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За двадцять один рік багато чого змінилося 
у житті нашої країни, у її законодавстві та еко-
номіці, й не завжди ці зміни були на краще. Але 
увесь цей час наша організація проводила одну 
незмінну політику – ми завжди ставилися до під-
приємств області, як до партнерів, і намагалися 
надавати їм максимальну всебічну допомогу у 
розвитку їх бізнесу, у просуванні їх продукції на 
нові ринки, у розширенні міжнародного співро-
бітництва та у залученні інвестицій в економіку 
області. 

За двадцять один рік самостійного існування 
Кіровоградська РТПП, завдяки підтримці під-
приємств та високій професійності працівників, 
стала голосом ділової громади краю та автори-

15 березня Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата відсвяткувала свій 21-й день 
народження. Вік, звичайно, невеликий, та якщо рахувати від самих витоків, то нам вже 70 років: 
адже бюро експертиз ТПП СРСР (на базі якого, власне, й виникла торгово-промислова палата) для 
допомоги торговим та промисловим підприємствам області було створено ще у далекому 1946 році.

тетним представником регіонального бізнесу на 
різних рівнях.

Реагуючи на виклики часу, палата взяла на 
себе місію з організації роботи Благодійного 
фонду підтримки українських військовослужбов-
ців. Внески до Фонду надходять як від підпри-
ємств-членів КРТПП, так і просто від небайду-
жих людей.

Вітаю з двадцять першою річницею колек-
тив Кіровоградської регіональної торгово-про-
мислової палати, підприємства-члени КРТПП,  
а також усіх наших партнерів в Україні та за кор-
доном, які співпрацюють з нами з метою розви-
тку бізнесу. Бажаю всім миру, творчої наснаги і 
нових звершень!

Ірина Саєнко, 
президент Кіровоградської регіональної 

торгово-промислової палати
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Президент КРТПП Ірина Саєнко розповіла про по-
слуги, які надаються вже традиційно, а також про нові на-
прямки діяльності, які були започатковані минулого року, 
в якому, до речі, наша палата відсвяткувала своє 20-річчя.

Зокрема, минулого року КРТПП отримала право са-
мостійно засвідчувати форс-мажорні обставини та вноси-
ти дані про підприємства у систему Європейської мережі 
підприємств.

Завдяки змінам у законодавстві ми поновили прове-
дення аукціонів з продажу об’єктів приватизації, в тому 
числі об’єктів незавершеного будівництва.

Започатковано новий вид послуг – медіацію, що є ви-
дом альтернативного врегулювання спорів.

При КРТПП продовжив роботу Центр підтримки 
експорту, метою якого є надання комплексних послуг 

16 лютого 2016 року відбулось засідання Ради Кіровоградської РТПП, 
на якому було представлено звіт про роботу палати за 2015 рік.

ХРОНІКА ПОДІЙ

малому та середнього бізнесу на міжнародній арені, по-
чинаючи з аналізу готовності підприємства до експорту і 
закінчуючи оформленням карнетів АТА та підтверджен-
ням ділової репутації українського підприємства перед 
іноземними контрагентами.

Палата активно продовжувала виставкову діяль-
ність. Особливо хотілося б відзначити проведену вперше 
у Кіровограді Міжнародну спеціалізовану виставку 
«ВОДА•ТЕПЛО•БУДИНОК» та Національну вистав-
ку «Агроекспо-2015», одним з співорганізаторів якої є 
ТПП України та в якій взяла участь КРТПП разом з під-
приємствами-членами ТПП.

Традиційно надавались послуги з експертизи, оформлен-
ня сертифікатів походження та відповідності, оформлення 
тимчасового вивезення товарів (карнет АТА), штрихового 
кодування, а також патентно-ліцензійні та юридичні послуги.
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На високому професійному рівні працював і Навчаль-
ний центр. Були проведені семінари, присвячені особли-
востям роботи з системою електронних державних заку-
півель «ProZorro», на яких навчались учасники торгів та 
члени тендерних комітетів, семінари з питань зовнішньо-
економічної діяльності та інші.

Послугами відділу перекладів скористалися понад 
2300 фізичних і юридичних осіб. Серед наших клієнтів – 
органи влади та місцевого самоврядування, провідні екс-
портери та імпортери області.

Великим попитом серед ділових кіл області корис-
тувався конференц-сервіс завдяки широкому спектру 
послуг та індивідуальному підходу до потреб кожного 
клієнта.

Щокварталу виходить журнал «Зовнішсервіс».  

Кожен член КРТПП один раз на рік має можливість без-
коштовно розмістити в ньому інформацію про своє під-
приємство.

Продовжив роботу Благодійний фонд підтрим-
ки українських військовослужбовців, створений при 
КРТПП.

У 2015 році було реалізовано два соціальних проекти 
для дітей. КРТПП разом з Кіровоградським обласним ху-
дожнім музеєм провели конкурс «Зцілююча сила мис-
тецтва». Також разом з управлінням освіти Кіровоград-
ської міської ради і компанією інтелектуальних технологій 
(КІНТ) ми виступили співорганізаторами економічного 
турніру для старшокласників.

На засіданні Ради також були обговорені плани на 
2016 рік.

З 1 січня 2016 року набули чинності зміни та доповне-
ння до Податкового кодексу України та деяких законо-
давчих актів України, що регулюють правовідносини у по-
датковій сфері та у сфері державних закупівель. Також з 
початку року відповідно до Угоди про зону вільної торгівлі 
з ЄС сертифікати походження форми EUR.1 стали видава-
ти митні органи. Раніше повноваження щодо цього покла-
дались на торгово-промислові палати.

Тож, вже традиційно на початку року, 26 січня 2016 р.  
у конференц-залі Кіровоградської РТПП відбувся семі-
нар, участь у якому взяли спеціалісти Головного управ-
ління Державної фіскальної служби у Кіровоградській 
області, Кіровоградської митниці і навчального центру 
Кіровоградської РТПП.
Під час проведення семінару було обговорено такі питання: 

1. Зміни до Податкового кодексу України, що вступа-
ють у дію з 1 січня 2016 року, в тому числі:
1.1. Про особливості нарахування та  утримання ЄСВ 
у 2016 році.
1.2. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб 
у 2016 році.
1.3. Сплата військового збору.
1.4. Особливості нарахування та сплати транспортно-
го податку.
1.5. Зміни в спрощеній системі оподаткування.
1.6. Зміни в оподаткуванні ПДВ з 01.01.2016 року.

СеМІНАР З ПиТАНь 
ЗакОНОдаВчих НОВацІй 2016 РОКУ

2. Порядок видачі митними органами сертифікатів з 
перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом.  
3. Стан та перспективи розвитку системи держзакупі-
вель у 2016 році. Порядок участі та проведення елек-
тронних торгів в системі «ProZorro».
4. Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин не-
переборної сили), що виникли внаслідок стихійного 
лиха, бойових дій, збройних конфліктів або обмежень, 
введених органами державної влади (ембарго).

Наприкінці семінару відбувся жвавий діалог між учас-
никами семінару, який, безумовно, приніс користь усім.

Участь у семінарі взяли як члени торгово-промислової 
палати, так і ті, що планують ними стати, а також пред-
ставники владних структур.
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ХРОНІКА ПОДІЙ

Як результат – в 2015 році Італія увійшла до Топ-5 клю-
чових партнерів України серед інших країн світу та Топ-3 
серед країн ЄС.1

Враховуючи таку тенденцію, Кіровоградська регіо-
нальна торгово-промислова палата почала активно шу-
кати нові можливості, які б спростили компаніям області 
процес освоєння італійського ринку.

Першим нашим кроком стало підписання угоди про 
співробітництво між Кіровоградською РТПП та проек-
том «OpenGateItaly», яке відбулося 8 лютого 2016 року в 
м.Києві в рамках «Європейського проектного форуму».

«OpenGateItaly» – це комплексний проект, започат-
кований Посольством України в Італії та Асоціацією «Іта-
лійський дім». Він спрямований на підтримку зовніш-

В умовах економічної турбулентності, необхідності швидко переорієнтуватися на 
зовнішні ринки та в ракурсі можливостей, які відкриває Угода про Асоціацію між 
Україною та ЄС, все більше українських компаній почали цікавитись ринком Італії.

Ринок ІталІї 
став ближчим 
ДЛЯ ПІДПРиЄМСТВ 
КІРОВОГРАДщиНи

ньоекономічної та інвестиційної діяльності між двома 
країнами та включає пошук потенційних клієнтів, органі-
зацію мереж збуту, отримання сертифікатів ЄС, юридич-
них послуг тощо.

Однією з ініціатив проекту стало проведення «Єв-
ропейського проектного форуму», на якому італійські 
експерти-практики – Дебора Вараскін та Діего Канчін – 
висвітлили ключові аспекти роботи з європейськими фон-
дами, зокрема і за проектом «Горизонт 2020».

Тому тепер, якщо Ви бажаєте поставляти товари, при-
дбати комерційний об’єкт, готовий бізнес або орендувати 
помешкання в Італії, звертайтесь до відділу зовнішньоеко-
номічних зв’язків, виставок та реклами Кіровоградської 
РТПП за тел.: (0522) 35-18-56.
1. Згідно з опублікованими даними Державної служби статистики України



8 № 1 (046) 2016ЗОВНІШСЕРВІС| |

У 2016 році СІРЕ – Україна розпочато реалізацію на-
вчальної коаліційної програми «Розвиток спроможності 
українських бізнес – об’єднань, ТПП та аналітичних цен-
трів щодо спільного формування та просування місцево-
го порядку денного бізнесу». 

Участь у навчальній програмі взяли 30 лідерів бізнес-
асоціацій, топ-менеджерів торгово-промислових палат 
та очільників аналітичних центрів Київської, Сумської, 
Івано-Франківської Миколаївської та Кіровоградської об-
ластей.

СІРЕ – один з чотирьох головних інститутів 
Національного фонду розвитку демократії (США) 
і некомерційний філіал Торгової палати США, ме-
тою якого є зміцнення демократії в усьому світі че-
рез розвиток приватного підприємництва та рин-
кові реформи.

Адвокасі – діяльність, направлена на представ-
ництво та захист інтересів окремих соціальних 
груп шляхом організації законного впливу на форму-
вання та реалізацію державної політики.

Порядок денний бізнесу – узгоджений підпри-
ємницькою спільнотою перелік проблем, із якими 
стикається бізнес, та вимог до влади щодо усунення 
перешкод, які бізнес та його асоціації не можуть по-
долати самостійно з огляду на брак повноважень та 
інші політичні обмеження.

малий та сеРеднІй бІзнес УкРаїни  
У цеНТРІ УВАГи МІжНАРОДНих ПАРТНеРІВ
На початку лютого 2016 року представники Кіровоградської регіональної торгово-
промислової палати у коаліції з Кіровоградським обласним осередком ВО ПМСБ 
«Фортеця» та громадською організацією «Територія успіху» взяли участь у п’ятиденній 
навчальній програмі центру міжнародного приватного підприємництва (СІРе), перший 

модуль якої проходив у Черкасах. 

Навчання тривало протягом п’яти днів, кожен з яких 
містив ряд тематичних блоків: ідентифікація потреб і 
аналіз політики, робота з місцевою владою і бюджетом, 
алгоритм проведення адвокасі-кампаній, формування 
політичних пропозицій і порядку денного бізнесу, кому-
нікаційні навички. Протягом першого модуля навчальної 
програми представники Кіровоградської РТПП та орга-
нізацій-партнерів отримали унікальну можливість  оволо-
діти теоретичними знаннями основ аналізу політичного 
процесу, алгоритму успішної адвокасі-кампанії тощо.

Лекції для учасників проводили експерт в сфері стра-
тегічного управління та організаційного розвитку Юлія 
Веретельникова, голова Центру соціального партнер-
ства та лобіювання при Національному університеті 
Києво-Могилянська академія Сергій Панцир, голова Із-
маїльськой районної адміністрації Валентина Стойкова, 
директор Інституту професійного лобіювання та захисту 
Денис Базилевич, голова Фонду «Відкрите суспільство» 
Іван Сікора, експерт Фундації імені князів-благодійників 
Острозьких Руслан Краплич.

На даний час кіровоградською коаліцією проводиться 
плідна робота з реалізації проекту місцевого порядку ден-
ного МСБ та проведення успішної адвокаційної кампанії 
у Кіровограді, а згодом і у масштабі всієї Кіровоградської 
області.
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ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД ПРИ
КІРОВОГРАДСЬКІЙ РЕГІОНАЛЬНІЙ ТОРГОВО-

ПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ

ОснОвні переваги рОзгляду спОру у ТреТейськОму суді:

•	 оперативність	та	швидкість,	відсутність	бюрократизму	та	корупційних	
проявів;

•	 конфіденційність	третейського	розгляду;
•	 право	сторін	обирати	третейських	суддів,	а	також	місце	проведення	

засідань	суду	та	мову	третейського	провадження;
•	 незалежність	третейських	суддів,	підкорення	їх	тільки	закону;
•	 остаточність	рішення	третейського	суду	та	можливість	оскарження	цього	

рішення	лише	з	процесуальних	підстав,	передбачених	Законом	України	
«Про	третейські	суди»;

•	 негайне	набрання	чинності	рішенням	третейського	суду;
•	 можливість	примусового	виконання	рішення	суду;
•	 оптимальність	судових	витрат,	що	дає	можливість	«здешевити»	витрати	на	

судовий	розгляд	спору.

кОмпеТенція ТреТейськОгО суду

Третейський суд приймає до розгляду будь-які спори, що виникають між юри-
дичними та фізичними особами з цивільних та господарських правовідносин, за 
винятком випадків, передбачених Законом України «Про третейські суди».

Склад та розмір витрат. Розмір третейського збору щодо позовних вимог май-
нового характеру складає 1% від ціни позову, та не більше 60 розмірів мінімаль-
ної заробітної плати.

Для порівняння, відповідно до Закону України «Про судовий збір», за подання 
до суду позовної заяви майнового характеру, яка подана юридичною особою 
– ставка судового збору становить 1,5 % від ціни позову, фізичною особою або 
фізичною особою – підприємцем – 1 %.

Строк розгляду справи Третейським судом не може перевищувати двох міся-
ців з дня порушення провадження у справі.

Уповноважена	особа	на	засвідчення	форс-мажорних	обставин	
в	Кіровоградській	РТПП	–	Хмуренко Олег Сергійович,	

тел.: +38 (0522) 35-18-56
E-mail: law@chamber.kr.ua



10 № 1 (046) 2016ЗОВНІШСЕРВІС| |

ЗАСІДАННЯ РАДи
З пРОСуВаННя ЕкСпОРту

В приміщенні Дніпропетровської ТПП 9 лютого 2016 
року  відбулось виїзне засідання Ради з просування екс-
порту при Міністерстві економічного розвитку та торгівлі 
України за участю заступника Міністра економічного роз-
витку і торгівлі України – Торгового представника України 
Наталії Микольської, заступника Міністра аграрної по-
літики та продовольства з питань європейської інтеграції 
Владислави  Рутицької і  президента Торгово-промислової 
палати України Геннадія Чижикова.

Метою цього заходу є презентація державних інстру-
ментів підтримки експорту для малого і середнього бізне-
су та обговорення проблемних питань, з якими має справу 
бізнес при просуванні своєї продукції на ринки ЄС, США, 
Канади, усунення бар’єрів на зовнішніх ринках.

Цікавим для нашої аграрної області був виступ В. 
Рутицької, в якому вона окреслила головні завдання 
аграрного міністерства:

•	 нарощування аграрного експортного потенціалу;
•	 переорієнтація експорту до країн Азії;
•	  підготовка до укладення Угоди про Зону вільної 

торгівлі з Ізраїлем;
•	 підписання з урахуванням національних інтересів 

угод про створення ЗВТ з Туреччиною, Радою спів-
робітництва арабських держав Перської затоки та 
Економічним співтовариством держав Західної Аф-
рики. 

В панельній частині привернули увагу такі питання як:
•	 угода про вільну торгівлю з ЄС;
•	 генеральна система преференцій в США;
•	 розширення можливостей експорту товарів 

шляхом приєднання та використання сервісу 
ЕNTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN);

•	 можливості та механізми участі в державних заку-
півлях за кордоном;

•	 існуючі міжнародні програми в рамках донорських 
проектів як новий шлях просування експорту.

Президент ТПП України Геннадій Чижиков запропо-
нував підприємцям активніше користуватися наявними 
інструментами підтримки бізнесу, які має в своєму арсеналі 
Торгово-промислова палата України та її регіональні офіси.

В засіданні Ради брала участь президент Кіровоград-
ської РТПП Ірина  Саєнко.
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ХРОНІКА ПОДІЙ

У зв’язку з набранням чинності Закону України 
«Про ринок природного газу» з 01.10.2015 року всі 
бюджетні установи та організації мають право вільно 
обирати постачальника природного газу на конку-
рентних засадах.

Однак, на практиці у замовників виникла пробле-
ма забезпечення газом саме на час проведення торгів, 
оскільки процедура відкритих торгів триває до трьох 
місяців та з об’єктивних причин, які не залежать від за-
мовника, може не відбутися з першого разу.

Враховуючи значну тривалість процедури, можли-
вість її незавершення вибором переможця як через 
відсутність достатньої кількості учасників, так і від-
строчення укладення договору у випадку відміни або 
оскарження, наразі склалася негативна ситуація щодо 
забезпечення бюджетних установ та організацій при-
родним газом, яка полягає у неможливості заключити 
договір на початку року та забезпечити безперебійне 

ОБГОВОРеННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 
З ПиТАНь ПОСТАЧАННЯ 
пРиРодного газУ

12 лютого 2016 року в Кіровоградській РТПП відбулось обговорення проблемних 
питань з організації та проведення торгів на постачання природного газу з 
представниками органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та 
організацій області.

постачання газу у розпал опалювального сезону, осо-
бливо об’єктів соціальної сфери.

З метою унеможливлення настання негативних 
наслідків через припинення постачання природного 
газу під час опалювального сезону установ бюджетної 
сфери необхідно внести відповідні зміни до Закону 
України «Про здійснення державних закупівель», які 
дозволили б тимчасово та в межах правового поля за-
стосовувати переговорну процедуру закупівлі на під-
ставі обґрунтованої нагальної потреби. 

Зважаючи на зазначене, учасники зустрічі підтри-
мали проект Закону «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо вирішення проблемних пи-
тань з постачання природного газу», зареєстрова-
ний у Верховній Раді України за №4034 від 05.02.2016 
року й направили відповідне звернення до Верховної 
Ради України.
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Про систему електронних державних закупівель 
«ProZorro», її архітектуру, принципи роботи та особли-
вості впровадження розповіла заступник генерального 
директора ДП «Зовнішторгвидав України» Надія Бігун.

Зі стратегією реформування державних закупівель в 
рамках Дорожньої карти реалізації Угоди про Асоціацію 
між Україною та ЄС ознайомила учасників представник 
проекту ЄС «Гармонізація системи державних закупівель 
в Україні зі стандартами ЄС» Анастасія Каліна.

Ще один представник проекту ЄС Валентин Дере-
вянкін презентував електронні державні закупівлі в ЄС, 
після чого відбувся практикум із підключення до системи 
«ProZorro».

На завершення було проведено сесію із запитань – від-
повідей. На думку учасників семінару, цей захід дав їм хо-
роші знання, практичні навички і був дуже корисним для 
подальшої роботи.

24 лютого 2016 року аналогічний семінар відбувся для 
представників бізнесу.

«ProZorro» НА КІРОвОгРАДщиНІ
23 лютого 2016 року в приміщенні Кіровоградської РТПП за участю директора 
Департаменту економічного розвитку та торгівлі Кіровоградської ОДА Ніни Рахуби 
відбулась перша частина регіонального семінару щодо електронних державних 
закупівель. ця частина семінару була призначена для замовників, і тому крім 
присутніх в залі участь в ній брали в режимі он-лайн представники бюджетної сфери 
районів та міст області.
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ХРОНІКА ПОДІЙ

ДеНь ДРУГий
24 лютого 2016 року в приміщенні Кіровоградської 

РТПП за участю директора Департаменту економічного 
розвитку та торгівлі Кіровоградської ОДА Ніни Рахуби, 
заступника директора ДП «Зовнішторгвидав України» 
Надії Бігун, представників проекту ЄС «Гармонізація 
системи державних закупівель в Україні зі стандартами 
ЄС» Валентина Деревянкіна та Анастасії Каліни відбу-
лась друга частина регіонального семінару щодо елек-
тронних державних закупівель для учасників торгів. 
Представників бізнесу ознайомили з новими правилами 
публічних закупівель в Україні з квітня 2016 року та пра-
вилами закупівель, що діють в ЄС.

Відміна першого дня від другого полягала в тому, що 
підприємці в силу свого характеру є більш активними, 
тому було більше діалогу, більше запитань і більше спіль-
них пошуків вірних відповідей на них.

Підприємців цікавило, в тому числі, яка вартість участі 
у торгах, чи є контроль за виконанням Замовниками умов 
розрахунків з Постачальниками, який механізм змін умов 
договору у разі зміни середньоринкової ціни товарів, про-
блемні питання закупівель робіт у будівництві та багато 
інших. Жодне з поставлених питань не залишилось без 
відповіді.

Додатково представники електронних торгівельних 
майданчиків zakupki.prom.ua та public-bid.com.ua презен-
тували свої електронні ресурси.

Довідково: «ProZorro» – пілотний проект електро-
нної системи публічних закупівель, що дозволяє продавати 
державі в режимі он-лайн. Проект створено за участю Мі-
ністерства економіки і торгівлі України, волонтерів, до-
норів і представників бізнесу відповідно до Закону України 
№922-VІІІ «Про публічні закупівлі», який був ухвалений 
Верховною Радою 25 грудня 2015 року та підписаний Пре-
зидентом України Петром Порошенком 16 лютого 2016 
року.
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На сьогодні Молочна компанія «Волошкове поле» 
входить до Групи Компаній «Формула смаку» зі штаб-
квартирою в м. Кіровограді та виробництвом, розміще-
ним по всій території України, і входить в десятку найпо-
тужніших переробників молока в Україні.

ДО СКЛАДУ КОМПАНІї ВхОДяТь:
•	 ПАТ «Юрія», молочний завод, розташований у м. 

Черкаси, який виробляє продукцію під ТМ «Во-
лошкове поле».

•	 ПАТ «Первомайський молочно-консервний ком-
бінат», розташований у м. Первомайськ Микола-
ївської обл., виготовляє продукцію із зображен-
ням «малюка», а також молочну продукцію ТМ 
«Формула Смаку».

•	 ПАТ «Хмельницька маслосир база», розташована 
у м. Хмельницький і виробляє продукцію під ТМ 
«Зелений хутір» і ТМ «Вершковий рай».

Власна мережа фермерських господарств і пунктів 
приймання молока дозволяють контролювати якість си-
ровини на всіх етапах виробництва, починаючи з її збору. 
Перевірку на відповідність стандартам якості проходить 
не тільки сировина, а й готова продукція (перед тим , як 
потрапити на прилавки магазинів).

Наш Дім – Україна – молочний край, де традиції розведення великої рогатої худоби 
і ведення молочних господарств живе вже кілька століть. Молочна компанія 
«Волошкове поле» побудувала свій досвід на спадщині сотень фермерів, які зробили 
Україну країною з розвиненою галуззю молочних продуктів.
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ЗНАЙОМТЕСЬ

ТМ «Зелений хутір» – це нова торгова марка, яка створена 
на базі Хмельницької маслосирбази наприкінці 2015 р. Сири ТМ 
«Зелений хутір» – це вірність традиціям сироваріння. Вони ви-
робляються з натурального, екологічно чистого молока. Спро-
бувати наш «Княжий» сир на пряженому молоці означає спро-
бувати шматочок дива. Його смак можна порівняти зі смаком 
дитинства, який має аромат свіжого пряженого молока.

Для виробництва продукції ТМ «Зелений хутір» використо-
вується лише натуральна молочна сировина без додавання рос-
линних жирів.

ТМ «Зелений хутір» – це натуральна продукція, створена за 
класичними рецептурами турботливими руками висококваліфі-
кованих спеціалістів.

Компанія вже кілька десятків років успішно працює на укра-

їнському і зарубіжних ринках, спеціалізуючись на виробництві 
молочних консервів, твердих і плавлених сирів, сирних продуктів, 
масла і спредів, продукції з незбираного молока, а також сухого 
молока та казеїну.

На підприємствах впроваджені системи якості та система 
управління безпекою харчових продуктів ISO 9001:2008 та ISO 
9001:2009, ДСТУ, ISO 22000:2007. Також якість продукції під-
тверджена сертифікатом кашерності. При цьому ми не стоїмо на 
місці, постійно розвиваючись і впроваджуючи інноваційні техно-
логії.

МОЛОЧНА КОМПАНІЯ «ВОЛОШКОВЕ ПОЛЕ» - 
СМАЧНО ДЛЯ ВСІЄї РОДиНи!

пат «ЮРІя» (тм «волошкове поле»)

пат «пеРвомайський молочноконсеРвний комбІнат»  
(пРодУкцІя з малЮком на УпаковцІ)

Головною метою виробництва продукції з незбираного мо-
лока під торговою маркою «Волошкове поле» є піклування про 
здоров’я українців шляхом виробництва якісної та смачної мо-
лочної продукції при розумному задоволенні інтересів наших 
партнерів, працівників підприємства та його акціонерів.

Молочні продукти ТМ «Волошкове поле» – це продукти 
високої якості з багатим смаком і давніми традиціями, виробле-
ні з молока кращих господарств України. Основними складо-
вими успіху компанії є використання нового, сучасного облад-
нання та впровадження передових технологій у виробництві, 
заснованих на використанні живих молочнокислих бактерій, 
вітамінів і натуральних добавок.

Продукція ТМ «Волошкове поле» представлена спожи-
вачам широким асортиментом молочних продуктів у сучасних 

Первомайський молочноконсервний комбінат був введе-
ний в експлуатацію в 1956 році. Він спеціалізувався на випуску 
згущеного молока за радянськими стандартами. Ця технологія 
збережена на підприємстві і зараз. Ще з тих часів на етикетці 
згущеного молока був зображений симпатичний малюк з лож-
кою. Він є відмінною рисою нашого бренду і донині. Сьогодні 
Первомайський комбінат – одне з найбільших підприємств з ви-
готовлення згущеного молока в Україні. Сьогодні на ньому пра-
цюють більше тисячі чоловік. Уже 60 років ПАТ «Первомай-
ський МКК» виготовляє продукцію стабільно високої якості.

Основними напрямами виробництва  комбінату є згущені 
молочні консерви, продукція з незбираного молока (молоко, 
кефір, сметана, ряжанка, масло), сири: «Голландський», «Ро-
сійський», «Звенигородський», «Адигейський», і сир розсіль-
ний «Сулугуні». 

видах упаковки. Це молоко, кефіри, йогурти, ряжанка, функці-
ональні молочні продукти (закваска, біфілайф), кисломолочні 
сири, глазуровані сирки тощо.

Продукція ТМ «Волошкове поле» неодноразово брала 
участь у програмі «Знак якості » і отримувала визнання спо-
живачів, а також експертів у вигляді високих балів за свою ста-
більно високу якість. Також продукція ТМ «Волошкове поле» 
неодноразово ставала переможцем премії «Вибір року» та ін-
ших українських і міжнародних конкурсів.

Сьогодні продукція під ТМ «Волошкове поле » добре відо-
ма жителям майже всіх регіонів України. Можна констатувати 
факт: робота колективу професіоналів ПАТ «Юрія» крім всіх 
державних нагород отримала найвищу оцінку – довіру спожи-
вачів.

Колектив комбінату неодноразово отримував нагороди і 
дипломи переможців дегустаційних конкурсів. Тільки за остан-
ні роки продукція отримала 14 золотих медалей. Нагород удо-
стоїлася вся без винятку асортиментна лінійка молочних кон-
сервів. А в 2013 році переможцем в дегустаційному конкурсі 
Всеукраїнського рейтингу «Краща торгова марка» стало моло-
ко незбиране згущене з цукром. Продукція на комбінаті виро-
бляється згідно з вимогами державного стандарту ДСТУ 4274: 
2003, а також ISO 9001: 2008 «Системи управління якістю» 
та ISO 22000: 2005 «Системи управління безпекою харчових 
продуктів (НАССР)». Протягом 5 років за результатами до-
сліджень Центру незалежних споживчих експертиз згущене 
молоко отримувало оцінку «ВІДМІННО». А в 2014-2015 році 
згущене молоко «з малюком» стало переможцем престижного 
конкурсу «Фаворит успіху».

пат «Хмельницька маслосиРбаза»
(тм «зелений ХУтІР» І «веРшковий Рай»)
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Цією віддушиною для багатьох стає приватний місь-
кий будинок, заміський маєточок, дача чи котедж. Аби 
побут та  відпочинок був максимально комфортабельним, 
все навкруги, починаючи від ландшафтного дизайну та 
закінчуючи сучасними системами та технологіями, має ті-
шити око відпочиваючого. 

Серед власників приватних будинків, котеджів чи ма-
єтків нині дуже популярним є встановлення басейнів, 
систем автополиву і фільтрації води на власній ділянці. У 
Кіровограді якісно та професійно такі послуги надає ком-
панія «Аqua-system», засновником та директором якої 
є Лісничий Василь Валерійович. Ми спеціалізуємося на 
реалізації та монтажу кращого обладнання для стаціонар-
них басейнів, сучасних систем автополиву, фільтрації і ав-
тономного опалення, технологічних насосних установок, 
кондиціонерів та інших приладів, покликаних зробити 
ваш побут та відпочинок максимально зручним.

«Аqua-system» – це компанія, яка провадить свою ді-
яльність у Кіровограді з 2008 року. За цей час ми пройшли 
складний шлях становлення та розвитку, постійно вдоско-
налюючи свої навики та розширюючи коло послуг. Крім 
зазначеного вище, фахівці нашої компанії надають послу-

ги з монтажу вентиляційних систем, сонячних колекторів 
та дренажних систем.

«Аqua-system» – це комплексне та якісне надання по-
слуг! «Зайшовши» в пустий будинок та двір, ми зробимо 
все: системи опалення, водозабезпечення та водовідве-
дення, вентиляції повітря в будинку, рівня вологості, мя-
кості та чистоти води, збудуємо басейн, лазню, забезпечи-
мо дренаж води на земельній ділянці, зволоження ґрунту з 
насадженнями шляхом монтування систем зрошення. Пе-
реваги такого широкого спектру надання послуг очевидні 
– ви замовляєте роботи лише одному підрядчику, не ви-
трачаючи часу на пошуки декількох компаній. Крім того, 
встановлення та монтаж – це не завершальна стадія наших 
стосунків з клієнтами. Фахівці компанії «Аqua-system» 
надають комплекс робіт з обслуговування своїх об’єктів та 
знаходяться у тісному контакті з клієнтами. Ми будуємо 
наше партнерство так, щоб воно переросло у дружбу.

Таку дружбу ми зав’язали з вже понад 1 тис. клієнтів 
по всій Україні. З 2008 року персонал компанії «Аqua-
system» збудував більше 100 басейнів, третина з яких 
були більше 10 м довжиною. Був у нашій практиці клієнт, 
якому ми збудували басейн довжиною 25 метрів.

СТАВши НАшиМ КЛІЄНТОМ, Ви ОБОВ’ЯЗКОВО 
БУДеТе НАшиМ ДРУГОМ

Сучасне міське життя диктує свої правила кожному мешканцю і задає шалений 
виснажливий темп існування серед безкінечних залізобетонних конструкцій. 
Кожен городянин шукає для себе віддушину, прагне полишити сірі нетрі міста і 
відпочити серед тиші дерев та співу птахів.
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На Кіровоградщині нашу компанію знають як відпо-
відального та стабільного партнера. У 2014 році ми вста-
новили системи опалення та водозабезпечення на двох 
великих фермерських господарствах в Новгородці та Но-
воукраїнці.

Персонал компанїї – це близько 30 висококваліфіко-
ваних спеціалістів у своїх галузях. Більшість з них мають 
вищу технічну освіту. Кожного кварталу співробітники 
«Аqua-system» покращують свої навики на курсах підви-
щення кваліфікації.

При виконанні монтажних робіт майстри компанії 
«Аqua-system» застосовують лише високоякісне лі-
цензоване обладнання та матеріали авторитетних світо-
вих брендів. До прикладу, замовляючи в нашій компанії 
системи автополиву для свого газону, ви отримаєте весь 
спектр послуг, так би мовити «під ключ». Співробітни-
ки компанії, знаючи всі тонкощі підбору і монтажу су-
часних систем автополиву, зроблять так, щоб ви не хви-
лювались через стан газонного покриття свого маєтку, а 
спокійно відпочивали. Вашим газоном буде перейматись 
високоякісна інтелектуальна система поливу від компа-
нії «Hunter».

До слова, системи автоматичного поливу «Hunter» 
встановлені на газонах перед Білим домом у Вашингтоні 
та на тренувальній базі «Динамо» Київ.

Фахівці компанії «Аqua-system» прагнуть до постійно-
го вдосконалення та розвитку. Для цього ми беремо участь 
у різноманітних семінарах та навчаннях. Також ми пере-
ймаємо успішний міжнародний досвід, регулярно беручи 
участь у Міжнародній виставці енергоефективного опален-
ня, вентиляції, кондиціонування, водопостачання, віднов-
люваної енергетики, сантехніки і басейнів  «Аква-Терм».

У планах компанії«Аqua-system» на найближчий час 
– розширення мережі власних представництв по Україні, 
відкриття декількох офісів-студій з продажу обладнання. 
Більш довготривалою стимулюючою нашою амбіцією є 
бажання стати офіційним дилером в Україні з продажу 
фірмового обладнання систем зрошення, басейнового об-
ладнання та геліосистем.

Ну, і звичайно, ми плануємо й далі тішити наших клі-
єнтів якісним виконанням робіт і будувати стосунки із 
замовниками на дружніх принципах чесності та взаємо-
вигоди.

Завжди раді

-зустрітися з клієнтом за адресою: м. кіровоград, вул. преображенська,79-а, офіс 109;
-відповісти на запитання та вислухати пропозиціі за тел.: 067-520-7-999;
-надати наглядну інформацію на сайті: Aqua-system.com.ua
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Починаючи з 2010 року, в сфері капітального ре-
монту доріг міста Кіровограда та області на високій 
позиції працює ТОВ«АРАКА». Своєю роботою під-
приємство демонструє себе з позитивної сторони, про 
що свідчать численні відгуки та подяки про проведену 
роботу. Організація працює на благо людей і має всі 
необхідні інструменти, механізми, обладнання та спец-
техніку, що відповідають вимогам сучасності. Задля 
зручності клієнтів ми розробили роботу як з ПДВ, так і 
є платником 3-ї групи оподаткування, можливий готів-
ковий та безготівковий розрахунок. 
Ми ПРОПОНУЄМО ВАМ ТІЛьКи ЯКІСНІ 
ПОСЛУГи З АСФАЛьТУВАННЯ, СЕРЕД ЯКиХ: 

•	 асфальтування асфальтоукладальником;
•	 асфальтування, ямковий ремонт, який проводи-

мо укладкою вручну. 

ТОВ «АРАКА»

Ми маємо вагомий досвiд у своïй дiяльностi. При 
роботі з клієнтами використовуємо індивідуальний 
підхід до кожного. Найголовніше у нашій роботі – 
якість, а це ми гарантуємо. Ціна послуг Вас приємно 
здивує. Спiвробiтники підприємства завжди з великою 
відповідальністю вiдносяться до роботи та з повагою 
до замовника. Серед наших замовників багато відомих 
організацій та компаній, серед яких Мережа АЗС ANP, 
TNK, ООО «Ювента-Ойл», Мережа АЗС RUR, ЗАО 
«РУР ГРУП С.А.», працюємо також із селищними ра-
дами. 

Одним із основних видів нашої роботи є охоронні 
послуги, які вирізняються серед інших охоронних фірм. 
Багаторічний досвід дозволяє нам оперувати кращими 
продуктами аудіо та відеотехніки. Також наша організа-
ція має ліцензію на виконання робіт з протипожежного 
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захисту нерухомості. Тому наше підприємство гаран-
тує професійний підхід до комплексного забезпечення 
безпеки об’єктів, помноженого на  допустиму тарифну 
політику та ефективність. 

Підприємство має власний автопарк, в якому понад 
сорок одиниць транспорту. Він повністю забезпечує ді-
яльність мобільних груп та служби безпеки, доставку 
особового складу на об’єкти, оперативний контроль. 

ОСНОВНиЙ СПЕКТР НАШиХ ПОСЛУГ 
ВиГЛЯДАЄ ТАКиМ ЧиНОМ: 

1. ОХОРОННИЙ ЗАХИСТ: 
•	 охорона об’єктів за допомогою пульта централі-

зованого нагляду; 
•	 встановлення, обслуговування систем охорон-

ної сигналізації, відеоспостереження та систем 
доступу; 

•	 фізична охорона об’єктів. 

2. ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ: 
•	 розробка та монтаж систем пожежної сигналі-

зації та пожежогасіння; 
•	 технічне обслуговування; 
•	 монтаж установок блискавкозахисту; 
•	 встановлення дверей, вікон з нормованою ме-

жею вогнестійкості; 
•	 вогнезахисна обробка металевих та дерев’яних 

конструкцій; 
•	 іспит силової та освітлювальної електромережі 

та опір ізоляції. 

Лише досвідчені мають довіру у замовників. Завдяки 
самовідданій багаторічній роботі на ринку охоронних 
послуг нам це вдалось. Наразі серед наших замовників 
ВАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «А-Банк», АТ «Дельта 
Банк», АТ «Імексбанк», ПАТ КБ «Фінансова Ініціа-
тива», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Банк 
ЮНІСОН», ВАТ «Укртелеком», ТОВ «Окко-Схід», 
ТОВ «Вінницька будівельна компанія», торгові мере-
жі, ювелірні магазини і майстерні, готельні комплекси, 
автосалони, гуртожитки, навчальні, медичні заклади та 
інші які розповсюджені по свій території України. 

Ми гарантуємо якість, сучасність, індивідуальний 
підхід до Ваших вимог та доступні ціни.
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податок на неРУХомІсть:
ЯКІ ЗМІНи ПРиНІС 2016 РІК

Наприкінці минулого року нар-
депи погодили ряд змін до Податко-
вого кодексу – внесення коректив не 
оминуло і податок на нерухомість.

Як і раніше, податок сплачують 
фізичні та юридичні особи, в тому 
числі нерезиденти, що є власниками 
об’єктів житлової та/або нежитлової 
нерухомості. Об’єкт оподаткування 
– об’єкт житлової та нежитлової не-
рухомості, в тому числі його частка. 
Однак є ряд змін та доповнень, на які 
необхідно звернути увагу.

База оподаткування податком 
не змінилась – це загальна площа 
об’єкта житлової та нежитлової не-
рухомості, в тому числі його часток. 
Якщо це спільна сумісна власність 
(спільна власність двох або більше 
осіб без визначення часток кожного з 
них у праві власності; майно, набуте 
подружжям за час шлюбу, є їхньою 
спільною сумісною власністю, якщо 
інше не встановлене договором або 
законом), то всіма співвласниками 
визначається той, хто сплачуватиме 
податок.

Власники квартир площею понад 
60 кв. м та будинків площею більшою 
за 120 кв. м змушені відтепер сплачу-
вати у місцеві бюджети за «надлиш-
кові» метри (до реформи податок 
на нерухомість сплачували власники 
квартир площею понад 80 кв. м та бу-
динків площею більш ніж 160 кв. м).

Податок нараховується лише на 
ту площу, яка перевищує встанов-
лений ліміт. Якщо площа квартири 
становить, до прикладу, 63,7 кв. м, то 
її власник заплатить за 3,7 кв. м. У ви-
падку, якщо особа володіє кількома 
квартирами, їх площу додаватимуть, 
а податок нараховуватимуть на пере-
вищення пільги у сумі. Так само буде і 
у випадку з будинками, коли загальна 
сума площі перевищуватиме 120 кв. 

м. Якщо у власності є і квартира, і бу-
динок, то їх площа додається, а пода-
ток нараховують на площу понад 180 
кв. м. Однак, якщо квартира чи буди-
нок перевищують свій встановлений 
ліміт (60 кв. м і 120 кв. м), проте за-
гальна площа об’єктів нерухомості не 
перевищує 180 кв. м, то податок не 
сплачується.

Ставки податку для об’єктів жит-
лової та/або нежитлової нерухо-
мості, які перебувають у власності 
фізичних та юридичних осіб, вста-
новлюються сільською, селищною, 
міською радою або радою об’єднаних 
територіальних громад, що створені 
згідно із законом та перспективним 
планом формування територій гро-
мад, залежно від місця розташування 
та типів таких об’єктів нерухомості у 
розмірі, що не перевищує 3% розміру 
мінімальної заробітної плати, вста-
новленої законом на 1 січня звітного 
(податкового) року, за 1 кв. м бази 
оподаткування. 

Окрім того, відтепер юридичні та 
фізичні особи – власники житлової 
нерухомості, загальна площа якої пе-
ревищує 300 кв. м для квартири та/

або 500 кв. м для будинку, сплачува-
тимуть додатково 25 тис. грн. на рік 
за кожен із вказаних об’єктів житло-
вої нерухомості (його частку).

Поряд із цим, сільські, селищні 
міські ради або ради об’єднаних те-
риторіальних громад, що створені 
згідно із законом та перспективним 
планом формування територій гро-
мад встановлюють пільги з податку, 
що сплачується на відповідній те-
риторії, з об’єктів житлової та/або 
нежитлової нерухомості, які перебу-
вають у власності фізичних або юри-
дичних осіб, громадських об’єднань, 
благодійних організацій, релігійних 
організацій України, статути (по-
ложення) яких зареєстровані у вста-
новленому законом порядку, та ви-
користовуються для забезпечення 
діяльності, передбаченої такими ста-
тутами (положеннями). Пільги з по-
датку, що сплачується на відповідній 
території з об’єктів житлової нерухо-
мості, для фізичних осіб визначають-
ся виходячи з їх майнового стану та 
рівня доходів. 

Органи місцевого самоврядуван-
ня до 1 лютого повинні були подати 
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П Р О  П О Д А Т К и  Д Е Т А л Ь Н І ш Е

З 1 КВІТНЯ 2016 РОКУ ПОДАТКОВА НАКЛАДНА З ПДВ 
СКЛАДАЄТьСЯ ЗА НОВОю ФОРМОю

Реквізити податкової наклад-
ної приведені у відповідність до 
обов’язкових реквізитів, встановлених 
п. 201.1 Податкового кодексу України. 
Так із заголовної частини накладної ви-
ключено дані про:

•	 місцезнаходження покупця/
продавця;

•	 номер телефону;
•	 вид цивільно-правового до-

говору;
•	 форма проведених розрахун-

ків.

Прес-служба ГУ ДФС у Кіровоградській області

У порядковому номері нової подат-
кової накладної міститься лише один 
символ «/», до якого зазначається по-
рядковий номер ПН, а після – код виду 
діяльності, що передбачає спеціальний 
режим оподаткування (2 або 3), у разі 
складання ПН за такою діяльністю, або 
код 5 – у разі складання ПН операто-
ром інвестору за багатосторонньою 
угодою про розподіл продукції.

Нова форма податкової накладної 
містить 2 розділи:

•	 Розділ А (рядки І-Х), до якого 

вносяться узагальнюючі дані 
за операціями, на які вона скла-
дається, зокрема, загальна сума 
ПДВ, обсяги постачання та ін-
формація щодо зворотної тари 
(у разі її наявності);

•	 Розділ Б, у якому зазначається 
інформація про товари/послу-
ги, за якими проведена опера-
ція, за якою складається ПН.

Аналогічні зміни внесено і до роз-
рахунку коригування кількісних і вар-
тісних показників.

до податкової за місцезнаходженням 
об’єкта житлової нерухомості відо-
мості щодо пільг.

Фізичні особи можуть сплачувати 
податок у сільській та селищній міс-
цевості через каси сільських (селищ-
них) рад або рад об’єднаних терито-
ріальних громад, що створені згідно 
із законом та перспективним планом 
формування територій громад, за 
квитанцією про прийняття податків.

Принагідно нагадаємо, згід-
но з чинним законодавством, не є 
об’єктом оподаткування зокрема, 
гуртожитки, будівлі дитячих бу-
динків сімейного типу, будівлі, що 
належать дітям-сиротам, дітям, по-

збавленим батьківського піклування, 
дітям-інвалідам, будівлі дошкільних 
та загальноосвітніх навчальних за-
кладів, об’єкти нерухомості, що пе-
ребувають у власності релігійних 
організацій, будівлі, які перебувають 
у власності громадських організацій 
інвалідів та їх підприємств.

Також не є об’єктом оподатку-
вання житлова нерухомість непри-
датна для проживання, у тому числі 
у зв’язку з аварійним станом, визнана 
такою згідно з рішенням сільської, 
селищної, міської ради або ради 

об’єднаної територіальної громади, 
що створена згідно із законом та 
перспективним планом формування 
територій громад.

Щодо грошового виразу подат-
кових зобов’язань, то для прикладу, 
у Вінниці, Запоріжжі, Івано-Фран-
ківську та Харкові згідно з рішенням 
органів місцевого самоврядування 
ставка податку на нерухомість стано-
вить 2%, у Хмельницькому, Черкасах, 
Чернівцях, Дніпропетровську та Ки-
єві – 1%, у Житомирі – 0,5%, в Ужго-
роді – 0,4%, у Кіровограді – 0,1%.

Наказом Міністерства фінансів 
України від 31.12.2015 №1307 
затверджено нову форму по-
даткової накладної та Порядок 
її заповнення. Наказ набирає 
чинності з 1 числа другого міся-
ця, що настає за місяцем його 
офіційного опублікування. До-
кумент опубліковано в «Офіційно-
му віснику України» №10 ст. 455 
за 12.02.2016, таким чином нова 
податкова накладна та Порядок її 
заповнення набирають чинності з 
1 квітня 2016 року.
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Головне управління ДФС у Кі-
ровоградській області нагадує, 
що Верховною Радою України 
24.12.2015 був прийнятий Закон 
України № 909-VIІI «Про внесення 
змін до Податкового кодексу Укра-
їни та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалан-
сованості бюджетних надходжень 
у 2016 році» (далі – Закон № 909), 
який набрав чинності з 01.01.2016.

Цим Законом внесені зміни до 
деяких норм Податкового кодексу 
України (далі – Кодекс).

Так, Законом № 909 з 01.01.2016 
запроваджено одну базову ставку 
оподаткування податком на дохо-
ди фізичних осіб (далі – ПДФО) у 
розмірі 18% для доходів у вигляді 
заробітної плати, інших заохочу-
вальних та компенсаційних виплат 
або інших виплат і винагород, які  
нараховуються (виплачуються, на-
даються) платнику у зв’язку з тру-
довими відносинами та за цивіль-

оподаткУвання пенсІй 
У 2016 РОцІ ЗАЛишиЛОСЯ БеЗ ЗМІН

но-правовими договорами та інших 
доходів, незалежно від їх розміру 
(пункт 167.1 статті 167 Кодексу).

У 2015 році було дві ставки 
ПДФО – 15% та 20% в залежності 
від розміру доходу.

При цьому оподаткування пен-
сій залишилось без змін.

Відповідно до пункту 167.4 
статті 167 Кодексу ставка ПДФО 
становить 15% бази оподаткуван-
ня щодо перевищення суми пенсії 
(включаючи суму її індексації, на-
раховану відповідно до Закону), 
щомісячного довічного грошового 
утримання, які отримуються плат-
ником податку з Пенсійного фонду 
України чи бюджету згідно із за-
коном, якщо їх розмір перевищує 
три розміри мінімальної заробітної 
плати (у розрахунку на місяць), 
встановленої на 1 січня звітного 
податкового року, – у частині та-
кого перевищення, а також пенсій 
з іноземних джерел, якщо згідно з 

міжнародними договорами, згода 
на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, такі пенсії 
підлягають оподаткуванню чи не 
оподатковуються в країні їх випла-
ти.

Положення цього підпункту 
не застосовується до пенсій, при-
значених учасникам бойових дій 
у період Другої світової війни, ін-
валідам війни та особам, на яких 
поширюється чинність статті 10 
Закону України «Про статус вете-
ранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» (підпункт 164.2.19 пунк-
ту 164.2 статті 164 Кодексу).

Зазначаємо, що станом на 
01.01.2016 місячна мінімальна за-
робітна плата складає 1378 гри-
вень.

Таким чином, з 01.01.2016 опо-
даткуванню, як і раніше, за ставкою 
15%, підлягатимуть пенсії, розмір 
яких перевищуватиме 4134 гривні 
у частині такого перевищення.
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І Н ф О Р М у є  С л у ж б А  З А Й Н я Т О С Т І

Центри зайнятості (далі – ЦЗ) вза-
ємодіють як з роботодавцями, які за-
стосовують працю сотень працівників, 
так і з підприємцями, які наймають од-
ного чи декількох працівників. Взаємо-
дія полягає у забезпеченні роботодав-
ців кваліфікованими кадрами, у тому 
числі вжитті заходів щодо збереження 
робочих місць за працівниками при пе-
репрофілюванні виробничих процесів 
на підприємствах та наданні правової 
інформації з питань зайнятості. 

На замовлення роботодавців ба-
зовими ЦЗ проводиться професійна 
підготовка зареєстрованих безробіт-
них, при цьому представники підпри-
ємств мають можливість погоджувати 
зміст навчання, обирати навчальні за-
клади, брати участь у атестації. Більш 
детальна інформація про професійне 
навчання розміщена у рубриці “Забез-
печення роботодавців кваліфіковани-
ми кадрами” (розділ “Законодавство” 
- “Державна служба зайнятості”) на Ін-
тернет-сторінці регіональної торгово-
промислової палати (далі – ІС РТПП).

Проводити добір працівників ро-
ботодавці мають можливість само-
стійно або за сприянням приватних 
агентств зайнятості (інформація роз-
міщена у рубриці “Добір працівників 
за сприянням приватних агентств за-
йнятості” на ІС РТПП) чи Державної 
служби зайнятості (рубрика ІС РТПП 
“Добір працівників за сприянням Дер-
жавної служби зайнятості”, стаття у 
журналі № 3 за 2015 рік). Базові ЦЗ 
взаємодіють з роботодавцями при до-
борі ними працівників на тимчасові 
та постійні робочі місця, при цьому є 
можливість проведення попередньо-

го професійного відбору кандидатів з 
числа зареєстрованих безробітних.

Тимчасові роботи організовуються 
відповідно до статті 31 Закону України 
“Про зайнятість населення” та у порядку, 
затвердженому постановою Кабінету 
Міністрів України від 20.03.2013 № 175. 

Добір працівників на постійні ро-
бочі місця здійснюється при  поданні 
роботодавцями до ЦЗ форми звітнос-
ті № 3-ПН “Інформація про попит на 
робочу силу (вакансії)”. Електронний 
варіант форми розміщено на ІС Дер-
жавної служби зайнятості (Централь-
ного апарату) (адреса в мережі Інтер-
нет www.dcz.gov.ua, рубрика “Послуги 
роботодавцям” – “Форми документів”). 
При створенні нових робочих місць та 
прийомі на роботу на них зареєстро-
ваних безробітних за умов, визначених 
законодавством, роботодавці мають 
право на компенсацію єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування (рубрика ІС РТПП 
“Стимулювання роботодавців до ство-
рення нових та збереження існуючих 
робочих місць”).

Елементом взаємодії ЦЗ та робото-
давців є надання ваучерів працюючим 
особам для підвищення ними кваліфі-
кації або оволодіння новими знаннями. 
Вказане дозволяє при запровадженні 
на підприємствах нових виробничих 
процесів не вивільнювати працівників, 
а зберігати за ними роботу і переводи-
ти (за їх згодою) на нові умови праці.

Правова інформація у сфері зайня-
тості доводиться до роботодавців шля-
хом:
•	 надання можливості ознайомлен-

ня з роздрукованими норматив-
но-правовими актами з питань 
праці та зайнятості, розміщени-
ми у базових та обласному ЦЗ;

•	 розміщення її на ІС Центрально-
го апарату Державної служби за-
йнятості, обласного ЦЗ (адреса в 
мережі Інтернет www.dcz.gov.ua/
kid), у тому числі наданням від-
повідей на запитання у рубриці 
“Консультаційний центр” (текст 
відповіді розміщується на порта-
лі та надсилається електронною 
поштою);

пРо взаємодІЮ деРжавної слУжби 
зайнятостІ з Роботодавцями

Взаємодія органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, роботодавців та професійних 
спілок з метою забезпечення повної та продуктивної вільно обраної зайнятості є одним із осно-
вних напрямів державної політики у сфері зайнятості населення. провідну роль у такій взаємо-
дії, зі сторони органів виконавчої влади, відіграє державна служба зайнятості.
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•	 публікації у друкованих засобах 
масової інформації, у тому числі 
журналі “Зовнішсервіс” та спеці-
алізованій газеті “Трудоустрой-
ство”;

•	 надання консультацій в теле-
фонному режимі працівниками 
базових та обласного ЦЗ (від-
діл організації надання послуг 
роботодавцям обласного ЦЗ 
(0522)22-15-41, громадська при-
ймальня 22-64-15);

•	 проведення семінарів для пред-
ставників кадрових та бухгалтер-
ських служб роботодавців.

Інформація про зміни у законодав-
стві та оглядові листи розсилаються 
обласним ЦЗ електронною поштою 
до обласних об’єднань організацій ро-
ботодавців та РТПП (для подальшого 
направлення роботодавцям).

Семінари проводяться у базових 
ЦЗ та інформаційно-консультацій-

ному центрі обласного ЦЗ. Однією з 
форм проведення таких заходів є семі-
нари у форматі “кадрового клубу”. Це 
надає можливість не тільки отримати 
інформацію з питань зайнятості, а й 
поспілкуватись кадровикам між собою 
для обміну досвідом у вирішенні різно-
манітних службових питань. Засобами 
Інтернет-зв’язку у семінарах мають 
змогу брати участь представники ро-
ботодавців з районів області. Для під-
вищення ефективності семінарів до 
них залучаються представники інших 
державних органів, які мають відно-
шення до вирішення питань праці та 
зайнятості. Зокрема, обласним ЦЗ на-
лагоджені робочі зв’язки з управлінням 
Держпраці в області, головним управ-
лінням Державної фіскальної служби 
України в області, обласним військо-
вим комісаріатом.

Семінари організовуються, як пра-
вило, за певними груповими ознаками 

(дозволяє надавати більш профільну 
інформацію). Так, були проведені се-
мінари для роботодавців сфери сіль-
ського господарства, будівництва, 
охорони здоров’я. У разі необхід-
ності семінарам передує проведення 
круглих столів з обговоренням акту-
альних питань співпраці державної 
служби зайнятості з відповідними 
організаціями роботодавців, підпри-
ємців. Окремі семінари проводяться 
з детальним розглядом певних на-
прямів зайнятості населення. Так, в 
жовтні минулого року було проведе-
но семінар для роботодавців – членів 
РТПП з питань сприяння зайнятості 
внутрішньо переміщених осіб.

Під час проведення семінарів пред-
ставникам роботодавців доводяться 
інформації про їх права, а також про їх 
обов’язки, визначені Законом України 
“Про зайнятість населення”. До таких 
обов’язків відноситься, зокрема, ле-
гальне застосування найманої праці, 
прийом на роботу інвалідів та інших 
категорій громадян, що мають додат-
кові гарантії у сприянні працевлашту-
ванню (детальна інформація розміще-
на у відповідних рубриках на ІС РТПП 
та надрукована у журналі палати).

Одним із питань, яке висвітлюєть-
ся під час проведення семінарів, є за-
стосовування роботодавцями праці 
іноземців та осіб без громадянства. За 
загальною нормою статті 42  Закону 
України “Про зайнятість населення” до 
прийому на роботу іноземця робото-
давець має отримати дозвіл державної 
служби зайнятості. Процедура видачі 
дозволів регламентується  Порядком 
видачі, продовження дії та анулювання 
дозволу на застосування праці інозем-
ців та осіб без громадянства, затвер-
дженим постановою Кабінету Міні-
стрів України від 27.05.2013 № 437 
(текст розміщено на ІС обласного ЦЗ 
у рубриці “Видача дозволів іноземцям” 
– “Документи і контакти”). Консуль-
тації з питань застосування іноземної 
робочої сили надаються в обласному 
ЦЗ інспектором з питань посередни-
цтва у сфері зайнятості за телефоном 
(0522)24-64-18.
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І Н ф О Р М у є  С л у ж б А  З А Й Н я Т О С Т І

За більш детальною інформацією ЗвертайтеСя в КіровоградСьКу облаСну диреКцію:

м. Кіровоград, вул. В. Чорновола, 20, тел.: (0522) 36-60-42, 36-60-44
моб.: (050) 088-40-77, (067) 520-45-80

АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує підприємствам та організаціям взаємовигідну співп-
рацю та надійне партнерство, гарантоване  Державою Україна.

95% статутного капіталу аб «уКргаЗбанК» належить державі. Це є запору-
кою успішної роботи, своєчасного виконання в повному обсязі зобов’язань перед 
клієнтами, зростання рівня довіри клієнтів до банку. Великий практичний досвід 
дозволяє запропонувати організаціям та установам повний спектр високоякісних  
фінансових послуг.

На сьогодні особливу увагу АБ «УКРГАЗБАНК» приділяє кредитуванню.

уКргаЗбанК пропонує програми креди-
тування: овердрафти, кредитні лінії, кредити 
на придбання нерухомості, основних засобів, 
утеплення будинків для ЖБК та ОСББ з відшко-
дуванням частини кредиту від держави, фінан-
сування галузі АПК, придбання основних за-
собів від «Республіки Білорусь» за пільговими 
програмами. АБ «УКРГАЗБАНК» є ексклюзивним 
партнером Республіки Білорусь з кредитуван-
ня білоруської техніки в Україні. В рамках до-
говору про співпрацю з Урядом Республіки Бі-

лорусь АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує унікальні 
програми кредитування для Вашого бізнесу на 
купівлю нового обладнання, сільськогосподар-
ської техніки та транспортних засобів, що ви-
роблені в Республіці Білорусь та реалізуються 
на території України через їх авторизованих 
дистриб’юторів / дилерів (резидентів України).
Ставка по кредитуванню від 17,6% в залежності 
від виду кредитування та строків. Ми поєднує-
мо універсальні програми кредитування та ін-
дивідуальний підхід до кожного клієнта.
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«Канада має намір виділити 30 
млн. канадських доларів на розвиток 
малого і середнього бізнесу в Укра-
їні» – анонсував у жовтні минулого 
року Посол Канади в Україні пан Ро-
ман Ващук. І це на фоні завершення 
переговорів про створення Зони 
вільної торгівлі Україна-Канада, яка 
відкриє українським виробникам до 
98% канадського ринку, скасувавши 
майже всі ввізні мита на сільськогос-
подарські та промислові товари.

А поки ми очікуємо остаточного 
підписання та ратифікації Угоди про 
ЗВТ у 2016 році на урядовому рівні, 
канадською стороною був ініційо-
ваний новий проект для підтримки 
українських експортерів.

Емма Турос,

Виконавчий директор
Канадсько-української 
торгової палати

НОвиЙ КАНАДСЬКиЙ ПРОЕКТ Для 
уКРАїНСЬКиХ ЕКСПОРТЕРІв: 
чого очІкУвати пІдпРиємцям?

В світлі подій останніх років надзвичайний рівень 
лояльності та підтримки Україна отримує від давнього 
партнера – Канади. Насамперед, це стосується 
демократичних процесів та підтримки економічного 
зростання нашої держави.

На сьогодні, враховуючи відстань 
між двома країнами, логістичні ви-
трати, а також не досить чітке уяв-
лення про ефективні правила гри 
на канадському ринку, обсяги дво-
сторонньої торгівлі залишаються 
скромними. Так, у 2015 році обсяг 
українського експорту до Канади 
становив лише 30,2 млн.дол. США, 
де основною товарною групою були 
мідь та мідні вироби.

Яким чином новий Канадсько-
український проект з підтримки тор-
гівлі та інвестицій (CUTIS) може 
покращити цю ситуацію, ми запита-
ли у координатора проекту в Україні 
– виконавчого директора Канадсько-
української торгово-промислової па-
лати пані Емми Турос.
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•	 Пані Еммо, розкажіть, в чому суть проекту 
CUTIS? Які цілі поставили перед собою ініціато-
ри проекту та яку практичну допомогу зможуть 
отримати українські підприємства?

Канадсько-український проект з підтримки торгівлі 
та інвестицій – проект, який фінансується Global Affairs 
Canada та виконується Конференційною Радою Канади в 
партнерстві з Канадсько-українською торговою палатою. 
Головна мета проекту – зменшення рівня бідності в Укра-
їні через збільшення експорту до Канади та інвестицій з 
Канади в Україну. Фокус – на малому та середньому бізнесі. 
Бенефіціаром цього проекту стане Міністерство економіч-
ного розвитку та торгівлі України. Набувачами допомоги  
(у формі навчання, підтримки участі у виставках та за-
ходах в Канаді, допомоги з пошуку партнерів та ведення пе-
реговорів тощо) стануть відібрані за чіткими критеріями 
малі та середні підприємства України.

В рамках проекту будуть вирішуватись завдання 
щодо поліпшення інформації про торгівлю та інвестиції, 
підтримки експорту з України в Канаду, проведення дослі-
джень, роз’яснення регуляторної політики Канади та поши-
рених практик, підтримки впровадження договору про зону 
вільної торгівлі між Україною та Канадою.

Зараз існує інформаційний вакуум у сфері торгівлі з 
Канадою та запит суспільства на інформацію, який збіль-
шуватиметься з підписанням ЗВТ. Багато напрацювань 
проекту стануть надбанням суспільства. Робота з кон-
кретним бізнесом наповнить практичним змістом наявну 
інформацію та надасть позитивний сигнал підприємцям 
обох країн.

Проект працюватиме 5 років, але після його завершен-
ня створена в рамках проекту торгова платформа про-
довжить роботу та буде доступною всім експортерам та 
імпортерам з України та Канади. 

•	 Наразі Канада є одним з найбільших виробників та 
експортерів сільськогосподарської продукції в світі. 
Враховуючи високу конкуренцію, яка українська аграр-
на та продовольча продукція, на Вашу думку, зможе 
користуватись попитом на ринку самої Канади?

Це дуже актуальне питання, бо, наскільки мені відомо, та-
ких досліджень не проводилось. Саме тому Конференційна Рада 
Канади – дуже потужна аналітична організація Канади, чиїми 
дослідженнями та математичними моделями користується 
федеральний та провінційні уряди Канади, – проведе детальне 
дослідження, яку саме продукцію можливо продати на ринку 
Канади. Прошу звернути увагу на цей підхід: починається з до-
сліджень. Після ідентифікації товарів, для яких існує ніша на 
ринку Канади, ми будемо відбирати малу групу з кількох най-
більш перспективних, а потім вже шукати виробників в Укра-
їні та допомагатимемо їм вийти на ринок Канади. Застосу-
вання наукового підходу дозволить краще відповісти на Ваше 
запитання, але за кілька місяців. 

•	 Розвиток проектів в гірничодобувній промисловос-
ті – досить перспективний напрямок двосторонніх 
відносин. Зокрема, Кіровоградщина вже має досвід 
співпраці з канадською стороною. Які перспективи 
залучення інвестицій в цю галузь в рамках CUTIS?

Проект орієнтовано на малий та середній бізнес, до якого 
більшість підприємств названого сектору важко віднести. За-
лучення інвестицій в цю галузь в рамках проекту – перспекти-
ва дуже віддалена.  

Проте, Канадсько-українська торгова палата працює і в 
цьому напрямку. Так, вже два роки поспіль Україна бере участь 
в Міжнародному форумі гірників і старателів Канади (PDАС) 
– одній з найбільших у світі. 2015 року відбувся український се-
мінар за участі нашої делегації та представників Канади, де 
була представлена як гірнича галузь України (віце-президент 
«Надра України» Максим Максименцев), так і окремі компа-
нії, зокрема, – «Велта» з Кіровоградщини.  

•	 Наразі планується Канадсько-український бізнес-фо-
рум у м.Торонто. Які очікування канадської сторони 
від заходу? Чим він буде корисним українським під-
приємцям?

Форум стане початком роботи проекту, а також (три-
маємо наші пальці схрещеними) маємо надію на підписання 
договору про ЗВТ з Канадою. Також ми хочемо зробити поси-
лений блок В2В. Цей захід для тих, хто вже знає, що потрібно 
робити в Канаді і чим буде корисний цей форум, то переконува-
ти не буду. Проте, ми будемо тримати кілька місць для тих, 
хто тільки відкриватиме для себе нові можливості. 

Партнером CUTIS в Кіровоградській області виступає 
Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата, 
яка допоможе нашим регіональним діловим колам отримати 
максимальну користь від проекту. 
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Сьогодні Китай – одна з найбільших та динамічних 
економік світу. А стереотип «китайського товару»,  
як щось дешеве та сумнівної якості, активно 
змінюється. «що замовляєш, те й отримуєш» – ось 
новий девіз виробників Піднебесної, які чітко та 
жорстко керуються вимогами покупців стосовно якості, 
ціни, матеріалів, дизайну продукту.

їхати в Китай далеко та доро-
го? Тепер це не проблема. КНР стає 
ближчими до покупця та організовує 
глобальну мережу виставок «China 
Homelife Show» в різних куточках 
світу, зокрема Польщі, Об’єднаних 
Арабських Еміратах, Йорданії, Єгип-
ті, Індії, Туреччині, Бразилії, Півден-
ній Африці та Казахстані.

Тематично “China Homelife Show” 
охоплює різні напрямки легкої про-
мисловості та електротехніки, а саме: 
одяг та текстиль, волокна та пряжі, ме-
блі для дому та офісу, побутову рекре-
аційну техніку, домашні аудіо та відео 
системи, а також елементи освітлення 
та будівельні матеріали.

Виставка, орієнтована на імпорте-
рів з Центральної та Східної Європи, 
традиційно проводиться в Польщі. В 
2015 році вона в четвертий раз відбу-
лась в м.Познань, де свою продукцію 
представили близько 550 експонентів, 
а кількість відвідувачів нараховувала 
більше семи тисяч. 

Цього року “China Homelife Show 
– 2016” відбудеться з 7 по 9 червня в 
м.Варшава (виставкой центр Warsaw 
Expo).

Важливою подією заходу стане 
запровадження платформи для пре-
зентації промислових машин China 
Machinex. У рамках зазначеного сек-
тору будуть презентовані машини для 
обробки пластику, переробки продук-
тів харчування та упаковки, а також 
різноманітні верстати.

Особливою «родзинкою» за-
ходу залишається програма “Hosted 
Buyers”, завдяки якій компанії-відвід-
увачі зможуть не тільки налагодити 
бізнес-контакти з китайськими парт-
нерами, але й суттєво зменшити влас-
ні витрати на відрядження!

Кіровоградська регіональна тор-
гово-промислова палата вже другий 
рік виступає ексклюзивним партне-
ром організаторів в Кіровоградській 
області в рамках «Hosted Buyers».

China homelife
Show-2016:
ГОРА, ЯКА ІДе
ДО МАГОМеТА
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В 2015 році нею скористалися представники 12 ком-
паній Кіровоградщини, результатом чого стали не тільки 
нові ділові зв’язки, а й контракти з китайськими контр-
агентами.

Виставка «China Homelife Show» буде супроводжу-
ватись Інвестиційним форумом та серією двосторонніх 
зустрічей. Під час заходів експерти поділяться досвідом 
щодо економічного співробітництва з Китаєм, типовими 
проблемами та ефективними способами їх рішення.

Під час виставки відвідувачі зможуть безкоштовно 
скористатися послугами перекладачів, які володіють ки-
тайською, англійською, російською, українською і поль-
ською мовами.

ПрОграма Передбачає 
безкОштОвний:

•	 переїзд автобусом маршрутом Кіровоград – 
Варшава – Кіровоград*
(в залежності від комплектності групи автобусний переїзд 
може здійснюватися за маршрутом Київ/Львів – Варшава – 
Київ/Львів)

•	 проживання в двомісних номерах  
2-3х зіркових готелях (2 ночі) та сніданки

•	 вхід на виставку

•	 трансфер

•	 обіди протягом двох днів виставки

•	 візова компенсація

У разі Вашої зацікавленості щодо участі просимо 
до 14 квітня 2016 року звертатись  
на e-mail: anr-ves@chamber.kr.ua  
або за телефоном (0522) 35-18-56.

в и С Т А в К О в А  Д І я л Ь Н І С Т Ь
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КВіТень

4-8 «TUBe 2016», «wiRe 2016»
Міжнародна виставка трубопроводів, труб, дроту, кабелю, металовиробів, технологій та устатку-
вання для їх виробництва. 
Німеччина, м. Дюссельдорф.

5-7 «inTeRmodal SoUTh ameRiCa 2016»
Міжнародна виставка і конференція з технологій організації перевезень і зовнішньої торгівлі.
Бразилія, м. Сан – Паулу.

5-8 «inTeRTRaffiC amSTeRdam 2016»
Міжнародна виставка обладнання і технологій безпеки дорожнього руху та транспортної 
інфраструктури. 
Нідерланди, м. Амстердам.

7-9 «aiTf 2016»
Міжнародна Азербайджанська виставка «Туризм та подорожі» 
Азербайджан, м. Баку.

7-10 «fiBo 2016»
Міжнародна виставка фітнесу та здорового способу життя. 
Німеччина, м. Кельн.

10-13 «ViniTalY 2016»
Міжнародна виставка вин та спиртних напоїв.
Італія, місто Верона.

12-15 «fha food & hoTelaSia 2016»
Міжнародна Азіатська виставка та конференція продуктів харчування, напоїв, готельного та 
ресторанного бізнесу. 
Сінгапур, м. Сінгапур

19-21 «Cimae 2016»
Міжнародна виставка сучасного сільського господарства.
Китай, м. Пекін

25-29 «eXPomin 2016»
Міжнародна виставка гірничодобувної промисловості.
Чилі, м. Сантьяго

28.04-02.05 «Siam 2016»
Міжнародна сільськогосподарська виставка.
Марокко, м. Мекнес

ТРАВень

5-7 «Іe eXPo 2016»
Міжнародна виставка водних ресурсів, збору та обробки стічних вод і природних енергоресурсів. 
Китай, м. шанхай.

9-12 «PRojeCT QaTaR 2016»
Міжнародна виставка будівельних технологій, будівельних матеріалів, обладнання та природоо-
хоронних технологій. 
Катар, м.Доха.

10-14 «TURKeYBUild 2016»
Міжнародна турецька будівельна виставка.
Туреччина, м. Стамбул

11-14 «lamieRa 2016»
Міжнародна виставка машин, обладнання та заводів по обробці листового металу.  
Італія, м. Болонья.
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За	додатковою	інформацією	та	з	питань	участі	звертайтеся	до	відділу	зовнішньоекономічних	
зв’язків,	виставок	та	реклами	
за	телефоном: (0522) 35-18-56 
або	електронною	поштою:	anr-ves@chamber.kr.ua

18-20 «PoweR UzBeKiSTan 2016»
Міжнародна спеціалізована виставка електроенергетики.
Узбекистан, м. Ташкент.

23-25 «ІnTeRTRaffiC China 2016»
Cпеціалізована виставка безпеки дорожнього руху та транспортної інфраструктури. 
Китай, м.шанхай.

23-26 «indeX dUBai 2016»
Близькосхідна міжнародна виставка меблів, інтер’єру та дизайну.
ОАе, м. Дубай.

23-25 «CSSoPe 2016»
Міжнародний саміт і виставка нафтового та хімічного обладнання.
Китай, м. Пекін.

25-26 “iBae - indian BUSineSS aViaTion eXPo»
Міжнародна виставка авіаційної промисловості.
Індія, м. Нью-Делі.

30.05-2.06 «ІRanagRo 2016»
Міжнародна виставка продуктів, технологій, обладнання для харчової та сільськогосподарської 
промисловості. 
иран, м. Тегеран.

ЧеРВень

30.05-4.06 «addiT3d 2016»
Міжнародна виставка адитивних технологій та 3D друку. 
Іспанія, м. Більбао.

1-4 «wmf / wma 2016»
Міжнародна виставка деревообробного обладнання, компонентів та  
аксесуарів меблевого виробництва.  
Китай, м. Пекін.

1-4 «alUVi 2016»
Міжнародна виставка алюмінієвої і скляної продукції для будівництва. 
Аргентина, м. Буенос-Айрес.

7-10 «welding 2016»
Міжнародна спеціалізована виставка зварювальних технологій.
Польща, м. Познань.

11-15 «TeXCaRe inTeRnaTional 2016»
Міжнародна виставка товарів, обладнання та послуг для хімічної чистки,  
прання та текстильного сервісу.  
Німеччина, Франкфурт-на-Майні

14-15 «gReenTeCh amSTeRdam 2016»
Міжнародна виставка технологій садівництва.
Нідерланди, м. Амстердам

22-24 «inTeRSolaR eURoPe 2016»
провідна виставка і конференція з використання та отримання сонячної енергії.
Німеччина, м.Мюнхен

К Р Т П П  З А П Р О щ у є  в З я Т и  у ч А С Т Ь



32 № 1 (046) 2016ЗОВНІШСЕРВІС| |

До продукції, яка традиційно визнається придатною 
для експонування на виставках і ярмарках, належать ін-
вестиційні товари високих технологій і товари та послу-
ги широкого вжитку.

Сьогодні виставки набувають абсолютно особливий 
статус, обумовлений нинішньою економічною ситуацією. 
Вони дають чітке уявлення, хто з компаній залишився «на 
плаву», а хто пішов з ринку, які ніші звільнилися і як слід 
планувати свою тактику та стратегію в нових реаліях.

Як показує практика, витрати на укладення угод на 
виставці є суттєво нижчими, ніж без участі у виставці. 
Переважна більшість представників компаній, відпо-
відальних за прийняття рішень, назвали виставки най-
кращим джерелом інформації при здійсненні закупівель. 
Демонстрація продукції на виставці набагато більше 
впливає на продажі, ніж інші засоби просування. Візу-
альний ефект від виставкового зразка може тривати до 
3 місяців.

Участь компанії  у виставках  залежить від двох головних  чинників: по-перше, 
від тих традицій участі у виставках, які існують у галузі, від кількості підприємств 
галузі, а також від асортименту товарів і послуг та каналів їх просування;  
по-друге, від масштабів використання основними конкурентами виставок  як 
засобу розповсюдження своєї продукції.

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНО БРАТи

уЧАсТь у ВисТАВКАх
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УчАСТь У ВИСТАВЦІ 
ДАСТь ВАМ МОжЛИВІСТь:

•	 знайти нових покупців / замовників;
•	 оновлювати контакти з колишніми покупцями / 

замовниками;
•	 вивести на ринок нові товари або послуги;
•	 продемонструвати і просунути на ринок весь 

спектр продукції та послуг;
•	 прискорити процес продажів;
•	 створити або покращити імідж своєї фірми та 

імідж бренду;
•	 викликати зацікавлення у засобів масової інформації.

Таким чином, можна зробити висновок – кого немає 
на виставці, того немає на ринку!

16 - 18 вересня 2015 року вперше у м. Кіровограді від-
булась спеціалізована виставка «ВОДА ТЕПЛО БУДи-
НОК». Ефект від участі в спеціалізованих виставках ще 
більше, тому що більшість відвідувачів – це ті, хто реально 
зацікавлений у співпраці, налагодженні нових контактів та 
придбанні продукції компаній, що беруть участь у вистав-
ці. Фахівці і відвідувачі мали можливість ознайомитись з 
новітніми технологіями в галузі житлово-комунального 
господарства, апаратурою обліку останнього покоління, 
тепло-, водо-, енергозбереженням. Крім цього, малий і 
середній бізнес мав змогу продемонструвати свої товари, 
що стосуються житла: від меблів до посуду, від зелених на-
саджень до вікон і дверей.

По відгукам учасників, виставки – це корисна і потріб-
на справа для динамічного поштовху в розвитку бізнесу.

УчаСть У виСтавці дОзвОлить вам:

•	 заявити про себе як про успішну компанію;

•	 дізнатися більше про клієнтів та їх очікування;

•	 створити та розширити базу даних контактів на перспективу;

•	 вивчити ринок і конкуренцію на ньому, оцінити 
маркетинговий потенціал підприємства;

•	 слідкувати за інноваціями та новими технологіями;

•	 зберігати свою присутність на ринку;

•	 визначити можливих агентів та дистриб’юторів;

•	 здійснювати пошук нових кадрів.

в и С Т А в К О в А  Д І я л Ь Н І С Т Ь
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знам’янська 
обласна бальнеологІчна лІкаРня –  
хРАМ ВІДНОВЛеННЯ ЗДОРОВ’Я,  
НеВиЧеРПНе ДжеРеЛО цІЛющих ВОД

КП «Знам`янська обласна бальнеологічна лікарня» 
Кіровоградської обласної ради – це сучасний, багатопро-
фільний санаторно – курортний заклад, який  функціонує 
на природних джерелах мінеральної радонової води з 1968 
року цілий рік, яка має, по заключенню Українського ін-
ституту курортології багатий хімічний склад і відноситься 
до води з середнім вмістом радону. З газових компонентів 
вода містить радон, вуглекислоту, сірководень, розчинений 
кисень. Багатий мінеральний склад, який характеризуєть-
ся значним вмістом сульфатів, гідрокарбонатів та з’єднань 
кремнієвої кислоти, заліза, йоду, брому, міді, марганцю та 
інш., підвищує лікувальний ефект вод Знам’янського родо-
вища та розширює показання для лікування.

Обласна бальнеологічна лікарня забезпечує надання 
кваліфікованої медичної допомоги, проведення якісного 
комплексного відновлюючого лікування стаціонарно і ам-
булаторно хворим всіх вікових категорій жителям Кірово-
градської області, а також інших областей України, та країн 
близького і далекого зарубіжжя.

Вся робота медичного персоналу лікарні спрямована 
на забезпечення максимального оздоровлення кожного 
хворого. Лікування здійснюється комплексно, з врахуван-
ням всіх наявних на час прибуття, і виявлених вже у лікарні 
відхилених функцій чи захворювань. Комплекси підбира-
ються індивідуально для кожного хворого, а медперсонал 
протягом дня забезпечує його чітке і повне виконання, 

одержання кожним хворим кожної процедури за його інди-
відуальним режимом. 

Вплив радонових ванн проявляється в їх знеболюваль-
ній та заспокійливій діях. Ванни покращують відновлення 
нервових волокон та зменшують прояви запального про-
цесу, впливають на функцію залоз внутрішньої секреції, 
зокрема щитоподібної залози, на оваріально – менстру-
альний цикл, білковий обмін, покращують роботу серцево 
– судинної системи, сприяють нормалізації сну. Вода абсо-
лютно безпечна для організму та володіє вираженою біо-
логічною активністю. Значні запаси мінеральної радонової 
води, багатої за своїм хімічним складом, наявність потуж-
ної лікувальної бази, безперервне функціонування протя-
гом року, дає можливість лікування хворих різних профілів 
дорослих та дітей з захворюваннями :

•	 кістково – м’язової системи (артрити, артрози, ос-
теохондроз, в т. ч. кили та протрузії між хребцевих 
дисків);

•	 центральної та периферичної нервової системи;
•	 захворювань серцево – судинної системи, в т. ч. 

гіпертонічна хвороба, стан після перенесених ін-
фарктів міокарду, інсультів;

•	 ендокринологічні захворювання – цукровий діабет 
та його ускладнення;

•	 захворювання статевої системи чоловіків та жінок 
(всі запальні захворювання, фіброміома матки, ен-
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К І Р О в О г Р А Д щ и Н А

дометриоз, безпліддя);
•	 захворювання шкіри, опіки.
Доведено, що після проходження курсу лікування пра-

цездатність відновлюється у 90% пацієнтів.
Лікувально – діагностична база відповідає сьогодніш-

нім вимогам та включає в себе сучасні медичні технології:
•	 Бальнеотерапія (радонові, хвойні, морські ванни, 

підводне витягнення хребта – вертикальне у басей-
ні та горизонтальне, гінекологічні зрошення, киш-
кове промивання)

•	 Лікувальні душі
•	 Гідромасажні процедури
•	 Контрастні ванни для ніг
•	 Фізіотерапевтичне лікування
•	 Пелоїдотерапія – парафінолікування, сакські грязі
•	 Всі види масажу, в т. ч. апаратний масаж нижніх кін-

цівок, очних яблук, пресотерапія (масаж повітря-
ною хвилею) 

•	 ЛФК
•	 Фітотерапія
•	 Синглетно – киснева терапія
•	 Лабораторні дослідження
•	 Озонотерапія (в/венне введення озонованого роз-

чину, пневмотубація, газові обколювання)
•	 Гірудотерапія
•	 Голкорефлексотерапія
•	 SPA – процедури
•	 Стоматологічні послуги.
Головним завданням лікарні є:
•	 медична реабілітація хворих з метою покращення 

загального стану здоров’я,
•	 відновлення порушених внаслідок хвороби або 

травми функцій,
•	 повернення хворому працездатності у можливо 

найкоротший строк,
•	 запобігання інвалідності,
•	 забезпечення хворому можливості соціальної адап-

тації,
•	 вироблення у хворого свідомого ставлення до захо-

дів здорового способу життя.
Ефективне лікування поєднується з раціональним, зба-

лансованим харчуванням та відпочинком.

До	послуг	пацієнтів	бібліотека,тренажерний	зал	та	дискотека,	концерти.
Контактна	інформація	zobl.сom.ua	та	за	тел. (067)520-46-06 (05233)7-11-04, (05233)7-11-08.
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нОВий гРАВець 
На ЕкСпОРтНОму РиНку халВи

«україна – це безкрайнє блакитне небо 
та такі ж безкрайні поля соняшнику – 
культури, що багато в чому визначає 
експортну спрямованість українського 
сільського господарства. І експортують 
українці не лише насіння соняшнику,  
але й продукти його переробки.

На сьогодні в нашій країні з’явилось чимало виробни-
ків таких традиційних для наших батьків ласощів, як со-
няшникова халва. Але й серед цієї юрби виділяються лі-
дери і, зокрема, компанія «Сідвелс», що базується в місті 
Світловодськ на березі мальовничого та могутнього Дні-
пра. Компанія була заснована в 2013 році, хоча господар-
чу діяльність у місті Світловодськ та в Світловодському 
районі було розпочато ще далекого 1996 року. Основним 
напрямком діяльності стала переробка насіння соняш-
нику на ядро, олію та похідні продукти – макуху, паливні 
гранули та брикети. Спочатку виробництво халви було 
одним з багатьох неосновних «приробітків» компанії, 
але завдяки ентузіазму технологів, відданості персоналу 
підприємства та далекоглядності керівництва цей «при-
робіток» перетворився на один з основних напрямків 
діяльності компанії. Вже понад 5 років компанія пропо-
нує своїм споживачам в Україні та за її межами якісний, 
натуральний та головне – дуже смачний продукт, а техно-
логи постійно приємно дивують споживачів новими нео-
чікуваними смаками таких улюблених ласощів. Споживачі 
Румунії, Польщі, Молдови, Ізраїлю, Азербайджану, Грузії 
та Узбекистану вже оцінили смак та якість халви від фірми 
«Сідвелс». А в 2015 році незалежна румунська експерти-
за визнала світловодську халву найкращим продуктом, що 
реалізується на ринку наших сусідів.

В Україні підприємство співпрацює з такими відоми-
ми торговельними марками як «Королівський Смак» та 
«Лукас», а також поставляє свою халву до всеукраїнських 
торгових мереж. 

І такий успіх світловодської халви не випадковий, адже 
сировину для виробництва солодощів з соняшнику під-
приємство відбирає саме під ретельним контролем серти-
фікованої лабораторії, так як виробництво ядра насіння 

соняшнику було першим основним напрямком діяльності 
підприємства, що мало акцентовану експортну спрямо-
ваність. Виробництво ядра соняшникового насіння і со-
няшникової халви сертифіковане згідно з Європейським 
стандартом ISO 22000:2005. 

   
До того ж, фабрика успішно пройшла перевірку ін-

спектора Кашрут і вже найближчим часом отримає право 
маркувати свою продукцію цим загальновизнаним у світі 
знаком якості. 

Також ТОВ «Сідвелс» виробляє живий квас та над-
звичайно смачний лимонад. Для виробництва цих напоїв 
використовується лише найкраща натуральна сировина 
та перевірена часом рецептура. І кожного літа споживачі 
Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей го-
лосують своєю гривнею за якість та смак освіжаючих на-
поїв від компанії Сідвелс.»
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К І Р О в О г Р А Д щ и Н А

новІ члени палати
пп «гІдРоавтоматизацІя»тов «аРака»

«аква-систем», Фоп «лІсничий» пп «ЮРидична агенцІя «пРецедент»

дочІРнє пІдпРиємство «центРгаз» вІдкРитого 
акцІонеРного товаРиства по газопостачаннЮ 
та газиФІкацІї «кІРовогРадгаз»

Директор – Карелін Сергій Павлович
 тел.: (0522) 357931; (099) 9168929; (067) 5203488
 факс: (0522) 357931
 E-mail: skarelin@ukr.net
 http://hydro-ua.com.ua
 площа Дружби Народів, 3, оф.313
 м.Кіровоград, 25030
«ГідроАвтоматизація – виробник: обладнання з 
функціями енергозбереження, мікропроцесорних 
пристроїв захисту промислових електродвигунів; 
Розробник методики експрес-гідроенергетичного 
аналізу енергоефективності насосних станцій 
систем водопостачання, водовідведення та інш. 
для комунальних, промислових, переробних 
та інш. підприємств з подальшою реалізацією: 
енергозберігаючих проектів, автоматизацій, 
диспетчеризацій виробництв. 
Комплексний підхід по визначенню  об’єктів з 
мінімальними термінами окупності інвестицій. 
Теоретичні дослідження з отриманням фактичних 
економій енерговитрат від 30 до 80%.

Директор – хачатрян Тігран Самвелович
 тел. (066) 450-00-76; (099) 649-64-86
 E-mail: araka@i.ua
 http://araka.com.ua
 вул.Дворцова, 13, оф.209
 м.Кіровоград, 25006
Будівництво доріг та автострад. 
Всі види охоронних послуг: відеостеження, 
сигналізація, фізична охорона.

Директор – Лісничий Василь Валерійович
 тел. (067) 520-79-99
 E-mail: Vasilii.Lesnichii@mail.ru
 http://Aqua-System.com.ua
 вул. Преображенська, 79-А, оф. 109
 м. Кіровоград, 25006
Будівництво та обслуговування басейнів, систем 
автоматичного зрошення (поливу), сонячних 
колекторів, систем очистки води, систем вентиляції, 
будівництво саун та бань, монтаж систем опалення 
та водопостачання, дренажних систем.

Директор – Котига Ігор Володимирович
 тел. (0522) 32-05-29, 27-38-19
 E-mail: info@precedents.com.ua
 www.precedents.com.ua
 вул.Преображенська, 79-А, оф.117
 м. Кіровоград
Діяльність у сфері права.
Діяльність приватних охоронних служб
Обслуговування систем безпеки.

Директор – Старовойт Костянтин Сергійович
 тел. (0522) 24-57-37, 24-33-36; (050) 450-25-81
 факс (0522) 24-57-37, 24-33-36
 E-mail: centrgas.mail@ukr.net
 http://centrgas.kirgas.com
 вул. А.Тарковського, 67
 м.Кіровоград, 25006
Постачання природного газу споживачам всіх 
категорій.
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 «камелот-3000» – це активна, енергійна будівельна 
компанія, яка спеціалізується на капітальному будівництві 
з використанням новітніх технологій. Так само фахівці 
нашої компанії професійно нададуть послуги з робіт 
пов’язаних з капітальним ремонтом, реконструкцією 
будівель, ремонтами квартир та офісів, та й просто 
проведення окремих видів робіт: покрівельні,  
малярні, оздоблювальні роботи  
та багато іншого.

Будівельна компанія «Камелот-3000» – це відмінно 
усталений і професійний колектив. В рядах нашої компа-
нії підібралися фахівці високого класу – це маляри, по-
крівельники, штукатури, муляри, монтажники тощо. Ми 
постійно підвищуємо кваліфікацію наших співробітни-
ків на всіляких курсах за їх спеціальністю, не дивлячись 
на їх великий досвід і високі професійні якості. Завдяки 
нашому колективу ми успішно виконуємо поставлені пе-
ред нами завдання з будівництва та ремонту.

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

Під час виконання будівельних робіт наші спеціаліс-
ти орієнтуються на потреби замовників, намагаючись 
перевершити їх сподівання. 

Будівельна компанія «Камелот-3000» постійно роз-
ширює коло своїх партнерів. Основою успіху нашої ком-
панії є вдале поєднання творчого підходу, ефективної 
кадрової політики та високої виконавчої дисципліни.

Наші клієнти – як приватні особи, так і комерційні і 
державні організації – отримують комплекс будівельних 
послуг в особі однієї компанії.

За час нашої роботи ми досягли головного – довіри 
клієнтів. Багато з них стали нашими постійними клі-
єнтами. Наше ставлення до своєї справи, сумлінність, 
обов’язковість і відповідальність, а також накопичений 
досвід, висококваліфікований персонал, дотримання 
всіх технологій і будівельних норм дозволяють нам за-
безпечувати високу якість послуг і суворе дотримання 
строків виконання робіт. 

Діяльність приватного підприємства «Каме-
лот-3000» зосереджується в Центральному, Південно-
му та Північному регіонах України: Кіровоградська, 
Київська, Черкаська, Житомирська, Херсонська області. 

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

Ми прагнемо надати клієнтам тільки найкраще!
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Завітайте до наших магаЗинів і ви Зможете придбати:
елеКТРиКа:

•	 автовимикачі,	електродроти,	кабелі,
•	 лічильники,	світильники,	лампи,	електрофурнітура,	

комутаційне	обладнання.
ЗваРювальні	ПРилаДи:

•	 електроди,	різаки,	рукава
•	 кисневі,	ацетиленові,	карбід,	газогенератори,
•	 манометри.

санТехніКа:
•	 унітази,	ванни,	труби	ПП,	Пвх,	PR,
•	 п/етил.,	Фітинги,	крани,	засувки,	вентилі,	радіатори,	душові	

кабіни,	гідробокси,	меблі	для	ванних	кімнат.
госПТоваРи:

•	 плівка	п\етил.,	драбини,	бочки,	тачки,
•	 мішки,	замки,	щітки,	мітли,	віники,	посуд.
•	 Миючі	засоби,	вогнегасники,	петлі,	протипожежне	

обладнення	в	асортименті.
МеТал:

•	 кутник,	труби,	арматура,	сітка	рабиця,
•	 оцинкований	лист.

сПецоДяг:
•	 куртки,	плащі,	комбінезони.

КосТюМи:
•	 зварювальника	робочі,	камуфляжні.

Засоби	ЗахисТУ:
•	 рукавиці,	респіратори,	окуляри,	
•	 засоби	захисту	органів	дихання.

сПецвЗУТТя:
•	 черевики,	чоботи,	напівчоботи,	берці,	гумові	чоботи.

інсТРУМенТ:
•	 вимірювальний,	столярний,	будівельний,	слюсарний,		

електро-металообробний.
МеТиЗи:

•	 болти,	гайки,	шайби,	гвинти,	саморізи,	
•	 цвяхи,	дюбелі.

КРУги:
•	 відрізні,	шліфувальні,	полірувальні.
•	 Троси,	канати,	шпагати,	дроти	в	асортименті

саДово-гоРоДній	інвенТаР:
•	 лопати,	граблі,	мітли,	
•	 рукави,	відра,	плівки	тепличні,	системи	для	поливу.

бУДівельні	МаТеРіали:
•	 вагонка,	сухі	будівельні	суміші,	ДвП,	ДсП,	плити	OSB,	QSB	

фанера,	полікарбонат,	гіпсокартон,	кахлі,	лінолеум,	фарби,	
•	 лаки,	емалі,	оліфа,	пінопласт,	клеї,	двері,	вапно,	
•	 цемент,	шифер	8-хвильовий	та	плоский,	бітум,	утеплювачі,	

розчинники,	піна	монтажна,	рубероїд,	крейда,	гіпс,	
герметики,	ґрунтовки,	сітка,	

•	 профілі	гіпсокартонних	систем,	підвісна	стеля.
ТоваРи	Для	віДПочинКУ	і	ТУРиЗМУ:

•	 мангали,	шампури,	
•	 казани,	таганки,	треноги.
•	 Шиємо	на	замовлення	формений	одяг	та	товари	для	

мисливців	та	рибалок

ВКФ «Спліт» на ринку м. Кіровограда представлена мережею будівельних магазинів «Будмайдан» типу 
«магазин-склад». Виправдані ціни, належна якість товару, доброзичливий персонал-запорука успіху 
підприємства, що впродовж 17 років задовольняє потреби у товарах та послугах найвибагливіших покупців. 
Для задоволення постійно зростаючого попиту на будівельні матеріали та декоруючі товари ВКФ «Спліт» 
відкриває нові торгові площі, остання з яких – відділ стильних штор, гардин та шпалер від закордонних 
виробників в магазині «Будмайдан» на вул. В.Терешкової, 1, де досвідчені дизайнери запропонують Вам 
креативні рішення окраси Вашого дому. 
Впевнені, що задоволений клієнт – наш постійний покупець.

М А л и Й  Т А  С Е Р Е Д Н І Й  б І З Н Е С

адреса :
ВКФ «Спліт» вул. Олександрійська «Будмайдан»
1. вул. В.Терешкової 1 ( біля Ковалівського мосту) 
Тел.: (0522) 32-03-53 - «Будмайдан»
2. вул. Садова 9 ( р-н Клінцовського мосту) 
Тел.: (0522) 32-20-29 - «Будмайдан»
3. вул. Преображенська 88-б( р-н Дитячої обл.. лікарні) 
Тел.: (0522) 24-13-04 - «Будмайдан»

4. просп. Університетський (101-й мікрорайон)
Тел.: (0522) 36-58-33 - «Світ»
5. пл. Дружби Народів 1 
Тел.: (0522) 22-07-34 - «Мода»
6. вул. Куроп;ятникова 15
Тел.: (0522) 22-98-88 - «Твоя Кімната»
7. вул. Попова (біля маг «Копілка») 
Тел. (0522) 36-00-07
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дЕРжаВНІ ЗАКУПІВЛІ

Для країн Європейського Союзу механізм здій-
снення державних закупівель у формі електронного 
аукціону регламентований відповідними Директива-
ми ЄС. Як свідчить європейська практика, здійснення 
закупівель через електронні торговельні майданчики 
несе відповідні плюси як для замовників торгів, так і 
для постачальників.

Нині в Україні створено нормативно-правову та 
інституційну базу для переведення державних закупі-
вель в електронний формат. У грудні 2015 року Верхо-
вна Рада України ухвалила Закон «Про публічні заку-
півлі», який затверджує повне переведення закупівель 
в електронну систему «ProZorro». 

Законом передбачено, що придбання товарів, робіт 
і послуг здійснюватиметься із застосуванням двох кон-
курентних процедур: відкриті торги і конкурентний 
діалог, а також однієї неконкурентної – переговорної 

процедури закупівлі. Перехід відбудеться протягом 
2016 року у два етапи: з 1 квітня всі закупівлі переве-
дуть в електронний режим органи центральної влади 
та державні підприємства, а з 1 серпня – решта держав-
них замовників.

Одним із позитивних моментів електронних тор-
гів є те, що вплив на результати таких торгів має бути 
зведено до мінімуму. Тож багато процесів під час такої 
процедури закупівлі автоматизовано та здійснюють-
ся автоматично системою електронних закупівель, а 
саме:

•	 оголошення про проведення закупівлі, створе-
не замовником, одразу оприлюднюється на всіх 
майданчиках, які входять у систему;

•	 до початку аукціону замовник не знає про кіль-
кість поданих пропозицій учасників, їх назви та 
деталі поданих учасниками пропозицій;

Cфера державних закупівель у нашій країні продовжує постійно змінюватися та 
вдосконалюється з метою приведення її до найкращих світових практик. Нині 
реформування державних закупівель в Україні спрямовано на якомога швидше 
впровадження саме електронних торгів і введення електронного документообігу.  
При цьому пріоритетним напрямком реформи є забезпечення безперешкодного 
доступу громадськості до інформації про держзакупівлі та використання державних 
коштів.
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Протягом багатьох років Кіровоградська РТПП не стояла осторонь процесів реформування державних 
закупівель. Якщо у вас виникли питання щодо порядку проведення тендерних процедур (у тому числі в 
електронному форматі)  або є потреба у навчанні фахівців, які відповідають за організацію та проведення 
торгів від підприємства, установи, організації або щодо участі у торгах, просимо звертатись в Кіровоградську 
регіональну торгово-промислову палату за адресою: 
(вул. преображенська, 79-а) або за телефоном: (0522) 35-18-56; (050) 488-44-43.

•	 під час аукціону система автоматично здійснює 
ранжування усіх поданих пропозицій – за ці-
ною, формуючи рейтинги позиції учасників. 
Потім одразу після завершення аукціону систе-
ма автоматично оприлюднює дану інформацію.

•	 під час аукціону учасники бачать вартість про-
позицій один одного, проте вони не бачать назв 
конкурентів. Відкриваються ж системою всі 
пропозиції аж після завершення аукціону;

•	 текст договору про закупівлю також оприлюд-
нюється системою.

Перехід з «паперових» державних закупівель на 
електронні дозволить більш ефективно використову-
вати замовниками державні кошти, закуповувати това-
ри, роботи або ж послуги за найнижчими цінами при 
достатній якості та в кінцевому результаті дійсно при-
зведе до відчутного економічного ефекту.

Д О  в А ш и Х  П О С л у г

Вартість
закупівлі

грн

Учасник –
електронному  

майданчику
за подану пропозицію

Майданчик – ProZorro
за кожну подану на ньому пропозицію

(на підтримку ЦБД ProZorro)

ProZorro  – Майданчику
за успішно завершену  
закупівлю Замовника

грн
грн грн

2016 2017 2016 2017

До 20 тисяч 17 7 5 5 3

До 50 тисяч 119 50 25 20 15

До 200 тисяч 340 150 80 50 40

До 1 млн 510 250 110 75 60

Від 1 млн 1700 700 400 350 300

тарифи «ProZorro»
в системі «ProZorro» існує 3 види розрахунків:

1. Плата від постачальника електронному майданчику за кожну подану на торги пропозицію.
2. Плата електронного майданчика в системі «ProZorro» на підтримку ЦБД.
3. Платна система «ProZorro» електронному майданчику за успішно проведену Замовником закупівлю.
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КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ФРанцІя

Підприємство Ulmann – вироб-
ник шкільного приладдя шукає 
партнерів для виробництва ряду 
продукції (кольорові олівці, фло-
мастери, ручки тощо) на україн-
ських підприємствах.
Адреса: Z.I les Martinières, Saint 
Valérien
Тел.: +33 (3) 86 88 61 85
Сайт: www.ulmann.com

РеспУблІка бІлоРУсь

ВАТ «Могільовдрев» пропо-
нує українським клієнтам меблі з 
масиву сосни.
Адреса: пров. Гаражний,10,  
м. Могильов
Тел.: +375 222 744451
E-mail: mdrev_sbyt@tut.by

нІмеччина

Фірма «NATUREHOME» шукає 
українських виробників меблів 
та аксесуарів з цільної деревини 
під брендом Еко для розміщення 
замовлень на виробництво.
Тел.: +49 0) 7183 - 95790 - 10
Сайт: www.naturehome.com

ФІнляндІя

Компанія «Scandi Houses AS» 
пропонує українським клієнтам 
дерев’яні будинки з колод. В 
переліку послуг поставка і мон-
таж каркасно-збірних дерев’яних 
будинків; розробка конструкції 
будівлі відповідно до дизайну та 
ескізів замовника.
Тел.: +47 46386434
E-mail: info@scandihouses.com
Сайт: www.scandihouses.com

нІмеччина

Консалтингова компанія «SVL 
Consulting» надає послуги для 
підприємців з оформлення запро-
шення для бізнес-віз, відкриття 
рахунку в німецьких банках, 
реєстрація філії, купівля готового 
бізнесу тощо.
Адреса: Luisenstr. 10 Büro 63, 
Hockenheim, Baden Württemberg,
Сайт:  
www.svl-consulting.blogspot.com

австРІя 

Підприємство «Voestalpine 
Böhler Welding»  пропонує 
продукцію за напрямками: 
з’єднувальне, ремонтне, облицю-
вальне зварювання, високотемпе-
ратурне спаювання.
Адреса: Böhler-Welding-Straße 1, 
Kapfenberg
Сайт: www.voestalpine.com

австРІя 

Компанія «Schmid Schrauben» 
– виробник гвинтів та компонен-
тів для дерев’яного будівництва 
шукає партнерів в Україні.
Адреса: Landstal 10, Hainfeld
Тел.:  +43 2764 2652
Сайт: www.schrauben.at

австРІя 

ТОВ «EST Solutions» пропо-
нує телекомунікаційним підпри-
ємствам та операторам мереж в 
Україні тестові та діагностичні 
системи.
Адреса: Agnesgasse 17 A, Wien
Тел.: +43 699 10293365
Сайт: www.est-solutions.at

нІмеччина

Компанія «Kurz Reifenhandel 
GmbH & Co.KG» зацікавлена 
розміщувати замовлення на онов-
лення автомобільних покришок 
на українських підприємствах.
Тел.: +49 0 6158/8228 0 
Сайт: www.kurz-rhg.de

єгипет

Експортна компанія «EGINEX 
Co» пропонує українським 
контрагентам ботанічні та медич-
ні трави, спеції, насіння, висушені 
квіти, фрукти та овочі.
Адреса: 6 Talaat Harb Str. 
Alexandria, Egypt
Сайт: www.egintex.com
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МІЖНАРОДНІИ ЗАХОДИ  
В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

дата Країна Подія

Квітень
16 – 20.04 Іран Ділова місія українських ділових кіл до  

м. Тегеран та Ісфахан
19-22.04 Туреччина Торгівельна місія на XII Міжнародну виставку індустрії краси «Beauty 

Eurasia 2016», м.Стамбул
(Увага! Пільгові умови участі)

22.04 Україна Скандинавсько-український бізнес-форум – 2016,  
м. Одеса

25-28.04 Туреччина Торгівельна місія на VI Міжнародну виставку оливок, оливкової олії, 
технології вирощування та обробки оливок «OLIVTECH 2016», м. Ізмір
(Увага! Пільгові умови участі)

26-29.04 Туреччина Торгівельна місія на XIII Міжнародну виставку обробки металу, технології 
зварювання та різання, ручного інструменту «KONMAK 2016», м.Конья
(Увага! Пільгові умови участі)

травень
03-06.05 Туреччина Торгівельна місія на VI Міжнародну виставку сантехнічного та 

ізоляційного обладнання, систем обігріву, вентиляції, кондиціонування, 
водопостачання, водоочищення, кліматичної техніки, помп і насосів 
«ISK-SODEX 2016»
(Увага! Пільгові умови участі)

4-5.05 Боснія та  
Герцеговина

VII Міжнародна інвестиційна конференція «Сараєвський бізнес-форум», 
м. Сараєво

7 – 10.05 Польща
Швеція

Бізнес-курси «Доступ товарів українського виробництва до ринку ЄС. 
Вимоги і правові аспекти»,  
м. Гданськ, Стокгольм

22-25.05 США Спеціалізована виставка з інноваційних технологій «TechConnect World 
Innovation 2016», м. Вашингтон

22-26.05 Польща
Данія
Швеція
Норвегія

Бізнес-місія «Європартнерство 2016»,  
м. Гданськ, Копенгаген, Осло, Стокгольм

Червень
2-3.06 Україна XII Конгрес асоціації транспортно-експедиторських та логістичних 

організацій Південно-Східної Європи,  
м. Одеса

06 – 10.06 Польща Ділова місія на Виставку китайських товарів та обладнання «China 
Homelife Show - 2016», м. Варшава
(Увага! Пільгові умови участі)

12-14.06 Туреччина Виставка та конгрес програмного забезпечення та технологій ANFAS 
SoftwareMarket 2016, м. Анталія 
(Увага! Пільгові умови участі)

За	додатковою	інформацією	та	з	питань	участі	звертайтеся	до	відділу	зовнішньоекономічних	
зв’язків,	виставок	та	реклами	
за	телефоном: (0522) 35-18-56 
або	електронною	поштою:	anr-ves@chamber.kr.ua

ЗОвНІшНЬОЕКОНОМІчНА  ДІялЬНІСТЬ
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Згодом продовжив навчання в Училищі живопису, 
скульптури і архітектури Московського Художнього 
Товариства. Представивши на річний іспит 1893 року 
свій архітектурний проект, отримав за нього срібну ме-
даль та звання некласного художника архітектури.

Після навчання Я. Паученко повернувся на бать-
ківщину – до Єлисаветграда. Митець почав успішно 
керувати іконописною, іконостасною та позолотною 
майстернею, успадкованою від батька, в якій писалися 
ікони для Успенського собору міста Єлисаветграда та 
Вознесенського собору міста Бобринця. Однак, голо-
вним заняттям у житті Я.В. Паученка стала архітектур-
на творчість у рідному місті.

Якову Васильовичу Паученку судилося стати од-
ним з тих зодчих, які створили неповторний модерно-
вий архітектурний ансамбль історичного центру міс-
та Єлисаветграда. За його проектами було збудовано 

чимало будівель міста. Загалом архітектор побудував 
понад 20 зафіксованих документально об’єктів (за 48 
років життя).

Ось як Єлисаветградська газета «Голос Юга» 1914 
року писала про Якова Паученка:

«... ціла низка зведених ним будівель дуже яскраво 
кажуть про нього, як про талановитого художника-ар-
хітектора... Без сумніву, заслугою є те, що він першим у 
нашому місті подав зразки художньої архітектури...»

Яків Васильович робив усе, що було в його силах, 
аби привнести в провінційне місто дух культури і мис-
тецтва, а опорою цієї діяльності завжди був його влас-
ний будинок (нині Художньо-меморіальний музей О.О. 
Осмьоркіна), збудований ним за власним проектом 
1899 року.

Наш земляк, видатний український архітектор Яків Васильович Паученко
народився 21 березня 1866 року в місті Єлисаветграді.

Першу мистецьку освіту отримав у Вечірніх рисувальних класах
при Єлисаветградському земському реальному училищі.
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Зовні «особняк Паученка» нагадує казковий терем. 
Що й не дивно, адже він являє собою вдалий зразок 
еклектики, так званого цегляного варіанту неоросій-
ського стилю кінця XIX – початку XX століть. Вражали 
своїм художнім оздобленням інтер’єри всіх п’яти кімнат, 
кожна з яких була чітко витримана в одному із стилів: ре-
несанс, ампір, готика, мавританський, модерн. Будинок 
не лише відображав сутність його творця, але й уособлю-
вав в собі найвищу істину мистецтва – свободу вибору. 
Тут відбувались музичні вечори і театральні прем’єри, 
тут же складалися проекти майбутніх архітектурних 
споруд. Саме в цій атмосфері виховувався небіж Я.В. Па-
ученка – Сашко, який згодом став відомим художником, 
професором живопису Олександром Олександровичем 
Осмьоркіним.

Я.В. Паученко прожив коротке життя – 48 років. По-
мер Яків Васильович Паученко 29 жовтня 1914 року і був 
похований на Петропавлівському кладовищі (в теперіш-
ній час не існує), і могила його зникла під фундаментами 
новобудов.

Найвідоміші будинки, споруджені за проектами 
Я.В. Паученка:

•	 Театр «Ілюзіон» (школа мистецтв, вул. Дворцо-
ва, 7);

•	 Гостинний двір (вул. Дворцова, 9);
•	 Міжнародний кредитний банк (ресторан  

«Primo Violino», вул. Дворцова, 17);
•	 Водолікарня Гольденберга (міська лікарня №3, 

вул. Архітектора Паученка, 45);
•	 Власний будинок (Художньо-меморіальний му-

зей О.О. Осмьоркіна, вул. Архітектора Паучен-
ка, 89);

•	 Будинок лікаря Мейтуса (ДМШ №1 ім. Нейгауза, 
вул. В.Чміленка, 65);

•	 Будинок лікаря Вайсенберга (обласне управлін-
ня охорони здоров’я, вул.В.Чміленка, 74);

•	 Житловий будинок (вул. Гоголя, 28);

•	 Лікарня Червоного Хреста Св. Анни (міська лі-
карня № 2, вул. Ганни Дмитрян, 1);

•	 Міська лікарня (м. Новомиргород);
•	 Вознесенський собор (м. Бобринець).

Кіровоградці шанують пам’ять талановитого зодчо-
го Я.В. Паученка. Так, у 2002 році Кіровоградською об-
ласною радою було засновано обласну премію в галузі 
архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-
прикладного мистецтва імені Якова Паученка, якою 
відзначаються кращі досягнення сучасних архітекторів, 
науковців та художників, а у 2016 році його ім’ям назвали 
одну з центральних вулиць Кіровограда.

КулЬТуРА
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КОНфЕРЕНЦ-СЕРВІС 
КІРОВОгРАДСьКОЇ РТПП
Кіровоградська РТПП має великий досвід організації різноманітних заходів у 
конференц-залах в рамках заданих бюджетів і параметрів.

До Ваших послуг – чотири конференц-зали,  
що відповідають найсучаснішим вимогам:

•	 великий конференц-зал на 150 місць;
•	 малий конференц-зал на 34 місця;
•	 навчальна аудиторія на 24 місця;
•	 зал для переговорів на 18 місць,
•	 а також приміщення для проведення перерви на каву, фуршету, обіду.

У вартість оренди конференц-залів входить оренда технічного обладнання, 
яким оснащені ці зали.
Біля будівлі знаходиться зручний майданчик для паркування автотранспорту, здійснюється 
цілодобова охорона та відеоспостереження. Є також затишний двір для відпочинку.
Додатково ми можемо запропонувати меню перерви на каву, фуршету та обіду.

оренда залів кРтпп – це вибір, що підкреслює ваш статус.
Телефон для довідок: (0522) 35-18-56

info@chamber.kr.ua
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