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PRACOWITA 
JESIEŃ

Szanowni 
Państwo! 

Przed Wami kolejny 
numer eDIALOG-u. Odda-
jemy go w przerwie pomię-
dzy kolejnymi sympozjami 
i  konferencjami, których 
Polsko-Ukraińska Izba 
Gospodarcza jest mode-
ratorem lub partnerem. 
Świadczy to niezbicie o tym, że jesień tego roku 
przebiega bardzo pracowicie.

Oczywiście pretekstem do przygotowywa-
nych konferencji i spotkań jest bardzo dużo waż-
nych zmian w stosunkach gospodarczych na linii 
Ukraina – Unia Europejska i Polska.

O  najważniejszych piszemy w  bieżącym nu-
merze. Rząd Ukrainy rozpoczyna trudny proces 
prywatyzacji. Myślę, że stanowi to obszar poten-
cjalnego zainteresowania przedstawicieli biznesu 
zarówno z Polski jak i całej UE. Dlatego rozpoczy-
namy przybliżanie tej tematyki dla szerszej grupy 
odbiorców.

Ponadto piszemy o  Forum rynku rolno-spo-
żywczego, który bez wątpienia stanowi źródło 
największego zainteresowania po obu stronach 
granicy.

Oprócz tego piszemy o  zmianach w  prawie 
zamówień publicznych, gdzie wskazujemy na naj-
ważniejsze zmiany w tym zakresie.

Przed nami Polsko-Wschodnia Konferencja 
PUIG Lub-Invest w  Lublinie, gdzie będą poru-
szane ważne kwestie w  relacjach biznesowych 
i  tras granicznych pomiędzy Ukrainą, a Lubelsz-
czyzną, regionem Polski, który posiada bardzo 
dobrze rozwinięte relacje społeczno-gospodarcze 
z Ukraińskim sąsiadem.

Relację z tego wydarzenia zamieścimy w na-
stępnym numerze, na który już dziś zapraszamy!

Grzegorz Teresiński – Redaktor Naczelny

ПРАЦЬОВИТА 
ОСІНЬ

Шановні Пані 
Та Панове! 

Перед Вами черговий но-
мер еDIALOG-у. Ми випуска-
ємо його в  перерві між чер-
говими симпозіумами і  кон-
ференціями, в  яких Поль-
сько-українська господарча 
палата є  модератором або 
партнером. Це незаперечно 

свідчить про те, що осінь цього року проходить 
дуже працьовито. 

Звичайно, приводом для підготовлених конфе-
ренцій і  зустрічей є  дуже багато важливих змін 
в економічних відносинах на лінії Україна – Євро-
союз і Польща. 

Про найважливіших з  них ми пишемо в  цьо-
му номері. Уряд України починає важкий процес 
приватизації. Я думаю, що це являє собою область 
потенційного інтересу представників бізнесу, як 
з Польщі, так і ЄС в цілому. Тому ми починаємо ви-
світлювати цю тематику для широкої аудиторії. 

Крім того, ми пишемо про Форум агропромис-
лового ринку, який, без сумніву, є джерелом най-
більшої зацікавленості по обидві сторони кордо-
ну. 

Також ми пишемо про зміни в  законодавстві 
державних закупівель, де вкажемо на найбільш 
важливі зміни в цій області. 

Перед нами Польсько-східна конференція ПУГП 
Lub-Invest в  Любліні, де будуть обговорюватися 
важливі питання в  ділових відносинах і  марш-
рутах між Україною і  Любельщизною, регіоном 
Польщі, який має дуже добре розвинені соціаль-
но-економічні відносини з українським сусідом. 

Висвітлення даної події ми опублікуємо у  на-
ступному номері, до читання якого ми вже сьогод-
ні ласкаво запрошуємо!

Гжегож Тересінські – Головний редактор
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здатності, можливість диференціації способу 

виконання умов участі в тендері підрядником, 

який самостійно приймає участь в замовленні, 

а також консорціум, 

•  підстави для виключення – запроваджен-

ня поділу на прямі та опосередковані підста-

ви виключення підрядників з участі у  тендері, 

а  також розширення каталогу даних підстав. 

Деякі з  причин виключення є  досить широ-

кими, тому можуть викликати інтерпретаційні 

сумніви щодо їх застосування. Крім того, було 

розширено коло осіб, відсутність судимості 

яких може бути перевірена на етапі проведен-

ня тендеру (наприклад, довірені або члени наг-

лядової ради). Однак підрядники, значно біль-

шою мірою, ніж досі, будуть мати можливість 

скористатися з  санаційної процедури («self-

cleaning»), яка у певних випадках може запобіг-

ти виключенню. В цьому відношенні ще більшу 

роль будуть відігравати процедури, пов’язані із 

управлінням ризиками (compliance), 

•  критерії оцінки заявок (пропозицій) – як пра-

вило, ціна буде складати не більше 60% можли-

вих для отримання балів у межах встановлених 

критеріїв оцінки пропозицій; також вводиться 

(для всіх видів замовлень) поняття «koszty» 

(витрат), в  тому числі «rachunek kosztów cyklu 
życia» (розрахунку витрат життєвого циклу); 

підкреслюється значимість нецінових критері-

їв оцінки пропозицій. Зразок каталогу широко 

представлений в законі, 

•  участь третіх осіб – встановлення вимоги без-

посередньої участі третіх осіб у подальшій ре-

алізації угоди, у випадку коли підрядник, який 

претендує на участь у держзамовленні, скори-

стався досвідом третьої особи; обов’язковою 

є  перевірка всіх третіх осіб на наявність під-

став для виключення, 

•  субпідрядники – замовник має право вима-

гати від субпідрядників працевлаштування на 

підставі трудового договору осіб, які викону-

w  zakresie zdolności ekonomicznej, możliwość 
różnicowania sposobu spełnienia warunków udzia-
łu w postępowaniu przez wykonawcę samodzielnie 
ubiegającego się o zamówienie oraz konsorcjum, 

•  przesłanek wykluczenia – wprowadzenie podziału 
na obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wyklucze-
nia wykonawców z udziału w postępowaniu oraz roz-
szerzenie ich katalogu. Niektóre z przesłanek wyklu-
czenia mają potencjalnie bardzo szeroki charakter  
i  mogą budzić wątpliwości interpretacyjne co do 
zakresu zastosowania. Oprócz tego, poszerzo-
ne zostało grono osób, których niekaralność bę-
dzie mogła być przedmiotem badania na etapie 
postępowania (np. o  prokurentów czy członków 
rady nadzorczej). Wprowadzona zostaje jednak 
w  znacznie większym zakresie niż dotychczas 
możliwość skorzystania przez wykonawców z pro-
cedury sanacyjnej („self cleaning”), która w okre-
ślonych przypadkach może zapobiec wykluczeniu. 
W tym zakresie jeszcze większą rolę będą odgry-
wały procedury związane z zarządzaniem ryzykiem 
(compliance), 

•  kryteriów oceny ofert – co do zasady, cena bę-
dzie mogła stanowić nie więcej niż 60% możliwych 
do zdobycia punktów w  ramach ustanowionych 
kryteriów oceny ofert; wprowadza się również (dla 
wszystkich rodzajów zamówień) pojęcie „kosztu”, 
w  tym „rachunku kosztów cyklu życia”; podkre-
śla się znaczenie pozacenowych kryteriów oceny 
ofert, których przykładowy katalog zawarty w usta-
wie jest bardzo szeroki,

•  udziału podmiotów trzecich – ustanowienie 
wprost wymogu, aby podmiot trzeci udostępnia-
jący swoje doświadczenie wykonawcy ubiegają-
cemu się o  zamówienie wziął bezpośredni udział 
w późniejszej realizacji umowy, ale też obligatoryj-
na weryfikacja wszystkich podmiotów trzecich pod 
kątem zaistnienia przesłanek wykluczenia, 

•  podwykonawców – objęcie ich określonymi przez 
zamawiającego wymogami zatrudnienia osób reali-
zujących zamówienia na podstawie umowy o pracę 

28 липня 2016 року вступили в силу зміни 

до закону «Про державні закупівлі». Врахо-

вуючи інтенсивний темп законодавчої робо-

ти, що передували прийняттю цього закону, 

а  також кількість і  значимість змін, внесені 

правові рішення можуть у  деяких випадках 

викликати сумніви в  інтерпретації. Однак 

це не змінює факту, що зміни будуть мати 

надзвичайно важливе значення для учасни-

ків польського ринку державних закупівель, 

вартістю понад 30 мільярдів євро.

 

ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ ПРО 
ДЕРЖЗАКУПІВЛІ 
Для іноземних осіб, зацікавлених ринком 

держзакупівель у  Польщі, особливої уваги за-

слуговують наступні зміни: 

•  основних принципів проведення тендерів 

– підтвердження діючих у  судовій практиці 

ЄС принципу прозорості (передбачуваності) 

і принципу пропорційності (доречності), 

•  умов участі в тендері – зокрема, встановлення 

максимальних значень для умов у фінансовій 

28 lipca 2016 r. weszła w  życie noweli-
zacja ustawy Prawo zamówień publicznych 
(„PZP”). Z  uwagi na bardzo intensywne tem-
po prac legislacyjnych poprzedzających przyję-
cie tej ustawy, jak również ilość i  wagę zmian, 
wprowadzone rozwiązania prawne mogą  
w  niektórych przypadkach budzić wątpliwości 
interpretacyjne. Nie zmienia to jednak faktu, że 
zmiany będą miały niezwykle istotne znaczenie 
dla uczestników wartego ponad 30 miliardów euro 
polskiego rynku zamówień publicznych.

ZAKRES ZMIAN USTAWY PZP
Dla podmiotów zagranicznych zainteresowanych 

rynkiem zamówień publicznych w Polsce na szcze-
gólną uwagę zasługują wprowadzone zmiany w za-
kresie:
•  naczelnych zasad prowadzenia postępowań – 

potwierdzenie obowiązujących w  orzecznictwie 
unijnym zasady przejrzystości (przewidywalności) 
oraz zasady proporcjonalności (adekwatności), 

•  warunków udziału w postępowaniu – m. in. usta-
nowienie maksymalnych wartości dla warunków 

Zmiany w zamówieniach publicznych 
w Polsce z punktu widzenia  
zagranicznych wykonawców
Зміни в державних закупівлях у Польщі 
з точки зору закордонних підрядників
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ника у  процедурах державних закупівель на 

території Польщі, 

•  перевірити наявність можливих підстав для ви-

ключення стосовно консорціуму, субпідрядни-

ків (подальших субпідрядників), а також третіх 

осіб; при необхідності переглянути підписані 

угоди і договори з діловими партнерами, 

•  запровадити процедури, пов’язаних з  управ-

лінням ризиками в  галузі державних закупі-

вель (compliance), ознайомитись з наслідками, 

пов’язаними з можливими порушеннями зако-

ну з  боку працівників або співробітників під-

рядника, члена консорціуму, субпідрядника, і т. 

д., 

•  підготувати підрозділи, що займаються дер-

жзамовленнями, до нових змін шляхом про-

ведення внутрішніх тренінгів та семінарів; 

особливу увагу приділити на етапі підготовки 

заявок на участь у тендерному процесі / про-

позиції в перших тендерах, які будуть оголоше-

ні після 28 липня 2016 р. 

Підготовлено Катажиною Кузьма, Партне-

ром, Керівником групи держзакупівель юридич-

ної контори DZP

ють замовлення (у випадку послуг та будівель-

них робіт), введення обов’язкового надання 

інформації про компанії субпідряду на етапі 

проведення тендеру, а також у випадку замов-

лень вище європейських порогів, надати за-

мовнику можливості перевірки субпідрядників 

(також подальших субпідрядників) на наявність 

підстав для виключення, 

•  зміни в договорах, укладених на підставі за-

кону «Про державні закупівлі» – більш гнучкі 

способи введення змін порівняно з діючими до 

цього часу нормативними актами. Досі це пи-

тання викликало багато практичних проблем, 

що неодноразово призводило до відсутності 

погодження зі сторони замовника на які-не-

будь зміни в укладених договорах. Нові прави-

ла повинні допомогти прояснити ряд сумнівів, 

пов’язаних з можливістю внесення змін в дого-

вори про держзамовлення, 

•  значно розширити каталог дій, які можуть 

бути підставою для оскарження дій замовни-

ків шляхом звернення до Національної апеля-

ційної палати у  випадку замовлень нижче так 

званого порогу ЄС, 

•  надання документів – зокрема, запроваджен-

ня обов’язку подання єдиної загальноєвропей-

ської форми тендерного документу для контр-

актів вище європейських порогів, обов’язок 

замовника користуватися Інтернет-репозито-

рієм довідок у  разі закордонних підрядників 

з країн Європейського Союзу (e-Certis). 

Діапазон запроваджуваних змін без сумніву 

вплине на діяльність зарубіжних підрядників, які 

прийматимуть участь у  державних замовлення 

в Польщі. У зв’язку з цим необхідно відповідно 

підготуватися до нових реалій держзамовлень. 

Група державних закупівель канцелярії DZP 

рекомендує: 

•  якнайшвидше проаналізувати вплив змін на 

стратегію і структуру участі іноземного підряд-

i strukturę udziału danego wykonawcy zagranicz-
nego w postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego,

•  weryfikację możliwych podstaw do wykluczenia 
dokonywanej w stosunku do konsorcjantów, pod-
wykonawców (dalszych podwykonawców) oraz 
podmiotów trzecich; ew. renegocjacja porozumień 
i umów z poszczególnymi partnerami biznesowy-
mi,

•  wprowadzenie procedur związanych z  zarządza-
niem ryzykiem w zamówieniach publicznych (com-
pliance), zapoznanie się z konsekwencjami związa-
nymi z ew. naruszeniami prawa przez pracowników 
lub współpracowników wykonawcy, konsorcjanta, 
podwykonawcy, itd.,

•  przygotowanie działów zajmujących się za-
mówieniami publicznymi do nowych zmian  
w  drodze wewnętrznych szkoleń i  warsztatów; 
szczególna dbałość na etapie przygotowania wnio-
sków o udział w postępowaniu / ofert w pierwszych 
postępowaniach ogłoszonych od 28 lipca br.

Opracowano przez Katarzynę Kuźmę, Partnera, 
Szefa Zespołu zamówień publicznych Kancelarii Praw-
nej DZP

(przy usługach i robotach budowlanych), wprowa-
dzenie obowiązku podania firm podwykonawców 
na etapie postępowania a  także zapewnienie za-
mawiającemu w postępowaniach powyżej progów 
możliwości weryfikacji podwykonawców (także 
dalszych podwykonawców) pod kątem zaistnienia 
przesłanek wykluczenia,

•  zmian umów zawartych w trybie ustawy Prawo 
zamówień publicznych – znaczne uelastycznienie 
możliwości wprowadzania zmian w porównaniu do 
obecnie obowiązujących regulacji prawnych. Do tej 
pory kwestia ta budziła wiele problemów praktycz-
nych, co skutkowało niejednokrotnie brakiem przy-
chylności zamawiających do jakichkolwiek mody-
fikacji zawartych umów. Nowe przepisy powinny 
przyczynić się do wyjaśnienia szeregu wątpliwości 
związanych z możliwością wprowadzania zmian do 
umów o zamówienie publiczne,  

•  znaczące poszerzenie katalogu czynności mo-
gących stanowić podstawę do zaskarżenia 
czynności zamawiających w drodze odwołania kie-
rowanego do Krajowej Izby Odwoławczej w postę-
powaniach poniżej tzw. progów unijnych, 

•  przedkładanych dokumentów – m. in. wpro-
wadzenie obowiązku składania tzw. jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) 
w przypadku zamówień powyżej progów unijnych, 
obowiązek korzystania przez zamawiających z in-
ternetowego repozytorium zaświadczeń w  przy-
padku wykonawców zagranicznych z  terenu Unii 
Europejskiej (e-Certis).

Zakres wprowadzanych zmian będzie bezpo-
średnio oddziaływał na wykonawców zagranicznych 
ubiegających się o zamówienia publiczne w Polsce. 
W  związku z  tym, powinni oni przygotować się do 
nowych realiów zamówieniowych.

Zespół zamówień publicznych kancelarii DZP reko-
menduje:
•  jak najszybsze przeprowadzenie analizy wpły-

wu wprowadzanych zmian na strategię 
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UIA w Klasie Business 
oferuje bilety do Odessy 
i Charkowa od 1004 zł, 
do Dnipro od 1225 zł a 
do Lwowa nawet od 963 zł.

Call Center: 00 800 121 42 45 (toll free)warsaw@flyuia.com

Ceny podane są promocyjnymi cenami w taryfie Business Smart dla 
pasażera dorosłego w obie strony; zawierają podatki oraz opłaty lotnisko-
we. Dokonując zakupu biletów przez biura sprzedaży UIA bądź w biurze 
podróży mogą wystąpić dodatkowe opłaty. Obowiązują warunki taryfy.
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телекомунікації, банківський сектор, машино-

будування тощо. 

Серед ТОП-10 компаній, виставлених на 

продаж знаходиться Одеський припортовий 

завод (хімічна галузь), Український банк ре-

конструкції та розвитку, ряд обленерго (ком-

панії енергетичної сфери) та Президент Готель 

(м.Київ). Повний перелік компаній можна знайти 

на сайті Фонду державного майна України. 

Про масштабність приватизації свідчать 

цифри, які наразі закладено в проект держав-

ного бюджету на 2017 рік. Так, від приватизації 

у наступному році планується отримати близь-

ко 17 мільярдів гривень (600 млн. євро).

Паралельно із початком процесу привати-

зації заплановано внесення ряду законодавчих 

змін, покликаних на вдосконалення як самого 

процесу, так і  галузей економіки, до яких від-

несено державні компанії. 

Так, наприклад, було спрощено процедуру 

участі в  конкурсі на приватизацію державних 

компаній у  формі акціонерних товариств. 13 

жовтня вступили в  силу зміни до Положення 

про порядок проведення конкурсів з  прода-

жу пакетів акцій акціонерних товариств, які 

затверджені наказом ФДМУ від 15.09.2016 № 

1720, розпорядженням АМКУ від 15.09.2016 № 

20-рп та рішенням НКЦПФР від 15.09.3026 № 

928. 

Ключовими змінами є  впровадження мож-

ливості надання банківської гарантії замість 

прямого внесення на рахунок українського 

банку грошових коштів у  якості гарантійного 

внеску.

Передбачається, що банківська гарантія 

повинна бути надана у вигляді безвідкличного 

резервного банківського акредитиву (гарантії) 

на умовах, погоджених з  державним органом 

приватизації, та видана комерційним банком 

з кредитним рейтингом не нижче ВВВ. 

В  першу чергу дані зміни створять додат-

В Україні розпочинається процес проведен-

ня масштабної приватизації. Станом на даний 

момент Фондом державного майна України 

включено в  перелік на продаж 296 компаній 

з державною часткою, які мають пряме відно-

шення до таких галузей як хімічна, енергетика, 

агропромисловий комплекс, гірничодобувна, 

bankowość, inżynieria mechaniczna itp. 
Wśród TOP 10 firm wystawionych na sprzedaż 

znajduje się Odeski Zakład Przyportowy (branża 
chemiczna), Ukraiński Bank Rekonstrukcji i  Roz-
woju, szereg przedsiębiorstw energetycznych 
i Hotel „Prezydent” (m. Kijów). Pełną listę firm moż-
na znaleźć na stronie Funduszu Mienia Państwo-
wego Ukrainy.

O  skali prywatyzacji świadczą liczby, które 
Rząd Ukrainy zamierza pozyskać z tego procesu, 
i na które liczy jako znaczący dochód budżetowy. 
W  roku 2017tym planowane są wpływy rzędu 17 
mld hrywien (600 mln euro). 

Równolegle z rozpoczęciem procesu prywaty-
zacji planowane jest wprowadzenie szeregu zmian 
legislacyjnych, mających na celu doskonalenie za-
równo samego procesu, jak i dostosowanie prze-
mian w samych resortach gospodarczych.

Dla przykładu, uproszczeniu poddano proce-
durę prywatyzacji państwowych firm działających 
w formie spółek akcyjnych. 13 października weszły 
w życie zmiany w ustawie o sposobie (trybie) prze-
prowadzania konkursów na sprzedaż pakietów 
akcji spółek akcyjnych, zatwierdzone postanowie-
niem FMPU od 15.09.2016 nr 1720, oraz rozporzą-
dzeniem AMKU od 15.09.2016 nr 20-rp i decyzją 
NKPWRPWU od 15.09.3026 nr 928. 

Najważniejszymi zmianami zawartymi w  po-
wyższych przepisach jest wprowadzenie możli-
wości udzielania gwarancji bankowej zamiast bez-
pośredniej wpłaty na konto ukraińskiego banku 
środków pieniężnych w  charakterze wpłaty gwa-
rancyjnej. 

Określa się, że gwarancja bankowa powinna 
być nadana w  postaci nieodwołalnej rezerwowej 
akredytywy bankowej (gwarancji) na warunkach 
uzgodnionych z  państwowym organem prywaty-
zacji i wydana przez bank komercyjny posiadający 
rating kredytowy nie niższy od wskaźnika BBB.

Zdaniem ekonomistów przeprowadzone zmia-
ny stworzą dodatkowe możliwości dla zagranicz-

W Ukrainie rozpoczyna się proces przeprowa-
dzenia szeroko zakrojonej prywatyzacji. W tej chwili 
poprzez Fundusz Mienia Państwowego Ukrainy do 
wykazu na sprzedaż włączono 296 firm z udziałem 
Państwa, które reprezentują następujące branże: 
przemysł chemiczny, energetyczny, kompleksy 
agro-przemysłowe, górnictwo, telekomunikacja, 
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Inwestorom zagranicznym usprawnili 
dostęp do prywatyzacji państwowych firm

Іноземним інвесторам спростили доступ 
до приватизації державних компаній

http://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf/privatization-in-ukraine-2016-2017-eng_1927.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf/privatization-in-ukraine-2016-2017-eng_1927.pdf


10 11

кові можливості закордонним інвесторам для 

участі в  процесі приватизації державних під-

приємств, адже суттєво зменшують ризики, які 

можуть виникнути при взаємодії з українською 

банківською системою.

Також, було розширено перелік докумен-

тів, які повинні бути надані для участі у  при-

ватизаційному конкурсі. Особлива увага буде 

приділятися корпоративній структурі та країні 

реєстрації інвесторів з метою виявлення та не-

допущення до участі у конкурсі осіб, які у від-

повідності до частини 3 статті 8 Закону України 

«Про приватизацію державного майна» не ма-

ють права виступати покупцями такого майна. 

Зокрема, до приватизації не будуть допущені 

інвестори (як фізичні так і юридичні особи), які:

- зареєстровані у офшорних зонах, перелік 

яких затверджено Розпорядженням Кабіне-

ту Міністрів України від 23 лютого 2011 року 

№143-р.;

- зареєстровані у країнах, включених FATF 

до списку країн, що не співпрацюють у сфері 

протидії відмиванню доходів, одержаних зло-

чинним шляхом;

- юридичні особи чи пов’язані з ними особи, 

зареєстровані в державі, визнаній Верховною 

Радою України державою-агресором, або сто-

совно яких застосовано санкції відповідно до 

законодавства. 

Передбачається, що за недостовірність 

або неповноту поданих документів, а  також 

обов’язок довести відсутність ознак, передба-

чених частиною третьою статті 8 Закону «Про 

приватизацію державного майна», відповідає 

покупець.

Підготовлено Костянтином Сьомочкіним, 

провідним юристом з  корпоративного права 

PLP Law Group

nych inwestorów zainteresowanych w  inwesto-
wanie na Ukrainie. Przemawia za tym znaczne 
zmniejszenie ryzyka współpracy z Ukraińskim sys-
temem bankowym. 

Ponadto został rozszerzony wykaz dokumen-
tów, które powinny być dostarczone przez oferen-
tów w  celu udziału (potwierdzenia uczestnictwa), 
w  konkursie prywatyzacyjnym. Według nowych 
zmian szczególna uwaga zostanie zwrócona na 
struktury właścicielskie firmy i  wymogi rejestracji 
potencjalnych inwestorów w celu ich identyfikacji 
i  niedopuszczenia do udziału w  konkursie osób, 
które zgodnie z ust. 3 art. 8 Ustawy Ukrainy „O pry-
watyzacji majątku państwowego” nie mają prawa 
występować w obrocie prywatyzacyjnym. 

W  szczególności, do prywatyzacji nie zosta-
ną dopuszczeni inwestorzy (zarówno fizyczni, jak 
i prawni), którzy: 

- zarejestrowani są w strefach offshore, wykaz 
których został zatwierdzony Rozporządzeniem 
Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 23 lutego 2011 
r. nr 143-p., 

- zarejestrowani w krajach, wymienionych przez 
FATF i działający w krajach nie współpracujących 
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, 

- osoby prawne lub powiązane z  nimi osoby 
zarejestrowane w państwie, uznanym przez Radę 
Najwyższą Ukrainy państwem-agresorem, lub 
w odniesieniu do których zastosowane są sankcje 
zgodnie z ustawodawstwem.

Ponadto, ustawodawca ukraiński przewiduje, 
że obowiązek prawidłowego udokumentowania 
wiarygodności potencjalnego nabywcy ciąży na 
oferencie, którego oferta musi uwzględniać prze-
pisy zawarte w  art. 8.3 Ustawy ”O  prywatyzacji 
majątku państwowego”.

Opracowano przez Kostiantyna Siomoczkina, 
wiodącego prawnika w  zakresie prawa korporacyj-
nego PLP Law Group
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Польсько-український 
форум управління  

і бізнесу в аграрній галузі 
під назвою «Порівняльні 

переваги Польщі і України – 
як збільшити ефективність 

співробітництва  
і максимізувати вигоди»

У  програмі Форуму, який відбудеться 25 ли-
стопада 2016р. на Міжнародній Цен-
тральній Агро Виставці 2016 в Нада-
жині, передбачані, зокрема, виступи представників 

уряду Польщі і  України, присвячені діагностиці по-

точного економічного співробітництва, а також очі-

куваним напрямкам її розвитку, презентації експертів 

юридичної фірми АLEXANDROV&PARTNERS щодо 

оренди земель сільськогосподарського призначен-

ня в Україні, а також панельна дискусія: „Як збіль-

шити ефективність польсько-українського співро-

бітництва в  аграрно-споживчій галузі” за участю 

представників обох країн, в тому числі проф. Анджея 

Ковальського, директора Інституту економіки сіль-

ського господарства і продовольства, представників 

агро-середовища, виробників продуктів харчування 

і переробників.

Відразу після Форуму всіх зацікавлених підпри-

ємців ми запрошуємо на організовану сесію з поль-

сько-українських бізнес-розмов для встановленні 

ділових відносин.

Участь у Форумі і сесії розмов Б2Б можлива після 

попередньої реєстрації. Більше інформації ви може-

те знайти на нашому сайті www.pol-ukr.com

Polsko-Ukraińskie 
Forum Administracji 

i Biznesu branży  
rolno-spożywczej 

pod hasłem „Przewagi 
komparatywne Polski i Ukrainy 
– jak zwiększyć efektywność 

współpracy i maksymalizować 
korzyści”.

W  programie Forum, które odbędzie się  
25 listopada 2016r. na Międzynarodo-
wych Centralnych Targach Rolniczych 
2016 w  Nadarzynie, przewidziano m.in. wy-
stąpienia przedstawicieli administracji rządowej 
Polski i  Ukrainy poświęcone diagnozie bieżącej 
współpracy gospodarczej oraz spodziewanym 
kierunkom jej rozwoju, prezentacje specjalistów 
firmy prawniczej ALEXANDROV&PARTNERS z za-
kresu dzierżawy ziemi rolniczej na Ukrainie, a tak-
że Panel dyskusyjny: „Jak zwiększyć efektywność 
polsko-ukraińskiej współpracy w  branży rolno-
-spożywczej” z udziałem reprezentantów obydwu 
krajów m.in. prof. dr hab. Andrzeja Kowalskiego 
Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospo-
darki Żywnościowej, przedstawicieli środowisk 
rolniczych, producentów żywności, przetwórców.

Bezpośrednio po Forum dla przedsiębiorców 
zainteresowanych nawiązaniem relacji bizneso-
wych zorganizowana zostanie sesja polsko-ukra-
ińskich rozmów biznesowych.

Udział w Forum oraz sesji rozmów B2B możli-
wy po wcześniejszej rejestracji. Więcej informacji 
na naszej stronie internetowej www.pol-ukr.com
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•  висока пропозиція робочої сили - 21,6% 

осіб, які шукають роботу, у розпоряджен-

ні роботодавців 

•  доступ до швидкісної траси номер 7 - 

з’єднує Краків, Варшаву та Гданськ. 

При прийнятті рішення щодо діяльності 

у  Вармінсько-мазурській спеціальній еконо-

мічній зоні, підприємці отримують можливість 

вибору найкращого місця серед кількох со-

тень гектарів землі, доступних для інвестицій. 

Пропозиція земельних ділянок, що входять 

до Вармінсько-мазурської спеціальної еконо-

мічної зони постійно приводяться у  відповід-

ність до поточних потреб ринку. Основне пра-

вило - підприємець вибирає земельний об’єкт 

на території, що входить в  межі ВМСЕЗ. Але 

у  випадку проектів, важливих для економіч-

ного розвитку регіону, і  таких, що відповіда-

ють встановленим законодавством критеріям, 

в межах Зони може стати територія, зазначена 

інвестором. 

•  wysoka podaż siły roboczej - 21,6% osób 

poszukujących pracy pozostających do dys-

pozycji pracodawców;

•  dostęp do drogi ekspresowej numer 7 - łą-

czy Kraków, Warszawę i Gdańsk.

Podejmując decyzję o działalności w Warmiń-

sko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, 

przedsiębiorcy uzyskują możliwość wyboru naj-

korzystniejszej lokalizacji spośród kilkuset hek-

tarów terenów dostępnych pod inwestycje. 

Oferta gruntów objętych granicami Warmiń-

sko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

jest ciągle dostosowywana do aktualnych po-

trzeb rynku. Generalną zasadą jest, że przed-

siębiorca wybiera nieruchomość gruntową spo-

śród terenów już objętych granicami W-M SSE. 

Jednakże, w przypadku projektów ważnych dla 

rozwoju gospodarczego regionu i  spełniających 

określone prawem kryteria, granicami Strefy 

może zostać objęty  teren wskazany przez inwe-

stora. 

Вармінсько-мазурська спеціальна еконо-

мічна зона (ВМСЕЗ) - це відособлена частина 

території Польщі, розташована у північно-схід-

ній частині країни, де економічна діяльність 

може здійснюватися на пільгових умовах. Ос-

новною перевагою інвестування на території 

Зони є можливість використовувати податкові 

пільги, тобто звільнення підприємця від спла-

ти податку на прибуток. Це найбільша в країні 

державна допомога, яка надається підприєм-

цям – компанії можуть отримати пільги в розмі-

рі до 70 % від суми інвестицій. 

Площа Зони, що охоплює майже все Вар-

мінсько-мазурське воєводство і  північну ча-

стину Мазовецького воєводства, має виключні 

переваги для потенційних інвесторів: 

•  найбільша в країні державна допомога 

– навіть до 70 % від суми інвестицій; 

•  витрати на оплату праці - середня заро-

бітна плата в секторі підприємств на 16% 

нижче, ніж в середньому в Польщі; 

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekono-
miczna (W-M SSE) to wyodrębniona część teryto-
rium Polski, zlokalizowana w północno-wschodniej 
części kraju, gdzie działalność gospodarcza może 
być prowadzona na preferencyjnych warunkach. 
Podstawową korzyścią wynikającą z inwestowania 
na terenie Strefy jest możliwość skorzystania z ulgi 
podatkowej, polegającej na zwolnieniu przedsię-
biorcy z płacenia podatku dochodowego. Jest to 
najwyższa w skali kraju pomoc publiczna udzie-
lana przedsiębiorcom – firmy mogą uzyskać ulgę 
w wysokości nawet do 70 % wartości inwestycji.

Obszar Strefy, obejmujący niemalże całe woje-
wództwo warmińsko-mazurskie i północną część 
województwa mazowieckiego posiada wyjątkowe 
walory dla potencjalnych inwestorów:

•  najwyższa w skali kraju pomoc publiczna 
– nawet do 70 % wartości inwestycji;

•  koszty pracy - przeciętne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw jest o 16% niż-
sze niż średnio w Polsce;
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Рівень державної допомоги залежить від 

розміру компанії і становить: 

Вармінсько-мазурська спеціальна еконо-

мічна зона має найбільш багату інвестицій-

ну пропозицію в  регіоні. Територія ВМСЕЗ 

має розпорошений характер, а  різноманітна 

структура території дозволяє інвесторам ви-

брати максимально зручне місце. Аеропорти 

в Модліні і в Шиманах - це одні з багатьох пе-

реваг, які підвищують інвестиційну привабли-

вість Вармінсько-мазурської спеціальної еко-

номічної зони. Тому не дивно, що поступово 

прибуває компаній, які вкладають свій капітал 

на території ВМСЕЗ. Підприємці, натхненні 

успіхом таких інвесторів, як Michelin Polska, 
LG Electronics Mława, Philips Lighting Poland 
sp. z o.o. або група ІКЕА, все частіше корис-

туються багатством природних ресурсів, ка-

драми і  академічним середовищем. Компанії 

ВМСЕЗ співпрацюють з багатьма партнерами 

з різних галузей промисловості і сфери послуг, 

Poziom pomocy publicznej zależy od wielko-
ści przedsiębiorstwa i wynosi:

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Eko-
nomiczna posiada najbogatszą ofertę inwesty-
cyjną w  regionie. Obszar W-M SSE ma charak-
ter rozproszony, a  urozmaicony układ terenów 
umożliwia inwestorom wybór najdogodniejszej 
lokalizacji. Porty lotnicze w Modlinie oraz w Szy-
manach, to jedne z wielu atutów podnoszących 
atrakcyjność inwestycyjną Warmińsko-Mazur-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nic więc 
dziwnego, że sukcesywnie przybywa firm loku-
jących swój kapitał na terenie W-M SSE. Przed-
siębiorcy zainspirowani sukcesem takich inwe-
storów, jak Michelin Polska, LG Electronics 
Mława, Philips Lighting Poland sp. z  o.o. czy 
grupa IKEA coraz chętniej korzystają z bogactwa 
kadr, surowców naturalnych i  zaplecza akade-
mickiego. Firmy strefowe kooperują z  wieloma 
partnerami z  różnych sektorów przemysłowych 
i  usługowych, stąd wydźwięk inwestycji strefo-
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робочих місць і  інвестувати 1,5 мільярди 

доларів капіталу. 

Ми працюємо з  думкою про підприємців 

і  підтримуємо їх на кожному етапі інвести-

ційного процесу. Ми допомагаємо у  пошуку 

оптимального місця для розташування бізнесу 

і пропонуємо консалтингові послуги. Щиро за-

прошуємо до контакту: 

Вармінсько-мазурська  

спеціальна економічна зона 

вул. Барчевського 1, Ольштин 10-061 

тел: ( 48 89) 535 02 41 

fax.: ( 48 89) 535 90 02 

e-mail: wmsse@wmsse.com.pl 

www.wmsse.com.pl

звідси і сенс таких інвестицій має більш глибо-

ке значення для розвитку економіки регіону. 

Вармінсько-мазурська спеціальна еконо-

мічна зона на сьогодні має 1057 га, з яких для 

освоєння лишилось 290. У Міністерстві роз-

витку ведуться процедури щодо приєднання 

до Зони 350 гектарів нових територій. З при-

вабливих інвестиційних територій, охоплених 

державною підтримкою, підприємці зможуть 

скористатися в  тому числі містах: Моронг, 

Лідзбарк Варминский, Оструда, Ставігуда, 

Бранево, Орнета, Венгожув, а  також в  ча-

стині мазовецького воєводства: Журомін, 

Млава, Цеханув і  Помєхувек. Це найбільша 

заявка на розширення ВМСЕЗ в  її дев’ят-

надцятирічній історії. На підставі заяви інвес-

торів зміна меж зони сприятиме створенню 

до 2020 року близько півтори тисячі нових 

półtora tysiąca nowych miejsc pracy i zainwe-
stowania 1,5 miliarda złotych kapitału.

Działamy z myślą o przedsiębiorcach i wspie-
ramy ich na każdym etapie procesu inwestycyjne-
go. Pomagamy w  wyszukaniu optymalnej lokali-
zacji biznesu oraz stanowimy zaplecze doradcze. 
Zapraszamy do kontaktu:

Warmińsko-Mazurska  
Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn
tel.: (+48 89) 535 02 41
fax.: (+48 89) 535 90 02 

e-mail: wmsse@wmsse.com.pl
www.wmsse.com.pl

wych ma głębsze znaczenie dla rozwoju gospo-
darki regionu.

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Eko-
nomiczna dysponuje dzisiaj 1057 hektarami, 
z  czego do zagospodarowania zostało 290. 
W  Ministerstwie Rozwoju właśnie trwają proce-
dury w sprawie przyłączenia do Strefy 350 hek-
tarów nowych terenów. Z  atrakcyjnych terenów 
inwestycyjnych, objętych wsparciem publicz-
nym, przedsiębiorcy będą mogli korzystać m.in.: 
w  Morągu, Lidzbarku Warmińskim, Ostródzie, 
Stawigudzie, Braniewie, Ornecie, Węgorzewie, 
a  także w  części województwa mazowieckiego: 
w Żurominie, Mławie, Ciechanowie i Pomiechów-
ku. To największy wniosek o poszerzenie W-M 
SSE w jej dziewiętnastoletniej historii. Na podsta-
wie deklaracji inwestorów zmiana granic strefy 
przyczyni się do powstania do 2020 roku około 

Efekty działalności Strefy: Ефекти діяльності Зони:
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ГУМОВІ І ПЛАСТМАСОВІ ВИРОБИ

ЕЛЕКТРОНІКА

ВИРОБНИЦТВО МЕБЛІВ

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ

МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ

/ ПРОВІДНІ ГАЛУЗІ В ЗОНІ

ВАРТІСТЬ ІНВЕСТИЦІЇ

КІЛЬКІСТЬ ІНВЕСТОРІВ

НОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ ЗБЕРЕЖЕНІ РОБОЧІ МІСЦЯ

ДІЙСНІ ДОЗВОЛИ

http://www.wmsse.com.pl
http://www.wmsse.com.pl
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На виставці було представлено близько 

20 найновіших робіт художниці. Для гостей, 

а особливо для тих, хто досі мав можливість 

перегляду робіт художниці виключно в альбо-

мах і  каталогах, несподіванкою виявилась їх 

деталізація, дивовижна майстерність і ступінь 

витвору мистецтва. 

Як справжній сюрреаліст, Анастасія Мар-

кович дивиться на світ через призму магії, мі-

фів і  казок. У  своїй творчості прагне знайти 

відповідь на хвилююче питання: Ким насправді 

є людина? ЇЇ зачаровує природа. Вона глибоко 

вірить у те, що природа нерозривно пов’язана 

з долею кожної живої істоти. Майстриня рос-

ла в родинній атмосфері, з усіх боків оточена 

різноманітною літературою, яка вплинула на її 

спосіб сприйняття світу. Вона з дитинства лю-

била обговорювати складні теми оточуючих 

нас явищ. Всі ці аспекти вплинули на те, що 

картини Анастасії Маркович переповнені фан-

тазією і вібрують небувалою енергією.

oglądać obrazy Artystki wyłącznie w  albu-
mach i  katalogach dużym zaskoczeniem 
była ich szczegółowość, niesamowity warsz-
tat i  stopień artystycznego wypracowania. 
Jak przystało na prawdziwą surrealistkę, Ana-
stazja Markowicz spogląda na świat przez 
pryzmat magii, mitów i  baśni. W  swojej twór-
czości pragnie znaleźć odpowiedź na nurtują-
ce pytanie: Kim naprawdę jest człowiek?   Fa-
scynuje ją przyroda. Głęboko wierzy, że jest 
ona nierozerwalnie związana z  losami każdej 
żywej istoty. Dorastała w  rodzinnej atmosfe-
rze, zewsząd otoczona różnoraką literaturą 
kształtującą jej sposób postrzegania świata. 
Od dziecka lubiła rozprawiać na trudne te-
maty dotyczące otaczających nas zjawisk.  
Wszystkie te aspekty sprawiają, że obrazy Ana-
stazji są przepełnione fantazją i wibrują niespo-
tykaną energią.

В и с т а в к а 

Анастасії Мар-

кович в  По-

сольстві Укра-

їни у  Варшаві, 

яка відбулася 

6 жовтня 2016 

року, була ве-

ликим приєм-

ним сюрпри-

зом не тільки 

для самої ху-

дожниці, але 

і  для прибулих 

гостей. При-

сутніми на ви-

ставці були, 

зокрема: Над-

звичайний та 

Повноважний 

Посол Украї-

ни в  Польщі, 

а  також Над-

звичайний та 

Повноважний 

Посол Рес-

публіки Чилі 

в  Польщі, пер-

ший секретар 

п о с о л ь с т в а 

України, ко-

л е к ц і о н е р и , 

власники гале-

рей та журна-

лісти. 

Wystawa Ana-
stazji Markowicz 
w  Ambasadzie 
Ukrainy w  War-
szawie, która 
odbyła się 6 paź-
dziernika 2016 
okazała się wiel-
kim pozytywnym 
z a s k o c z e n i e m , 
nie tylko dla sa-
mej Artystki, ale 
także dla przy-
byłych gości. 
Wystawę swo-
ją obecnością 
uświetnili Amba-
sador Ukrainy, 
Ambasador Chile, 
pierwszy sekre-
tarz Ambasady 
Ukraińskiej, licz-
nie przybyli kolek-
cjonerzy, właści-
ciele galerii oraz 
d z i e n n i k a r z e .  
Na wystawie za-
prezentowanych 
zostało około 
20 najnowszych 
praca Artyst-
ki.   Dla gości, 
szczególnie tych, 
którzy do tej 
pory mieli okazję 

Wystawa Anastazji Markowicz
Виставка Анастасії Маркович
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walu, którzy demonstrują najlepsze 
światowe wzorce jazzu w  różnych 
stylach i kierunkach, pozwoliły festi-
walowi zająć poważne miejsce w eu-
ropejskim kalendarzu festiwalowym. 
Przez 16 lat dobra muzyka niweluje 
granice, jazz zdobywa serca nowych 
adeptów, a emocje pozostają na dłu-
go po koncertach.

Festiwal prezentuje najlepszy 
jazz w wykonaniu znanych artystów. 
Przedstawia nowe projekty gwiazd 
sceny jazzowej, oraz daje możliwość 
eksperymentowania młodym ambit-
nym muzykom. Zaletą festiwalu jest 
ogromna różnorodność stylów takich 
jak: swing, fusion, bebop, jazz rock, 
funk, cool oraz free jazz.

З 30 листопада до 11 грудня 2016 
року відбудеться щорічний Міжна-
родний фестиваль „Jazz Bez” – спіль-
ний польсько-український захід, що 
поєднує в цьому році 17 міст по обид-
ні сторони кордону. У Фестивалі візь-
муть участь 150 музикантів з Польщі, 
України, США, Канади, Японії, Ізраї-
лю, Норвегії, Німеччини і Литви. 

„Jazz Bez” є  найбільшим і  істо-
рично найбагатшим міжнародним 
фестивалем, що енергією джазу по-
єднує десятки міст України і Польщі. 
У цьому році концерти пройдуть у: 
Львові, Києві, Тернополі, Ужгороді, 
Луцьку, Рівному, Івано-Франківську, 
Миколаєві, Харкові, Краматорську, 
Мостиськах, а також у Варшаві, Пе-

ремишлі, Любліні, Білостоці, Вро-
цлаві і Новіци. 

Від свого початку в  2001 року, 
тобто від всього декілька концер-
тів у  Львові та Перемишлі, фести-
валь розрісся до потужного захо-
ду, який проводиться в  більш ніж 
20 містах. Під час фестивалю були 
створені десятки міжнародних про-
ектів, а кількість музикантів, які ви-
ступили на „Jazz Bez” перевищила 
кількість 1000 осіб. Сотні учасни-
ків фестивалю, які демонструють 
кращі світові зразки джазу в  різ-
них стилях і напрямках, дозволили 
фестивалю зайняти серйозне місце 
в  європейському календарі фес-
тивалів. Протягом 16 років хоро-
ша музика нівелює кордони, джаз 
завойовує серця нових адептів, 
а емоції на довго залишаються піс-
ля концертів. 

Фестиваль представляє найкра-
щий джаз у  виконанні відомих ар-
тистів. Представляє нові проекти 
зірок джазової сцени, а  також дає 
можливість експериментувати мо-
лодим амбітним музикантам. Пере-
вагою фестивалю є величезна різ-
номанітність стилів, таких як: свінг, 
ф’южн, бі-боп, джаз-рок, фанк, кул, 
фрі- джаз.

W  dniach od 30 listopada do 11 
grudnia b.r. odbędzie się kolejna 
edycja Międzynarodowego Festiwalu 
„Jazz Bez”. Jest to wspólne, polsko-
-ukraińskie przedsięwzięcie, łączące 
w tym roku 17 miast po obu stronach 
granicy. W  Festiwalu weźmie udział 
150 muzyków z Polski, Ukrainy, USA, 
Kanady, Japonii, Izraela, Norwegii, 
Niemiec i Litwy. 

„Jazz Bez” jest największym, ma-
jącym najbogatszą historię, festiwa-
lem międzynarodowym, który energią 
jazzu łączy dziesiątki miast Ukrainy 
i Polski. Podczas tegorocznej edycji 
koncerty odbędą się we: Lwowie, Ki-
jowie, Tarnopolu, Użhorodzie, Łucku, 
Równem, Iwano-Frankiwsku, Mikoła-
jowie, Charkowie, Kramatorsku, Mo-
ściskach oraz w Warszawie, Przemy-
ślu, Lublinie, Białymstoku, Wrocławiu 
i Nowicy.

Od swego początku w 2001 roku, 
czyli od zaledwie kilku koncertów we 
Lwowie i  Przemyślu, festiwal roz-
rósł się do potężnej imprezy, która 
odbywa się w  ponad 20 miastach. 
Podczas festiwalu powstały dzie-
siątki projektów międzynarodowych, 
a  liczba muzyków, którzy wystąpi-
li na „Jazz Bez” przekroczyła liczbę 
1000 osób. Setki uczestników festi-

XVI Międzynarodowy Festiwal „Jazz Bez”
XVI Міжнародний Фестиваль „Jazz Bez”

Kultura / Культура
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а  регіон упродовж багатьох років має значне 

позитивне сальдо в зовнішній торгівлі. 

Зовнішньоторговельний оборот товарами 

у 2015 році склав 512 млн. дол. США, у  тому 

числі експорт – 406,6 млн. дол. США, імпорт – 

105,4 млн. дол. США.

У  2015 році область експортувала товари 

до 101 країни світу, серед яких найбільші обся-

ги поставок здійснювались до Російської Фе-

дерації, Білорусі, Індії, Туреччини, Китаю, Єгип-

ту, Іспанії, Італії, Нідерландів.

Протягом останніх років основними група-

ми експорту товарів є  жири та олії тваринно-

го або рослинного походження, готові харчові 

продукти, продукти рослинного походження, 

частка яких в загальному обсязі експорту скла-

дає більше 70%.

Користується широким попитом на зовніш-

ньому ринку олія соняшникова, зернові та тех-

нічні культури, посівна техніка та культивато-

ри, гідромашини для гідросистем тракторів та 

комбайнів.

Імпорт товарів у 2015 році здійснювався із 

68 країн світу. Вагома частка імпорту товарів 

надходила з  Російської Федерації, США, Ні-

меччини, Туреччини, Китаю, Франції, Бельгії.

wielu lat generuje dodatnie saldo w handlu zagra-
nicznym. 

Obroty handlu zagranicznego towarami 
w 2015 roku wyniosły 512 mln USD, w tym eks-
port – 406,6 mln USD, import – 105,4 mln USD. 
W 2015 roku obwód eksportował towary do 101 
krajów świata, wśród których największe ilości 
dostaw trafiały do: Federacji Rosyjskiej, Białorusi, 
Indii, Turcji, Chin, Egiptu, Hiszpanii, Włoch, Ho-
landii. 

W ciągu ostatnich lat głównymi grupami eks-
portu towarów są tłuszcze i  oleje pochodzenia 
zwierzęcego lub roślinnego, gotowe artykuły 
spożywcze, produkty pochodzenia roślinnego, 
których udział w całości eksportu wynosi ponad 
70%. 

W regionie skupiona jest znacząca część pro-
dukcji oleju słonecznikowego, zbóż, maszyn do 
zasiewów, kultywatorów, układów hydraulicznych 
do traktorów, kombajnów.

Region jest także znaczącym importerem 
towarów z  68 krajów. Istotny udział importu to-
warów pochodzi z  Federacji Rosyjskiej, Stanów 
Zjednoczonych, Niemiec, Turcji, Chin, Francji, 
Belgii.

Głównymi towarami sprowadzanymi z  impor-

Obwód Kirowohradzki leży w  centralnej 
części Ukrainy, co w bardzo dużym stopniu de-
cyduje o  jego atrakcyjności pod względem po-
tencjału inwestycyjnego i możliwości współpracy 
handlowo - gospodarczej. 

Z  roku na rok rozwija się międzynarodowa 
współpraca odwodu. Przedsiębiorstwa regionu 
mają stałe kontakty handlowo-zagraniczne z part-
nerami w ponad 100 krajach świata, a region od 

Кіровоградщина – це географічний центр 

України, а  тому є  регіоном, сприятливим для 

розвитку торговельно-економічних зв’язків та 

вигідної інвестиційної співпраці.

Із року в  рік розширюється міжнарод-

не співробітництво області. Підприємства 

регіону мають постійні зовнішньоторговельні 

зв’язки з партнерами більш ніж 100 країн світу, 

ATRAKCJE TURYSTYCZNE I OFERTA 
INWESTYCYJNA OBWODOWU 
KIROWOHRADZKIEGO

ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ТУРИСТИЧНА 
ПРИВАБЛИВІСТЬ КІРОВОГРАДЩИНИ
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зберігання зерна прийом – 5 тис. т на день; 

обробка і сушка – 4,4 тис. т на день; наванта-

ження на ж/д – 4 тис. т в день, навантаження 

на водний транспорт – 5 тис. т на день, група 

компаній «УкрАгроКом» та «Гермес-Трейдинг».

За реалізацію такого великомасштабного 

проекту групою компаній отримано перемогу 

у  номінації «Новий термінал - 2013» у  Націо-

нальному морському рейтингу;

– будівництво молочнотоварного комплексу 

«Петриківське молоко» на 5 тис. голів ВРХ, по-

тужністю 70 т молока на добу, група компаній 

«УкрАгроКом» та «Гермес-Трейдинг» (Олексан-

дрійський район);

– будівництво олійно-екстраційного заводу 

ПАТ «ГрадОлія» потужністю 180 тис. т/рік;

– ПАТ «НВП «Радій» розроблений новий 

продукт для використання на ринку сейсміч-

них технологій - блок збору і відображення ін-

формації;

– будівництво ливарного заводу за єв-

Основними групами імпорту товарів про-

тягом останніх років є  машини, обладнання 

та механізми, а також засоби наземного тран-

спорту, частка яких в загальному обсязі імпор-

ту складає майже 50%.

В  останні роки в  області реалізовано ряд 

успішних проектів, серед яких:

– будівництво Світловодського річкового 

терміналу, потужністю 94 тис. т одночасного 

94 tys. ton; odbiór – 5 tys. ton dziennie; przetwa-
rzanie i suszenie – 4,4 tys. ton dziennie, załadu-
nek na transport kolejowy – 4 tys. ton dziennie, 
załadunek na transport wodny – 5 tys. ton dzien-
nie. Za realizację tego projektu infrastruktural-
nego grupa firm zdobyła zwycięstwo w kategorii 
„Nowy terminal – 2013” w Narodowym Rankingu 
Morskim;

- Budowa mleczno-towarowego kompleksu 
„Petrykiwskie moloko” na osadę 5 tys. sztuk by-
dła, o  mocy 70 udoju ton mleka na dobę. Zało-
życielami tego przedsięwzięcia są Ukragrocom 
i Hermes-Trading (Oleksandrijski rejon);

- Budowa zakładu do produkcji oleju wybudo-
wana przez firmę GradOlija - o mocy produkcyjnej 
180 tys. ton rocznie; 

- Firma „NPP Radiy” SA zaprojektowała nowy 
produkt do stosowania i przeprowadzania badań 
sejsmicznych - moduł zbierania i wyświetlania in-
formacji;

- Budowa odlewni „Metalit” przez firmę Elvorti, 

tu w  ciągu ostatnich lat są maszyny, urządze-
nia, a także środki transportu lądowego, których 
udział w całości importu wynosi prawie 50%. 

W  ostatnich latach w  obwodzie z  powodze-
niem realizowano szereg projektów, wśród któ-
rych na szczególna uwagę zasługują: 

- Budowa Switlowodskogo terminalu rzeczne-
go, grupa firm Ukragrocom i Hermes-Trading po-
siada możliwości przechowywania ziarna w wys. 
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Switlowodski terminal rzeczny / Світловодський річковий термінал

Zakład do produkcji oleju firmy GradOlija / Олiйно-екстрацiйний завод ПАТ ГрадОлiя
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чорноземів і розвиненого аграрно-промислового 

потенціалу робить її інвестиційно привабливою. 

Загальний обсяг прямих іноземних інвести-

цій унесених з початку інвестування в економіку 

області станом на 31 грудня 2015 року (з ураху-

ванням курсової різниці) становив 64,4 млн. дол. 

США. 

Інвестори 34 країн світу вклали капітал в еко-

номіку області. Найбільші обсяги інвестицій на-

дійшли з Великобританії, Нідерландів, Російської 

Федерації, Кіпру. На ці країни припадає 83,7% за-

гального обсягу прямих іноземних інвестицій.

Туристично-рекреаційний потенціал Кіро-

воградщини є  унікальним завдяки поєднанню 

краси степу і лісостепу. Центральний регіон пред-

ставлений численними пам’ятниками історії і ар-

хеології, зразками садово-паркового мистецтва, 

унікальними природними пам’ятками. 

Помірно теплий клімат регіону, наявність ра-

ропейськими стандартами та вимогами су-

часного виробництва «Металит» потуж-

ністю 9,6 тис. т придатного литва на рік,  

ПАТ «Ельворті»;

З  2013 року в  області щорічно проводиться 

Національна агропромислова виставка з  польо-

вою демонстрацією техніки та технологій «Агро-

Експо», яка є не тільки виставкою сільськогоспо-

дарської техніки та демонстрації технологій, 

а  й  місцем проведення ділових форумів, спеці-

алізованим майданчиком для діалогу між пред-

ставниками великих машинобудівних компаній, 

топ-менеджерами іноземних і  вітчизняних агро-

корпорацій, а також експертами у сфері агропро-

мислового комплексу міжнародного рівня.

Кіровоградщина має всі передумови для 

активного залучення внутрішніх і  зовнішніх 

інвестицій. Географічне положення області, на-

явність унікальних корисних копалин, родючих 

-przemysłowego potencjału czyni ten region bar-
dzo atrakcyjnym. 

Całkowita wartość bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych zrealizowanych od początku inwe-
stowania w gospodarkę obwodu (dane na 31 grud-
nia 2015 roku z uwzględnieniem różnic kursowych) 
wyniosła 64,4 mln USD. 

Inwestorzy z  34 krajów świata zainwestowali 
kapitał w  gospodarkę regionu, co także dowodzi 
atrakcyjności tego regionu. Największe inwesty-
cje pochodzą z  Wielkiej Brytanii, Holandii, Rosji, 
Cypru. Na te kraje przypada 83,7% ogólnej ilości 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

Turystyczno-rekreacyjny potencjał Obwodu 
Kirowohradzkiego jest wyjątkowy ze względu na 
połączenie piękna stepów i  lasostepów. Region 
posiada liczne zabytki historii i archeologii z unika-
towymi zabytkami przyrodniczymi. 

Umiarkowany ciepły klimat regionu, dostęp-

która powstała zgodnie ze standardami europej-
skimi i wymogami nowoczesnej produkcji o mocy 
9,6 tys. ton rocznie; i inne.

Od 2013 roku w  obwodzie co roku odbywają 
się Krajowe Targi Rolno-Przemysłowe z polowym 
pokazem techniki i  technologii „AgroEkspo”, któ-
re są nie tylko wystawą maszyn rolniczych i zade-
monstrowaniem nowych technologii, ale również 
miejscem na przeprowadzenie forów biznesowych. 
Targi są specjalistyczną platformą dla dialogu po-
między przedstawicielami dużych firm przemysło-
wych, top-menedżerów krajowych i zagranicznych 
korporacji rolnych, a  także ekspertami w dziedzi-
nie rolnictwa na poziomie międzynarodowym. 

Obwód Kirowohradzki ma wszelkie warun-
ki dla aktywnego przyciągania wewnętrznych 
i zewnętrznych inwestycji. Położenie geograficz-
ne regionu, obecność złóż unikalnych minerałów, 
żyznych czarnoziemów i  rozwiniętego agrarno-
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Moduł zbierania i wyświetlania informacji firmy NPP Radiy 
Блок збору і відображення інформації розроблений ПАТ «НВП «Радій» Budowa odlewni „Metalit” / Будівництво ливарного заводу «Металит»
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водоспади - урочище Каскади (Маловисківський 

район);

Кіровоградський академічний український 

музично-драматичний театр ім. М. Л. Кропив-

ницького, який є  першим професійним театром 

в  Україні; Кіровоградський обласний художній 

музей, в якому експонується картина видатного 

польського художника Войцеха Горація Коссака 

«Кривава неділя в Петербурзі 9 січня 1905 року», 

що є перлиною колекції музею.

Привертають увагу туристів і  маршрути, що 

знайомлять з духовною і матеріальною культурою 

часів трипільців і уличів, русичів і запорізьких ко-

заків. Їх налічується 163, серед яких можна виді-

лити такі, як «Природа Кіровоградщини», «Земля 

Корифеїв», «Золотими стежками Ексампею» та 

інші.

Відвідавши Кіровоградщину, ви станете оче-

видцем процесів динамічного розвитку області 

і  реальних можливостей для встановлення пов-

ноцінної економічної співпраці.

Опрацювання колективу управління зовніш-

ньоекономічної діяльності Кіровоградскої регіо-

нальної торгово-промислової палати

донових родовищ і мінеральних джерел, лісових 

масивів, луків і річок створюють сприятливі умови 

для організації коротко- і довгострокового відпо-

чинку, а також для будівництва мережі санатор-

но-курортних установ. Перспективним для нашої 

області є розвиток сільського («зеленого») туриз-

му. 

Найпопулярнішими об’єктами серед туристів 

є:

заповідник-музей І.К. Тобілевича (Карпен-

ко-Карого) «Хутір Надія»; легендарна місцевість 

на території Устинівського району - урочище Мо-

настирище; історико-архітектурний заповідник 

родини Раєвських (с. Розумівка Олександрів-

ського району);

пам’ятник садово-паркового мистецтва «Ве-

селі Боковеньки» (с. Іванівка Долинського райо-

ну);

єдині на рівнинній частині території області 

teatr muzyczno-dramatyczny im. M. L. Kropyw-
nyckiego, który jest pierwszym profesjonalnym 
teatrem w  Ukrainie. Ponadto Kirowohradzkie ob-
wodowe muzeum sztuki, w  którym wystawiono 
obraz wybitnego polskiego artysty Wojciecha Ho-
racego Kossaka „Krwawa niedziela w Petersburgu 
9 stycznia 1905 roku” i jest perłą kolekcji muzeum.

Ofertę turystyczną uzupełniają również trasy, 
przedstawiające duchową i materialną kulturę cza-
sów trypilciw i ulyciw, rusycziw i kozaków zaporo-
skich. Jest ich 163, wśród których można wyróżnić 
takie, jak Przyroda Kirowohradszczyny, Ziemia Ko-
ryfejów, Złote szlaki Eksampei i inne. 

Odwiedzając Region Kirowohradzki staniesz 
się świadkiem procesów dynamicznego rozwo-
ju obwodu i  realnych możliwości do nawiązania 
owocnej współpracy gospodarczej.

Obwód jest otwarty wszelkie formy nawiązy-
wania współpracy proponując korzystne warunki 
i  gwarantując rentowność wspólnych przedsię-
wzięć. 

Opracowanie zespołu Departamentu Handlu Za-
granicznego Kirowohradzkiej Regionalnej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej

ność złóż radonowych i  źródeł mineralnych, roz-
ległe tereny z  duża ilością lasów, łąk i  rzek two-
rzą korzystne warunki do odpoczynku i  rozwoju 
turystyki. Eksperci podkreślają dobre warunki do 
inwestowania rozwój branży sanatoryjno-uzdrowi-
skowej instytucji, a także agroturystyki. 

Najbardziej popularnymi obiektami odwiedza-
nymi przez turystów są: rezerwat-muzeum I.K. 
Tobilewycza (Karpenko-Kary) „Chutor Nadija”; le-
gendarna miejscowość na terenie rejonu Ustyniw-
skiego - uroczysko Monastyryszcze; historyczno-
-architektoniczny rezerwat rodziny Rajewskich (w. 
Rozumiwka rejonu Oleksandriwskiego); pomnik 
sztuki parkowo-ogrodniczej „Weseli Bokoweńki” 
(w. Ivanivka rejonu Dolynskiego); jedyne na rów-
ninach obwodu wodospady - uroczysko Kaskady 
(rejon Malowyskiwski).

Region posiada także bogatą ofertę kulturalną 
jak chociażby Kirowohradzki akademicki ukraiński 
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Historyczno-architektoniczny rezerwat rodziny Rajewskich / 
Історико-архітектурний заповiдник родини Раeвських

Uroczysko Kaskady / Урочище Каскади
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