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Матеріали друкуються мовою 
оригіналу.

Розповсюджується безкоштовно серед 
членів та партнерів Кіровоградської 
ТПП, у торгово-промислових палатах 
України й зарубіжжя, посольствах, 
консульствах, торгових представницт-
вах, акредитованих в Україні.

За точність наведеної інформації 
відповідальність несуть автори 
матеріалів, рекламодавці.

При передрукуванні посилання на 
«Зовнішсервіс» є обов’язковим.

Верстка та друк МПП «Антураж А», 
вул. Тимірязєва, 83/52,
м. Кіровоград, Україна, 25006.
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Ми також пропонуємо: 
Послуги у сфері інвестиційної діяльності:

•	 розробка бізнес-планів інвестицій-
них проектів,

•	 підготовка презентацій проектів,
•	 допомога в оформленні заявок на 

здобуття грантів, у тому числі за 
програмами Євросоюзу. 

•	 пошук партнерів і фінансування під 
реалізацію проекту.
Для інвесторів: 

•	 Супровід проектів в режимі «єдино-
го вікна». 

•	 Видача сертифікатів походження, 
необхідних для експортних поста-
чань національних товаровиробни-
ків на зовнішні ринки.

•	 Проведення експертиз постачань і 
комплектуючих – інструмент захис-
ту від недобросовісних партнерів. 

•	 Організація колективних стендів 
для участі в міжнародних виставках.

Також завдяки участі КРТПП в програмі 
Єврокомісії «ІстІнвест» ми пропонуємо кіро-
воградським підприємцям отримати необ-
хідні знання і навички, дізнатися, як вийти на 
зовнішні ринки, правильно заповнювати ко-
мерційні пропозиції згідно з міжнародними 
стандартами. Ми також надаємо інформацію 
про умови експорту продукції до країн ЄС. 
У тому числі ми пропонуємо підприємцям 
участь ще в одному проекті Європейської ко-
місії – «Європейська Мережа Підприємств». 
Розмістивши заявку, представники малого і 
середнього бізнесу отримають цілий комп-
лекс послуг з пошуку партнерів для експорту 
або імпорту, залучення інвестицій, створення 
спільних підприємств в країнах ЄС.

На даний час за підтримки КРТПП в про-
екті беруть участь 3 підприємства Кірово-
градської області (ТОВ «Куртаж», ТОВ «НППТФ 
Кран-Сервіс», ТОВ «Прод-Інвест»). Також на-
дано допомогу в підготовці документів для 
експортних операцій в країни ЄС таким під-
приємствам – членам ТПП: ПАТ «Заваллів-
ський графіт», ПАТ НВП «Радій», ТОВ «Три 
Стар», ПАТ «Гідросила», ПАТ «Червона Зірка»,  
ПрАТ «Креатив», ТОВ «Елгран», ПП НСНФ 
«Соєвий вік», ТОВ «Круп’яний дім», ПАТ КШФ 
«Зорянка», ТОВ «Фінансова група «Ренесанс 
Трейд», ТОВ «Люмбер-Україна».

Європейська інтеграція стає ефектив-
нішою завдяки зміцненню міжрегіональних 
зв’язків. Для цього Кіровоградська регіональна 

СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

торгово-промислова палата укладає угоди про 
співпрацю з організаціями з підтримки підпри-
ємництва регіонів країн Євросоюзу. На сьогод-
ні укладено угоди з такими країнами: Австрія 
(Економічна палата Штирії), Словенія (Торгова 
палата Словенії), Республіка Польща (Польська 
економічна палата імпортерів, експортерів 
і кооперації, Західна палата торгівлі міста 
Вроцлав, Лодзька торговельно-промислова па-
лата, Радомська промислово-торгівельна па-
лата), Литва (Каунаська торгово-промислова 
і реміснича палата), Румунія (Палата торгів-
лі, промисловості і сільського господарства  
регіону Васлуй, румунсько-українська торгово- 
промислова палата), Чехія (Чеська торгово-
промислова палата по країнах СНД), Греція 
(Торгова палата р. Кавала).

Звертайтеся до нас. Ми діємо заради вас. 
Адже сила – в дії. Як говорив індійський філо-
соф: «Якщо перед тобою велика мета, а мож-
ливості обмежені, все одно дій, адже лише че-
рез дію можуть зрости твої можливості».

У свою чергу, Кіровоградська регіо-
нальна ТПП співпрацює з підрозділами ор-
ганів державної влади і місцевого самовря-
дування. Підтримуючи ініціативи і завдання 
Президента України Віктора Януковича на 
шляху до євроінтеграції, Кіровоградська 
РТПП пропонує цілий ряд проектів і послуг 
для малого і середнього бізнесу.

По-перше, це консультації, семінари і тре-
нінги з питань зовнішньоекономічної діяльнос-
ті. Одна з актуальних тем – «Договори в міжна-
родній торгівлі». На таких навчальних заходах 
підприємці можуть дізнатися про те, як склада-
ти міжнародну угоду, які існують умови поста-
чання, як оформити товари для тимчасового ви-
везення за кордон за допомогою карнетів АТА.

СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Євроінтеграція – це багатогранний процес для підвищення соціально-економічних 
стандартів життя громадян України. Він зачіпає законодавство, економіку, соціально-
гуманітарну сферу, систему безпеки, а значить – в цілому державні служби і підпри-
ємництво. У такій взаємодії на варті інтересів бізнесу діє торгово-промислова палата. 
Це досягається завдяки співпраці з Адміністрацією Президента і Кабінетом Міністрів 
України,  Міністерствами економічного розвитку і торгівлі, закордонних справ України.

Сила в діїІрина Саєнко 
Президент  Кіровоградської регіональної 
торгово-промислової палати
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНИ

Головного управління Міндоходів знахо-
диться 8 об‘єднаних державних податкових 
інспекцій та 14 відділень. Проведення ре-
організації органів Міндоходів області по-
кликане поліпшити умови обслуговування 
платників – вони зможуть отримувати якіс-
не податкове супроводження в 22 центрах 
обслуговування платників податків, які в ми-
нулому році були відкриті у всіх державних 
податкових інспекціях та їх відділеннях. Для 
обслуговування суб’єктів зовнішньоеко-
номічної діяльності в структурі підрозділів 
митного оформлення створено 4 «єдиних 
офіси».

У складі Головного управління Міндо-
ходів у Кіровоградській області й надалі 
функціонуватиме податкова міліція. Вона 
виконуватиме функції по виявленню і роз-
слідуванню злочинів у сфері оподаткування. 
На сьогодні проводиться скорочення осо-
бового складу податкової міліції до опти-
мальної кількості, необхідної для найбільш 
ефективного виконання функцій з боротьби 
з правопорушеннями у податковій та мит-
ний сфері. В області повністю ліквідуються 2 
територіальні підрозділи податкової міліції 
(ВПМ Олександрійської ОДПІ та ВПМ Ново-

української МДПІ). Податкова міліція зали-
шиться лише у Головному управлінні та при 
Кіровоградській ОДПІ.

Очільник новоствореного органу дер-
жавної влади зазначив – зі створенням Мі-
ністерства доходів і зборів з’явилась можли-
вість об’єднати податковий і митний аудит 
і суттєво зменшити кількість візитів на під-
приємства, і в той же час підвищити ефек-
тивність контрольно-перевірочної роботи. 
Міністерство доходів і зборів переорієнту-
вало роботу з виявлення та розслідування 
правопорушень в межах ризикоорієнто-
ваної системи моніторингу. Максимальна 
увага приділятиметься аналітичній роботі з 
мінімальним втручанням у справи сумлін-
них платників податків. Підвищити якість і 
зменшити термін проведення аудиту пла-
нується за рахунок введення електронних 
перевірок.

Про принципи роботи Кіровоградської 
митниці Міндоходів в новому форматі роз-
повів перший заступник начальника цього 
відомства Дмитро Стасенко.

Прес-служба 
ГУ Міндоходів у Кіровоградській області

«Гаряча» телефонна лінія на захисті платників податків та 
клієнтів митниці від неправомірних дій. Телефонуйте: (044) 284-00-07

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНИ

В обласному центрі  
Відбулась презентація  
міністерстВа доходіВ і зборіВ україни, ГолоВноГо 
упраВління міндоходіВ у кіроВоГрадській області та 
кіроВоГрадської митниці міндоходіВ

Як зазначив в. о. начальника ГУ Міндохо-
дів у Кіровоградській області Ігор Вірієнко, 
Указом Президента України від 18 березня 
2013 р. №141/2013 затверджено Положення 
про Міністерство доходів і зборів України, 
яким визначено правові засади діяльності 
міністерства, а саме основні завдання, функ-
ції та права відомства.

Міністерство доходів і зборів визна-
чено головним органом у системі органів 
центральної влади з питань забезпечення 
формування єдиної державної податкової, 
митної політики в частині адміністрування 
податків і зборів, митних платежів, єдиного 
соціального внеску. Тобто, Міндоходів – це 
адміністратор податків і зборів, а визна-
чає податкову і митну політику, як і раніше, 
Міністерство фінансів. Цей баланс закладе-
ний, щоб не допустити будь-якого зайвого 
фіскального тиску на бізнес. Що стосується 
функції адміністрування єдиного соціально-
го внеску, то ведення реєстру та персоніфі-

кації страхувальників, нарахування виплат 
залишаються за Пенсійним фондом, а от 
адміністрування, контрольно-перевірочна 
робота – за Міністерством доходів і зборів.

Ігор Станіславович наголосив – від ство-
рення Міністерства доходів і зборів бізнес 
отримує ряд переваг, до яких слід віднести 
спрощення процедур отримання адміні-
стративних послуг, підвищення якості, комп-
лексність податкового та митного сервісу, 
скорочення кількості часу на обслуговуван-
ня в державних органах; зниження рівня 
бюрократизації в державних органах  влади, 
підвищення рівня довіри громадян до пред-
ставників влади, а також забезпечення кон-
фіденційності платників податків.

За словами Ігоря Вірієнка, на рівні ре-
гіону працюватиме Головне управління 
Міндоходів у Кіровоградській області та 
Кіровоградська митниця Міндоходів, які 
координуватимуть роботу податкових ін-
спекцій та митних постів. У підпорядкуванні 



8 9Зовнішсервіс  |  №1 (036)  2013 Зовнішсервіс  |  №1 (036)  2013

Кировоград – город, расположенный 
в самом центре Украины, примерно в 300 
км от Киева, Днепропетровска и Одессы. 
Население города – 250 тыс. человек. Не-
смотря на то, что Кировоград не очень из-
вестен на Украине и за ее пределами, город 
по-своему уникален и интересен. Город уже 
давно неформально считался «танцеваль-
ной столицей Украины». С советских времен 
здесь сохранена уникальная школа народ-
ного танца, которая к настоящему времени 
выросла в городскую субкультуру. Кирово-
град насчитывает множество танцевальных 
студий разных направлений, практически 
в каждой школе города проводятся уроки 
танцев и действует танцевальный кружок.

Интерес к городу многократно усилил-
ся, когда на первом всеукраинском конкур-
се танцев «МАЙДАНс» 2011 года Кировоград 
занял первое место и уже официально полу-
чил звание танцевальной столицы Украины! 
«Майданс» – самое масштабное в истории 
Украины танцевальное шоу. На протяжении 
10 недель более 6 000 танцоров из двенад-
цати городов Украины сражались за звание 
танцевальной столицы Украины. После этой 
победы жители Кировограда еще сильнее 
ощутили причастность города к танцам и 
получили дополни-
тельный повод для 
гордости за свой 
город.

Денис Визга-
лов так описывает 
начало работы над 
стратегией бренда: «Когда встал вопрос, 
в чем же уникальность и привлекатель-
ность Кировограда, то долго искать не 
пришлось. Конечно, это культура танца! 
Нет городов в мире, которые бы позици-
онировали и продвигали себя через та-
нец. Так что «рыночная ниша» свободна. 
Но нельзя свести мощный, 250-тысячный 
город к теме танца. Там есть и разнообраз-
ное производство, и летная академия и се-
рьезные ВУЗы… Поэтому мы решили «зай-
ти с другой стороны» – посмотреть, какие 
ценности несет в себе культура танца. Их 
оказалось много, но из длинного списка 
мы выбрали две ценности, которые точно 
и красиво символизируют жизнь города – 
Движение и Чувство вкуса. От них мы и ре-
шили отталкиваться в позиционировании 
города».

РІДНЕ МІСТО

«Бренд города – это эффект всеобщей  
любви и узнаваемости.
Наша задача – создать «моду на Кировоград».
Задача эта амбициозная, но реальная».

Движение – это ключевой атрибут го-
рода. Это мобильность, активность, спорт, 
движение транспорта, информационных и 

денежных потоков, 
движение идей.

Чувство вкуса 
– это творческая со-
ставляющая города, 
его культурный код. 

Обладание вкусом – это тонкий талант, ко-
торый обычно сопряжен с такими же тонки-
ми качествами – чувством меры и чувством 
юмора. Вот эти качества и необходимо куль-
тивировать внутри кировоградского сооб-
щества.

На «пересечении двух ценностей – Дви-
жения и Чувства вкуса – родился основной 
слоган в концепции бренда Кировограда: 
«Двигайся со вкусом».

Денис Визгалов,
 руководитель экспертной 

группы по разработке концепции бренда 
 г. Кировограда

Увазі учасників презентації були 
представлені перші зразки сувенірної 
продукції з використанням логотипів «Ру-
хайся зі смаком», виготовлені на кірово-
градських підприємствах РА «Антураж А» 
та «Імекс-ЛТД».

кіроВоГрад, 
рухайся зі смаком!
11 червня у Кіровоградській міській раді експерт Європейського 
інституту маркетингу Денис Візгалов презентував громадськості  
Бренд міста Кіровограда «Рухайся зі смаком».

У презентації взяли участь секретар 
міської ради Ігор Волков, президент Кі-
ровоградської регіональної торгово-про-
мислової палати Ірина Саєнко, директор 
МПП РА «Антураж А» Наталія Бондар, пред-
ставники туристичного, готельного бізне-
су, закладів культури, підприємці, студен-
ти та усі бажаючі, зацікавлені в підготовці 
креативних проектів розвитку міста.

Денис Візгалов як автор ідеї, що саме 
рух має стати брендом Кіровограда, за-
пропонував цілісну концепцію викорис-
тання символів руху у каліграфічному 
написанні, кольорі та формі, яку можна 
використовувати для презентації Кірово-
града на всіх рівнях, втілювати у життя в 
різному вигляді на території обласного 
центру, в архітектурі, дизайні, рекламі. 
Одним з перших цікавих реалізованих у 
Кіровограді проектів з використанням 
нової символіки Денис Візгалов назвав 
«Історичну лінію».
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ХРОНІКА ПОДІЙ

бізнес-інкубатор.  
ТУТ «ВИРОЩУЮТЬ» ПІДПРИЄМНИЦТВО

Як показує практика, для переважної 
більшості українців поняття «інкубатор» 
має пряму асоціацію з птахівництвом, а 
саме – вирощуванням свійської птиці з 
зародку в спеціально створених «теплич-
них» умовах. Бізнес-інкубатор діє за тим 
самим принципом. В ньому «вирощують-
ся» компанії, які знаходяться на початко-
вому етапі свого розвитку, так звані «стар-
тапи».

Перший бізнес-інкубатор – Батавій-
ський індустріальний центр – було від-
крито в США в 1959 році в приміщеннях 
колишнього заводу «Массей-Фергюсон». 
Враховуючи значну площу об’єкта, влас-
ник не зміг знайти орендаря, здатного 
вносити кошти за все приміщення. Тому 
його здали в оренду частинами декільком 
підприємцям. В процесі своєї діяльності 
вони зверталися до власника за порадами 
щодо ведення бізнесу або фінансовою до-
помогою. Так зародилося поняття бізнес-
інкубації.

Пізніше ця ідея підтримки підприєм-
ництва почала розповсюджуватися в Єв-
ропі у формі інноваційних центрів, науко-
вих парків тощо.

На сьогодні, за підрахунками Амери-
канської національної асоціації бізнес-
інкубування, в світі нараховується понад 
7000 бізнес-інкубаторів, і їх кількість не-
впинно зростає.

В Україні бізнес-інкубатори почали 
з’являтися на початку 90-х років за кошти 
донорських програм та в рамках технічної 
допомоги. Зокрема, одним з перших став 
Львівський бізнес-інкубатор, заснований у 
1993 році при НУ «Львівська політехніка». 
На даний час в нашій державі офіційно 
зареєстровано близько сімдесяти таких 
об’єктів, однак реально працюють не біль-
ше двадцяти.

Незважаючи на 20-річний досвід, ді-
яльність бізнес-інкубаторів до цього часу 
законодавчо не врегульована. Законом 
України «Про розвиток та державну під-
тримку малого і середнього підприєм-
ництва України» (ст.14, п.1) вони просто 
віднесені до об’єктів інфраструктури під-
тримки МСП. 

У світовій практиці бізнес-інкубатори 
різняться за обсягом послуг, що надають-
ся новим компаніям, починаючи від здачі 
в оренду обладнаних офісів на пільгових 
умовах до допомоги у фінансуванні про-
ектів.

В Україні останнім часом набувають 
популярність інноваційні бізнес-інкуба-
тори по підтримці стартапів, що розро-
бляють нові Інтернет-технології і ство-
рюють програмне забезпечення (ІТ та ІСТ 
сфери).

Серед них особливе місце займає 
iHub – новий інкубатор, який розпочав 

Останнім часом у засобах масової інформації та виступах посадових осіб все більше 
набувають популярності терміни «бізнес-інкубація», «бізнес-інкубатор», «стартап».  
Що означають ці слова, та яким чином дана програма впроваджується на Україні?

ХРОНІКА ПОДІЙ

свою діяльність 11 грудня 2012 року при 
Торгово-промисловій палаті України.  
Співзасновником виступила компанія  
SIVA – Державна корпорація індустріаль-
ного розвитку Норвегії. Цей інкубатор є 
складовою частиною міжнародного інвес-
тиційного фонду Seed Forum, який працює 
в більш, ніж 40 країнах світу.

З метою підтримки та розвитку інно-
ваційного бізнесу на регіональному рівні 
10-11 червня 2013 року на базі ТПП Укра-
їни та iHub було проведено тренінг для 
менеджерів бізнес-інкубаторів за участі 
віце-президента норвезької компанії SIVA 
пана Торкела Істгарда, президента міжна-
родного фонду Seed Forum International 
пана Стейнара Корсмо та голови україн-
ського офісу Seed Forum (Ukraine) пана 
Дмитра Подолєва. Учасниками тренінгу 
стали представники регіональних ТПП, зо-
крема і Кіровоградської торгово-промис-
лової палати, інноваційних парків, інших 
організацій підтримки підприємництва.

Під час семінару була представлена 
норвезька модель розвитку малого та се-
реднього бізнесу, яка базується на класте-
ризації та високому відсотку впроваджен-
ня інноваційних розробок у виробництво. 
Ефективність даної практики підтверджу-
ється показником ВВП на душу населення, 
який у 2012 році за даними Міжнародного 
валютного фонду був у Норвегії одним з 
найвищих в світі ($ 55,009).

Саме норвезька модель була обрана 
при створенні інкубатора iHub. Він пропо-

нує ІТ та ІСТ стартапам сучасну офісну інф-
раструктуру з комунікаціями та швидкіс-
ним Інтернетом, місцем для відпочинку та 
коворкінгу. Під кожний проект спеціально 
знаходять менторів, переважно із закор-
дону, які дають початківцям практичні біз-
нес-поради щодо втілення їх ідей в життя 
чи створення дослідного зразка.

Отримати фінансування для реалі-
зації проектів стартапи можуть на інвес-
тиційних форумах, зокрема Seed Forum. 
Велика увага приділяється формуванню у 
резидентів навичок ефективної презента-
ції власних ідей інвесторам. Адже досить 
важливим є правильне структурування та 
подача матеріалу, вміння утримувати ува-
гу та зацікавленість аудиторії, врахування 
національних і культурних особливостей 
потенційних інвесторів.

Як зауважив пан Корсмо, основна про-
блема початківців на подібних заходах – 

це скутість, психологічна закритість, тоді 
як світовий бізнес керується принципами 
активності та мобільності.

На завершення тренінгу слухачі мали 
змогу відвідати бізнес-інкубатор iHub, по-
спілкуватися з менеджерами стосовно 
практичних аспектів його управління, об-
говорити перспективи щодо створення 
подібних інноваційних інкубаторів в регі-
онах, зокрема і в Кіровоградській області.

Олександра Ратушна,
начальник відділу 

зовнішньоекономічних зв’язків, 
виставок та реклами
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11-14 червня 2013 р. приватне акціо-
нерне товариство «Науково-виробниче 
об’єднання» «Етал» спільно з офіційним 
представником в донецькому регіоні ТОВ 
«Стройэнергосервис-2008» взяли участь у 
15-ій спеціалізованій виставці з міжнарод-
ною участю «Енергетика. Електротехніка. 
Автоматика», м. Донецьк, ВЦ «Експодон-
бас», вул. Челюскінців, 189-в.

Виставкова експозиція НВО «ЕТАЛ» 
була представлена контактною апарату-
рою, друкованими платами і трансформа-
торами, було презентовано ряд новинок, 
а саме: контактори відкритого виконання 
реверсивні і нереверсивні на 10, 25А, кон-
тактори для ліфтових станцій, друковані 
плати на алюмінієвій підставі. Найбільшу 
зацікавленість у відвідувачів стенду ви-
кликали трансформатори, оскільки НВО 
«ЕТАЛ» є одним з небагатьох вітчизняних 
виробників даного виду електротехнічної 
продукції.

УЧАСТЬ У ВИСТАВЦІ
«Енергетика. Електротехніка. Автоматика », 11-14 червня, м. Донецьк

Фахівці підприємства представили 
увазі відвідувачів інформацію щодо осно-
вних напрямків діяльності підприємства, 
провели технічні консультації, обговори-
ли перспективи співпраці.

Великий інтерес відвідувачів до стен-
ду НВО «Етал» – це ще один показник висо-
кої якості і надійності пропонованої нами 
продукції. Виставка «Енергетика. Елек-
тротехніка. Автоматика» – це провідний 
галузевий виставковий захід Сходу Украї-
ни, основна мета якого – сприяти розви-
тку ринків електротехніки, традиційної та 
альтернативної енергетики, розкриттю 
енергозберігаючого потенціалу великого 
промислового регіону. За активну участь 
у виставці НВО «Етал» був нагороджений 
дипломом.

Нагадаємо, що НВО «Етал» є членом Кі-
ровоградської регіональної торгово-про-
мислової палати з 1995 року. 

Приватне акціонерне товариство 
«Науково-виробниче об’єднання «Етал»

вул. Заводська,1, м. Олександрія, Кіровоградська обл., 28000
тел.: (05235) 7-42-21, 7-03-09.

www.etal.ua

ХРОНІКА ПОДІЙ
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ІНТЕРВ’ЮІНТЕРВ’Ю

Євген плотников:
«кращого партнера, 
ніж тпп, годі й шукати»
ТОВ «Лекс Константа» – доволі молоде 
підприємство, зареєстроване на Кіровоградщині 
2010 року. Серед сфери його практик – зокрема 
медіація, податкове, митне та господарське право. 
Це компанія, що одним зі своїх основних видів 
юридичної діяльності називає консультативні 
послуги для суб’єктів господарювання.

– Євгене Сергійовичу, – звертаюся до керів-
ника товариства, – хто Ваш пересічний клієнт?

– Це будь-яка приватна чи юридична 
особа, котра потребує послуг із реєстрації 
чи перереєстрації підприємства, внесен-
ня змін до установчих документів, зміни 
видів економічної діяльності, продажу чи 
купівлі компанії з подальшою її реєстраці-
єю, реєстрації представництва іноземної 
компанії в Україні, фізичних осіб-підпри-
ємців чи некомерційних організацій, а 
також юридичного обслуговування. Сло-
вом, наші клієнти – це суб’єкти господа-
рювання, чиї вимоги ми виконуємо згідно 
з чинним законодавством.

– З яких питань звертаються найчастіше?
– Останнім часом затребувана медіа-

ція – різновид альтернативного врегулю-
вання спорів із залученням посередника 
(медіатора), який власне й допомагає сто-
ронам конфлікту налагодити процес, про-
аналізувавши конфліктну ситуацію таким 
чином, щоб його учасники самі змогли 
обрати варіант рішення, що задовольняє 
інтереси і потреби кожного.

Ще ми консультуємо з земельних 
питань, нерухомості (перевіряємо пра-
вильність складення документації та до-
стовірність даних, що міститься в ній), 
консультуємо, як правильно себе поводи-
ти в тій чи іншій ситуації, як обирати пра-
цівників для здійснення певної операції, 

словом, – дуже широкий спектр юридич-
них послуг. Нерідко беремо участь у спра-
вах безпосередньо в судах по ДТП, поділу 
майна, кримінальних справах тощо. 

– Євгене Сергійовичу, а що, на Вашу думку, 
сьогодні в законодавстві заважає працювати під-
приємцям і чому така затребувана ваша юридич-
на допомога?

– Назву лише один приклад. Поря-
док проведення перевірок податковими 
органами, котрі діють на підставі своїх 
внутрішніх методичних рекомендацій го-
ловного управління податкової служби, 
які суперечать окремим статтям Подат-
кового кодексу. Юристи та підприємці 
діють за ПК, а податківці – переважно за 
методичними рекомендаціями. Ця нести-
ковка і спричиняє чимало непорозумінь. 
Усе треба розглядати в комплексі. Але уже 
формуються певні тенденції до поліпшен-
ня ситуації. Оскаржень буде менше, коли 
методичні рекомендації приведуть у від-
повідність із Податковим кодексом. Але 
при підготовці документів все рівно без 
наших послуг не обійтися…

Тож допомагаємо вирішувати спори 
з податковими органами. Останнім ча-
сом почастішали випадки неправомір-
них перевірок на підприємствах, коли 
посадовці цинічно нехтують законодав-
ством, тож допомагаємо оскаржувати 
такі дії в судах. 

У нас є клієнти в Миколаєві, в Одесі, 
Харкові, Києві. Оскільки ми – доволі мо-
лода компанія, то шлях торуємо собі не 
поспішаючи. Тож поки що навіть не рекла-
муємо себе. Нам не бракує роботи, якою 
наші спеціалісти нині завантажені. Я – за 
якісне виконання надаваних послуг. Тому 
за кількістю не женемося.

До слова, останнім часом доволі за-
требувана юридична перевірка due 
diligence. Компанії, що ведуть господар-
ську діяльність у різних сферах, нерідко 
стикаються з необхідністю неупередженої 
експертизи своєї внутрішньої документа-
ції, проектів договорів або ризиків, які 
можуть бути пов’язані з укладанням пев-
них контрактів або договірних схем. Іно-
земці без такої перевірки взагалі не від-
кривають нову справу.

– Тобто, молодість компанії не завадила їй 
вийти на міжнародний рівень? 

– Дійсно, зараз ми налагоджуємо сто-
сунки з Польщею, Чехією, Швейцарією, Ан-
глією. Це, з одного боку, розширює гори-
зонти, а з іншого – змушує співпрацювати 
за їхніми правилами, їхніми стандартами.

– Деталізуйте, будь ласка.
–У Європі давно вже заведено, укла-

даючи з новим партнером ділову угоду, 

відразу вимагати в нього інформацію про 
той орган, який би поручився за його ре-
путацію. Це, власне, і підштовхнуло нас 
до членства в Кіровоградській регіональ-
ній торгово-промисловій палаті. Настав 
момент, коли ми зрозуміли, що в даному 
контексті кращого партнера, ніж ТПП, годі 
й шукати. До слова, нерідко ми до них і 
за кваліфікованими перекладами доку-
ментів звертаємося. Точніше, часто на-
правляємо туди своїх клієнтів, коли в тих 
з’являється потреба зробити якісний гра-
мотний переклад певних документів.

Тут важливо підкреслити, що в Укра-
їні лише незначний відсоток підприємств 
мають штатних юристів. Було б значно 
простіше вести бізнес, коли б кожна ком-
панія мала свого кваліфікованого юрис-
та. Допоки ж їх немає, а підприємницька 
діяльність вимагає як мінімум постійних 
консультацій, ні ми, ні наші колеги з ТПП 
без роботи не залишимося.

– Але навіть ваша компанія – юридичного 
спрямування – також потребує послуг палати?

– Перш ніж братися за виконання того 
чи іншого замовлення, для нас важливо 
знати, наскільки замовник серйозний, 
платоспроможний тощо. І саме ТПП як са-
мостійний контролюючий орган може на-
дати таку інформацію. 

Товариство з обмеженою відповідальністю  «Лекс Константа»
вул. Зінченко, 2-а, офіс 10, м. Кіровоград, 25001

тел.: (0522) 272737, 063 3173429.
E-mail: 272737@gmail.com
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ІНТЕРВ’ЮІНТЕРВ’Ю

– Ми є невід’ємною ланкою мере-
жі агенцій горящих путівок «Супутник- 
Кіровоград», – каже Наталія Миколаїв-
на. – Тож, можемо запропонувати своїм 
клієнтам найрізноманітніші варіанти 
відпочинку, розраховані на будь-який 
сімейний бюджет, обрані як завчас-
но, так і в переддень відпустки. Часто 
трапляються доволі вигідні термінові 

пропозиції, скажімо, нещодавно була 
можливість відпочити в Болгарії зі со-
рокавідсотковою знижкою. Це дешев-
ше, ніж у Криму.

– Які особливості туристичного бізнесу поміт-
ні останнім часом?

– Чомусь випала так звана середня 
ланка відпочивальників. Сьогодні наші 

клієнти нерідко «впадають у крайнощі»: 
шукають або найдешевші варіанти, або 
найдорожчі – з підвищеним рівнем ком-
форту, щось екзотичне. Нині у розпалі 
бронювання місць на новорічні та різдвяні 
тури. 

– Не зарано?
– Це одна з переваг раннього броню-

вання: воно дає знижки від 20 до 50 від-
сотків вартості. Скажімо, значна частина 
тих, хто відпочивав улітку, бронювали собі 
місця ледь не за півроку. Це матеріально 
вигідно. Ще один плюс раннього броню-
вання в тому, що в такому випадку клієнт 
обирає час, місце відпочинку аж до кон-
кретного готелю та його зірковості. 

– Із завчасним замовленням путівок – зро-
зуміло: за принципом готуй сани влітку, а воза 
– взимку. А в які терміни мають «вписатися» ті, 
хто зволікає і звик «стрибати до останнього ва-
гона»?

– За день-три реально оформити по-
їздку в безвізові країни. По четвергах-
п’ятницях у нас так звана «бамбарбія», 
коли можна оформити путівку на най-
ближчі суботу-понеділок. До речі, наші 
клієнти часто звертаються з проханням 
повідомити, коли трапиться та чи інша 
можливість, – і ми кожне таке прохання 
тримаємо на особливому контролі й усім 
принагідно обов’язково телефонуємо. Для 
нас важлива довіра клієнта. Іноді люди за-
лишають свої документи, оскільки момент 
«горіння» часом буває доволі обмеженим. 

Тобто, можна зекономити 20-50 від-
сотків як на броньованих путівках, так і 
на термінових із тією лише різницею, що 
в першому випадку сам клієнт обирає 
зручне місце, час тощо, а в другому – ми 
йому пропонуємо обирати з того, що ли-
шилося…

– Наталіє Миколаївно, окрім усе ще затребу-
ваного відпочинку на узбережжях, сьогодні корис-
туються попитом екскурсійні тури по Європі. Ви 
таку послугу надаєте? 

– Так, ми одне з небагатьох агентств у 
Кіровограді, що працюють із повним комп-
лектом туризму. Вже декілька років має-
мо туроператорську ліцензію, створюємо 
свій туристичний продукт, розроблюємо 
туристичні маршрути по Україні та за кор-

дон: до Росії, Ізраїлю, Польщі. «Супутник» 
– одна з небагатьох туристичних компаній 
в Україні, яка має акредитацію у Посоль-
стві Республіки Польща в Україні, власний 
комфортабельний транспорт різнома-
нітної пасажиромісткості та міжнародну 
ліцензію на пасажирські перевезення. 
Наші туристи мають змогу відправляти-
ся за кордон з Кіровограда на автобусах, 
що відповідають усім вимогам сучаснос-
ті, до Праги, Парижа, Сарагоси, Белграда, 
Закопан, Санкт-Петербурга. При цьому, 
наголошую, розрахунки робляться на 
будь-який бюджет, враховуються всі мож-
ливі побажання клієнтів. Скажімо, це може 
бути проживання в хостелах, а може –  
в готелях, віллах. 

Крім того, опікуючись пакетними ту-
рами, ми і питання переїзду-перельоту 
вирішуємо, й усі моменти, пов’язані з про-
живанням, харчуванням, із вибором виду 
транспорту, – літак чи автобус. Страховка, 
візи – це все обов’язково. 

– Туризм у межах України не залишається 
поза вашою увагою?

Крим, Карпати, Прикарпаття – все 
це доволі затребувані варіанти. Здій-
снюємо поїздки у Чернівці, Кам’янець-
Подільський, Київ, Одесу, Вилкове – нашу 
українську Венецію, на Чернігівщину. Ска-
жу більше, у нас тісні дружні ділові сто-
сунки з органами місцевого самовряду-
вання з питань пропаганди екскурсійної 
діяльності з містами Гола Пристань Хер-
сонської області, та містом Новомирго-
род Кіровоградської області. Переймаємо 
у них досвід проведення різноманітних 
фестивалів та міських свят, а також запо-
чатковуємо їх у нашому місті, що сприяє 
всебічному розвитку усіх видів туризму та 
екскурсійної діяльності. На наступний рік 
уже заплановані ексурсійно - пізнавальні 
тури до Херсонщини, а також у Львів, За-
карпаття і в польське Закопане. 

– Що пропонуєте наймолодшим?
– Ми займаємося екскурсіями по Укра-

їні, передбачаємо кількаденні канікулярні 
тури не лише по Україні, а й за рубіж. Виво-
зимо хорові, танцювальні колективи. Літні 
табори –один із напрямків роботи. Органі-
зовуємо вивчення мов на Мальті, в Англії, 
Болгарії. 

СОЛІДНИЙ ОФІС, 
СОЛІДНА РЕКЛАМА В 
СОЛІДНИХ ВИДАННЯХ – 

Наталія Пікуліна:

це складоВі успіху
Нині держава визнає туризм одним із пріоритетних напрямків розвитку 
національної культури та економіки і намагається створити сприятливі 
умови для організації туристичної діяльності. Тож остання вважається доволі 
перспективною, й чимало підприємців наважуються започаткувати свій бізнес 
саме в цій галузі. Та без підводних рифів не обходиться і тут. Що треба знати й 
на що націлюватися, входячи в український туристичний ринок? Відповідь на 
це та інше знайдете в інтерв’ю з директором туристичного агентства «Супутник-
Кіровоград» Наталією Пікуліною.
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Основним напрямком швейного вироб-
ництва ТОВ «Куртаж» є виготовлення фор-
меного та корпоративного одягу, зокрема 
для авіації, оборонних та силових структур. 
Провідним напрямком підприємства, в силу 
співробітництва з державними структура-
ми, є розробка нових сучасних моделей спе-
ціального одягу, взуття та аксесуарів, які ак-
тивно використовуються в умовах жорсткої 
експлуатації. Також, в структурі підприєм-
ства – трикотажне й взуттєве виробництво, 
що являють собою окремі ділянки з власною 
інфраструктурою виробництва.

«Куртаж» – виробник повного циклу.  
Для професійного і якісного втілення в життя 
потреб замовника на підприємстві працює 
система контролю якості. Підприємство має 
можливість в стислі строки виконати всі по-
бажання клієнта: від ескізу до готового зраз-
ка, виготовити як велику, так і дрібну серію 
продукції, забезпечити серійний випуск про-
дукції на власних виробничих потужностях.  
У виробництві «Куртаж» використовує су-

ЗНАЙОМТЕСЬ

часні матеріали, які ретельно відібрані спе-
ціалістами з контролю якості за принципом 
найвищої якості.

У 2012 році підприємство почало розви-
ток у напрямку сучасного інтернет-орієнто-
ваного маркетингу. Був впроваджений про-
ект інтернет-магазину www.courtage.com.ua, 
який дав можливість «Куртажу» стати ближче 
до клієнтів. Завдяки веб-технологіям покуп-
ці можуть більш детально ознайомитися з 
продукцією та у зручній формі зробити за-
мовлення. Крім інтернет-магазину «Куртаж» 
має роздрібні магазини у Києві та у місті Кі-
ровограді, де й розташовані виробничі по-
тужності.

На сьогодні «Куртаж» готовий до плідних 
довготривалих стосунків у будь-якій формі: 
постачання, експорт продукції власного ви-
робництва, стати підрядником у виробництві, 
створити спільне підприємство.

Швейне підприємство ТОВ «Куртаж» 
було створено у 1993 році та за роки 
плідної праці здобуло багатогранний 
досвід та бездоганну репутацію на-
дійного партнера. Завдяки колективу 
професіоналів та наявності сучасного 
обладнання ми в змозі виконувати 
замовлення на найвищому якісному 
рівні.

ІНТЕРВ’Ю

Усі, хто старші 7 років і аж за 70 – це 
наші клієнти. Нещодавно пара 71-річних 
туристів із нашою допомогою відвідала 
Ніццу. Всі, хто може собі фінансово це до-
зволити.

– Ви вже, так би мовити, «прорубали вікно» в 
Європу. Які найближчі плани…

– Реалії сьогоднішнього туристичного 
бізнесу такі, що для ближчого ознайом-
лення нарешті ми можемо запропонувати 
будь-яку точку світу.

– І якщо хтось захоче побачити Австралію – 
проблем не виникне?

– Ні. Як кажуть, будь-який каприз, за 
ваші гроші: Мадагаскар, Філіппіни – будь 
ласка. З урахуванням лише того, що екзо-
тичні тури слід замовляти завчасно. Тоді й 
авіаквитки дешевші, й вибір ширший. 

– А ваші туроператори бувають у країнах, 
які рекламують клієнтам?

– Звісно, складно відвідати абсолют-
но все, що пропонуємо. Та ми з чоловіком 
усе ж намагаємося працювати на виперед-
ження. Так, Канарські острови ще ніхто не 
замовляв, але ми вже там побували. Тепер 
зі знанням справи можемо рекламувати їх 
своїм клієнтам. 

– Наталіє Миколаївно, ви як людина, яка в 
туризмі не один десяток років, напевне знаєте, 
на що має звернути увагу пересічний клієнт, оби-
раючи турфірму, з якою співпрацюватиме, адже 
їх сьогодні – широкий вибір.

– Так, нині з’являються кількамісячні 
фірмочки, що попрацюють сезон і зника-

ють. Тож, аби не потрапити на гачок шар-
латанів, варто зважати на час існуван-
ня турфірми, місце її прописки, на штат, 
екстер’єр та інтер’єр установи. Зовнішній 
антураж говорить, перш за все, не про до-
рожнечу надаваних послуг, а про солід-
ність. Солідний офіс, солідна реклама в со-
лідних виданнях – це складові успіху. 

Я дивуюся, коли десь під ринком під 
обшарпаним автобусом, що пропонує тур-
послуги, стоїть черга охочих записатися 
на поїздку. Не розумію, коли за туристич-
не обслуговування беруться фірми, що до 
того займалися лише перевезенням. Це 
- звичайні транспортні компанії, вони не 
знаються на туристичному бізнесі.

– Конкуренція вам заважає чи допомагає?
– У нас своя стратегія, своя клієнтура, 

на яку ми орієнтуємося, забаганки якої ми 
виконуємо. 

– Минулого року, а саме напередодні Дня під-
приємця, Вам в урочистій обстановці вручили 
посвідчення члена ТПП? Що підштовхнуло Вас до 
членства в палаті й на які дивіденди від нього Ви 
сподіваєтеся?

– Час підтвердив, що Кіровоградська 
регіональна ТПП на правильному шляху. 
Тут можна вирішити частину юридичних, 
економічних проблем. Тут кваліфіковані 
спеціалісти надають вичерпні відповіді на 
будь-які запитання. Тож, виходить, бізнес-
менам вигідно співпрацювати з ТПП і ко-
ристуватися їхніми послугами. 

– Залишається побажати процвітання  
Вашому бізнесу й нових бонусів від співпраці з ТПП.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Супутник-Кіровоград» 
вул.Калініна, 32/1, оф.14, м. Кіровоград, 25006

тел.: (0522) 32-14-22, 27-22-77, 27-05-35, 050-457-17-77, 050-932-00-00.
 E-mail: sputnik@romb.net

Виробництво:
м. Кіровоград, Україна, 25026
вул. Севастопольська, 9б
+38 (0522) 35-43-50
+38 (0522) 35-43-52
info.courtage@yandex.ru 
www.courtage.com.ua

Магазин м. Кіровоград:
м. Кіровоград, Україна, 25026
вул. Севастопольська, 9б
+38 (050) 268-19-39
+38 (096) 256-48-18

Магазин м. Київ:
м. Київ Україна
просп. Повітрянофлотський, 90
+38 (044) 360-29-71
+38 (050) 487-37-19

20 РОКІВ 
УСПІХУ!

Статтю підготували:
Головний економіст ТОВ «Куртаж»

Євген Васильєв
Менеджер з маркетингу та зв’язків з громадськістю 

ТОВ «Куртаж»
Олександр Радченко



20 21Зовнішсервіс  |  №1 (036)  2013 Зовнішсервіс  |  №1 (036)  2013

КІРОВОГРАДСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА

ДЕРЖЗАКУПІВЛІ

Як і раніше, процедура здійснення заку-
півель за державний кошт – це дуже відпо-
відальний, сповнений нюансів та виважених 
рішень процес, який потребує досвіду та 
знань у цій сфері. Але дуже важко вловити 
такі нюанси та приймати виважені рішення, 
якщо законодавство у цій сфері постійно 
змінюється.

В даній рубриці ми будемо знайомити 
вас з усіма новинами, що мають вагоме зна-
чення для спеціалістів та членів комітетів з 
конкурсних торгів. Сьогодні нам хотілося б 
розповісти про всі ті послуги, завдяки яким 
ми зможемо вам допомогти.

Ще в 2010 році закупівлям товарів, робіт 
та послуг за державний кошт було відведе-
но не останнє місце у діяльності Кіровоград-
ської регіональної торгово-промислової 
палати. З накопиченням практичних та тео-
ретичних знань спеціалістів та збільшенням 
вагомості цієї теми у діяльності та розвитку 
суспільства був створений відділ держав-
них закупівель, який пропонує великий 
спектр послуг:

•	 з 2008 року на базі КРТПП прово-
диться навчання та підвищення 
кваліфікації спеціалістів у сфері 
здійснення державних закупівель. 
Курс складає 4 дні для навчання та 
2 дні для підвищення кваліфікації. 
Навчання проходить кожен місяць. 
Викладацький склад – це спеціаліс-
ти, які мають за плечима 10-15 років 
досвіду роботи у сфері здійснення 

ДЕРЖЗАКУПІВЛІ

державних закупівель. По закінчен-
ню курсу кожен, хто його пройшов, 
отримує Сертифікат державного 
зразка;

•	 одним із напрямків роботи відділу є 
документальний супровід процедур 
здійснення державних закупівель. 
Тут існує дуже багато видів послуг, 
які КРТПП може запропонувати (від 
консультаційної допомоги, роз-
міщення оголошення в ІБ «Вісник 
державних закупівель» до інформа-
ційно-консультаційного супроводу 
протягом усієї процедури закупівлі);

•	 ми надаємо також інформаційно-
консультаційну допомогу учасни-
кам торгів (як правильно подати 
пакет документів на участь у про-
цедурі державної закупівлі та пра-
вильно тлумачити всі вимоги замов-
ника торгів);

•	 проводяться короткі семінари-тре-
нінги для замовників, щоб спеціа-
лісти, які пройшли навчання, могли 
бути в курсі всіх нововведень та 
змін, що відбулися у Законі України 
«Про здійснення державних заку-
півель». Роз’яснюється та підтвер-
джується конкретними прикладами 
сфера застосування цих змін;

•	 також проводяться короткі семіна-
ри-тренінги для учасників торгів. 
На них представники організацій та 
компаній, які є потенційними учас-
никами, фахівці розповідають про 
те, як правильно, згідно з усіма ви-
могами брати участь у процедурі 
закупівлі товарів, робіт та послуг за 
державні кошти. 

Детальніше про час проведення семінарів та умови участі можна дізнатись 
за телефоном  (0522) 35-18-56 
або електронною поштою wes@chamber.kr.ua

В Законі України «Про здійснен-
ня державних закупівель» постійно 
з’являються зміни. 

ДО ВАШИХ ПОСЛУГ

Переклад, як письмовий, так і усний – це 
місток між різними культурами, між ділови-
ми колами різних країн. Тому торгово-про-
мислова палата завжди приділяла велику 
увагу розвитку перекладацьких послуг для 
підприємств та мешканців нашої області. Ці 
послуги є невід’ємною частиною нашої ро-
боти, спрямованої на сприяння розвитку зо-
внішньоекономічних зв’язків регіону.

Перекладами ми займалися завжди, від 
самого моменту створення торгово-про-
мислової палати. Але з розвитком палати та 
зростанням попиту на перекладацькі послу-
ги виникла потреба в організації окремого 
підрозділу, який займався б виключно цією 
діяльністю. І такий підрозділ було створено 
у 2000 році.

Зараз у штаті відділу перекладів Кірово-
градської РТПП – висококваліфіковані фахівці 
з великим досвідом роботи у різних галузях 
економіки. Наші перекладачі надають широ-
кий спектр послуг – це і переклад усіх видів 
науково-технічної літератури, юридичної, то-
варосупровідної та іншої документації з іно-
земних мов та на іноземні мови; засвідчення 
перекладів, виконаних сторонніми перекла-
дачами. Виконуємо також усні переклади при 
проведенні ділових заходів, надаємо перекла-
дацький супровід на монтажі обладнання, як 
офіційні перекладачі беремо участь у судових 
засіданнях та вчиненні нотаріальних дій. Ми 
працюємо з англійською, німецькою, іспан-
ською, польською та італійською мовами. Крім 
того, ми співпрацюємо з багатьма позаштатни-
ми перекладачами, що дає нам змогу викону-
вати переклади з більшості мов світу.

За роки роботи наші перекладачі завою-
вали заслужену довіру клієнтів якістю послуг 
та високим професіоналізмом. У 2004 році 
відділ перекладів Кіровоградської РТПП став 
переможцем обласного конкурсу якості у но-
мінації «Послуги».

ПЕРЕКЛАДАЧІ КРТПП: 
МИ БУДУЄМО ПРАВИЛЬНІ МОСТИ

Зараз послугами наших перекладачів 
користуються підприємства, що займаються 
зовнішньоекономічною діяльністю, державні 
органи і звичайні громадяни. Адже всі вони 
знають – переклад, виконаний фахівцями тор-
гово-промислової палати, це документ, якому 
можна довіряти.

Останнім часом все більшої популярнос-
ті набувають так звані «електронні перекла-
дачі» – комп’ютерні програми та сайти, що 
покликані полегшити спілкування з навко-
лишнім світом. Однак такий спосіб заощади-
ти на професійних послугах не завжди себе 
виправдовує.

Хотілося б застерегти усіх, хто надміру 
покладається на електронних «перекла-
дачів»: у деяких випадках вони дійсно мо-
жуть стати у нагоді, але не варто цього ро-
бити, коли йдеться про офіційні та складні  
тексти – технічні, юридичні, медичні тощо. 
Переклад – це, насамперед, відтворення 
змісту документа. А комп’ютерна програма, 
якою б розумною вона не була – це комп-
лекс алгоритмів, що відтворює лише набо-
ри слів та граматичних конструкцій (хоча 
іноді робить це досить вдало). Тому марно 
сподіватися, що програма здатна передати 
усі відтінки змісту іншою мовою, а це озна-
чає – жодної гарантії того, що «машинний» 
переклад, який ви хочете використати, на-
справді заслуговує на довіру.

Отже, якщо у Вас виникла потреба отри-
мати достовірний, офіційний переклад, за 
який несе відповідальність конкретний пере-
кладач – звертайтеся, будь ласка, до відділу 
перекладів Кіровоградської регіональної тор-
гово-промислової палати. Тут вам буде нада-
но професійну допомогу у стислі терміни, а 
головне – ми гарантуємо високу якість наших 
послуг та нерозголошення отриманої від клі-
єнтів інформації.

КІРОВОГРАДСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА

Замовити послуги та отримати додаткову інформацію можна  
за телефоном (0522) 35-18-56 
або електронною поштою sertif@chamber.kr.ua

Інформує Ігор Філіпов
Віце-президент 

Кіровоградської регіональної
 торгово-промислової 

палати 

Інформує Людмила Солонар, 
начальник відділу
Кіровоградської регіональної
 торгово-промислової 
палати 
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МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕСМАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС

Провідне кіровоградське видавни-
цтво «Імекс-ЛТД», книги якого прикраша-
ють не лише кіровоградські та приватні 
бібліотеки, книгарні та книжкові магазини, 
сьогодні активно розвиває власну вироб-
ничу базу – друкарню. Це дає можливість 
не тільки здешевити вартість книг, що ви-
даються тут, а й бути конкурентними на 
всеукраїнському ринку надання друкар-
ських послуг в сегменті, що активно і на-
полегливо займає підприємство вже дру-
гий рік поспіль. Для нашого невеликого 
міста запуск двох друкарських верстатів 
для повнокольорового друку за два непо-
вних роки – подія не рядова. Саме такою 
подією відзначився «Імекс». Крім друкар-
ських верстатів на підприємстві при реа-
лізації інвестиційного проекту (який, до 
речі, отримав підтримку місцевої влади 
через фінансування Регіонального фон-
ду підтримки підприємництва у Кірово-
градській області та Кіровоградського 
міського бюджету) було придбано і допо-
міжне обладнання, створено додатково  
15 робочих місць і, що дуже важливо як для 
підприємства, для трудового колективу та 
( як має надію і колектив, і керівник під-
приємства «Імекс-ЛТД» Самиляк Тамара)  

ВаШа мрія 
ВТІЛЕНА НАМИ 
В ЖИТТЯ !для багатьох підприємств міста та області, –  

це можливість розвивати надання друкар-
ських послуг на одноаркушеві вироби за 
конкурентними на всеукраїнському ринку 
цінами. Друкарня готова сьогодні в корот-
кі терміни, за розумні ціни друкувати лис-
тівки, буклети, флаєри, плакати, етикетки, 
каталоги, журнали та інші види аналогіч-
ної продукції. 

Ми впевнені в своїх силах та можли-
востях, тому для тих клієнтів, хто має сум-
ніви, роботу розпочинаємо з екскурсії на 
виробництво, – говорить Тамара Самиляк. 

Курс на здешевлення продукції та вар-
тості послуг, власні видавничі проекти та 
висока якість робіт та послуг дають велику 
надію на майбутнє. Високопрофесійна ко-
манда виробничого персоналу впевнено 
рухається в напрямку створення в Кіро-
вограді друкарні з передовими новітніми 
технологіями.

Швейне підприємство «Мрія €» засно-
ване в 2003 році і надає послуги з виго-
товлення швейних виробів високої якості.  
В арсеналі є виробничі потужності сучасно-
го швейного устаткування, що дозволяють 
випускати продукцію самого різного при-
значення:

•	шкільна	форма
•	розробка	і	вишивка	логотипів
•	уніформа	і	спецодяг
•	ресторанно-готельний	текстиль
•	інтер’єрний	дизайн
•	літні	майданчики
Творчий колектив конструкторів, ху-

дожників-модельєрів, технологів і швачок 
постійно працює над створенням нових, 
цікавих моделей. Скатертини, серветки, 
портьєри, чохли на меблі, покривала ство-
рюють затишок в приміщенні. Формений і 
корпоративний одяг створює стильний зо-
внішній вигляд персоналу і справляє пози-
тивне враження у Ваших клієнтів і партнерів 
по бізнесу.

Сучасним напрямком є виготовлення 
промо-одягу. Це яскравий, незвичайний і 

Знайомтесь, гарна, молода, енергійна 
жінка, директор швейного виробництва 
«Мрія €», член обласної ради підприємців 
Кіровоградщини – Інна Чижик

Швейне виробництво «Мрія €»
Директор - Чижик Інна Борисівна, моб.тел.: 050 6982272.

Головний бухгалтер - Шаркова Алла Борисівна, моб.тел.: 050 1959722.
вул. Можайського,  43,  м. Кіровоград,  25001

тел.: (0522) 279519,  279521; 097 2728439
E-mail: zik-in003@mail.ru

ДРУКАРНЯ…
ЗА ДВА КРОКИ!
ДРУКАРНЯ…
ЗА ДВА КРОКИ!

Директор 
ТОВ «Імекс-ЛТД» 
Тамара Самиляк

Товариство з обмеженою відповідальністю «Імекс-ЛТД»
вул. Декабристів, 29, м. Кіровоград, 25006

прийом замовлень – вул. Декабристів, 24/56,
виробництво – вул. Декабристів, 26, тел.: (0522) 321705, 227930.

E-mail: design@imex.kr.ua 

функціональний костюм, призначений для 
проведення промо-акцій. Виготовлення 
символіки здійснюється різними методами. 
Це може бути індивідуальна вишивка, висо-
коякісний термодрук або шовкографія.

10-річний досвід стабільної роботи і від-
гуки наших клієнтів є гарантом того, що ви-
роби швейного виробництва «Мрія €» – це 
правильний вибір.

Голова Кіровоградської ОДА Ніколаєнко А.І. 
на швейному підприємстві «Мрія €»
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КРТПП ЗАПРОШУЄ ВЗЯТИ УЧАСТЬ

03-05 Всеукраїнська агропромислова виставка 
«АгроЕкспо»
м. Кіровоград, вул. Мурманська, 8

Тел.: (0522) 35-18-56,
050 488 44 43, 
expo@chamber.kr.ua,
контактна особа –
Наталія Гетьманенко

16 Міжнародний бізнес-форум у Стамбулі (Туреччина) 
під егідою Європалати, Генеральна асамблея Європалати 
у Стамбулі

Тел.: (0522) 35-18-56,
050 488 44 43,
anr-ves@chamber.kr.ua,
контактна особа – 
Олександра Ратушна

листопад

3-9 31-й Міжнародний Гаванський ярмарок «FIHAV 2013»,
м. Гавана (Республіка Куба) 
Нафтова і гірничодобувна промисловість; електроенер-
гетика; авіа та суднобудування; автомобільний і залізнич-
ний транспорт; будівельне устаткування і сільгосптехніка; 
зв’язок і телекомунікації; медицина, фармацевтика і біотех-
нологія, туризм...

Тел.: (0522) 35-18-56,
050 488 44 43, 
066 438 70 25,
expo@chamber.kr.ua,
контактна особа –
Наталія Гетьманенко

13-15 Міжнародний форум «Green Mind» Тел.: (0522) 35-18-56,
050 488 44 43,
anr-ves@chamber.kr.ua
контактна особа – 
Олександра Ратушна

15 Міжнародна конференція з міжнародного 
арбітражу в ТПП України

Тел.: (0522) 35-18-56,
050 488 44 43,
anr-ves@chamber.kr.ua,
контактна особа – 
Олександра Ратушна

19-21 Міжнародна виставка технологій безпеки, охоро-
ни праці та пожежної служби «WISE-2013» 
м. Варшава (Республіка Польща).
Міжнародна спеціалізована виставка спортив-
ного обладнання, інвентарю і одягу «Sport World 
Uzbekistan – 2013»,
м. Ташкент (Республіка Узбекистан).

Тел.: (0522) 35-18-56,
050 488 44 43, 
066 438 70 25,
expo@chamber.kr.ua,
контактна особа –
Наталія Гетьманенко

26-28 I Міжнародна виставка транспорту і логістики – 
«Trans Poland 2013»,
м. Варшава (Польща), виставковий центр EXPO XXI.

Тел.: (0522) 35-18-56,
050 488 44 43, 
expo@chamber.kr.ua,
контактна особа –
Наталія Гетьманенко

3 декада Виставка «РЕКЛАМА 2013»,
м. Кіровоград, вул. Преображенська, 79а

Тел.: (0522) 35-18-56,
050 488 44 43, 
066 438 70 25,
expo@chamber.kr.ua,
контактна особа –
Наталія Гетьманенко

грудень

02-07 Семінар для українських фахівців на тему  
«Інноваційні технології і сучасне устаткування  
для переробки відходів» 
(Німеччина, Торгово-промислова палата Мюнхена
і Верхньої Баварії)

Тел.: (0522) 35-18-56,
050 488 44 43,
anr-ves@chamber.kr.ua,
контактна особа – 
Олександра Ратушна

17-18 Регіональний спеціалізований ярмарок-продаж 
«Новорічний подарунок»,
м. Кіровоград, вул. Преображенська, 79а

Тел.: (0522) 35-18-56,
050 488 44 43, 
expo@chamber.kr.ua,
контактна особа –
Наталія Гетьманенко

КРТПП ЗАПРОШУЄ ВЗЯТИ УЧАСТЬ

серпень
02 Участь КРТПП та представників ПП Кіровоградщини в  

засіданні Українсько-Китайської ділової ради,
м. Київ, ТПП України

Тел.: (0522) 35-18-56,
050 488 44 43
inf-vp@chamber.kr.ua,
контактна особа –
Ігор Філіпов

16-20 «Синьцзянський міжнародний ярмарок туристичних  
товарів – Китай 2013»,
м. Карамай

Тел.: (0522) 35-18-56,
050 488 44 43, 
expo@chamber.kr.ua,
контактна особа –
Наталія Гетьманенко

18-20 ХXІI Міжнародна сільськогосподарська виставка 
«FARMER-EXPO»,
м. Дебрецен (Угорщина)

Тел.: (0522) 35-18-56,
050 488 44 43,  
expo@chamber.kr.ua,
контактна особа –
Наталія Гетьманенко

20-23 Щорічна загальнодержавна виставкова акція 
«Барвиста Україна» та Всеукраїнський конкурс-
виставка «Кращий вітчизняний товар року»  
в її рамках,
м. Київ, Національний комплекс «Експоцентр України»

Тел.: (0522) 35-18-56,
050 488 44 43,  
expo@chamber.kr.ua,
контактна особа –
Наталія Гетьманенко

29-01
вересня

V міжнародна спеціалізована виставка біжутерії, юве-
лірних прикрас, моди та аксесуарів 
«BIJOUX EXPO TURKEY 2013»,  
м. Стамбул (Туреччина)

Тел.: (0522) 35-18-56,
050 488 44 43,  
expo@chamber.kr.ua,
контактна особа –
Наталія Гетьманенко

вересень
02-06 III виставка ЕКСПО «Китай-Євразія»,

м. Урумчі (Сінцзян-Уйгурський автономний район)
Тел.: (0522) 35-18-56,
050 488 44 43, 
expo@chamber.kr.ua,
контактна особа –
Наталія Гетьманенко

11 ІІІ Міжнародний форум з питань енергоефективності, 
енергозберігаючих технологій, енергетичної безпеки 
та альтернативних джерел енергії,  
м. Запоріжжя

Тел.: (0522) 35-18-56,
050 488 44 43, 
expo@chamber.kr.ua,
контактна особа –
Наталія Гетьманенко

11-13 XX Міжнародна спеціалізована виставка 
«Індустрія розваг», 
м. Київ, (організатор ТПП України)

Тел.: (0522) 35-18-56,
050 488 44 43,  
expo@chamber.kr.ua,
контактна особа –
Наталія Гетьманенко

11-14 Х спеціалізована виставка енергетичних технологій, 
промисловості електроніки та електротехніки 
«Енергія-2013», м.Запоріжжя

Тел.: (0522) 35-18-56,
050 488 44 43, 
expo@chamber.kr.ua,
контактна особа –
Наталія Гетьманенко

24-26 XIII Міжнародна спеціалізована виставка «Світло»,
м. Київ, ТПП України

Тел.: (0522) 35-18-56,
050 488 44 43, 
expo@chamber.kr.ua,
контактна особа –
Наталія Гетьманенко

27-03 
жовтня

Щорічна виставка «KavalaExpo 2013» в м. Кавала 
(Грецька Республіка), (продукти харчування, готовий одяг, 
ювелірні вироби, меблі, будівельні матеріали, 
металоконструкції, промислова продукція та обладнання, 
мармур, комп’ютерні технології, друк та інше.)

Тел.: (0522) 35-18-56,
050 488 44 43, 
expo@chamber.kr.ua,
контактна особа –
Наталія Гетьманенко

жовтень
02-03 II щорічна виставка «IMPULS EXTERIOR - Barcelona»  

з міжнародного  бізнесу та інвестицій, продуктів і послуг 
для підвищення конкурентоспроможності малого та серед-
нього підприємництва,
м. Барселона (Іспанія).

Тел.: (0522) 35-18-56,
050 488 44 43, 
expo@chamber.kr.ua,
контактна особа –
Наталія Гетьманенко
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«АгроЕкспо»: 36 000 квадратних метрів для сучасного агробізнесу
Агропромислова вистав-
ка «АгроЕкспо», яка від-
будеться з 3 по 5 жовтня 
2013 року в місті Кіро-
вограді, відкриває якіс-
но нові можливості для 
українського аграрного 
бізнесу: відвідувачі змо-
жуть побачити і оцінити 
в роботі максимум про-
дукції вітчизняних та за-
рубіжних виробників на 
найбільшому в Україні ви-
ставковому майданчику.

Галузевих виставок та-
кого масштабу, орієнто-
ваних на безпосередніх 
споживачів, на сьогод-
нішній день в Україні не 
існує. Саме тому давно 
назріла необхідність у 
створенні саме такого 
заходу - впевнені орга-
нізатори «АгроЕкспо», в 
якості яких виступають 
Міністерство аграрної 
політики та продоволь-
ства України, Асоціація 
підприємств-виробників 
техніки і обладнання для 
агропромислового комп-
лексу «Украгромаш» та 
Асоціація аграрних інже-

нерів України.
Тепер про все доклад-
ніше і по порядку. По-
перше, площа експозиції 
становить рекордні для 
національних галузевих 
форумів 36000 м2, і це 
не враховуючи демон-
страційного поля, на 
якому пройдуть польові 
покази техніки. Таким чи-
ном, відвідувачі зможуть 
отримати максимально 
повну інформацію про 
продукцію, яка їх ціка-
вить, наочно побачити її 
як на статичній експози-
ції, так і результат роботи 
в полі, зробити усвідом-
лений вибір оптималь-
них по співвідношенню 
ціна-якість рішень для 
свого бізнесу.
По-друге, на «АгроЕк-
спо» буде представлена 
вся продукція, необхідна 
аграріям: добрива та за-
соби захисту рослин, на-
сіння та посадковий ма-
теріал, обладнання для 
тваринництва, автомо-
білі, екскаватори. Також 
в агро-форумі візьмуть 

участь організації, які на-
дають послуги, супутні 
сьогодні будь-якому біз-
несу: банківський сектор, 
кредитування, страху-
вання, лізинг.

По-третє, вже сьогодні 
виставку «АгроЕкспо» 
з упевненістю можна 
назвати міжнародною, 
оскільки в ній візьмуть 
участь не тільки вітчиз-
няні, але й закордонні 
компанії.
По-четверте, місце про-
ведення виставки - місто 
Кіровоград, розташова-
не в центрі України, куди 
зручно добиратися будь-
яким транспортом з усіх 
регіонів країни. Для від-
відувачів облаштовані 
зручні під’їзні шляхи, ши-
рокі проїзди, паркуваль-
ний майданчик на 580 
місць.
Підводячи підсумок, мож-
на з упевненістю заявити: 
«АгроЕкспо» відкриває 
принципово нові перспек-
тиви для аграрного бізне-
су України. Її унікальність 

в ряду інших національ-
них виставок складають: 
рекордна виставкова 
площа 36 000 м2, демон-
страція роботи техніки в 
полі, а також можливість 
повною мірою оцінити 
широкий асортимент про-
дукції компаній-учасників.

Запрошуємо вас відві-
дати найбільшу україн-
ську агропромислову 
виставку «АгроЕкспо»!

Виставка «АгроЕкспо» 
пройде 3-5 жовтня 

2013 року.
Місце проведення:

м. Кіровоград,
вул. Мурманська, 8.
Розпорядник виставки 

ПрАТ «ПІРАМІС»
Контактний телефон: 

(0522) 35-61-45
Сайт виставки:

www.ukragroexpo.com
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Вже більше ніж двадцять років МААК 
«УРГА» впевнено йде до досягнення своїх 
цілей, з яких найважливішими весь цей час 
залишаються безпека та комфортність авіа-
перевезень.

Авіакомпанія має ліцензію Державної 
авіаційної служби України на виконання па-
сажирських та вантажних перевезень в 124 
країни світу.

Авіакомпанія «УРГА» сертифікована 
ICAO, а з 2001 року є членом Європей-
ської асоціації регіональних авіаліній ERA. 
З грудня 1994 року МААК «УРГА» призна-
чена офіційним перевізником Організації 
Об’єднаних Націй.

Льотний, технічний і диспетчерський 
персонал має значний досвід виконання і 
обслуговування польотів як в Україні, так 
і за її межами, а саме Чад, Уганда, Еритрея, 
Афганістан, Західна Сахара, Ефіопія, Ал-
жир, Угорщина, Хорватія, Грузія, Македо-
нія, Косово, Кувейт, Центральноафрикан-
ська Республіка, Перу, Туреччина, Сомалі,  
ДР Конго, Кот-д’Івуар, Малі.

Складовою частиною МААК «УРГА» є 
сертифікований навчально-льотний центр, 
який виконує підготовку за наступними на-
прямками:

•	 підготовка приватних та комерцій-
них пілотів (PPL та CPL);

•	 підготовка персоналу з авіаційної 
безпеки;

•	 підвищення кваліфікації льотного 
складу;

•	 підготовка з авіаційної англійської 
мови.

Авіакомпанія «УРГА» допоможе Вам в ор-
ганізації чартерних пасажирських і вантаж-
них перевезень по світу, а також :

•	 підготовці і супроводі контрактів 
оренди і довгострокових чартерів;

•	 надання послуг з обслуговування па-
сажирів та багажу в терміналі аеро-
порту «Кіровоград»

•	 обслуговування літаків сучасним об-
ладнанням, на базі ДОК-ангару МААК 
«УРГА»

•	 розміщенні інформації про послуги 
авіакомпанії (продаж, оренда авіа-
техніки, авіаперевезення і т.п) у між-
народних довідкових виданнях і гло-
бальних телекомунікаційних засобах 
світової авіаіндустрії.

МААК «УРГА» шукає партнерів (україн-
ські і закордонні туристичні фірми, агент-
ства; комерційні, промислові авіаційні 
підприємства та їхні представництва) для 
організації спільної діяльності по відкриттю 
й експлуатації (пасажирських і/або вантаж-
них) чартерних рейсів в будь-які міста Укра-
їни та інші країни.

Парк повітряних суден МААК «УРГА» 
складає 23 літаки, з них 5 – Saab-340B, 7 – 
Ан-24, 5 – Ан-26, 5 – Ан-26-100 та 1 – Cessna-
172R. 

МААК «УРГА» – українська авіаційна компанія, що активно розвивається, 
завоювала визнання на міжнародному ринку авіаційних послуг. На 
сьогодні ми продовжуємо постійний пошук нових форм і методів робо-
ти по обслуговуванню пасажирів і замовників.

Регіональний турбогвинтовий паса-
жирський літак Saab340B був розробле-
ний однойменною шведською компанією 
на початку 1980-х років. Дане повітряне 
судно призначене для перевезення 36 па-
сажирів на авіалініях протяжністю понад 
1600 кілометрів. Завдяки технічним осо-
бливостям конструкції літака, спрямова-
ним на поліпшення аеродинамічних влас-
тивостей фюзеляжу, установки найбільш 
економічних турбогвинтових двигунів 
виробництва General Electric (CT7-9B), і як 
наслідок, мінімізації витрати палива – да-
ний тип повітряного судна дозволяє мак-
симально скоротити операційні витрати 
на його експлуатацію. Новітнє аеронаві-
гаційне обладнання встановлене на бор-
ту, технічні характеристики, якість збірки 
дозволяють експлуатувати цей тип ПС у 
великому діапазоні географічних і кліма-
тичних умов.

Літак Ан-24 призначений для переве-
зення 48 пасажирів на авіалініях довжи-
ною до 1800 км в стандартному варіанті 
або до 2300 км у варіанті з додатковими па-
ливними баками. Обладнання літака і його 
характеристики дозволяють виконувати 
польоти в широкому діапазоні географіч-
них і кліматичних умов. 2 турбогвинтові 
двигуни Ан-24 потужністю 2550 к.с. забез-
печують політ з крейсерською швидкістю 
440-460 км/год на висоті 5-6 кілометрів, 
витрачаючи при цьому 0,8 тонни палива 
за годину. Літак повністю автономний при 
обслуговуванні і може експлуатуватися як 
на бетонних, так і на ґрунтових ЗПС.

Транспортний турбогвинтовий літак 
Ан-26 призначений для перевезення ван-
тажів, багажу і пошти на авіалініях довжи-
ною до 2100 км. При необхідності літак 
може бути переобладнаний в санітарний 
варіант. Повітряне судно обладнане рам-
пою в хвостовій частині, що надає пере-
вагу при перевезенні великогабаритних 
та довгомірних вантажів. Два турбогвин-
тові двигуни потужністю 2820 к.с. забез-
печують політ з крейсерською швидкістю 
420-430км/год на висоті 5-6 км, витрачаю-
чи при цьому 0,9 тонни палива за годину. 
Літак повністю автономний при обслуго-
вуванні, не вимагає наземних навантажу-
вально-розвантажувальних засобів і може 
експлуатуватися як на бетонних, так і на 
ґрунтових ЗПС. 

Ан-26-100 призначений для переве-
зення 43 осіб. Такий літак обладнаний 
додатковими ілюмінаторами, а також па-
сажирським і побутовим обладнанням. 
Зниження шуму в салоні досягається за 
рахунок використання теплозвукоізоляції 
і вібропоглинаючого покриття. 

Cessna-172R – американський легкий 
літак. Наймасовіший літак в історії авіації. 
Літак, що чудово поєднує в собі якості по-
вітряного таксі та учбової парти. Cessna 
172 – це літак-легенда. З нього починали 
щонайменше 50% пілотів, які в подальшо-
му стали професіоналами.

Цілком серйозний апарат, працюючий, 
надійний і практичний. Cessna-172 – не 
тільки самий масовий, але й самий надій-
ний літак за всю історію авіації.

КІРОВОГРАДЩИНА
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ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО 
КІРОВОГРАДСЬКИХ 
ЛІСІВ
Збереження, раціональне використання і примноження лісів – такими є головні 
завдання, які стоять перед колективом лісової галузі Кіровоградщини. Першочер-
говим за своєю значимістю є питання створення лісових насаджень. Збільшення 
лісистості області дозволить досягнути оптимального рівня, який для нашого 
регіону становить 11%.

До складу Кіровоградського обласно-
го управління лісового та мисливського 
господарства входять Голованівське, До-
линське, Компаніївське, Олександрівське, 
Оникіївське, Онуфріївське, Світловодське, 
Чорноліське державні лісогосподарські 
підприємства і Дослідно-селекційний ден-
дрологічний лісовий центр «Веселі Боко-
веньки». 

Ліси степової Кіровоградщини пере-
дусім виконують захисну функцію. І тому 
першочергове завдання полягає у збіль-
шенні їх площ та охороні лісових наса-
джень. 

Для забезпечення майбутніх лісопоса-
док власним садівним та посівним матеріа-
лом у лісорозсадниках області вирощують 
сіянці, заготовляють лісове насіння. У роз-
садниках вирощують саджанці декоратив-
них порід (понад 100 видів та форм).

Лісівники Кіровоградщини працюють 
в напрямку підвищення продуктивності 
лісових насаджень, тому приділяють ве-
лику увагу лісонасіннєвій справі. Асорти-
мент деревних та чагарникових лісових 
порід, насіння яких заготовлюється під-
приємствами, налічує 44 види. До висіву у 
лісових розсадниках воно зберігається у 
спеціально обладнаних насіннєсховищах.

Одним із пріоритетних напрямків і 
щоденною турботою лісівників є забезпе-
чення надійного захисту лісів області від 
пожеж. 

Лісівники постійно втілюють у життя 
інноваційні розробки. Кілька років тому 
першими в області встановили відеоспос-
тережну систему, яка дозволяє здійснюва-
ти огляд чималої території хвойного лісу 
і тим самим миттєво реагувати на лісові 
пожежі, в Олександрівському лісовому 

господарстві. Нині такі ж системи діють в 
Онуфріївському та Світловодському ліс-
госпах.

Підприємства лісової галузі впрова-
джують сучасну систему обліку дереви-
ни – електронну, що дозволить приско-
рювати технологічні процеси заготівлі 
та реалізації деревини й матиме еконо-
мічний ефект. На систему електронно-
го обліку вже перейшли Чорноліський, 
Оникіївський, Олександрівський та Голо-
ванівський лісгоспи. 

Серед останніх нововведень – підклю-
чення транспортних засобів державних 
лісогосподарських підприємств до систе-
ми супутникового моніторингу та спосте-
реження за транспортними засобами.

Успішний розвиток та ефективне 
функціонування лісової інфраструктури 
напряму залежить від стану доріг у лісо-
вих масивах. Тож лісогосподарські підпри-
ємства розширюють їх мережу і здійсню-
ють реконструкцію лісових транспортних 
артерій. 

Завдяки лісівникам жителі області 
можуть зробити собі чудовий новоріч-
ний подарунок – живу зелену красуню. 
Лісогосподарські підприємства в змозі 
в достатній кількості забезпечити жите-
лів регіону ялиною звичайною, сосною – 
кримською і звичайною. Новорічні ялин-
ки реалізовують на лісових ярмарках в 
обласному центрі та усіх районах області. 

При цьому також застосовується електро-
нний облік ялинок.

В області приділяється значна ува-
га розвитку рекреаційних зон. Лісівники 
працюють над благоустроєм територій 
державного лісового фонду і садиб ліс-
ництв, зокрема будують нові привабливі 
рекреаційні місця відпочинку для насе-
лення вздовж автодоріг на узліссі. Все це 
робиться для того, щоб людям було зруч-
но і затишно відпочивати у лісі.

Сектор мисливського господарства 
управління збирає дані про видовий 
склад фауни лісових угідь, її чисельність, 
специфіку поширення та розміщення в 
угіддях, проводить облік диких мислив-
ських тварин для  розробки заходів по 
охороні і регулюванню тварин. Єгерська 
служба області та представники держав-
ної лісової охорони приділяють значну 
увагу охороні державного мисливського 
фонду. Постійно проводяться рейди з ви-
явлення порушників правил полювання.

Лісову галузь на Кіровоградщині 
представляє працьовитий, цілеспрямова-
ний, згуртований колектив відданих лісо-
вому господарству фахівців з багаторіч-
ним професійним досвідом і прагненням 
збагачувати зелену скарбницю степового 
краю. Старші колеги своєю лісівничою му-
дрістю і знаннями щедро діляться з моло-
дим поповненням. Починається робота з 
виховання відповідальних і відданих лісу 
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людей з найменшої частинки людства – 
дітей. Колектив лісівників області прово-
дить значну пропагандистську роботу се-
ред молоді, починаючи з учнів молодшої 
школи, ведучи їх лісовими стежинами  у 
доросле лісівниче життя. Лісова охорона 
сподівається, що частина з них стане лі-
сівниками, а головне – в їхніх душах про-
ростуть і надійно вкоріняться зерна лю-
бові до усього живого. 

Юні лісівники, учні шкільних лісництв, 
переймають чималий досвід від своїх на-
ставників. В області  діє 31 шкільне лісни-
цтво. Кількість учнів постійно збільшуєть-
ся, і це радує лісівників, адже підростає 
надійна майбутня сторожа лісу.

Учнівські лісництва навчають школя-
рів дбайливому ставленню до природи. 
Заняття там розширюють та поглиблюють 
навички роботи у лісових господарствах. 
Учні шкільних лісництв не лише беруть 
участь у таких масштабних акціях, як 
«Майбутнє лісу в твоїх руках», а й у плано-
вих лісогосподарських заходах.

Своєрідним рейтинговим тестуван-
ням роботи учнівських лісництв Кірово-
градщини є щорічні обласні зльоти. На 
Всеукраїнських зльотах учнівських ліс-
ництв юні кіровоградці показують високі 
результати, виборюючи призові місця.    

В рамках акції «Майбутнє лісу у твоїх 
руках» проводяться конкурси на кращий 
дитячий твір та малюнок «Людина і ліс». 

У лісогосподарських підприємствах з 
кожним роком приділяють все більше ува-
ги пропаганді здорового способу життя.  

На високому організаційному рівні про-
ходять обласні галузеві спартакіади, пра-
цівники лісу гідно представляють лісо-
ве господарство на обласних сільських 
спортивних іграх. Фізкультурно-масова 
робота додає лісовій охороні здоров’я, 
об’єднує колектив, позитивно впливає на 
виробничі показники.

Лісова охорона не лише виконує за-
плановану роботу, а й долучає до неї 
чисельну армію представників влади та 

громадськості, школярів та студентів, 
журналістів, об’єднаних любов’ю до лісу.

Нинішнього року протягом акції «Май-
бутнє лісу у твоїх руках» кіровоградські 
лісівники озеленили власним садівним 
матеріалом 26 соціальних об’єктів. В зону 
підвищеної уваги лісової охорони увійшли 
інтернати для дітей-сиріт, будинки літніх 
людей, лікарні, школи та дитячі садочки.

Цьогорічна акція відзначилась ак-
тивною реалізацією лісівниками продук-
ції власного виробництва під час лісових 
ярмарків. В середньому на 30 відсотків 
дешевше за ринкову вартість продавався 
декоративний посадковий матеріал, ви-
рощений у теплицях та розсадниках лісо-
вих господарств. 

Гарним прикладом добре налагодже-
ної співпраці лісівників Кіровоградщини 
із Кіровоградською регіональною торго-
во-промисловою палатою, членом Ради 
якої є начальник обласного управління лі-
сового та мисливського господарства На-
талія Ревенко, є спільне розроблення про-
ектів нормативно-правових актів, участь 
лісівників у заходах ТПП, а працівників 
ТПП – в акціях, що влаштовують лісівники. 
Відчувається, що в торгово-промисловій 
палаті працюють люди, небайдужі до кра-
си рідної землі, які усвідомлюють неоці-
ненне значення лісу для нашого життя і 
життя майбутніх поколінь. Адже їх участь 
в акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» – це 
запорука того, що вони й надалі бережли-
во ставитимуться самі й не дадуть іншим 
занедбати вирощене власними руками зе-
лене багатство. А Кіровоградщина і в май-
бутньому лишатиметься чистою й вбра-
ною в зелений оберіг.
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Кіровоградське публічне ак-
ціонерне товариство «Чер-
вона зірка» є провідним 
виробником посівної та ґрун-
тообробної техніки на терито-
рії СНД. Маючи глибоку істо-
рію та усталені десятиліттями 
традиції, сьогодні це - сучас-
не виробниче підприємство, 
в основі якого - технології, 
ефективність яких доведена 
провідними світовими вироб-
никами сільгосптехніки.

Сільськогосподарські маши-
ни, які виробляються сьогод-
ні в Кіровограді, - це сучасна 
техніка, що відповідає потре-
бам аграрного ринку, сучас-
ним технологіям землероб-
ства та вимогам фермерів. 
Техніка, що завдяки своїм спо-
живчим якостям, має сталі по-
зиції як на внутрішньому, так і 
на зовнішньому ринках, і здат-
на конкурувати з іноземними 
аналогами.

Популярність техніки «Чер-
воної зірки», як в Україні, 
так і за кордоном, підтверджу-
ють обсяги її продажів: частка 
ринку цього бренду в країнах 
СНД у різних сегментах стано-
вить від 40 до 70%.

Стійкі позиції на ринках сіль-
госптехніки України та СНД та 
постійна робота по вдоскона-
ленню техніки власного ви-
робництва, на сьогоднішній 
день дають можливість акціо-
нерному товариству «Черво-
на зірка» розвивати й інші 
ринки збуту. На сьогодні та-
кими ринками є країни Східної 
Європи, для яких українські сі-
валки, культиватори та диско-
ві борони є цікавими й по на-
бору робочих характеристик, 
й по ціновій політиці.

Інтерес європейських агра-
ріїв до техніки «Червоної 
зірки» з року в рік підтвер-

джується зростанням кількос-
ті проданої техніки та актив-
ним розширенням дилерської 
мережі. Сьогодні, окрім тра-
диційних ринків (України, 
Росії, Молдови, Білорусі та 
Казахстану), офіційні диле-
ри представляють продукцію 
кіровоградського виробника 
у Польщі, Болгарії, Угорщині, 
Румунії, країнах Прибалтики. 
Крім того, активно розробля-
ються нові ринки, такі як Чехія, 
Словаччина, Сербія.

У 2010 році продукція підпри-
ємства отримала сертифікати 
відповідності нормам безпе-
ки ЄС, що значно полегшило 
процедуру входу «Червоної 
зірки» на ринки Європи.

Щороку кіровоградська 
«Червона зірка» бере 
участь в близько 10-ти між-
народних виставках на те-
риторії Європи, таких як 

«ЧЕРВОНА ЗІРКА»: сільгосптехніка на експорт

аГра (Болгарія), AgroTech 
(Польща), «БаТа аГро» 
(Болгарія), INDAGRA (Руму-
нія), AGRO SHOW (Польща), 
«СільСке ГоСподарСТво 
Та вСе для ньоГо» (Бол-
гарія), KA pASeSі (Литва), 
AGROmASHexpO (Угорщина) 
та інших.

Переговори щодо партнер-
ства, участь у міжнародних 
виставках та Днях поля у цих 
країнах беззаперечно є ефек-
тивними інструментами просу-
вання торгової марки «Черво-
на зірка», та найважливішим 
аргументом була і залишаєть-
ся сама продукція, її характе-
ристики та вигода від її при-
дбання для безпосереднього 
споживача – фермера.

Техніка «Червоної зірки», 
маючи однин з найкращих на 
ринку показників по співвідно-
шенню «ціна-якість», має ряд 
беззаперечних переваг:

техніка виробляється з якіс- -
них матеріалів та комплекту-
ючих провідних світових та 
вітчизняних постачальників;
виробництво відбувається  -
на сучасному обладнанні, 
ефективність якого доведе-
на виробниками сільськогос-

подарської техніки зі світо-
вим ім’ям; 
враховуючи широку гео- -
графію реалізації, техніка 
«Червоної зірки» роз-
робляється з урахуванням 
можливості працювати на 
різних типах ґрунтів;
при цьому техніка  - «Черво-
ної зірки» агрегатується 
з найпоширенішим класом 
тракторів;
є простою в роботі та обслу- -
говуванні;
і завжди може бути забез- -
печена оригінальними за-
пасними частинами завдяки 
розгалуженій мережі дилер-
ських сервісних центрів.

Завдяки активній роботі по 
вдосконаленню існуючих мо-
делей посівної та ґрунтоо-
бробної техніки та розробці 
нових машин, активній полі-

тиці просування продукції на 
внутрішньому та зовнішньому 
ринках – «Червона зірка» 
займає сьогодні одну з лідиру-
ючих позицій по обсягам екс-
порту продукції серед підпри-
ємств Кіровоградщини. Втім, 
підприємство не збирається 
зупинятися на досягнутому: 
нещодавно завод презенту-
вав українським фермерам 
нові машини – широкозахват-
ні посівні комплекси оріон та 
алькор, що здатні працювати 
за традиційною, мінімальною 
та нульовою технологіями об-
робки ґрунту; на черзі - спеці-
альна лінійка машин для по-
треб європейського ринку та 
багато інших новинок. Адже 
місією підприємства є «вироб-
ництво посівної та ґрунто-
обробної техніки високого 
технічного рівня на основі 
нових технологій з метою 
максимального задоволен-
ня потреб споживачів». Тож 
разом з потребами спожива-
чів, змінюється і «Червона 
зірка».

Широкозахватний посів-
ний комплекс алькор

Широкозахватний посів-
ний комплекс оріон

www.chervonazirka.com
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Це найпотужніша аграрна корпорація 
регіону, що динамічно розвивається і поєд-
нує у собі сільськогосподарську діяльність, 
агропереробку і торгівлю на внутрішньому 
та міжнародному ринках. 

Діяльність групи компаній «УкрАгроКом», 
генеральний директор Анатолій Кузьменко, 
(ТОП – 25 найбільших агрохолдингів) і «Гер-
мес-Трейдінг», директор Юрій Скічко (ТОП – 
10 найбільших зернотрейдерів в Україні) базу-
ється на застосуванні найновіших технологій 
виробництва і зберігання продукції.

Визнаний лідер у всіх галузях сільсько-
господарського виробництва, за рейтингом 
всеукраїнського журналу «The Ukrainian 
Farmer» компанія втретє поспіль входить до 
складу «Аграрної еліти України», часто стає 
першопрохідцем не лише в районі чи облас-
ті, а й в Україні.

Знаковим проектом для групи компаній 
став Світловодський річковий термінал (94 
000 т), що не лише розширить присутність 
групи компаній «УкрАгроКом» та «Гермес-
Трейдінг» на Кіровоградщині, а й стане ва-
гомим внеском у відродження водної тран-
спортної системи Дніпра та економічного 
розвитку агропромислового комплексу 

регіону і країни, адже це – перше на Кірово-
градщині зерновідвантажувальне підпри-
ємство на Дніпрі.

Потужності Світловодського річко-
вого терміналу: відвантаження на воду:  
5 000 т на добу. Прийомка та відвантаження 
залізницею: 4 000 т на добу. Прийомка авто-
транспорту: 5 000 т на добу. Обробка та суш-
ка: 4 400 т на добу. Довжина причалу: 240 м; 
одночасна постановка двох плавзасобів.

Повністю готовий до урочистого від-
криття і Шарівський елеватор (81 000 т) на 
Олександрійщині, що за добу зможе при-
ймати 5 тисяч тонн зерна, відвантажувати 
залізницею 2 тисячі тонн. Потужність суша-
рок – 4 тисячі тонн зерна за добу. 

Урочисте відкриття, до якого готові два 
нові елеватори, гідно витримавши всі техно-
логічні випробування на прийомці власного 
зерна нового урожаю, ствердять лідерські по-
зиції та збільшать елеваторну інфраструктуру 
групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес-Трей-
дінг» до 353 000 тонн потужності одночасного 
зберігання зернових та олійних культур. 

Відкриття нових хлібоприймальних 
підприємств з нетерпінням чекають сіль-
госпвиробники регіону, адже співпраця з 

Група компаній «УкрАгроКом» і «Гермес-Трейдінг» 
цілеспрямовано продовжують курс на розвиток елеваторної 
інфраструктури, інвестувавши у цей проект понад 90 мільйонів 
доларів США.

Нові елеватори – 
Нові можливості

Світловодський річковий термінал

групою компаній «УкрАгроКом» та «Гермес-
Трейдінг» – ХПП Добронадіївське (70 500 т), 
елеватор «УкрАгроКом» (60 000 т) і Королів-
ське ХПП (47 200 т) – вивірена часом і відзна-
чається надійністю.

Використання найсучаснішого облад-
нання відомих зарубіжних і вітчизняних 
виробників, а також технологій доробки та 
зберігання зерна дає хлібоприймальним 
підприємствам групи компаній можливість 
прийомки сільськогосподарської продукції 
різної якості та вологості з подальшим дове-
денням до експортних кондицій, що гаран-
тує експорт зернових та олійних культур на 
рівні світових стандартів. Якість зерна при 
прийомці і реалізації визначається спеціа-
лістами сертифікованих лабораторій, осна-
щених сучасним обладнанням.

Розвиток елеваторної інфраструктури 
групи компаній «УкрАгроКом» та «Гермес-
Трейдінг» дозволяє ефективно охопити 
основну сировинну базу власного виробни-
цтва та забезпечує надання якісних послуг 
доробки і надійного зберігання зібраного 
урожаю зернових та олійних культур аграрі-
ям регіону.

Шановні партнери! Група компаній 
«УкрАгроКом» і «Гермес-Трейдінг» за-
прошує до співпраці усіх виробників 
сільськогосподарської продукції. Із за-
купівельними цінами компанії ви мо-
жете ознайомитися на офіційному сай-
ті, за адресою http://ukragrocom.com/ 
index.php/ua/homepage. З питань реалізації 
звертайтеся до відділу закупівель елевато-
рів і представництв у регіонах.

Шарівський елеватор

ТОВ «УкрАгроКом» 
Україна, 28043, Кіровоградська область,
Олександрійський район,
с. Головківка, вул. Жовтнева, 1,
тел.: (05235) 6-27-21, факс.: (05235) 6-27-21, 
E-mail: uac_office@ukr.net

ТОВ «Гермес-Трейдінг»
Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 32 Б,
офіс 1020, 3 поверх,
Тел.: (044) 220-04-40, факс.: (044) 220-04-44, 
E-mail: office@hermes-trading.com.ua

центральні офіси:

Матеріал підготувала 
Олена Святець, 

член НСЖУ



38 39Зовнішсервіс  |  №1 (036)  2013 Зовнішсервіс  |  №1 (036)  2013

НАШІ ПОЗДОРОВЛЕННЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградінтерсервіс»

Директор – Бойко Анатолій Якимович
вул. Преображенська, 2, м. Кіровоград, 25006
тел.: (0522) 27-95-80, 24-25-47, факс (0522) 24-89-51
E-mail: abinter@mail.ru
Сільське господарство, складське господарство, логістика.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПромКонверсія»

Директор – Білоусов Олександр Володимирович
пр. Будівельників, 40, м. Олександрія, Кіровоградська обл., 28006
тел.: (05235) 4-16-14, факс (05235) 4-16-14
E-mail: info@promconversia.com.
Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Поліграф - Сервіс»

Генеральний директор – Недолужко Галина Дмитрівна
вул. Садова, 88-а, м. Кіровоград,  25009
тел.: (0522) 22-64-52, 067 521 24 81 , факс (0522) 22-47-17
E-mail: poligraf_serviсe@ukrpost.net.
Поліграфічно-видавнича діяльність. Оптова та роздрібна торгівля.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоінвест»

Директор – Ципарський Григорій Якович
вул. Міговська, 71, офіс «Ц», м. Гданськ,  Польща, 80-287
тел.: 050 741 50 84; +48 60 159 14 72
E-mail: ekoinwestpl@gmail.com
Альтернативні джерела енергії, виробництво фотоелектрогенеруючих модулів.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Варнет Груп»

Директор – Шевченко Віта Валеріївна
вул. Фанерна,4, м. Київ, 02160 
тел.: (044) 361 16 10; (050) 024 69 64
E-mail: varnet-group@ukr.net
Електротехнічне обладнання, монтажні вироби, садова техніка

Фізична особа-підприємець Чижик і.Б

Директор – Чижик Інна Борисівна
вул. Можайського,43, м. Кіровоград, 25006
тел.: (0522) 279516, 279518, (050) 6982272
E-mail: zik-in003@mail.ru
Виробництво одягу та аксесуарів.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Зерностандарт»

Директор – Холявка Роман Анатолійович
вул. Чайковського, 18-а, м. Знам’янка, Кіровоградська обл., 27400
тел.: 067 521 09 67, 067 504 1800
E-mail: agroprom.zn@mail.ru
Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; виробни-
цтво готових кормів для тварин.

Товариство з обмеженою відповідальністю «друкмаш-центр»

Генеральний директор – Шубіна Людмила Володимирівна
вул. Волкова, 13-б, м. Кіровоград, 25028
тел.: (0522) 35-52-20,  факс (0522) 55-38-42
E-mail: drukmash1@ukr.net 
Виробництво та ремонт інвалідних колясок, протезно-ортопедичних виробів, протезування,  
реабілітація інвалідів.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АПС-Кіровоград»

Директор – Щербаков Юрій Леонідович
вул. Велика Пермська, 11а, м. Кіровоград, 25001
тел/факс.: (0522), 33-93-67, 050 488 03 31
E-mail: info@apsgk.com
Електромонтажні роботи. Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування, інші 
будівельно-монтажні роботи. Обслуговування систем безпеки. Інша діяльність із прибирання 
будинків і промислових об’єктів.
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Компанія «GREAT SELECT Trading Germany» 
шукає в Україні постачальників деревини, в т.ч. 
паливної деревини.
Sandersbeek 37, 37085 Goettingen, Germany, 
Tel.: +49 551 7974 8204, 
Mob.: +49 172 541 93 46, 
Fax: +49 551 770 17 37, 
E-mail: great-select@web.de, 
контактна особа – Homayoun Aziz

УГОРЩИНА

«ECO ELECTRIC Kft.» пропонує світлотехнічну 
продукцію промислового призначення «EDIM 
7050S» (електронний баласт для люмінесцент-
них ламп).
Адреса: 2051, Biatorbágy, Tulipán u.6.  HUNGARY 
Mobil: +36/30-280-3750 
E-mail: info.mzoltan@gmail.com 

Hikari-Beo Europe Ltd. шукає партнерів в Україні 
для співробітництва у галузі продажу, ремонту 
та обслуговування швейних машинок марки 
Hikari (Шанхай, Китай) 
Адреса: H-1158, Budapest, Késmárk u. 11-13.
Mobile: +36209310790
Tel.: +361410-4735, Fax.:+361415-1000
Skype: beo.hikarisewing
Е-mail: beo@hikarisewing.eu;
Web: www.hikarisewing.eu

ПОЛЬЩА

Готель Czarny Potok Resort & SPA пропонує:
•	 послуги з розміщення;
•	 активний відпочинок;
•	 оздоровлення;
•	 конференц-сервіс.

Адреса: ul. Czarny Potok 65, 
33-380 Krynica-Zdrój 
Тел.:+48 18 530 30 00 
Факс: +48 18 530 31 59 
Е-mail: resort@czarnypotok.com 

НІМЕЧЧИНА

Компанія «XEREX International Trading» висло-
вила готовність надати підтримку українським 
компаніям у виході на ринок Німеччини у 
форматах В2В (продаж продукції посередникам 
та гуртовим покупцям), а також В2С (продаж 
продукції кінцевим споживачам).
Fürstenwall 228, Werk 1, Loft OG 1, 40215 Düsseldorf, 
Germany, 
Mob.: +49 162 214 38 99, 
Tel.: +49 211 220 51 96, 
Fax: +49 211 220 51 97, 
Е-mail: info@xerex.info, 
контактна сосба – Ralph Buschhüter

Компанія «G-Care GmbH» шукає в Україні вироб-
ників харчових добавок.
Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim, Germany, 
Tel.: +49 621 4300 9290, 
Mob: +49 170 333 55 07, 
Е-mail: dutenhoefner@g-care.de, 
www.g-care.de

Автотранспортне підприємство «First Class 
Services» пропонує послуги з пасажирських 
перевезень лімузинами під час представницьких 
заходів та бізнес-зустрічей на території Німеччини.
Karl-Marx-Straße 122, 28279 Bremen, 
Tel.: +49 421 836 974 8, 
Fax: +49 421 836 974 9, 
Е-mail: pk@firstclassservices.de, 
www.firstclassservices.de, 
контактна особа – Павло Коган

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ВАТ «ВІТЕБСЬКЕ МОЛОКО» пропонує:
•	 молоко сухе знежирене;
•	 казеїн та казеїнат натрію
•	 масло 72,5% та 82,5% жирності

Адреса: Республіка Білорусь, 210604,  
м. Вітебськ, Бешенковичське шосе, 4-й км.
Тел.: + 375 (212) 26-81-55, 
Факс: + 375 (212) 26-81-55
E-mail: moloko@vitebsk.by 
www.vitebskae.by 

Вітебський консервний комбінат «ВИТЬБА» 
пропонує:

•	 вітамінізовані пластівці «Витьба» фітнес-
серії (з пшеничними висівками і  
пшеничними зародками);

•	 вафельні трубочки «Вивайли»  
в молочній глазурі;

•	 вафельний батончик Vitba.by  
в молочній глазурі;

•	 вафельні рулетики «Витьба»;

•	 снеки «Сольков» з несолодкими  
посипками;

•	 діабетична продукція торгової марки  
«Забота» (вафлі, вафельні трубочки,  
печиво та подушечки з начинкою)

Адреса: 210038, м. Вітебськ, вул. Короткевича, 3
Тел.: +375 (212) 487-582
Факс: +375 (212) 487-093
E-mail: vitba_ovd@mail.ru
www.vitba.by

ВАТ «Верхньодвінський маслосирзавод» 
пропонує:

•	 сири напівтверді;

•	 білкові продукти;

•	 масло вершкове;

•	 спреди;

•	 сироватку суху демінералізовану 50%, 
70%, 90%.

Адреса: 211622 Вітебська обл., Верхньодвінський 
р-н, с. Яніно, вул. Партизанська, 1.
Тел./факс: +375 (2151)5-32-10
E-mail: vdvinsk-mcs@tut.by
www.yancheese.by 

БІЛОРУСЬ

ВАТ «Полоцький молочний комбінат» 
пропонує:

•	 молоко сухе знежирене;
•	 масло солодковершкове.

Адреса: 211413, Вітебська обл., 
м. Полоцьк, вул. Фрунзе, 35
Тел.: +375 214 48-11-20
E-mail: polotskmilk@mail.ru 
www.polotskmilk.by 

ВАТ «Глибокський молочноконсервний комбінат» 
пропонує:

•	 консерви молочні згущені;
•	 консерви молочні сухі.

Адреса: Республіка Білорусь, 
Вітебська обл., 211792, м. Глибоке, вул. Леніна, 131
Тел./факс: +375(2156) 2-44-98. 
E-mail: mkk_2001@mail.ru 

«Millander International Kft.» пропонує томат-
ну пасту (28-30%) ТМ «Золотий фазан».

Кількість: 150 000 банок х 4,55 кг
Адреса: Millander International Kft.
H-1025, Budapest , Szerena ut 60/b.
Tel:+36-1-789-0135 
Fax:+36-1-789-0136
E-mail: millander@upcmail.hu 
Skype: millanderltd

«BLI Kft.» – фірма, що спеціалізується на наданні 
логістичних послуг, пропонує

•	 транспортну експедицію вантажів;
•	 складування;
•	 вивантаження/завантаження транспорт-

них засобів;
•	 митне оформлення вантажів тощо.

Адреса: Бездеди ут. 5, 4623 с. Тужер, Угорщина
Телефон: (+ 36 45) 525 008, (+ 36 45) 541 160
Факс: (+ 36 45) 425 276
e-mail: info@blilog.hu 
www.blilog.hu 
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