мальними витратами часових та матеріальних ресурсів. 
А володіння повним технологічним циклом виробницт-
ва дає можливість виконувати всі роботи якісно і вчас-
но, з повним контролем на всіх етапах виробництва.

Завдяки багаторічному досвіду та умінню в обробці 
різноманітних матеріалів, нинішнє виробництво 
компанії здатне виготовляти вироби від простих 
гачків і підставок до ливарних форм і високоточного 
інструменту. А найголовніше те, що використання 
продукції підприємства приносить свої плоди. Адже 
висока якість і сучасний дизайн виробів задовольнять 
найвибагливіших замовників. Як результат, асорти-
мент продукції, а також кількість партнерів та клієнтів 
НПФ «КІТ» зростають з кожним роком.

Нині в компанії працює понад 300 співробітників, 
фірма має філію в Києві, активно працює на ринках 
країн СНД та Європи. Основне ж виробництво знахо-
диться в обласному центрі Кіровоградщини і займає 
територію загальною площею 4 гектари.

Повну інформацію про підприємство 
можна знайти на його офіційній сторінці: 

www.kit.kr.ua

Адреса компанії: 25011, Україна, 
м. Кропивницький, вул. Гене-

рала Родимцева, 87г 
Teлефон: +38 (0522) 35-17-10 

Фaкс: +38 (0522) 35-62-50
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ПАТ «НВП «Радій» — компанія-лідер на українському ринку обладнання для атомних 
електростанцій. Вже більш ніж 60 років підприємство розробляє і випускає електронну 
продукцію для українських замовників, а також успішно експортує її за кордон. Вироби, які 
випускаються на «Радії», давно зарекомендували себе як якісні та надійні. Декілька років 
назад «Радій» почав розвивати нову перспективну лінію виробництва — енергоефективні 
світлодіодні світильники. Про цю продукцію та її основні переваги розповів директор з мар-

кетингу, постачання та збуту ПАТ «НВП «Радій» Олександр Кожин.

НОВІ 
ПЕРСПЕКТИВИ

Чому ПАТ «НВП« Радій» вирішило налагоди-
ти випуск світлодіодних світильників? Як виникла 
ця ідея?

З огляду на перспективність світлодіодного 
освітлення,  наше пі д приємс т во не могло 
не зацікавитися цією областю. Загальновідомим 
фактом є те, що застосування таких світильників 
дає можливість споживачеві знизити витрати 
на електроенергію більш ніж в 4–5 разів і збільшити 
термін експлуатації світильників до 25 років.

У 2011 році в рамках державної цільової науково-
технічної програми «Розробка і впровадження 
енергозберігаючих світлодіодних джерел світла 
та освітлювальних систем на їх основі» ми розро-
били і почали серійно випускати енергозберігаючі 
світлодіодні світильники д ля зовнішнього 
та внутрішнього освітлення.

Сьогодні на підприємстві випускаються більш 
ніж 1970 моделей енергозберігаючих світлодіодних 
світильників різних типів застосування. Як бачите, асор-
тимент досить солідний і з кожним роком збільшується.
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Чи складно було вийти на цей ринок? У чому Ви 
бачите головну конкурентну перевагу продукції 
«Радія»?

Досвід нашого підприємства у виробництві 
радіоелектроніки дозволяє нам виробляти надійні 
та якісні електротехнічні вироби, у тому числі й 
енергозберігаючі світлодіодні світильники і їх ком-
поненти. Усі світильники мають сертифікат УкрСЕ-
ПРО та пройшли повний цикл сертифікаційних 
випробувань на відповідність європейським вимо-
гам з електробезпеки, електромагнітної сумісності 
та фотобіологічної безпеки.

Щоб не заплутатися в ринковому різноманітті 
та самостійно оцінити парамет ри і  якість 
світлодіодних світильників, пораджу в першу чергу 
звертати увагу на енергоефективність. Цей параметр 
показує величину світлового потоку, випромінюваного 
джерелом світла при споживанні 1 Вт електричної 
енергії.

Нині показник енергоефективності світильників 
виробництва ПАТ «НВП «Радій» складає до 170 
люмен на ватт. Як показала виставка в німецькому 
Франкфурті-на-Майні, багато світових виробників 
світлодіодних світильників досягли показника 
енергоефективності лише близько 110 люмен на ватт. 
Енергоефективність найвищого рівня — ось у чому 
наша сила.
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Асортимент світлодіодних світильників з кож-
ним роком збільшується. Ви підлаштовуєтесь 
під бажання клієнтів чи самі формуєте ринкову 
пропозицію?

Ми намагаємось балансувати. Пропонуємо 
клієнтам нові розробки, а потім чекаємо зворотно-
го зв’язку від них. Але варто відзначити, що у ПАТ 
«НВП «Радій» достатньо матеріально-технічної 
бази для проектування й виробництва світильників 
відповідно до будь-якого технічного завдання за-
мовника.

Як і де можуть використовуватися світлодіодні 
світильники виробництва ПАТ «НВП« Радій» 
в сучасній міській інфраструктурі? Чи є вигода 
в заміні поточного міського освітлення?

Світильники ПАТ «НВП «Радій» можуть засто-
совуватися для освітлення промислових підприємств 
і площ, спеціалізованих об’єктів з високими вимогами 
до вибухобезпеки, рівня запиленості, вібростійкості 
і таке інше. Безумовно, світильники виробництва 
ПАТ «НВП «Радій» успішно застосовуються при 
освітленні вулиць і доріг. Широкий асортимент спро-
ектованих для вуличного освітлення світильників 
дозволяє задовольнити будь-які бажання клієнта.

Замінивши застарілі прилади на світильники на-
шого виробництва, замовник зможе отримати дуже 
високі показники рівня освітленості при дуже низь-
кому споживанні електроенергії.

З а р а з  б а г а т о  г о в о р я т ь  п р о  к о -
р и с т ь  с в і т л од і од н о г о  о с в і т л е н н я  д л я 
сільськогосподарських підприємств. Чи працюєте 
ви в цьому напрямку?

Безперечно. Вже більше трьох років наша компанія 
займає позицію надійного партнера для таких великих 
сільськогосподарських та промислових підприємств, 
як «Миронівський хлібопродукт», «Глобинсь-
кий м’ясо-молочний комплекс», «Володимир-Во-
линська птахофабрика», «Агро-Рось», «Астар-
та», «Нібулон», «Метінвест», «Укрзалізниця», 
«Інтерпайп» та багато інших. Наша продукція вста-
новлена у морських портах України та на вулицях 
багатьох вітчизняних міст.

Чи користується світлодіодна продукція 
«Радію» попитом за межами України? Які кро-
ки ви робите для виходу на міжнародний ринок?

У нас є значні успіхи у цьому напрямку. За останні 
кілька років були здійснені поставки продукції 
до Німеччини, Польщі. Більше того, у минулому 
році було відкрито представництво нашої компанії 
в Польщі.

Які плани має «Радій» на найближче майбутнє, 
на 2018 рік?

Без сумнівів, ми продовжимо активне просуван-
ня світлодіодних світильників нашого виробництва 
на міжнародному ринку та в Україні. Наша головна 
мета — постійний ефективний розвиток й невпинне 
покращення якості продукції.
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Про якість продукції та рівень підприємства свідчить той факт, що його партне-
рами є компанії зі світовим ім’ям. А «Євробуд» виготовляє пінопласт під брендами 
BauGut – для мережі будівельних гіпермаркетів «Епіцентр», а також Ceresit – для 
всесвітньо відомого виробника будматеріалів, зазначає керівник відділу продажів 

пінопласту та аксесуарів для утеплення компанії «Євробуд» Іван Король. 

ЄВРОБУД: ЗАТИШОК І ТЕПЛО У ВАШИХ ДОМІВКАХ

Компанія «Євробуд» заснована у 2004 році 
і на сьогодні є одним з лідерів українського рин-
ку по виготовленню пінополістирольних плит 
(пінопласту), а також їх гуртовому та роздрібному 
продажу.

Окрім того, «Євробуд» є одним з небагатьох 
українських виробників, якість продукції яко-
го перевірена та підтверджена незалежними й 
офіційними державними структурами. Компанія має 
повний набір необхідних документів на продукцію, 
яку виробляє, — сертифікати, протоколи й експертні 
висновки за підсумками лабораторних випробувань.

Фахівці компанії прискіпливо стежать за якістю 
продукції. Використання сировини іноземних 
виробників гарантує стандарти якості кінцевої 
продукції фактично ще до того, як розпочато цикл 
виробництва. А реалізовані на сучасному обладнанні 
інноваційні технології дозволяють контролювати 
процес виробництва на всіх його стадіях.

Пінопласт складається з вуглецю та водню, що 
забезпечує високу екологічну чистоту матеріалу. 
Він не отруйний, не утворює пилу, не має запаху 
та не виділяє токсичні речовини. В сировині продукції 
компанії «Євробуд» застосовується газ пентан. 
Він так само, як інші гази (алкан, метан) постійно 
утворюється в ході природних процесів. В атмосфері 
ці гази розкладаються дуже швидко, не завдаючи 
шкоди навколишньому середовищу, а тому в готовій 
продукції він повністю відсутній.

У березні 2014 року органом сертифікації 
продукції ВГО «Жива планета» були закінчені випро-
бування продукції компанії «Євробуд». В результаті 
випробувань компанією було отримано сертифікат 
відповідності та право застосування українського 
знаку екологічного маркування «Зелений журавлик», 
який підтверджує те, що продукція компанії відповідає 
вимогам екологічних критеріїв оцінки життєвого 
циклу продукції.
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«Євробуд» виготовляє пінополістирольні плити 
різних марок, а також спінену гранулу. Бічна кромка 
може виготовлятись рівною і фрезерованою. Асорти-
мент містить плити стандартних розмірів, та можливе 
й виготовлення плит за індивідуальним замовленням.

В компанії також можна замовити всі необхідні 
матеріали та аксесуари для якісного утеплення: дю-
беля для кріплення пінопласту, склосітку штукатурну 
армувальну, алюмінієву цокольну планку, кутник 
перфорований з сіткою, клеєві суміші та штукатурки.

Детальніше ознайомитись з усіма фізико-
технічними характаристиками продукції, інформацією 
про застосування тих чи інших марок, а також зі всією 
дозвільною та технічною документацією можна 
на сайті компанії: www.eurobud.ua

Компанія є членом Асоціації «Виробники 
пінопласту», яка є представником основних гравців 
на ринку пінополістирольних утеплювачів, а та-
кож учасником програми IQ energy, розробленої 
Європейським банком реконструкції та розвитку 
(фінансовий інструмент для сприяння удосконален-
ням у сфері енергоефективності в житловому секторі 
України відповідно до європейських стандартів). 
Розмір компенсації за цією програмою з серпня 2017  
року становить 35%.

Співробітники компанії завжди готові надати 
професійну консультацію, допомогти підібрати пра-
вильну марку пінопласту та його необхідну мінімальну 
товщину для правильного та якісного утеплення.

Керівник відділу продажів пінопласту та 
аксесуарів для утеплення — Король Іван Васильович

Утепляйтесь пінопластом EurobudTM,
економте тепло і гроші!

І нехай у ваших домівках завжди буде 
затишно й тепло!
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Заснований у 1954 році олександрійський електромеханічний завод «ЕТАЛ» є 
одним з найбільших виробників електротехнічної продукції в країнах СНД.

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ, ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ

На сьогодні підприємство складається з трьох 
виробництв: виробництво контактної апаратури, 
виробництво друкованих плат та виробництво си-
стем управління.

Сучасне обладнання Франції, Німеччини, 
Бельгії, Великобританії, США, а також передова 
технологія, що поєднується з жорстким технічним 
контролем, дозволяють випускати високоякісну 
контактну апаратуру: контактори і електромагнітні 
пускачі серії ПМЛ на струми від 10 до 400А, 
реверсивні та нереверсивні, відкриті й закриті 
в «оболонці», з тепловим реле і обмежувачами пере-
напруги, кнопки й перемикачі серії КЕА, кнопкові 
пости ПКЕА, світлові індикатори СКЕА.

Крім того, саме зараз проводиться модернізація 
магнітних пускачів із використанням оригінальних ди-
зайнерських рішень і заміною пластмас на екологічно 
безпечні види, розробляється новий вид кнопок КЕА.

Вся продукція підприємства, в тому числі й пере-
рахована нижче, відповідає вимогам міжнародних 
стандартів. Серед продукції «ЕТАЛу» є також 
наступні одиниці:

— Друковані плати (до 20 шарів): до 5 класу 
складності, електроконтроль 100%, збірка й контроль 
друкованих плат, в тому числі SMD- монтаж.

— Мембранні клавіатури, лицьові панелі: 
клавіат урні панелі з рельєфними кнопками 
на жорсткій основі, клавіатури з тактильним ефектом, 

клавіатури зі світлодіодним підсвічуванням, лицьові 
й накладні панелі.

— Низьковольтні комплектні пристрої: ящики 
з понижуючим трансформатором (ЯТП-0,25), ящики 
розриву (ЯР, ЯРП, ЯПР, ЯПРП), ящики силові ЯБ-
ПВУ (з блоком «рубильник-запобіжник»), пристрої 
ввідно-розподільні, шафи та ящики компенсації 
реактивної потужності (ШКРМ, ЯКРМ), шафи 
монтажні каркасні (ШМК 1.1, ШМК 1.2), транс-
форматори (однофазні — потужністю від 0,063 
до 1,0 кВА, трифазні потужністю від 0,16 до 4,0 кВА, 
трансформатори ТТ потужністю від 6,00 до 25,0 
кВА), дроселі однофазні ДСА, ДС, ДШЛ і трифазні 
реактори ДРА.
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Також підприємство займається розробкою 
та виготовленням системи управління складни-
ми технологічними процесами для АЕС, ТЕЦ, 
металургійних комбінатів, підприємств машинобу-
дування, а також є корпоративним постачальником 
обладнання НАЕК «Енергоатом».

Крім того, для покращення роботи ліфтового го-
сподарства та забезпечення надійної та безпечної 
експлуатації ліфтів освоєно випуск релейних 
пристроїв управління пасажирськими ліфтами «То-
поль».

Для просування продукції на ринок ЕМЗ «ЕТАЛ» 
має мережу дилерів і дистриб’юторів в Україні 
та країнах СНД, бере активну участь в міжнародних 
і спеціалізованих виставках. Участь у виставках дає по-
тужний імпульс для встановлення вигідних контактів 
із зарубіжними покупцями, залучення нових клієнтів 
і замовлень, просування нових розробок і створення 
позитивного іміджу підприємства.

Система менеджменту якості підприємства 
сертифікована на відповідність міжнародному стан-
дарту ISO 9001–2008.

Історія компанії — це історія стабільного 
зростання протягом більш як 60 років на ринку 
електротехніки!

Контактна інформація: 
28000, Україна, Кіровоградська обл.,

м. Олександрія, вул. Заводська, 1
ТОВ «Електромеханічний завод« ЕТАЛ »

Телефон/Факс: 
+38 (05235) 7-53-29, 

7-42-67, 
7-20-51

Електронна адреса: 
pmp@etal.ua, 

market@etal.ua
Офіційна сторінка: 

www.etal.ua
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Український виробник, який вкладає усі вільні кошти у власний розвиток, 
закупівлю обладнання та будівництво нових виробничих потужностей, не че-
каючи підтримки ззовні, обов’язково досягає цілі. Відомий виробник обладнання 
для виробництва хліба та кондитерських виробів — ВТЦ «Імпексмаш» — 
поставивши собі ціль виходу на міжнародний рівень, у 2017 році здійснив 

відчутний прорив у напрямку розширення ринків збуту власної продукції.

ІМПЕКСМАШ: ВИХІД НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ

Виробничо-технологічний центр «Імпексмаш» 
близько 20 років працює на ринку обладнання 
для виробництва хліба та кондитерських виробів. 
Підприємство, що починало з торгівлі та обслугову-
вання хлібопекарської техніки європейських брендів, 
згодом почало розробляти власне обладнання, запу-
стили виробництво, відкрили підрозділи технології 
хліба, розробки сировини, технічної підтримки. По-
ступово лінійка обладнання зросла до 18 одиниць, 
а його якість досягла європейського рівня.

Вперше покупці з-за кордону зацікавились 
продукцією компанії, знайшовши її в Інтернеті. Пер-
шими закордонними клієнтами були представники 
Грузії, Литви та Молдови. Вони особисто відвідували 
підприємство і купували обладнання, пересвідчившись 
у його відповідності європейським стандартам.

Маючи близько чотирьох сотень партнерів 
в Україні (хлібозаводи, кондитерські цехи, столові, 
супермаркети, магазини), фахівці компанії запрошу-
вали потенційних клієнтів відвідати ці підприємства 
та подивитися на продукцію «Імпексмаша» в роботі.

Підписані угоди дали розуміння того, що компанія 
готова до більш активних дій щодо розширення 
ділових контактів. Настав час не просто чекати 
покупців з-за кордону, а йти до них самим, адже 
телефонні перемовини та електронне листування 
не завжди давало результат.

Тож ВТЦ «Імпексмаш» розпочав активну роботу 
на міжнародних ринках.

У 2017 році було проведено низку заходів по нала-
годженню бізнес-зв’язків з такими країнами, як Сербія, 
Молдова, Казахстан та Узбекистан.
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Н а  п о ч а т к у  р о к у  б у л и 
налагоджені тісні партнерські 
відносини з фірмою «Universal 
Pro Tech», яка стала офіційним 
представником ВТЦ «Імпексмаш» 
в Республіці Узбекистан.

У  т р а в н і  2 0 1 7 - г о  п р ед-
ставники підприємства взяли 
участь у Міжнародній виставці 
«Uzbekistan Agro Tech Expo — 
2017», яка щороку проходить 
в м.Ташкент (Узбекистан) та є однією з найбільших 
тематичних виставок, які проходять в країнах 
Центральної Азії. На спільному з узбецькими пар-
тнерами стенді проводився майстер-клас по виго-
товленню кондитерських виробів (більше 10 видів 
печива, еклерів, профітролей, мафінів, пряника тощо).

Обладнання українського виробництва викликало 
неабиякий інтерес з боку спеціалістів з Узбекистану, 
Казахстану, Туркменістану, Киргизстану і Таджики-
стану. Вони високо оцінили якість обладнання, його 
продуктивність та багатофункціональність.

За час проведення виставки стенд «Імпексмашу» 
відвідало більше 400 чоловік. Досягнуто домовле-

ностей щодо майбутніх поставок українського об-
ладнання в Узбекистан. Також результатом виставки 
стали домовленості з компанією «Eurotechservice» 
(м. А лмати) про представництво компанії 
«Імпексмаш» в Казахстані.

Окрім участі у міжнародній виставці ВТЦ 
«Імпексмаш» є постійним учасником національних 
у к р а ї н с ь к и х  в и с т а в о к  « Ф о р у м  х а р ч о в о ї 
промисловості» та «Ласощі». І результатом 
цьогорічних виставок стало укладання більше 20 
угод на комплектацію хлібопекарних та кондитерсь-
ких виробництв.

Та не лише роботою на міжнародних рин-
ках живе компанія. Протягом 2017 
року конструкторським бюро ВТЦ 
«Імпексмаш» розроблені, протестовані 
й введені в експлуатацію нові одиниці 
обладнання: матриця розливу рідкого 
тісту (бісквіту) та дозатор-водозмішувач 
«Impex DWS», які на сьогодні є 
унікальними на українському ринку 
і вже зараз користуються великим по-
питом серед спеціалістів хлібопекарної 
та кондитерської промисловості.
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МААК «УРГА» – ЯСКРАВИЙ ПРИКЛАД 
СУЧАСНОЇ АВІАКОМПАНІЇ

Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» працює на ринку авіаційних 
перевезень з 1993 року. І ось вже протягом майже чверті століття безпека 
виконання польотів лишається найважливішим пріоритетом діяльності 

компанії як у традиційних, так і в нових напрямках роботи.

Повітряний парк літаків МААК «УРГА» скла-
дається з різних типів повітряних суден, здатних 
виконувати як пасажирські, так і вантажні переве-
зення (зокрема, негабаритних вантажів) на лініях 
середньої дальності. 

Всі літаки авіакомпанії оснащені новітніми систе-
мами бортового аеронавігаційного обладнання, які 
відповідають сучасним вимогам безпеки польотів. 

Льотний, технічний, а також персонал з назем-
ного обслуговування мають значний досвід вико-
нання і обслуговування польотів, у тому числі й 
міжнародних. 

Авіакомпанія пропонує виконання чартерних 
рейсів на пасажирських або вантажних літаках. 

Підвищений рівень шумоізоляції пасажирських 

салонів і нові зручні шкіряні крісла, виконані в кор-
поративному стилі авіакомпанії, професіоналізм та 
турбота обслуговуючого персоналу створюють для 
пасажирів атмосферу затишку та комфорту під час 
польоту. 

Великі люки оригінальної конструкції в хвосто-
вій частині фюзеляжу вантажних літаків дозволя-
ють брати на борт різну техніку, в тому числі лег-
кові автомобілі та вантажні машини. Завантаження 
може бути здійснене з землі або кузова автомобіля.

Технічний центр МААК «УРГА» виконує комп-
лекс робіт з управління підтриманням льотної при-
датності відповідно до стандартів Part-M та з тех-
нічного обслуговування авіаційної техніки згідно зі 
стандартами Part-145.
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Обслуговування проводиться в сучасній будівлі 
ангарного типу, що відповідає усім вимогам щодо 
організацій з технічного обслуговування авіаційної 
техніки.

В сучасному навчально-льотному центрі МААК 
«УРГА» можна отримати ліцензію приватного пі-
лота – PPL(A). 

Для пілотів, які вже мають РРL(А), проводиться 
льотне тренування в якості командира повітряного 
судна Cessna-172 з виконанням польотів на ешело-
нах, згідно з правилами польотів за приладами та 
вночі.

Навчально-тренувальний центр МААК «УРГА» 
здійснює очне та дистанційне навчання членів льот-
них екіпажів та інженерно – технічного персоналу 
з авіаційної безпеки, авіаційної англійської мови та 
тестування за шкалою ICAO.

В аеропорту «Кіровоград» МААК «УРГА» ви-
конує роботи з обслуговування пасажирів, багажу, 
пошти та забезпечує контроль на авіаційну безпеку 
в пасажирському терміналі 

Пасажирський термінал МААК «УРГА» облаш-
тований всіма необхідними приміщеннями і засоба-
ми для діяльності контрольних органів, укомплекто-
ваний спеціальними технічними засобами безпеки.

Аеропорт «Кіровоград» на даний час не має 
міжнародного статусу, але за разовим дозволом від-

повідних органів має можливість приймати міжна-
родні рейси. 

Новим напрямком роботи МААК «УРГА» є на-
дання послуг з використання безпілотних літальних 
апаратів (БПЛА). 

Використовування БПЛА дає можливість засто-
сування технологій точного землеробства в сіль-
ському господарстві, спрямованих на підвищення 
продуктивності, зменшення собівартості продукції 
та збереження довкілля. 

В сучасному сільському господарстві БПЛА за-
стосовуються для ведення точного землеробства, 
інвентаризації та оперативного моніторингу сіль-
госпугідь, створення електронних карт полів, ви-
мірювання обсягів зібраного урожаю, складання 
карт стану руху, екологічного моніторингу земель, 
складання карт стану (індекс NDVI та ін.) та обсягів 
посівів, а також карт схильності сільгоспкультур до 
хвороб та нападу шкідників тощо.

Фермери та підприємці отримують можливість 
на власні очі бачити й відповідно ефективніше кон-
тролювати процеси власного бізнесу.

Детальнішу інформацію про усі напрямки діяльно-
сті МААК «УРГА» можна дізнатися на офіційному 
сайті компанії: www.urga.com.ua
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ПРО ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ З ПИТАНЬ 
ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ

В одному з попередніх номерів журналу (№ 2 за 2013 
рік) розміщений матеріал «Про захист внутрішнього рин-
ку праці», в якому висвітлена інформація про здійснення 
державної політики у сфері зайнятості населення з питань 
застосування праці іноземців та осіб без громадянства 
(далі — іноземці). Інформація ґрунтувалась на нормах 
статті 42 Закону України «Про зайнятість населення» 
(далі — Закон про зайнятість) та Порядку видачі, продо-
вження дії та анулювання дозволу на застосування праці 
іноземців та осіб без громадянства, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України.

Законом України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення 
іноземних інвестицій» внесено зміни до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, законів України «Про 
правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про 
Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 
посвідчують громадянство України, посвідчують особу чи 

її спеціальний статус» та «Про зайнятість населення». 
Закон набрав чинності 27 вересня 2017 року.

Вказаним Законом від 23 травня 2017 року внесені 
суттєві зміни до розділу VII «Застосування праці іноземців 
та осіб без громадянства в Україні» Закону про зайнятість. 
Раніше розділ містив одну статтю, а процедурні питан-
ня регулювалась вищевказаним Порядком. Після змін 
розділ складається з 11 статей і більшість процедурних 
питань регулюються саме Законом про зайнятість. Кабінет 
Міністрів має затвердити тільки форми відповідних заяв 
та врегулювати окремі питання.

Оновленими нормами Закону про зайнятість визна-
чено, що державною службою зайнятості (далі — ДСЗ) 
дозволи будуть видаватися для застосування праці на-
ступних категорій іноземців:

— іноземні наймані працівники;
— іноземні високооплачувані професіонали;
— відряджені іноземні працівники;
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— внутрішньокорпоративні цесіонарії;
— особи, стосовно яких прийнято рішення про оформ-

лення документів для вирішення питання про визнання 
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

— особливі категорії іноземців, які претендують на пра-
цевлаштування в Україні, до яких належать засновники 
та/або учасники, бенефіціари (контролери) юридичної 
особи; випускники університетів, що входять до першої 
сотні у світових рейтингах; іноземні працівники творчих 
професій; іноземні ІТ-професіонали.

Оновленими нормами Закону про зайнятість встанов-
лено, що роботодавці — юридичні особи та фізичні особи-
підприємці (до 27 вересня 2017 року дозволи видавались 
тільки юридичним особам) — матимуть право на засту-
вання праці іноземців на території України на підставі 
дозволів, що видаються територіальними органами ДСЗ 
(в нашій області — Кіровоградським обласним центром 
зайнятості (далі — ОЦЗ)).

Суттєвою відмінністю нової редакції розділу VII Закону 
про зайнятість є те, що ОЦЗ при вирішенні питання про ви-
дачу дозволу не буде розглядатись питання щодо наявності 
громадян України, які можуть виконувати відповідну 
роботу, — роботодавець самостійно визначається чи 
буде він застосовувати працю громадян України чи працю 
іноземців. Але при цьому вводяться вимоги до розміру 
заробітної плати іноземців — за загальною нормою 
її розмір не може бути меншим 10 мінімальних заробітних 
плат (окрім окремих категорій іноземців). Також при 
видачі дозволів не буде розглядатись питання відповідності 
освіти іноземця вимогам до посади та інформація про його 
стан здоров’я — ці питання відносяться до компетенції 
роботодавця. Змінюється розмір плати за видачу дозволу 
(складатиме від 2 до 6 розмірів прожиткового мінімуму 
доходів громадян і залежатиме від строку дії дозволу), 
повертається стягнення плати за продовження строку 
дії дозволу.

Як і раніше, дозволяється застосування праці одного 
іноземця різними роботодавцями (на умовах сумісництва). 
Крім того, іноземець може суміщати роботу на посаді, 
визначену дозволом, з роботою на посаді тимчасово 
відсутнього працівника (за умови, що суміщення трива-
тиме не більше 60 календарних днів протягом року — без 
отримання додаткового дозволу). Дозволяється змінювати 
назву посади іноземця (із внесенням змін до дозволу), 
про що роботодавець має повідомити ДСЗ не пізніше 
ніж за 30 днів після виникнення відповідних обставин — 
якщо таке повідомлення не здійснено, до роботодавця 
застосовуються штрафні санкції у 10-кратному розмірі 
мінімальної заробітної плати.

Звертаємо увагу, що Законом про зайнятість 
не змінена норма щодо застосування штрафних санкцій 
до роботодавців у 20-кратному розмірі мінімальної 
заробітної плати у разі застосування ними праці іноземців 
без дозволів ДСЗ. Вказане свідчить про необхідність по-

дальшого особливо уважного розгляду працівниками 
кадрових служб документів іноземців, які подаються ними 
при прийомі на роботу. Адже в ході поточного прийо-
му працівників, окремі з них можуть бути іноземцями. 
При цьому, як і раніше, праця осіб, які мають право 
на постійне проживання на території України (мають 
дозвіл на імміграцію), застосовується без дозволів ДСЗ. 
Застосування праці іноземців, які тимчасово перебува-
ють в Україні (мають посвідку на тимчасове проживання 
або виключно відмітку у паспорті про перетин кордону), 
потребує дозволу ДСЗ.

При застосуванні роботодавцями іноземних 
технологій та обладнання, у разі якщо при цьо-
му зовнішньоекономічним договором передбачена 
необхідність залучення іноземних фахівців, необхідно 
звертати увагу, що такі особи відносяться до категорії 
відряджені іноземні працівники, і застосування їх праці 
також потребує дозволу ДСЗ.

Іноземці, які є засновниками (співзасновниками) 
спільних або виключно іноземних підприємств, мають вра-
ховувати, що впровадження ними інвестиційної діяльності 
не потребує дозволів ДСЗ, а от вступ їх у трудові відносини 
з такими підприємствами вже потребує дозволу ДСЗ.

Консультації з питань застосування праці іноземців на-
даються в ОЦЗ за телефоном (0522)24–64–18 або шляхом 
безпосереднього звернення за адресою м. Кропивницький, 
вул. Леоніда Куценка, 10, кімната 17.

Відповідна інформація розміщена в розділі «Видача 
дозволів іноземцям» на сайті ОЦЗ (www.dcz.gov.ua), 
а також в матеріалі «Застосування іноземної робочої 
сили» на сайті Кіровоградської регіональної торгово-
промислової палати (www.chamber.kr.ua) — в підрозділі 
«Державна служба зайнятості» розділу «Законодавство».

Заступник директора 
Кіровоградського обласного центру зайнятості 

Богдан Стоян
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НА ВЕБ-ПОРТАЛІ ДФС ФУНКЦІОНУЄ 
ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-

ДОВІДКОВИЙ РЕСУРС (ЗІР)
Інформація, розміщена в ЗІР, щодня моніториться на відповідність 

діючому законодавству та актуалізується.

Головне управління ДФС у Кіровоградській області 
інформує, що загальнодоступний інформаційно-
довідковий ресурс (ЗІР) — інформаційний сервіс, 
який допоможе платникам податків самостійно 
знайти відповіді на запитання щодо оподаткування, 

державної митної справи, ЄСВ, електронного циф-
рового підпису та іншого законодавства, контроль 
за додержанням якого покладено на органи ДФС, 
та мінімізувати витрати часу на отримання інформації.



49ЗОВНІШСЕРВІС    ●    3-2017 |

Бізнес та консультації

Скористатись ЗІР можна безпосередньо в мережі 
Інтернет, зазначивши назву ресурсу, або адресу zir.sfs.gov.

ua, або ж через офіційний веб-портал ДФС (вкладка «За-
гальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс»).

Детальну інформацію про функціонування ЗІР можна 
знайти у розділі «Про ресурс». Доступ до інформації 
не має обмежень.

Запроваджено також новий сервіс для платників 
податку на додану вартість.

Фахівці ДФС доопрацювали «Електронний кабінет 

платника» в частині надання доступу платникам податків 
на додану вартість до даних Єдиного реєстру податко-
вих накладних (ЄРПН) в режимі реального часу щодо 
складених ними чи їхніми контрагентами податкових 
накладних та/або розрахунків коригування (ПН/РК).

Платникам податку на додану вартість після 
ідентифікації з використанням електронного цифрового 
підпису будь-якого Акредитованого центру сертифікації 
ключів в особистому кабінеті надано можливість перегля-
ду відомостей щодо ПН/РК, зареєстрованих, реєстрацію 
яких зупинено відповідно до вимог пункту 201.16 статті 
201 Податкового кодексу України, а також щодо яких 
комісією ДФС прийнято рішення про реєстрацію або 
відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

Пошук інформації в ЄРПН здійснюється за основ-

ними реквізитами ПН/РК, а також за індивідуальним 
податковим номером продавця та покупця товарів/
послуг. Також платники мають можливість завантажити 
ПН/РК в електронному вигляді (у форматі xml з ЕЦП).

Крім того, головне управління ДФС у Кіровоградській 
області звертає увагу, що з 01.09.2017 набрав чинності 
наказ Міністерства фінансів України від 14.07.2017 
№ 637, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
01.08.2017 за № 942/30810, яким затверджено Порядок 
функціонування Електронного кабінету.
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Зокрема, цим Порядком визначено загальні засади 
функціонування Електронного кабінету, процедури 
ідентифікації користувачів, взаємодії з платниками 
податків та державними органами через такий кабінет. 
Електронний кабінет ведеться українською мовою 
та працює 24 години на дату кожного календарного 

дня, крім часу, необхідного для його технічного обслу-
говування. Тривалість проведення техобслуговування 
оприлюднюється на веб-порталі ДФС. Унеможливлення 
витоку, перехоплення, втрати, знищення, модифікації чи 
блокування інформації онлайн кабінету забезпечує 
комплексна система захисту.

Електронний кабінет включає відкриту (загально-
доступну) частину та приватну частину (особистий 
кабінет). Усі користувачі без використання електронного 
цифрового підпису (ЕЦП) мають доступ до відкритої 
частини. Вхід до приватної частини здійснюється після 
проходження користувачем електронної ідентифікації 
онлайн із використанням ЕЦП.

Перелік послуг, що надаються через віртуальний 
кабінет, залежить від способу авторизації користувача: 
з використанням ЕЦП/без використання ЕЦП. За інформацією ГУ ДФС у Кіровоградській області

Платник податків має право в будь-який момент 
відмовитися від електронної форми взаємодії з кон-
тролюючим органом шляхом надіслання повідомлення 
за встановленою формою.

Більш детально ознайомитись із Порядком 
функціонування Електронного кабінету можна в за-
гальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі 
на веб-порталі ДФС України.
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ЕВОЛЮЦІЯ БІЗНЕСУ ЗА 26 РОКІВ 
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Незалежна Україна — це не тільки боротьба за політичний вплив, станов-
лення громадянського суспільства і культурно-політична еволюція. На думку 
керівника практики стратегічного розвитку Sales Capital AG, Ukraine Ігоря 
Русецького, це ще й історія бізнесу, який почав легальне відродження за кілька 

років до 1991 року, пройшов декілька стадій свого розвитку 
і після подій 2013–2014 років вступив у нову «еру».

Становлення українського 
бізнесу

Тр а д и ц і ї  у к р а ї н с ь к о г о 
підприємництва, що існували 
до Революції 1917 року, були 
змиті політичними репресіями 
та економічними експеримен-
тами комуністичного режиму. 
Покоління, що зіштовхнулося 
з ринковими інститутами в 1988 
році, не мало ані культури, ані 
досвіду управління приватною 

власністю. Проте, знайшлися 
ті, чий досвід та особисті риси 
відповідали «позитивному аван-
тюризму» кооперації, вільного 
ринку і конкуренції. Саме ці люди, 
так звані «челноки» (рос.), заклали 
основи сучасного рітейлу в Україні.

Нині  розд рібна та  опто -
ва торгівля виглядає набагато 
«цивілізованішою». Це конкурент-
не середовище, в якому змагаються 
світові лідери. Їхня зброя — висо-
коточний маркетинг, математично 

вивірені логістичні моделі й макси-
мальна диференціація поставок. 
Однак, соціальний прорив і бук-
вальний «зсув свідомості» зро-
били саме ті, хто ризикнув купити 
щось за кордоном, щоб потім про-
дати дорожче в Україні. Такі люди 
рідко мали профільну освіту, знан-
ня законів бізнесу на розвинених 
ринках, проте вони бачили світ 
та інвестували якщо не в розвиток 
свого бізнесу, то в дітей — щоб ті 
змогли підхопити естафету на но-
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вому рівні.
І н ш а  к а т е г о р і я  п е р ш и х 

бізнесменів незалежної України — 
так звані «червоні директори» — 
вихідці з радянської управлінської 
та промислової еліти, керівники 
державних підприємств. Вони 
відрізнялися особливим сти-
лем менеджменту, вирощеного 
в умовах розвинутого соціалізму, 
слабо адаптованого до нових 
умов ринкової економіки. Вони 
авторитарні, будують жорстку 
ієрархію на підприємстві, ча-
сто некомпетентні в фінансових 
і правових питаннях, але профі 
в управлінні великими колек-
тивами,  знавці  виробничи х 
наукомістких процесів і нефор-
мальних сфер впливу.

Саме ця категорія підприємців 
виявилася серед перших, які вклю-
чилися в процес приватизації 
і  пер ер оз под і лу  держ ав но ї 
в л а с н о с т і .  М а ю ч и  д о с т у п 
до інформації, авторитет серед 
співробітників і необхідне лобі 
в політичних колах, вони заклали 
основу великого промислового 
бізнесу в Україні.

Щ е  о д н е  п о н я т т я ,  щ о 
характеризує перший етап станов-
лення українського бізнесу в 90-ті 
роки — силове підприємництво. 
Цей термін був запропонований 
дослідником Вадимом Волковим 
для опису напівлегальної діяльності 
груп, чий товар — сила й без-
пека. Однак послуги «силових 
підприємців» поступово зійшли 
нанівець з відновленням впливу 
державних силових органів.

Є й інші гілки, з яких розвивався 
бізнес в Україні: «комсомольсь-
ка» й «наукова». І перші, і другі 
мали високі задатки для роботи 
з іноземним капіталом, зв’язками 
і мінімальними, але особистими 
заощадженнями. Сотні бізнесів 

технічного напряму та ІТ-сфери 
були створені талановитими роз-
робниками, які не могли забезпе-
чити себе та свої сім’ї, працюючи 
в науково-дослідних інститутах, 
і створювали свої «інститути», які 
з часом стали непогано заробляти.

Спокуса стабільністю

До початку 2000-х років перші 
підприємці, які пройшли через 90-
ті, зуміли зміцнити свій капітал, на-
лагодити виробництво і нарешті 
перейти від чисто екстенсивного 
до інтенсивного господарюван-
ня. Це час перших капітальних 
інвестицій, проб та новацій.

Посилившись, олігархічні гру-
пи конкурують одна з одною, за-
лишаючи мало шансів середньому 
бізнесу, але підвищуючи загальну 
якість послуг і товарів на ринку.

Головна негативна сторона по-
силення олігархічних груп на рин-
ках, що розвиваються, — злиття 
зі світом політики та корупція. Од-
нак концентрація коштів дозволила 
вийти на експорт, технологізувати 
виробництва, запросити перших 
іноземних менеджерів, а також за-
вести моду на МВА, саморозвиток 
та бізнес-культуру.

Тогочасний український бізнес 
вже майже не асоціюється з «ди-
ким капіталізмом», контрафактом 
і напівкримінальними особистостя-
ми, тепер — це світ білих комірців, 
трудоголіків та освічених новаторів, 
здатних змінювати світ навколо.

В той же час поліпшується 
матеріальне становище серед-
нього класу — припинилися 
багатомісячні затримки по ви-
платах заробітних плат і пенсій, 
зросли доходи кваліфікованих 
співробітників, єдиний податок 
простимулював розвиток малого 
та середнього бізнесу, спростилася 
процедура отримання банківських 

кредитів. Україна практично 
відмовляється від протекціонізму, 
стає більш відкритою світовому 
ринку і намагається в більшій 
мірі використовувати свій статус 
«прикордонної» країни — між 
Сходом і Заходом. Але в той же час 
у нас немає потужних державних 
проектів, які могли б пожвавити 
військово-промисловий комплекс 
або аерокосмічну галузь.

Криза — це шанс

Світова економічна криза 
2008 року і військово-політична 
криза 2014-го — дві віхи, які 
докорінно перебудували не тільки 
світовідчуття українців, а й роботу 
бізнесу.

У 2008-му девальвація гривні, 
масові звільнення, а також кредитні 
«бульбашки», що лопнули, призве-
ли до соціальних наслідків і втрати 
віри в «легкі гроші».

Тоді вперше, як в світі, так 
і в Україні, почали говорити не про 
економіку росту, а про економіку 
ефективності. Великий капітал пе-
рестав розглядатися як безумовна 
перевага, його почали сприймати, 
скоріше, як потужного динозавра, 
якого ще потрібно вміти повернути 
в правильному напрямку.

Ще  б і л ьш і  ме тамо р ф оз и 
очікували на бізнес після подій 
на Майдані, в Криму та на Сході 
України в 2013–2014 роках. Знову 
перерозподілилися сфери впливу, 
гривня побила нові антирекор-
ди на валютному ринку, країну 
в поспіху залишили міжнародні 
компанії та інвестори.

Але в цей же час в країні запускали-
ся якщо й не власне реформи, то мода 
на них, а також суспільний попит 
на позитивні зміни. Сьогодні популяр-
но і престижно не лише підтримувати 
позитивні зміни в країні, а й змінювати 
себе і свій бізнес.
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Високі технології, інновації 
в АПК і логістиці, нові тенденції 
на ринку послуг — багато хто пра-
вильно використовує міжнародну 
у в а г у  до  к ра ї н и ,  а  н едол і к 
використовує як перевагу.

Оживає ідея малого та серед-
нього бізнесу. Мікропроекти 
підтримуються навіть найбільшими 
бізнесменами. І якщо одна частина 
посткризових бізнесменів сміливі 
від недосвідченості і фатального 
відчуття, що «втрачати нічого, 
а країну треба міняти», то інша ча-
стина — відмінно вивчила урок, що 
криза — це шанс. Ці підприємці 
бачать не війну й розруху, а зро-
стаючий споживчий ринок, попит 
на якість і сервіс.

Ге р о ї  н а ш о г о  ч а с у  — 
інноватори, люди, які будують 
свій бізнес навколо Цінності. 
Новий підприємець керується 
не тільки збільшенням прибутку, 
а й амбіціями — впровадити но-
вий продукт, змусити говорити про 
себе в усьому світі, змінити спосіб 
мислення і споживання.

І якщо перші бізнесмени нашої 
країни ставили одну мету — вижи-
ти, то сьогодні ми вже можемо бути 
більш творчими, усвідомленими 
і стратегічно мислячими.

Замість висновку

Коротку історію 26-річного 
українського бізнесу може вмістити 
в себе кар’єра одного підприємця. 
За цей короткий термін встигли 
змінити одна одну кілька бізнес-
парадигм, кожні пару років 
змінювалися горизонти плану-
вання і уявлення про стратегії 
бізнесу. Ті правила і закони, які 
працювали 20 років тому, сьогодні 
вже неактуальні. Та паралельно 
титанічним зусиллям українського 
бізнесу трансформуватися, решта 
світу теж не стояла на місці.

Нам здається, що за 26 років 
незалежності ми зробили знач-
ний ривок і разом з усім світом 
увійшли в постіндустріальну епо-
ху. Проте поки наші підприємці 
читають бізнес-літературу почат-
ку 2000-х і застосовують бізнес-
під ходи 15-річної давності , 
розвинені країни завершують 
перехід до індустрії 4.0, інвестують 
в робототехніку та сонячну 
енергію.

Реальні цифри говорять про 
те, що ми все ще сировинна, 
індустріально-аграрна країна.

У світовій економіці знань 
перемагає не той, хто працює 
більше, а той, хто працює голо-
вою. В українського бізнесу буде 
майбутнє тільки тоді, коли він змо-
же рефлексувати над своїм минулим 
і будувати майбутнє своїми руками.

За матеріалом Ігоря Русецького на 
порталі «Економічна правда»
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ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ТА ЇЇ ВАЖЛИВІСТЬ 
Репутація бізнесу важлива для його виживання. Довіра споживача може напряму 
впливати на прибуток компанії. І останнім часом важливість репутації стає 

все більш очевидною, навіть для компаній зі світовим ім’ям, вважає 
американський фахівець з розвитку бізнесу Леон Брейсі.

Кол ис ь  д л я  с т в о р ен н я  й 
підтримки репутації підприємства 
покладалися в основному на усні 
рекомендації зацікавлених сторін. 
Та в еру соціальних мереж, веб-
сайтів та інших способів миттєвого 
с п і л к у в а н н я  п і д п р и є м с т в а 
повинні більш ретельно стежити 
за своєю репутацією на постійній 
основі та реаг увати на будь-
яку кризу, яка може вплинути 
на неї. Адже сьогодні навіть не-
вловима концепція, що має хорошу 
репутацію, може принести користь 
бізнесу.

Якщо організація має гарну 
репутацію на ринку, споживачі 

можуть віддавати перевагу цій 
компанії, навіть якщо є аналогічні 
підприємства, що пропонують ті ж 
продукти або послуги за різними 
цінами. Репутація організації 
м о ж е  д о з в о л и т и  к о м п а н і ї 
диференціювати свій продукт 
на конкурентних ринках, дозволити 
йому отримувати більш високу ціну 
і може стати кінцевим фактором 
в тому, чи вирішує клієнт віддати 
перевагу конкретному бізнесу.

Дослідження показують, напри-
клад, що через збільшення попиту 
на більш здорову їжу, органічні 
та екологічно чисті продукти, 
компанії почали відповідно маркува-

ти свою продукцію і помічають, що 
споживачі готові платити більш 
високу ціну за етикетки, які вважа-
ються більш престижними, ніж інші.

Згідно з висновками амери-
канських дослідників, в системах 
оцінки репутації існує десять 
основних компонентів:

1 .  Е т и к а .  О р г а н і з а ц і я , 
у філософії якої етика займає важ-
ливе місце, заслуговує на повагу 
і довіру.

2. Співробітники / робочі місця. 
Організація, в якій працюють 
талановиті співробітники і де їх 
цінують, є привабливим місцем 
роботи.
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3 .  Ф і нансо в і  по к аз н и к и . 
Фінансово сильна, прибуткова 
організація, яка має перспективи 
росту, займає пріоритетне стано-
вище на ринку.

4. Лідерство. В пріоритеті 
організація, яка є лідером і нова-
тором галузі, а не послідовником.

5. Управління. Чим вища якість 
управління організацією, тим 
краща репутація. Цінується та-
кож чітке бачення майбутнього 
компанії.

6. Соціальна відповідальність. 
Гарною репутацією користу-
ються соціально відповідальні 
організації, що підтримують 
суспільно корисні проекти.

7. Орієнтація на клієнта. Турбо-
та про клієнта прямо пропорційна 
рівню репутації.

8. Якість. Репутація безпосеред-
ньо залежить і від якості продукції 
і послуг організації.

9 .  Н а д і й н і с т ь .  Га р а н т і я 
постійного обслуговування своєї 
продукції гарантує, в свою чергу, 
гарну репутацію.

10. Емоційна привабливість. 
Гарну репутацію має та організація, 
працюючи в якій або звертаючись 
до якої людина відчуває себе ком-
фортно.

Додаткові компоненти були 
виявлені в деяких вивчених систе-
мах. До них відносяться цінність, 
диференціація,  прис у тність 
та якість зв’язку.

Організації, які прагнуть 
створити позитивну репутацію, 
п і д вищи т и прибу т ковіс т ь 
та закріпитися на ринку, можуть 
зробити це кількома способами:

1. Встановлення довіри. На-
магатись дотримуватись навіть 
усних домовленостей, в строки 
виконувати роботу, а також опла-
чувати надані вам послуги і пла-

тити постачальникам в повному 
обсязі. Це допоможе зміцнити й 
підвищити довіру клієнтів.

2. Належний рівень зворотно-
го зв’язку. Важливо тактовно ре-
агувати на дзвінки і відповідати 
на електронні листи, показую-
чи клієнту його важливість для 
організації.

3. Усунення помилок і недоліків. 
Ніколи не слід виправдовува-
тись і  перекладати провину 
на клієнта, якщо причиною про-
блеми є компанія або х тось 
із її співробітників. Розчарований 
клієнт може стати найбільшим 
со юз н и ком компан і ї ,  я к що 
її співробітники спробують яко-
мога швидше усунути помилки або 
недоліки.

4. Вартість пропозиції. Надан-
ня безкоштовних послуг лояльним 
клієнтам, а також увага до особли-
востей і бажань клієнта може знач-
но вплинути на репутацію компанії 
на ринку.

5 .  Шанобл иве с тав лення 
до недоторканності приватного 
життя. Цей пункт особливо важ-
ливий сьогодні — в часи постійних 
к ра д і жо к  о со б ис т и х  д ан и х 
та фінансової інформації.

6. Належний технологічний 
рівень персоналу. Демонстрація 
професіоналізму в технологіях має 
вирішальне значення для сприйнят-
тя бізнесу як компетентного і здат-
ного до розвитку. Комп’ютери, 
програмне забезпечення, голосова 
пошта, веб-сайти і соціальні мережі 
повинні постійно оновлюватися.

7 .  Е ф е к т и в н а  і  п р о з о р а 
комунікація. Абсолютно всі спо-
соби зв’язку повинні бути пря-
мими і конкретними. Важливо 
використовувати правильну 
орфографію і граматику, залишати 
повну контактну інформацію, що 
відображається на видному місці.

8 .  В е д е н н я  с у ч а с н о г о 
і зрозумілого веб-сайту. Сьогодні 
веб-сайт абсолютно необхідний, 
неза лежно від типу бізнес у 
та обсягів виробництва.

9 .   Гр о м а д с ь к а  р о б о т а . 
Співпраця з некомерційними (гро-
мадськими) організаціями може 
значно допомогти в створенні 
репутації вашої організації. Гро-
мадська робота може включати 
надання безкоштовних послуг, 
грошові або інші пожертвування, 
збір коштів тощо.

До епохи соціальних мереж 
репутація бізнесу в основному 
передавалася з вуст в уста або ре-
тельно культивувалася компаніями 
зі зв’язків з громадськістю та марке-
тинговими (рекламними) фірмами. 
Підтримка репутації компанії 
через соціальні мережі вимагає 
часу і навчання, інформування 
про внутрішні цінності компанії 
і  ключові повідомлення, які 
необхідно передати, а також ство-
рення єдиної, стійкої думки про 
компанію.

Підприємства можуть ство-
рити репутацію своєї компанії 
наступними шляхами:

1. Призначення відповідальної 
особи. Керівнику компанії слід 
вибрати співробітника, який буде 
мати у своєму розпорядженні 
достатню кількість часу д ля 
постійного оновлення сайту і ве-
дення сторінок у соціальних мере-
жах, а також відповідей на запити 
і скарги клієнтів.

2. Інформування співробітників. 
Сп і в р о б і т н и к и  ма ю т ь  з на -
ти — інформацію про які сфери 
діяльності можна публікувати 
і обговорювати в соціальних ме-
режах. Також співробітників 
слід інформувати про останні 
маркетингові та комунікаційні 
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публічною платформою в режимі 
реального часу, репутація компанії 
очевидна для багатьох потенційних 
клієнтів, і те, як компанія реагує, 
може вплинути на їх рішення.

Репутація бізнесу залежить 
від безлічі факторів. Бути про-
зорою, вартою уваги й довіри, 
орієнтованою на клієнта необхідно 
для виживання будь-якої компанії. 
Будучи визнаним нематеріальним 
активом, підтримання позитивної 

інновації ,  а  також політику 
компанії, які впливають на клієнтів. 
Кожен підрозділ і всі співробітники 
повинні бути поінформовані один 
про одного, щоб поширювана 
ними інформація відповідала місії 
та ідеології компанії.

3. Оперативність за часів кри-
зи. Створення численних сайтів 
і соціальних мереж дало клієнтам 
безліч варіантів озвучити свою 
думку про ту чи іншу компанію. 
Постійний моніторинг мережі 
Інтернет необхідний для швидко-
го реагування на відгуки клієнтів.

4. Визначення онлайн-репутації 
компанії. Коли потенційний клієнт 
шукає в Інтернеті назву тієї чи 
іншої компанії, цей бізнес повинен 
знаходитися на першій сторінці по-
шуку. Крім того, соціальні мережі 
також повинні бути там. Створення 
сильної присутності в Інтернеті 
необхідне для створення бренду 
і збереження репутації.

5. Моніторинг розмов. Для от-
римання інформації про відгуки 
про компанію фахівці рекоменду-
ють використовувати інструменти 
моніторинг у соціальних ме-
реж, які значно економлять час 
співробітників, що відповідають 
за контент в соціальних мере-
жах. Оскільки соціальні мережі є 

За матеріалом Леона Брейсі 
в електронному журналі 

«Business In Focus»

репутації має основоположне 
значення для прибутковості, 
а к т у а л ьн о с т і  т а  і с н у в а н н я 
бізнес у.  Поганий зворотній 
зв’язок ,  відс у тність реакції 
на кризу й відсутність прозорості 
мож у т ь  ш в и д ко  по г і р ш и т и 
репутацію компанії, тому важ-
ливо, щоб власники бізнесу були 
стійкими в підтримці доброї волі 
зацікавлених сторін.
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