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Матеріали друкуються мовою
оригіналу.
Розповсюджується безкоштовно серед
членів та партнерів Кіровоградської
ТПП, у торгово-промислових палатах
України й зарубіжжя, посольствах,
консульствах, торгових представництвах, акредитованих в Україні.

За точність наведеної інформації
відповідальність несуть автори
матеріалів, рекламодавці.
При передрукуванні посилання на
«Зовнішсервіс» є обов’язковим.
Верстка та друк:
Рекламний відділ
Кіровоградської регіональної
торгово-промислової палати,
П. Молдавський.,
вул. Преображенська, 79-А,
м. Кіровоград, Україна, 25022.

Злагодженість
та енергійність
Керуючись девізом «Сила в дії», Кіровоградська
РТПП розпочала активну діяльність, не чекаючи
закінчення свят. Адже злагоджена та енергійна робота від самого початку року створює передумови для
отримання сталих позитивних результатів впродовж усього року. За перші два місяці 2017 року ми
стали організаторами та активними учасниками
цілої низки важливих заходів, які, з упевненістю можна
сказати, стануть визначальними для економічного
життя Кіровоградщини цього року.
Звіт про роботу за 2016 рік показав, що колектив КРТПП рухається у вірному напрямку. При цьому ми вкотре
впевнилися у правильності обраного стилю роботи, що абсолютно відповідає девізу Палати: адже традиційно небагаті
на події перші місяці року стали цьогоріч надзвичайно насиченими.
У партнерстві з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку на базі КРТПП створено один з п’ятнадцяти
центрів національної мережі підтримки бізнесу.
Вперше в області пройшла виставка «Сувеніри Кіровоградщини», співорганізатором якої виступила КРТПП,
підтвердивши свою готовність працювати над іміджем регіону.
«Благодійний фонд підтримки українських військовослужбовців», який діє при КРТПП, долучився до допомоги
жителям Авдіївки.
Крім того, в черговий раз підтримала Палата і учнівський бізнес-турнір «Стратегія фірми», зробивши таким
чином своєрідну інвестицію у майбутнє українського бізнесу.
Економічне життя країни зазнає постійних змін. Тож навчання та підтримка підприємців залишається пріоритетом
у роботі КРТПП. Проте й надалі наша команда з готовністю підтримуватиме і соціальні проекти, спрямовані
на поліпшення життя громади.
З повагою
Президент Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати

Ірина Саєнко
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Середньостроковий
план пріоритетних
дій Уряду до 2020 року
має стати планом
дій України
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликає усіх, хто вболіває за Україну, об’єднатися
навколо формування і виконання Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду
до 2020 року для того, щоби забезпечити сталий економічний розвиток та якісні секторальні
реформи у країні.
Відкриваючи засідання Уряду 25 січня 2017 року,
Прем’єр-міністр повідомив, що Уряд розпочав публічне
обговорення Середньострокового плану пріоритетних
дій Уряду до 2020 року, проект якого був презентований
28 грудня.
Відбулася дискусія за участі експертів та міністрів,
пов’язаних з фінансово-економічним блоком діяльності
Уряду, питаннями розвитку економіки. Учасники
круглого столу обговорювали кроки, що забезпечать
стале економічне зростання країни.
Володимир Гройсман зазначив, що у 2016 році
вдалося забезпечити макроекономічну стабілізацію та досягти позитивних сигналів щодо економічного зростання
порівняно з падінням економіки у 2014-2015 роках.
Економічне зростання потрібно підсилювати, переконаний Прем’єр-міністр. Для цього потрібно планувати
серйозні заходи на подальші чотири роки — 2017-2020
рр., що і буде передбачати Середньостроковий план
пріоритетних дій Уряду.
«Системна робота, пов’язана з розвитком
національної економіки, дасть можливість нам пришвидшити це зростання. Пришвидшене зростання
одразу буде відчутно для українських громадян: робота,
зарплата, продукція, вища купівельна спроможність. Для
цього нам треба зробити низку серйозних і конкретних
речей», — зауважив Глава Уряду.
Сьогодні відбудеться публічне обговорення Середньострокового плану щодо реформування державної
служби, післязавтра — зустріч з питань освіти та розвитку
людського капіталу, повідомив Володимир Гройсман.
Таким чином, максимально швидко буде сформовано
покроковий план дій, зауважив він.
«Я би дуже хотів, щоби це був план не те, щоби план
нашого Уряду, план Гройсмана, — це має бути план дій
України. Він має бути настільки об’єднуючий, щоби
усі ті, хто справді вболівають за Україну, долучилися
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до його і формування, і виконання, — наголосив
Володимир Гройсман. На момент завершення обговорення ми маємо отримати об’єднуючий документ».
Прем’єр-міністр закликав міністерства, які проводять
круглі столи і обговорення, забезпечити максимальне
коло учасників дискусій.
Він також запросив усіх об’єднатися навколо
виконання цього документа, що міститиме питання,
пов’язані з роботою Уряду, Парламенту та інших органів
влади. «Нам потрібно об’єднатися навколо того, щоб
цей план став абсолютною реальністю», — наголосив
Володимир Гройсман.
«Це не якийсь черговий документ, який хтось напише,
хтось затвердить, презентує і потім покине його десь на
узбіччі. Це реальний документ, в якому дуже чітко буде
визначено, що кожне міністерство має зробити у своєму
секторі відповідальності для того, щоб забезпечити
і економічне зростання, і соціальну справедливість
у нашій країні, і реформування, і зміни у систему
інфраструктури, підвищення якості освіти. Тому що і
секторальні реформи мають надважливе значення для
нашої держави», — зазначив Голова Уряду.
«Завдання у мене абсолютно зрозуміле для усіх
нас: економічний ріст, вищі зарплати для українців, для
людей робота, нормальна інфраструктура, якісна
освіта, якісна охорона здоров’я. Я думаю, що за 3-4 роки
у середньостроковій перспективі ми можемо досягти
тут успіху: і підвищити зарплати, і підвищити
конкурентоздатність нашої економіки, залучати більше
інвестицій. Ми можемо створити заходи, які дозволять продовжити термін життя українців, ми зможемо
досягти більшого успіху з впровадженням концепції
Нової української школи якості середньої освіти і так
далі», — підкреслив Володимир Гройсман.
За матеріалами kmu.gov.ua

Яку українську продукцію купують за кордоном і
які перспективи експорту у 2017 році?

Український експорт у 2016 році продовжив падіння, однак істотно уповільнивши свій темп. З одного боку, Росія
досі є ключовим споживачем українських товарів і послуг. Та й ціни на світових ринках в минулому році були не
настільки сприятливі. Delo.UA аналізувало, яких тенденцій варто очікувати українським експортерам у поточному році.

Експортна виручка від реалізації українських товарів
скорочувалася протягом останніх чотирьох років.
Останні ж два роки були найболючішими для бізнесу,
який працює на закордон. Адже українські підприємці
«добровільно-примусово» почали скорочувати свою
присутність на своєму найбільшому ринку — в Росії
та ще зіткнулися і з транзитними проблемами в інші
країни через позицію нашого східного сусіда. Тому-то
багатьом довелося, по-перше, знаходити інші ринки для
української продукції і послуг, підвищуючи при цьому
їх якість. А по-друге, шукати інші і часто дорожчі шляхи
для перевезення своєї продукції в Азію. Товарна виручка
впала з $53,9 млрд. у 2014 р. до $36 млрд. в 2016 р., а надходження від експорту послуг за підсумками 9 місяців
минулого року знизилися на 3% — до $6,97 млрд.
Експортні стовпи. Минулий рік не приніс
несподіванок. Основними експортерами товарів були
підприємства аграрної та харчової промисловості,
металургії, а також машинобудування. За даними
Агентства індустріального маркетингу, експортна
виручка перших склала $15,2 млрд., або 42%, других —
$8,3 млрд., або 23%, а третіх — $4,2 млрд., або 12%.
Також український бізнес виручив значні суми

від реалізації транспортних послуг — $3,77 млрд.
за підсумками трьох кварталів 2016 р., а також
телекомунікаційних, комп’ютерних та інформаційних
послуг — $1,16 млрд. за той же період. Сировина і
раніше займала більше половини українського експорту
товарів і послуг.
Хоча в структурі зовнішнього продажу, за словами
головного економіста Dragon Capital Олени Бєлан, за
останні роки відбулися істотні зміни. «Агропромисловий експорт тепер приносить третину експортного
виторгу, хоча п’ять років тому його частка не перевищувала 15%. При цьому експорт зерна займає 13%, решта
— це харчові продукти, наприклад, соняшникова олія,
яка забезпечує близько 8% валютної виручки. А ось питома вага металургії за цей час знизилась з 26% до 18%»,
— говорить Бєлан. Ціни на пшеницю і кукурудзу знижувалися в другій половині минулого року, розповідають
в Dragon Capital. «Пшениця подешевшала на тлі сприятливих погодних умов і зростання очікувань світового
врожаю. Це призвело до зниження середньорічної ціни
на 15%. Вартість кукурудзи в середньому за рік опустилася лише на 5% завдяки сплеску цін на початку
року», — пояснює Олена Бєлан. Ціни на чорні метали
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в середньому за рік зменшилися на 4,6%. Така динаміка
спостерігалася через вихід на світовий ринок виробників
металу з Китаю та Індії.
«Державна політика Китаю зараз спрямована на
підтримку експортерів металопродукції. Приблизно така ж торгова політика і у Індії. Тобто, дешева
металопродукція, в основному невисоких переділів,
ринула на близькосхідний, африканський і азіатський
ринки. Це відобразилося на цінах, які почали знижуватися», — пояснює Олександр Шейко, проектний менеджер Агентства індустріального маркетингу. Ось чому в
минулому році виручка від експорту металів скоротилася на 10,3% — до $7,25 млрд. «Надходження знизилися
в першу чергу тому, що впав попит і ціни на основні види
металопродукції, які експортує Україна. Перш за все, на
квадратну заготовку, гарячекатаний лист, арматуру і катанку», — підкреслює Олександр Шейко.
Лідери. У 2016 також значно — на 73,6% — до $ 277
млн. — виріс експорт цукру і кондитерських виробів.
Встановити рекорд за обсягами поставок цукру Україні
вдалося завдяки неврожаю в Бразилії та Індії, девальвації
гривні, через що знизилася вартість українського продукту в доларовому еквіваленті, а також зростанню виробництва. Український цукор вперше потрапив на ринки Шрі-Ланки, М’янми, Афганістану, Сомалі, Ефіопії,
Південно-Африканської республіки, Македонії, Судану і
Китаю. Тому в 2017 році навіть запланували збільшення
площ під буряк.
У 2017 р. виробники мають намір нарощувати виробництво. За словами аналітика сировинних ринків і
сільського господарства асоціації «Укрцукор» Василя
Долинського, український цукор стає все привабливішим
завдяки дефіциту цукру на світовому ринку, а також його
8
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здешевленню через девальвацію гривні. Українські виробники цукру, за його словами, інвестують в розвиток
своїх підприємств, розширюють земельні банки і купують нові потужності. Проте, після зростання цін на цукор на 37,8% в минулому році, за прогнозами Bloomberg
у 2017 очікується їх зниження на 7,1%. Адже обсяги
його постачання з Бразилії зростуть, а у Східній Європі
зафіксовано рекордні врожаї.
Поставки ж овочів зросли на 62,8% — до $144 млн. За
даними МЕРТ України вони нарощувалися в першу чергу за рахунок зростання присутності в ЄС.
У свою чергу, експорт масла й жирів виріс на 22%
до $3,5 млрд. через високий попит і сприятливу цінову
кон’юнктуру. Таким чином, поставки масла і жирів в минулому році практично відновилися до рівня 2014 р. Але
в географії поставок відбулися деякі зміни. Підприємці
істотно наростили експорт у європейські країни —
Іспанію, Італію, Нідерланди, Францію, а також у Китай, скоротивши при цьому присутність в Індії, Ірані,
Туреччині, Білорусі, Єгипті, Судані.
Аутсайдери. У 2016 році значно впав експорт
котлів, двигунів і насосів, продуктів неорганічної хімії,
послуг залізничного транспорту, добрив, а також
телекомунікаційних послуг. Причина такого різкого
падіння досить передбачувана. Одним з основних
споживачів цих товарів і послуг є РФ, яка останні два
роки скорочує імпорт з України, а також обмежила рух
транспорту між країнами.
Крім того, минулого року на 39,5%, або до $300
млн. скоротилися валютні надходження від продажу
добрив. Адже в останні роки скоротилося їх виробництво через простої і зупинки заводів, розташованих,
зокрема, на Донбасі. Крім того, деякі з підприємств

переорієнтувалися на споживання всередині України.
Ще одним важливим чинником було падіння світових
цін на добрива.
Тенденції на 2017 рік. Те, що відбуватиметься
з українським експортом у 2017 і наступних роках,
багато в чому залежить знову-таки від Росії, але також і від Єгипту, Польщі, Туреччини, Італії, Китаю,
Індії та Німеччини, які разом імпортують понад 40%
українських товарів. При цьому експорт до трьох з цих
країн минулого року впав більш, ніж на 25%.
У 2016 р. відбулося кілька важливих змін, які
можуть позитивно позначитися на українському
експорті, звертає увагу економіст Павло Ільяшенко.
«Несподівано в другій половині року темпи зростання
світової економіки почали прискорюватися. І що важливо, помітно пожвавилося машинобудування. Індекс
Global Manufacturing PMI досяг 34-місячного максимуму за підсумками грудня. Тобто, в цей раз прискорення світової економіки не настільки примарно, як було
раніше» , — підкреслює Ільяшенко.
Другий важливий фактор, на думку економіста, це
зміна політичного тла. На його думку, ринки готові робити ставку на зростання держвидатків, особливо на
інфраструктуру. Тому і буде зростати попит на сировину, а відповідно вгору підуть і ціни.
«Вперше з 2011 року світова економіка повинна допомогти українській економіці зростати, а не чинити
негативний вплив. Зовнішня кон’юнктура повинна бути
позитивною для обох секторів (металургії та АПК —
Ред.), Але більше позитиву має отримати саме сільське
господарство, де ціни ще не встигли «переварити» перспективи зростання попиту», — прогнозує Ільяшенко.
У свою чергу, в Агентстві індустріального маркетингу

відзначають, що для металургії у 2017 році можливі два
сценарії — стабільності і розвитку. «Сценарій умовно
«зі знаком мінус» передбачає, що ситуація на світових
ринках суттєво не зміниться. Це дозволить українським
металургам зберегти обсяги експорту на рівні 2016 року
з похибкою +/— 2%. Крім того, можливе підвищення
цін, яке не перевищить 10-15% в порівнянні з минулим
роком «, — стверджує Олександр Шейко.
При позитивному результаті багаті країни в 2017/18
рр. зважаться здійснювати масштабні інфраструктурні
проекти, що призведе до зростання споживання
продукції металургії. Дефіциту пропозиції, природно,
не буде, але можливе підвищення цін в межах 20-25%,
яке матиме сезонний характер. Крім того, тенденція зростання цін на необхідну для виробництва сталі сировину також «підстьобне» ціни на готову продукцію», —
прогнозує Шейко.
Динаміку цін на сталь і руду в поточному році визначатиме економічна політика Китаю, вважають в
Dragon Capital. «Поки очікування зводяться до того, що
економічна політика підтримуватиме високий попит на
сталь всередині Китаю. А, значить, світові ціни на сталь і
руду залишаться високими», — розповідає Олена Бєлан.
Ще однією статтею валютних надходжень в країну є
експорт транспортних, а саме трубопровідних, послуг.
І якраз тут Україна значною мірою залежить від позиції
Росії. Адже РФ, а саме «Газпром», є хоч і не єдиним,
але ключовим споживачем українських трубопровідних
послуг. Проте в 2017 році очікувати суттєвого падіння
не варто, адже договір про співробітництво між
російським газовидобувником і українським «Нафтогазом» діє до кінця 2019 року. Що буде з експортними
надходженнями за цією статтею через три роки, прогно-
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зувати складно. Проте в «Нафтогазі» і «Укртрансгазі»
розраховують підписати новий контракт з «Газпромом», але цього разу на інших умовах. А ось українські
ІТ-експортери впевнені в безхмарному майбутньому
і оптимістичні на рахунок зростання цього сектору в
2017 р. і наступних роках. «За відсутності внутрішніх
і зовнішніх економічних потрясінь галузь продовжить
зростання приблизно на 15-20%. Згідно з прогнозами
PwC, які підготовлені за результатами минулорічного
дослідження українського ІТ-сегмента, аутсорсинг може
подвоїти експортну виручку до 2020 року, досягнувши
$5,2 млрд, з відповідним зростанням кількості робочих
місць у галузі», — прогнозує голова ради директорів
SoftServe Ярослав Любінець. Проте можна побачити
і більш стрімке зростання ІТ-сектору в цілому і експорту зокрема, упевнений керуючий директор GlobalLogic
в Україні Ігор Біда. Для цього, на його думку, потрібно
додатково простимулювати зростання галузі — зробити
фіскальну і регуляторну політику держави більш передбачуваною, провести реформу освіти, поліпшити умови
захисту інтелектуальної власності.
Розширення ринків. У Мінекономіки привселюдно
говорять, що Євросоюз сьогодні є основним торговим
партнером України. Частка експорту товарів до країн
ЄС за підсумками 11 місяців 2016 року становила 37,3%.
Проте, за рік частка постачання у ЄС зросла приблизно на 4,4%, тоді як в СНД знизилася на 27%. Лідерами
10
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експорту в Євросоюз є продукція аграрної та харчової
промисловості, а також недорогоцінні метали та вироби
з них. При цьому в Українському клубі аграрного бізнесу
відзначають, що минулого року Україна збільшила темпи і обсяги закриття квот безмитних поставок в ЄС.
Повністю були використані квоти на експорт меду, цукру, круп, борошна, солоду і пшеничної клейковини, оброблених томатів, виноградного і яблучного соку, зернових і м’яса птиці.
Крім того, в минулому році підприємці почали
вперше використовувати квоти на безмитний експорт
обробленої продукції з молочних вершків, обробленої
продукції з зернових і грибів. «Для тих, хто ще не освоїв
цей напрямок, вихід на нові ринки потребує інвестицій
в ребрендинг, маркетинг, просування свого товару»,
— підкреслює Олена Бєлан — головний економіст
DragonCapital. Джерела фінансування таких інвестицій,
на її думку, поки залишаються малодоступними.
© Анатолій МАРУЩАК Weekly Digital Magazine № 173
від 29.01.2017
За матеріалами delo.ua
© Ірина Гудзь

КРТПП ОБРАНО ПАРТНЕРОМ ЄБРР В ПРОЕКТІ
СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ

13 грудня 2016 року, на відкритті регіонального
представництва ЄБРР у Харкові, оголосили партнерів,
на базі яких буде створено мережу центрів підтримки
бізнесу в рамках Ініціативи EU4Business.
Партнерів обирали на конкурсній основі. Тривав
конкурс з липня 2016 року. КРТПП взяла участь у бізнесзустрічі з представниками ЄБРР в Одесі, успішно пройшла
співбесіду в Києві і серед багатьох претендентів виборола
право стати партнером ЄБРР в нашому регіоні.
Центри почнуть функціонувати у першій половині
2017 року в 15 населених пунктах по всій країні. Вони
відповідатимуть за покращення обізнаності МСБ щодо
тих можливостей, що існують у рамках ініціативи,
та виконуватимуть функцію головних контактних пунктів
для малого бізнесу з усієї країни.
Президент КРТПП Ірина Саєнко, яка взяла участь
у цьому заході у Харкові, висловила вдячність експертам Палати Олександрі Ратушній та Олегу Хмуренку
за професійно підготовлений відповідний пакет документів та сумлінну працю протягом конкурсу.

Довідка. Європейський банк реконструкції
та розвитку (Євробанк, ЄБРР, англ. European
Bank for Reconstruction and Development) —
міжнародний фінансово-кредитний інститут, який надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для
проведення ринкових реформ, активного інтегрування економік цих країн у міжнародні господарські зв’язки. ЄБРР – найбільший
інвестор в Україні. Банк надає підтримку в
різних сферах і галузях, приділяючи особливу
увагу фінансовому сектору, а також малим
і середнім компаніям. До пріоритетних для
ЄБРР напрямків також відносяться сільське
господарство та інфраструктура, в тому
числі, транспорт, електропостачання та
телекомунікації.
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Звіт про роботу Палати за 2016 рік
представили під час засідання Ради
КРТПП 31 січня 2017 року.
Підбиваючи підсумки 2016 року,
президент КРТПП Ірина Саєнко наголосила на тому, що основною метою
колективу КРТПП, як і раніше, була
допомога бізнесу регіону якомога легше адаптуватися до постійної зміни
зовнішніх умов ведення бізнесу, правил гри та кон’юнктури ринку, а також
допомогти компаніям у вирішенні
господарських питань та знайти
можливості для розвитку бізнесу.
В цілому, 2016 рік команда КРТПП
присвятила запровадженню нових інструментів у сфері сприяння
зовнішньоекономічній та інвестиційній
діяльності, навчанню та захисту
інтересів підприємців.

12

|

ЗОВНІШСЕРВІС

●

1-2017

ЗОВНІШСЕРВІС

●

1-2017

|

13

ГОЛОВНІ НОВОВВЕДЕННЯ 2017 РОКУ

З 1 січня вступили в силу
нові закони, деякі з яких
несуть українцям нові
витрати, скасування пільг,
а інші — підвищення
зарплат

1. Платні телеканали

3. «Мінімалка» 3200

1 січня 2017 року вступив у силу Закон України «Про
внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо уточнення умов розповсюдження
програм телерадіо-організацій у складі універсальної
програмної послуги)». Медіагрупи тепер можуть вимагати з операторів платного телебачення плату за мовлення каналів в їх мережах і вже оприлюднили свої розцінки,
але, правда, не всі провайдери готові їм платити.

2. Нова пенсійна система
Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» запустилася накопичувальна система виплати пенсій: кожен українець віком
до 35 років буде відраховувати частину своєї зарплати
на майбутню старість. Такі відрахування акумулюються
на індивідуальному рахунку і скористатися ними можна
буде тільки після виходу на пенсію.
При цьому протягом п’яти років (з 2017 по 2022
рік) відсоток відрахувань поступово зросте з 2% до 7%.
Надалі цей відсоток буде залишатися незмінним. За рік
планується залучити близько 5 мільярдів гривень.
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З Нового року набрав чинності законопроект
№5130 «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України», згідно з яким мінімальна заробітна плата
підвищується до 3200 грн.
При цьому протягом всього 2017 року розмір
мінімальної заробітної плати вже не буде змінюватися
в залежності від перегляду прожиткового мінімуму.

4. зростає зарплата робітників бюджетної сфери
З 1 січня 2017 року посадові оклади вчителів підвищуються на два тарифних розряди — тобто, на 50%. Таким
чином, зарплата вчителя вищої категорії, якого відносять
теперь не до 12, а до 14 розряду, з 1 січня складає від 5266
грн. до 6841 грн. Вчителі без категорії тепер отримують
від 3960 грн. до 4853 грн.
До того ж, зростає зарплата лікарів — на 30%. Іншим
бюджетникам підвищують зарплату на суму до 30%.

5. Нова ставка єдиного податку
З 1 січня 2017 року в Україні змінюється ставка
єдиного податку. Головна зміна, яку було внесено

до Податкового кодексу України, — ставка
єдиного податку для першої групи залишається
на рівні 10%, але відв’язується від мінімальної
заробітної плати і прив’язується до прожиткового
мінімуму, встановленого на 1 січня. Таким чином,
підприємцям
потрібно
платити
за
місяць
до 154,4 гривень.
Для другої групи залишаються фіксовані ставки
у відсотках від розміру мінімальної заробітної плати,
але виросте сама сума — 640 гривень (20% від 3200 грн.)
По третій групі також методологія не змінилася —
процентні ставки залежать від доходів. У платників ПДВ
залишається 3%, у неплатників — 5%.

6. Друга хвиля е-декларування
За ініціативою Національного агентства з питань
запобігання корупції (НАПК), починаючи з 1 січня
розширюється коло суб’єктів е-декларування. Зокрема,
директори шкіл, ректори вузів та їх заступники також
мають подавати е-декларації, як керівники навчальних
закладів державної та комунальної форми власності.
30 жовтня 2016 року завершився перший етап
подання е-декларацій українськими чиновниками.
У другу хвилю е-декларування потрапляє ширше коло
посадових осіб, у тому числі начальники
планово-господарських, фінансових відділів і служб,
завідувачі складами, магазинами, майстернями, ательє,
їх заступники, керівники відділів підприємств, відомчі
ревізори і контролери.

7. У аграріїв тепер немає пільг
Згідно з Податковим кодексом з 1 січня 2017 року всі
аграрії переходять на загальну систему оподаткування —
спецрежим ПДВ для галузі скасовується.
У той же час дотації на сільське господарство в 2017
році збільшуються вдвічі і складають 5,5 млрд. грн.
У 5 разів зростає бюджет Міністерства аграрної політики
і складає 7,4 млрд. грн.

8. Скасований пенсійний збір під час купівлі валюти
Починаючи з 1 січня, скасовується 2% пенсійний
збір під час купівлі готівкової валюти для громадян.
Про це йдеться в законопроекті №5132 «Про внесення
змін у Податковий кодекс України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень в 2017 році».

9. Знизяться ціни на деякі ліки

за рахунок держави вартості ліків в бюджеті
на 2017 рік передбачено 500 млн грн, ще 632 млн. грн. закладено на відшкодування вартості інсуліну.
Крім того, в 2017 році державне фінансування
програми з протидії епідемії ВІЛ зросло на 132%. Це
означає, що країна зможе досягти безпрецедентного
результату для України — 101 000 українців з ВІЛ
отримають лікування АРВ-терапією (ліки видаються
державою безкоштовно і хоч і не вбивають
вірус ВІЛ, але уповільнюють розвиток хвороби,
а також її поширення, завдяки чому ВІЛ-інфіковані люди
можуть жити нормальним життям).

10. Акцизи на алкоголь, сигарети і паливо
У бюджеті на 2017 рік передбачено підвищення акцизів на сигарети і алкоголь. На сигарети специфічна ставка
склала 40%, а адвалорна ставка залишилася без змін.
На алкогольні та слабоалкогольні напої податок зріс
на 20%, кріплені та ігристі вина — на 12%.
У компанії Imperial Tobacco вже підрахували, що при
таких ставках середньостатистична пачка сигарет подорожчає в середньому на 3,5 грн. Горілка подорожчає на
ті ж 20%, а пиво і вино — на 10-15%, вважають експерти.
Важливою податковою новацією є також відміна
так званого роздрібного акцизу з нафтопродуктів.
Тепер ставка з роздрібних продажів закладена в загальні податки на паливо. Відповідно, з 1 січня 2017 року
на бензин введена ставка 213,5 євро/1 тис. л, скраплений
газ — 52 євро/1 тис. л, що приблизно в 1,5 рази більше,
ніж у минулому році.
Але головне — депутати прибрали «плаваючий»
акциз на дизельне паливо. Зараз ставки варіюються
від 97 євро до 125 євро/1 тис. л у залежності від якості
палива. Постачальники платять більше за «брудний»
дизель рівня Євро-2 і менше за паливо Євро-5.
Тепер усім встановили єдиний акциз — 139,5.
«Тепер же мало того, що всі дизельне паливо зросте
в ціні (приблизно на 1 грн./л при збереженні поточного
курсу долара), так імпортерам ще й буде невигідно
завозити продукцію більш високих екологічних
стандартів, отже, варто очікувати загального погіршення
якості», — прогнозує керівник спеціальних проектів
НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев.
Джерело: https://strana.ua/articles/analysis/47409glavnye-novovvedeniya-2017-goda.html

З 1 січня держава починає регулювати ціни на деякі
ліки, зокрема, на препарати проти серцево-судинних
захворювань, цукрового діабету II типу та бронхіальної
астми, що має забезпечити зниження цін на них.
Так, Кабмін встановлює граничні ціни (верхня межа цін)
на ці ліки на рівні не вище, ніж у сусідніх країнах (Польщі,
Латвії, Словаччини, Угорщини, Чехії). На відшкодування
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ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
— ПОМІЧНИК ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ
В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЗДІЙСНЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ
ПІДРОЗДІЛ ДЕРЖАВНОЇ
РЕГУЛЯТОРНОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ (ДРСУ), ДІЯЛЬНІСТЬ
ЯКОЇ СПРЯМОВАНА НА
ПОКРАЩЕННЯ БІЗНЕССЕРЕДОВИЩА В КРАЇНІ,
ЗАХИСТ ПРАВ ТА СВОБОД
ПІДПРИЄМЦІВ В РАМКАХ
МОЖЛИВОСТЕЙ, НАДАНИХ
КОНСТИТУЦІЄЮ ТА
ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ

Служба є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Її основні завдання:
— реалізація державної регуляторної політики, політики з питань
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування
та дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
— координація дій органів виконавчої влади, інститутів громадян16
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ського суспільства і підприємництва
з питань дерегуляції господарської
діяльності.
Як спеціально уповноважений
орган з питань ліцензування та дозвільної системи ДРСУ:
— здійснює нагляд за дотриманням законодавства дозвільними
органами, органами ліцензування,
а також надає роз’яснення щодо
його застосування;
— видає розпорядження про
усунення порушень законодавства;

— забезпечує роботу експертно-апеляційної ради;
— здійснює методичне забезпечення діяльності дозвільних органів і адміністраторів.
Служба узагальнює практику застосування законодавства з питань
державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності;
здійснює заходи щодо оптимізації кількості функцій державного
контролю, які виконуються органами виконавчої влади, вносить в

установленому порядку пропозиції
щодо їх скорочення та усунення дублювання.
В межах повноважень, передбачених законом, ДРСУ може брати
участь у планових та позапланових заходах державного нагляду
(контролю), які проводяться іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними
органами, державними колегіальними органами, органами місцевого самоврядування.
Кодексом України про адміністративні порушення та Кодексом
адміністративного
судочинства
України чітко встановлено повноваження Державної регуляторної
служби щодо складання протоколів
про адміністративні правопорушення на посадових осіб державних органів у разі порушення ними
законодавства з питань державного
нагляду (контролю), ліцензування
та дозвільної системи у сфері господарської діяльності.
В сфері реалізації державної регуляторної політики Служба, серед
іншого:
проводить експертизу проектів законодавчих та нормативно-правових актів, які регулюють
господарські та адміністративні
відносини між органами влади та
суб’єктами господарювання (регуляторних актів); приймає рішення
про погодження таких проектів
або про відмову в їх погодженні;
проводить експертизу регуляторних актів органів виконавчої

влади різного рівня. У разі виявлення під час експертизи порушень —
приймає рішення про необхідність
усунення виявлених порушень;
вживає в межах повноважень,
передбачених законом, заходів до
захисту прав та законних інтересів
суб’єктів господарювання, порушених унаслідок дії регуляторних
актів.
Велика кількість регуляторних
актів приймається на місцях. Це
питання встановлення місцевих податків і зборів, благоустрою населених пунктів, правил поводження
з домашніми тваринами, встановлення методики розрахунку орендної плати за комунальне майно
тощо.
З метою контролю за процесом
регуляторної діяльності органами
місцевого самоврядування Службі
надано повноваження щодо аналізу проектів рішень, внесених для
прийняття місцевими радами, та
підготовки зауважень і пропозицій
до них. Відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» подання
таких проектів регуляторних актів
до ДРСУ є обов’язковим.
Служба повинна забезпечити
врахування громадської думки під
час формування та реалізації державної політики з питань нагляду
(контролю) у сфері господарської
діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської
діяльності.

Але без співпраці з людьми, що
займаються господарською діяльністю, ці повноваження залишаться
лише прописаними на папері. Підприємці, які кожен день відчувають
на собі дію регулюючого законодавства, повинні активно включатися в процес дерегуляції, захисту
своїх прав та свобод, інформування ДРСУ про невідповідність законодавству вимог органів влади,
неякісну (а іноді навіть злочинну)
діяльність посадових осіб.
Державна регуляторна служба
України завжди готова до співпраці
з представниками бізнесу в частині
формування сприятливого підприємницького середовища, захисту їх
прав, скасування неефективних регуляторних актів та недопущення
прийняття нових, що порушують
права та свободи підприємців.

ДЛЯ ДОВІДКИ:
Державна регуляторна служба України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна 9/11;
Офіційний сайт: www.dkrp.gov.ua;
е-mail: inform@dkrp.gov.ua
Сектор ДРС у Кіровоградській області: 25006, м. Кропивницький, а/с 7/23;
завідувач сектору — Оніщенко Наталія Аркадіївна, тел.: 050-915-62-89,
097-259-99-17, е-mail: kr-dsrpp@ukr.net;
головний спеціаліст сектору — Ратушна Оксана Михайлівна,
м.т.: 066-524-75-51, е-mail: ratushna_om@ukr.net
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КОМАНДА GOOGLE ВІДКРИВАЛА БІЗНЕСМЕНАМ
ОБЛАСТІ МОЖЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТУ
Наприкінці 2016 року
в Кіровоградській РТПП
пройшов семінар на тему
розвитку бізнесу в інтернеті
Учасниками заходу стали 150 представників
підприємств, організацій та навчальних закладів
області.
Програма
семінару
передбачала
ознайомлення
аудиторії
з
поведінкою
користувачів
та інтернет-трендами, основними елементами успіху
веб-сторінки, історіями успіху агентств, а також персональні консультації та перевірку мобільності веб-сайтів.
Представники команди Google навели аудиторії
дані щодо поведінки інтернет-користувачів, актуальну
статистику й тренди поточного року в Україні та успішні
приклади просування бізнесу в мережі інтернет.
Крім
того,
учасники
заходу
дізналися,
як привабити нових клієнтів через мережу
інтернет, як відстежувати ефективність рекламних
онлайн-кампаній та які інструменти інтернет-маркетингу
підходять конкретному бізнесу.
Також під час семінару бізнесмени області мали можливіть отримати консультацію провідних маркетингових
агентств, обговорити можливі стратегії просування свого
бізнесу онлайн та протестувати свій сайт на предмет його
ефективності.
Семінар пройшов в рамках програми цифрового перетворення Кіровоградської області від компанії Google.
Результати програми, основною метою якої
було підвищення інвестиційної привабливості
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регіону
за
допомогою
сучасних
інтернетінструментів, представили 1 грудня 2016 року
в облдержадміністрації.
В рамках програми реалізували проекти, пoв’язaні
з розвитком туризму та залученням інвестицій. Зoкремa,
створили сайт «Мандруй Кіровоградщиною». За його
допомогою можна плaнувaти подорож областю.
Потенційні інвестори можуть знайти необхідну
інформацію на ще одному сайті, розробленому
в рамках програми. Його назва: «Інвестиційна мапа
oблaсті».
Крім тoгo, команда Google представила сайт, присвячений обласному центру. Тепер з допомогою «Історичної»
шанувальники історії зможуть здійснити віртуальну
екскурсію містом, a також відкрити для себе багато
нового й цікавого.

Кращих юних бізнес-стратегів
визначили в обласному центрі

У КРТПП завершився очний етап ІІ міського бізнес-турніру для учнів 8-11 класів
«Стратегія фірми», в результаті якого стали відомі імена учнів, які представлятимуть
місто на Всеукраїнському рівні
Очний етап турніру тривав з 9 по 11 лютого 2017
року. Кращих визначали з-поміж 22 учнів-фіналістів з 9
загальноосвітніх закладів обласного центру, які успішно
пройшли заочний тур.
За словами організаторів, взяти участь в турнірі
цього року отримали можливість й наставники юних
бізнесменів. Змагання серед вчителів проходили окремо.
10 найкращих відзначили під час церемонії нагородження переможців очного етапу.
Згідно з умовами турніру за допомогою бізнессимулятора ViAL+ кожен учасник створив власну
тренінгову компанію з виробництва молочної продукції.
Завдання створених учасниками компаній — конкурувати між собою протягом визначеного терміну.
Ще одним цьогорічним нововведенням стало створення учасниками рекламних роликів своїх компаній, які
можна переглянути на Youtube-каналі турніру (Міський
бізнес-турнір у м. Кропивницький). Автори найкращих
робіт отримали призи від організаторів турніру.
Змагання складалося з 20 періодів по 20 хвилин. Один
період у віртуальному середовищі відповідав періоду в
один квартал в реальному світі. В останній день очного
етапу в КРТПП пройшли чотири завершальні періоди
змагань етапу. Юні стратеги поводили себе, як справжні
бізнесмени: вели переговори, укладали угоди тощо.
За перебігом змагань особисто спостерігав генеральний директор Компанії інтелектуальних технологій
Віталій Паздрій.
Після змагань, поки організатори визначали кращих,

віце-президент КРТПП Олег Хмуренко ознайомив
учасників турніру з роботою Кіровоградської РТПП,
яка не перший рік служить мостом між бізнесом та владою, а також повідомив, що майбутні бізнесмени можуть звертатися зі своїми ідеями до експертів КРТПП
за методичною допомогою.
За результатами очного етапу турніру визначили переможців, які представлятимуть місто на
Всеукраїнському турнірі. Третє місце посіла Аліна
Пахаєва з колегіуму. Срібло дісталося Валентину
Болілому з четвертої школи. А переможцем став також
учень ЗОШ № 4 Денис Котов, який вже має досвід участі
у Всеукраїнському турнірі.
Крім того, вчителя і батька переможця — Ігоря Котова — визнали кращим у змаганні наставників.
Заохочувальні ж подарунки отримали всі фіналісти та
їхні вчителі. А півфіналістами Всеукраїнського турніру,
який стартує вже за тиждень, окрім трьох призерів, стали ще й учасники, що посіли четверте та п’яте місця.
Відзнаки та подарунки фіналісти та переможці
турніру отримали з рук народного депутата України Костянтина Яриніча, президента КРТПП Ірини Саєнко,
начальника управління освіти міськради Лариси Костенко та генерального директора КІНТ Віталія Паздрія.
Нагадаємо, бізнес-турнір «Стратегія фірми-2017»
в обласному центрі проходив за підтримки управління
освіти міської ради, Кіровоградської регіональної
торгово-промислової палати та народного депутата
України Костянтина Яриніча.
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Центр підтримки експорту
Робота Кіровоградської РТПП в напрямку
активізації
сприяння
зовнішньоекономічній
діяльності українських підприємств була у 2016 році
сконцентрована в «Центрі підтримки експорту».
Усвідомлюючи необхідність комплексного підходу
в організації роботи українського бізнесу на
міжнародній арені, в організації роботи Центру були
започатковані якісні зміни.
Так, основним критерієм було визначено
необхідність надання комплексної практичної допомоги за принципом «Єдиного офісу для бізнесу»
шляхом розробки покрокового алгоритму дій з метою
спрощення інтеграції українських підприємств на
міжнародних ринках.
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Prozorro

Cфера державних закупівель у нашій країні
продовжує постійно змінюватися та вдосконалюється з
метою приведення її до найкращих світових практик.
Нині в Україні створено нормативно-правову та
інституційну базу для проведення торгів в електронному форматі. Закон України "Про публічні закупівлі"
передбачає, що придбання товарів, робіт і послуг може
здійснюватися замовниками лише із застосуванням двох
конкурентних процедур - відкриті торги і конкурентний
діалог, а також однієї неконкурентної - переговорної
процедури закупівлі. Поряд з цим, замовникам надане
право використовувати електронну систему закупівель
для придбання необхідних товарів, робіт і послуг за
спрощеною допороговою закупівлею, якщо вартість
таких закупівель не перевищуватиме межі, встановлені
ст.2 профільного Закону.
Протягом багатьох років Кіровоградська РТПП не
стояла осторонь процесів реформування державних
закупівель. З метою підтримки учасників закупівельного
процесу ми надаємо наступні види послуг:
1. Навчання
фахівців,
відповідальних
за
організацію та проведення процедур закупівель для
замовників торгів, яке передбачає розгляд усього процесу закупівельної діяльності від планування до виконання
договору.
2. Навчання представників бізнесу алгоритму
участі у торгах на закупівлю товарів, робіт і послуг в
електронній системі закупівель ProZorro.
3. Надання інформаційно-консультаційних послуг
щодо планування закупівель.

4. Експертиза документів замовника по проведенню будь-якої процедури закупівлі на предмет
її відповідності нормативно-правовим актам у сфері
закупівель.
5. Експертиза тендерної пропозиції на предмет
відповідності вимогам, встановленим замовником, зокрема в тендерній документації.
6. Надання
експертних
висновків
про
середньоринкові ціни, які можуть використовуватися як
при плануванні закупівель, так і при внесенні змін до договору, укладеного за результатами торгів та пов’язаних
зі зміною ціни.
7. Документальний супровід торгів на закупівлю
товарів, робіт і послуг за процедурами «Відкриті торги», «Конкурентний діалог», «Переговорна процедура закупівлі».
8. Підготовка тендерної пропозиції на закупівлю
товарів, робіт і послуг за процедурами «Відкриті торги», «Конкурентний діалог», «Переговорна процедура закупівлі».
9. Складання документації або пропозиції по допорогових закупівлях.
10. Складання технічних характеристик до будьякого предмета закупівлі за ДСТУ та розробка тендерної
документації.
11. Оприлюднення інформації на веб-порталі Уповноваженого органу.
12. Переклад інформації, яка підлягає обов’язковому
оприлюдненню у випадках, передбачених частиною 4 ст.
10 Закону про закупівлі, на англійську мову.

Ми цінуємо ділову репутацію, тому гарантовано забезпечуємо
індивідуальний підхід до кожного Замовника та Учасника торгів
з урахуванням особливостей їх діяльності.
Телефон для довідок: 0522-35-18-56
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Навчання у сфері публічних закупівель
За офіційними даними ринок державних закупівель
складає близько 300 мільярдів гривень на рік. Держава
купує абсолютно все. І електронна система ProZorro
перетворила цей ринок із «клубу для своїх» на прозорий та доступний майданчик для чесного, перш за все,
бізнесу. Будь-яке підприємство може зареєструватись
в системі, подати свою пропозицію в електронному
вигляді та виграти тендер. Крім того, для постачальників
продажі через систему ProZorro вигідні ще й тому, що в
ній можна знайти покупця з будь-якого регіону країни, а
зустрічатися з усіма особисто немає необхідності.

Завдання Агентів ProZorro — навчити замовників та
учасників торгів працювати в системі. Для цього, зокрема і на Кіровоградщині, постійно проходять відповідні
лекції, семінари й зустрічі.
За навчання роботі у новій системі державних
закупівель в Кіровоградській області відповідає начальник навчального центру КРТПП Людмила Солонар.
Протягом 2017 року в КРТПП заплановані наступні
навчальні заходи з питань організації закупівельної
діяльності в системі електронних закупівель:

Тема семінару

1

Орієнтовні дати проведення заходу —
22-23 березня 2017 року, 25-26 квітня 2017
Семінари з навчання у сфері публічних закупівель «Від теорії року, 23-24 травня 2017 року, 21-22 червня
до практики»
2017 року, 28-29 серпня 2017 року, 27-28
вересня 2017 року, 25-26 жовтня 2017 року,
21-22 листопада, 14-15 грудня 2017 року

2

Семінар щодо особливостей здійснення закупівель продуктів Орієнтовні дати проведення — 22 травня
харчування в системі ProZorro
2017 року, 20 вересня 2017 року

3

Семінар для суб’єктів малого та середнього бізнесу на
тему «Допорогові закупівлі в ProZorro. Вимоги до складу
пропозиції. Порядок оскарження дій замовника»

Орієнтовна дата проведення - 19 квітня
2017 року, 23 жовтня 2017 року

4

Семінар для суб’єктів малого та середнього бізнесу
на тему «Особливості складання тендерної пропозиції для
участі у Відкритих торгів в електронній системі закупівель
ProZorro. Порядок оскарження дій замовника»

Орієнтовні дати проведення – 20 червня
2017 року, 24 жовтня 2017 року

5

Семінар щодо особливостей проведення
Відкритих торгів на закупівлю лікарських засобів
та виробів медичного призначення

Орієнтовна дата проведення –20 листопада
2017 року

6

Семінар щодо особливостей проведення Відкритих торгів
на закупівлю робіт з будівництва, капітального ремонту та
реконструкції об’єктів і споруд.

Орієнтовна дата проведення –22 грудня
2017 року

Додатково, за замовленнями, можуть бути проведені
міні-тренінги з практичних питань по роботі в
електронній системі закупівель та на авторизованих
електронних майданчиках.
Слід зазначити, що методика проведення навчання постійно вдосконалюється, і разом з теоретичними
знаннями фахівці отримують ще й практичні навички
роботи в ProZorro.
Агент ProZorro рекомендує замовникам та учасникам торгів використовувати можливості нової системи
22

Дати проведення

|

ЗОВНІШСЕРВІС

●

1-2017

та брати участь в публічних закупівлях, щоб чесно зарахувати себе до числа тих, хто отримує від цього відчутну
вигоду.
Якщо у вас виникли питання щодо порядку проведення тендерних процедур або є потреба у навчанні
фахівців у сфері публічних закупівель, просимо звертатись у Кіровоградську регіональну торгово-промислову
палату за адресою: вул. Преображенська, 79-А або за
телефоном: (0522) 35 18 56; (050) 488 44 43.

ЗОВНІШСЕРВІС

●

1-2017

|

23

24

|

ЗОВНІШСЕРВІС

●

1-2017

ЗОВНІШСЕРВІС

●

1-2017

|

25

26

|

ЗОВНІШСЕРВІС

●

1-2017

ЗОВНІШСЕРВІС

●

1-2017

|

27

Сувеніри
Кіровоградщини

представили
в обласному центрі

Зоріна Лариса Георгіївна, смт Новгородка

17 лютого 2017 року в КРТПП відбулася
виставка-ярмарок «Сувеніри Кіровоградщини»,
на якій було представлено авторські художні
вироби 45 майстрів області, а також продукцію
місцевих видавництв та рекламних агенцій.

Така масштабна виставка сувенірів на Кіровоградщині
проводиться вперше.
Захід організовано облдержадміністрацією спільно
з Кіровоградською регіональною торгово-промисловою
палатою з метою підтримки вітчизняного виробника,
популяризації народної творчості регіону, виховання
національного світогляду та патріотизму через пізнання
народного мистецтва.
Відкрили виставку заступник голови ОДА Світлана
Лобанова та президент КРТПП Ірина Саєнко.

Бондар Наталія Михайлівна, МПП «Антураж А»
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Жук Владислав Сергійович, Світловодський район

Саєнко Ірина Анатоліївна, Президент КРТПП

У своєму вступному слові Світлана Лобанова
відзначила важливість виставки в контексті розвитку туристичної інфраструктури та підвищення
інвестиційної привабливості області.
Ірина Саєнко, у свою чергу, наголосила на готовності
Палати й надалі підтримувати подібні заходи, а також
на тому, що сувенірна продукція є надзвичайно актуальною для підприємств, які планують виходити на
зовнішні ринки.
Загалом, на виставці вироби з дерева, глини, текстилю,
бісеру, скла, шкіри, лози й соломи, а також сувенірну
продукцію з символікою регіону презентували майстри
та виробники з усіх куточків області.
Крім того, на ярмарку було представлено сучасні
дизайнерські вироби, виготовлені з використанням
народних традицій та символіки декоративно-ужиткового
мистецтва, елементів різьблення, вишивки, декоративного
розпису, плетіння й ткацтва.

Зліва направо: Животовська В. Г., Лобанова С. В., Саєнко І. А.,
Майстер: Кудря Дмитро Володимирович, м. Олександрія

Лопатенко Анна Олександрівна, м. Мала Виска

Марущак Сергій Степанович, м. Кропивницький
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Романенко Олександр Дмитрович, ТОВ фірма «Аверс» ЛТД

Свої роботи з дерева у таких напрямках, зокрема,
як різьблення і деревообробка, представили вісім
майстрів. А саме: Сергій Марущак з обласного центру,
Дмитро Кудря з Олександрії, представник Олександрівки
Олег Ушаков. Світловодський район та Знам’янку у цій
секції представляли майстри Віктор Сачко та Павло
Вітряченко, а також Валентин Невкритий та Анатолій
Вакуленко відповідно. Крім того, свої вироби з дерева
представило ТОВ «Кедр» з Кропивницького.
Секцію декоративного розпису на дереві своїми
роботами прикрасили світловодське ТОВ фірма
«Аверс» ЛТД та Віолетта Величко з с. Цвітне
Олександрівського району.
Відвідувачам виставки були також представлені
гончарні вироби наступних майстрів: Олексія
Дерев’янка з Диківки Знам’янського району, Миколи
Світайла з Кропивницького та Владислава Жука
зі Світловодського району.
Текстильні ляльки-мотанки та площинні ляльки від
майстринь з обласного центру Світлани Пасашкової,
Світлани Казаєвої, Людмили Капінус, Олександри
Пренко та Діни Гетьманець були також представлені
на ярмарку.
Вироби з бісеру з Олександрії привезла на захід
тамтешня майстриня Наталія Артюхова, а техніку
декорування стрічкою показала Тетяна Смирна
з Олександрівки.
Були представлені на ярмарку й вишиті картини,
рушники та сорочки. Учасниками заходу стали Лариса

Зоріна та Тетяна Добровольська з Новгородки, Валентина Дробишевська та Віра Залізняк з Кропивницького,
а також Раїса Айвазовська зі Знам'янки.
Секції лозоплетіння та соломоплетіння на ярмарку
були представлені роботами майстрів з Долинської
та Нової Праги Олександрійського району — Сергія
Ткачова та Світлани Піскової відповідно.
Шкіряні вироби представив Володимир Яровий
з Долинської, техніку декоративного різьблення на яєчній
шкаралупі — Олександр Кравченко з Компаніївки,
техніку фріволіте — Анна Лопатенко з Малої Виски.
Свої вироби в авторській техніці на ярмарку представила Олена Ющишена з Олександрії, сувенірні вироби
з воску — Юлія Крук зі Знам’янки, власні декоративні
вироби — Микола Розсолов з Бобринця.
Секція образотворчого мистецтва була представлена двома стендами — Інни Дубосар з Дмитрівки
Знам’янського району та Василя Шевцова з Малої Виски.
Цікавинкою виставки став стенд новгородківського
миловаріння від Ольги Дигадюк.
Сувенірну та іміджеву продукцію власного виробництва на виставці-ярмарку представили кропивницькі
ТОВ «Імекс-ЛТД», МПП «Антураж»,
РА
«РІК-Медіа», ТОВ «Юнікс-С», ТОВ «КОД»
та ТОВ «Факір».
Організатори впевнені, що результатом заходу
стануть домовленості між виробниками сувенірів
та підприємствами області на виготовлення іміджевої
продукції.

Крук Юлія Миколаївна
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НОВІ ЧЛЕНИ ПАЛАТИ
ТОВ «ЮНІКС-С»
Директор — Агапутова Наталія Захарівна
тел. (0522) 27-03-44; (099) 517-25-55
E-mail: anz@ureklama.org.ua
htpp://ureklama.org.ua
вул. Гоголя, 34, кв.1,
м. Кропивницький, 25006
Рекламно-виробнича діяльність.

ФОП ДОНЧЕВСЬКИЙ О.І.
Директор — Дончевський Денис Олександрович
тел./факс (0522) 35-00-53; (067) 727-60-84
E-mail: lyual_kg@mail.ru
http://newlight.com.ua/;
http://vk.com/gallerylight
вул.Волкова, 18, корп. 2, кв.1-А
м. Кропивницький, 25028
Освітлення, лампи, люстри, провід, електрофурнітура.

ФОП БУГЕРА Ю.О.
Керівник — Бугера Юлія Олександрівна
тел. (066) 387-40-29
E-mail: y.shiptenko@gmail.com
пров. Центральний, 3/1,
вул.Хабаровська, 7,кв.173
м. Кропивницький, 25001
Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами.

ФОП ФЬОДОРОВ А.С.
Керівник — Фьодоров Артем Сергійович
тел. (050) 322-32-38
E-mail: fedorovac@mail.ua
вул.Короленка, 40, кв.7
м. Кропивницький, 25005
Ведення готельного і ресторанного бізнесу.

ФОП ТОПЧІЙ І.О.
Керівник — Топчій Ірина Олександрівна
тел. (066) 227-02-32
E-mail: vostorg-kr@ukr.net
вул.Шевченко, 50/40
м. Кропивницький, 25006
Салон краси, фітнес.

ТОВ «ТБК-БУД-КІРОВОГРАД»
Директор — Пашолок Олексій Володимирович
тел./факс (0522) 34-51-78; (067) 521-67-71
E-mail: pasholok@ukr.net
вул.Профінтерна, 73
м. Кропивницький, 25003
Будівництво.

ТОВ «МРІЯ Є»
Керівник — Чижик Інна Борисівна
тел. (0522) 27-95-21; (067) 415-55-98
E-mail: office@mriyae.com.ua
http://mriyae.com.ua/
вул. Верхня Пермська, буд. 26, офіс 6
м. Кропивницький, 25006
Виробництво верхнього одягу.

ТОВ «ФЕШН ГОЛД»
Директор — Зануда Ігор Миколайович
тел. (099) 781-47-15, (096) 258-16-40
E-mail: lux.moda@gmail.com
http:// www.zana.com.ua
вул.В.Перспективна, 84
м. Кропивницький, 25001
Розробка та виробництво верхнього одягу, оптова
торгівля одягом.

ФОП КОНОВАЛЕНКО
Директор — Коноваленко Анатолій Петрович
тел. (050) 704-58-54
E-mail: klg_divan@mail.ru
вул. В.Терешкової, 160-А
м. Кропивницький, 25006
Виготовлення меблів.

ПП «ПОЛІКОМ-ПЕЙДЖ»
Директор — Стеценко Микола Миколайович
тел. (095) 150-45-05
E-mail: glavbuh5000@mail.ru
вул. М.Конєва, 5, корп.2, кв.12
Деревообробка.
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ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»

ПМП НВФ «КІТ»

Директор Кіровоградського відділення — Бондар
Михайло Іссакович
тел. (0522) 36-66-86
факс (0522) 36-66-80
E-mail: mikhailo.bondar@pravex.ua
www.pravex.com.ua
вул. Шевченка, буд.18-А
м. Кропивницький, 25006
Фінансова діяльність.

ПП «ЧЕСЬКИЙ ДВОРИК»

Директор — Мацієв Сайд-Хусаін Адамович
тел. (0522) 35-17-10
факс (0522) 35-62-50
E-mail: contact@kit.kr.ua
http:// www.kit.kr.ua
вул. Генерала Родімцева, 87-Г
м. Кропивницький, 25011
Виробництво та продаж P.O.S. матеріалів, виготовлення
рекламного та торгового обладнання.

ПП НВЦІТ «МАКСИМАРИН»

Директор — Фабрика Володимир Володимирович
тел. (0522) 32-30-73
E-mail: vladimir.f@ukr.net
вул.Є.Маланюка,31
м. Кропивницький, 25015
Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного
харчування, оптова торгівля продуктами харчування.

ВІДДІЛЕННЯ АТ «ОТП БАНК» В М. КРОПИВНИЦЬКИЙ
Керуючий відділенням — Жосан Артем Сергійович
тел. (0522) 035-66-87, (066) 766-75-77
E-mail: artem.zhosan@otpbank.com.ua
www.otpbank.com.ua
вул. Декабристів, 6
м. Кропивницький, 25006
Банківські послуги.

Приватне підприємство Науково-виробничий центр з
інноваційними технологіями
Директор — Ярощук Ігор Едуардович
тел. (0522) 56-70-47, 56-35-77
E-mail: yaroshchuk-t@yandex.ru,
yaroshchuk-i@yandex.ru
www.maximarin.com
вул.Таврійська, 9, а/с 103
м. Кропивницький, 25014
Торгівля, сільське господарство.

Міжнародна агропромислова виставка
з польовою демонстрацією техніки
та технологій

20, 21, 22, 23

ВЕРЕСНЯ 2017
Кіровоград, Україна
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КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ
УГОРЩИНА

УГОРЩИНА

ПОЛЬЩА

Угорський науково-дослідний інститут
«ЗКІ» пропонує українським
партнерам насіння овочів власного
виробництва (перець, помідори, кавуни,
дині, огірки, цибуля, горох, квасоля,
кукурудза, капуста кольрабі).
Тел.: +389 70 310301
Адреса: H-6000 Kecskemét, Mészöly Gyula
u. 6.
Tel.: +36 76/417-446
Fax: +36 76/417-446
Website: www.zki.hu

Компанія «Mega-Logistic Zrt.»
пропонує свої послуги з підготовки
проектних робіт, технічного обслуговування та ремонту електричних,
енергетичних і комунальних систем;
виміру і сертифікації систем електроніки
та захисту від блискавок; технічного
обслуговування та ремонту систем
постачання води і очистки стоків; експлуатації, технічного обслуговування і
ремонту водоочисних споруд; експлуатації і ремонту промислових систем
охолодження, електричних машин.
Адреса: 1062 Budapest, 17-19, Bajza str.
Tel.: +36-1/413-7749
Fax: +36-1/478-0013
Website: www.mega-logistic.hu

Виробник димохідних систем «JAWAR
Sp. z.o.o.» закуповує подрібнену вогнетривку глину з наступними характеристиками:
Грануляція: 0 — 0,09 mm;
Вологість: 1 — 1,2 %;
Вміст Al2O3: min. 35%;
Вміст SiO2: 55-65%;
Вогнетривкість: min. 175 sP
Мінеральний склад: kaolinite min 70%,
Illite max 24%, quartz max 10%.
Річна потреба — близько 1000 т.
Tel.: +48 606 460 851
E-mail: pawel.jarzynski@jawar.com.pl
Website: www.jawar.com.pl

УГОРЩИНА
Угорська компанія «Pilze Nagy»
пропонує українським партнерам
інноваційну, поновлювану, екологічно
чисту розробку комплексної
агросистеми з вирощування грибів,
виробництва сільськогосподарських
культур та біогазу.
Адреса: 6000 Kecskemét, Talfája 50.
Tel.: +3676/ 502-030
Fax: +3676/ 502-034
Website: www.pleurotus.hu

УГОРЩИНА
Підприємство «FEVITA HUNGARY
Zrt.» — одне з провідних підприємств
Угорщини зі швидкого заморожування
продуктів харчування. Річний обсяг
виробництва становить більше 32 000
тонн, частка на внутрішньому ринку —
близько 22%. Компанія шукає
українських імпортерів заморожених
фруктів та овочів.
Адреса: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.
Tel.: +36 22 516 200
Fax: +36 22 315 397
Website: www.fevita.hu

БІЛОРУСЬ
Білоруська оптова компанія шукає
підприємство-постачальника
металопродукції, а саме: лист г/к
8,00*1500*6000, сталь ст3сп5; лист г/к
10000*1500*6000, сталь ст3сп5; лист
Х/К в асортименті;
будівельна арматура А3 в асортименті.
Щомісячні поставки від 100 т.
E-mail: postroimir@yandex.ru (Старовойтов Руслан Миколайович).

ПОЛЬЩА
Підприємство-виробник насіння
сільськогосподарських культур та трав
«Agronas» шукає українських партнерів.
Адреса: ul. Żeromskiego 83, 62-600
Koło
Tel.: +48 63 272 04 03
Fax: +48 63 272 10 00
Website: www.agronas.pl

ПОЛЬЩА
Компанія «EMULBIT Sp. z o.o»—
виробник матеріалів будівельної хімії
для гідроізоляції шукає партнерів в
Україні.
Адреса: ul.Sztutowska 18 A; 80-711
Gdańsk
Tel.: +48 666 034 791
Fax: +48 58 306 7174
Website: www.emulbit.pl

РУМУНІЯ
Компанія «SC ARTEGO SA» —
виробник конвеєрних стрічок
шукає покупців в Україні.
Tel.: +40 767 656 372
E-mail: corinatoma.marketing@gmail.
comWebsite: www.artego.ro
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ІСТОРІЮ «ДЗЕРКАЛЬНИКА»
ТВОРЯТЬ ЛЮДИ
За майже 70 років роботи ТОВ «Завод «Дзеркальник» пройшов шлях від артілі до сучасного
підприємства — лідера галузі регіону. І на всіх етапах існування підприємства головним його
ресурсом був колектив однодумців.

28 квітня 1948 року дзеркальний цех артілі «ХІМІК»
став самостійною артіллю, яку зареєстрували під назвою
«Червоний дзеркальник». Першим головою новоствореної артілі став Зяма Лазарович Ярошевський, а з 1952
року і аж до 1974-го артіллю керував Петро Тарасович
Драган.
У 1959 році артіль перебазувалась з приміщення
на розі вулиць Червоногвардійська та Олексіївська
(Гагаріна) на пустир по вулиці Р. Люксембург, 48А.
До будівництва першого головного корпусу дзеркального
цеху долучились всі працівники артілі.
Тоді дзеркала вироблялись за технологією посріблення, що являла собою заливку поверхні скла відповідним розчином вручну. Для обробки країв скловиробів
та виготовлення фацету (фасок) застосовувались чавунні
та піщані шайби.
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У 1960 році підприємство стало державним заводом «Червоний дзеркальник». А в 1967-69 роках була
повністю змінена технологія виготовлення дзеркал: від
посріблення перейшли до алюмінірування — методу
термічного випарювання алюмінію у вакуумі з подальшою його конденсацією на поверхні скла. Це дозволило
значно збільшити обсяги виробництва та розширити
ринки збуту продукції.
У 1981 році замість чавунних та піщаних шайб
у виробництві почали використовувати алмазні шайби,
завдяки чому значно підвищили продуктивність, розширили асортимент, зробили роботу фацетника привабливішою.
У 1980-90 роках обсяг виробництва дзеркальних
виробів досяг максимальних обсягів 184-193 тис. кв. м
за рік, 60% з яких становили дзеркала для меблів, 30% —

побутові дзеркала і 10% — дзеркала технічні.
За розробку та впровадження технології шовкотрафаретного друку на дзеркалах
у 1988-89 роках завод отримав срібну
та бронзові медалі ВДНГ СРСР та Диплом
Першого ступеня і золоту медаль ВДНГ
УРСР.
Співробітники заводу розробили й впровадили у виробництво десятки зразків
побутових дзеркал, які до цього часу користуються попитом. А географія збуту
продукції заводу охоплювала практично всі
регіони колишнього Радянського Союзу.
Тодішні успіхи підприємства пов’язують
з іменами керівників: Саєнка Олександра
Степановича, Головенка Віктора Павловича,
Сподаренка Володимира Григоровича.
Темною сторінкою в історії заводу
став загальний спад промислового виробництва в Україні в 1992-98 роках, який
негативно позначився і на ринках збуту
дзеркал.
З метою виходи з кризи у 1995 році
завод було приватизовано трудовим колективом і перейменовано в ЗАТ «Дзеркальник».
Головою правління і виконавчим директором
обрали Олександра Івановича Буйновського.
Завдяки його вмілому керівництву вдалося
зберегти спеціалістів, обладнання, а також
відновити виробництво.
За останні роки придбано та впроваджено у виробництво нове високотехнологічне обладнання для обробки
та декорування скла, а також обладнання
для виготовленню корпусних меблів.
Розроблено широкий асортимент
вітражних скловиробів та виготовлення
орнаментів під замовлення. Все це дозволило не тільки стабілізувати виробництво,
але й розширити та оновити номенклатуру
виробів.
Нині ТОВ «Завод «Дзеркальник»
виготовляє дзеркала в широкому асортименті, скло різної товщини, візерунчате
скло, вітражі, склопакети, скляні двері,
перегородки та вітрини, скляні душові
кабіни, скляні перила, огорожі та сходи,
безпечне скло-триплекс, скляні столи,
стійки для телевізорів, корпусні меблі
та торгівельне обладнання.
І що найголовніше, максимум уваги
приділяється індивідуальній роботі
з замовником та постійному підвищенню
кваліфікації співробітників, адже головний
ресурс підприємства — це люди.
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Рекламно-виробнича компанія «Юнікс-С»:
18 років на ринку

Майже два десятки років успішної роботи на ринку
зовнішньої реклами відзначає флагман вітчизняного
виробництва зовнішньої реклами — компанія
«Юнікс-С».
«Юнікс-С» є діючим членом Української Асоціації
Візуальної Індустрії, European Sign Federation,
International Sign Federation.
«Юнікс-С» — це компанія всеукраїнського
масштабу, широко представлена своїми виробами
та інсталяціями на території всієї країни. Якість нашої
продукції була відзначена численними позитивними
відгуками як українських, так і зарубіжних замовників
(Франція, Кіпр, Австрія, Італія, Бельгія та ін.). Наша
компанія займається виробництвом візуальної реклами,
а також надає широкий спектр послуг в суміжних областях
— поліграфія, POS-продукція, дизайн та моделювання.
Минулий рік для нас, як і для всього ринку зовнішньої
реклами, був непростим, однак, незважаючи на всі
очевидні складнощі, ми не просто боролися з ними,
а й розвивалися, домагаючись досить відчутних
результатів у розвитку нових напрямків бізнесу,
відкриваючи для себе нові ринкові сегменти,
підвищували ефективність роботи.
Також в 2016 році у нас відбулося істотне розширення продуктового портфеля основної діяльності
(візуальна реклама) продукцією з середнього цінового
36
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діапазону. Тепер ми можемо запропонувати замовникам
рішення різної бюджетної вартості.
Ми почали працювати з новими постачальниками
матеріалів, розширили спектр послуг, що надаємо комплексно замовникам.
Поряд з основними видами продукції, яку ми вже
не одне десятиліття виготовляємо для різних
комерційних і приватних структур, на сьогодні
ми розширили сферу послуг, що надаються
в дизайні. І якщо поліграфічний дизайн був і залишається
для нашого регіону стандартним, то нинішній замовник
більш вимогливий до комплексного підходу — фірмовий
дизайн вже включає не тільки повний пакет символіки
і поліграфічних матеріалів, брендбуків і стилістичних
гайдів, а й інтер’єрні 3D-макети.
Фахівці нашої компанії постійно підвищують
кваліфікацію не тільки практикою виготовлення широкого
спектру продукції, але й відвідують семінари і тренінги
з підвищення кваліфікації. Практично жодна новинка
індустрії не пройшла повз допитливий погляд наших
майстрів і дизайнерів. Поряд із найпрогресивнішими
здобутками індустрії, за допомогою яких швидко
і якісно наша компанія може виготовити продукцію будьякої складності, «повернулася мода» на неон. І не тільки
неон для рекламних вивісок, а й інтер’єрні дизайнерські
вироби, аналога яким за яскравістю та кутом світіння

в інших технологіях просто не існує. Жодне фото чи
відео не дасть вам того захвату, який викликає сяюче
світло неону навіть вдень в інтер’єрі.
Заходьте: м. Кропивницький, Гоголя, 34, офіс 1 —
таке краще побачити на власні очі!
У нас колосальні плани на 2017 рік. Модернізація,
розширення парку обладнання, укладення нових
контрактів з постачальниками — все це робиться для
швидшого, комфортнішого і дешевшого замовлення
у нас повного спектру продукції.
Наразі, щоб виготовити найскладніші вироби
на замовлення найвибагливіших замовників, наша
компанія має повний спектр різноманітного обладнання.
Але ми не зупиняємось на досягнутому.
Ми вдячні нашим клієнтам, які обрали нас в якості
постачальника своєї продукції і послуг, і зі свого боку
робитимемо все від нас залежне, щоб співпраця з нами
була вигідною і комфортною.
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ
В КОМПЛЕКСІ, – ДІЙСНО УНІКАЛЬНА РІЧ, ЯКА
ПРИЗВОДИТЬ ДО НЕЙМОВІРНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Впровадження енергоефективних технологій
в системах водопостачання, водовідведення
та інших технологічних процесах, які використовують насосне обладнання, а також
автоматизація та диспетчеризація інженерних та промислових систем — це основні
напрямки діяльності ПП «ГідроАвтоматизація» з міста Кропивницький

Приватне підприємство «ГідроАвтоматизація»
було створено в 2012 році та стрімко увірвалося на ринок інженерних послуг для комунальних та промислових підприємств України.
Питання реконструкцій, модернізацій, будівництва
нових систем водопостачання та водовідведення, як правило, розглядались в проектних організаціях виключно
окремими підрозділами та спеціалістами, які досліджували електричну частину, гідравлічні характеристики,
системи управління. Надалі будь-які запропоновані рішення виглядали як збірка креслень та пояснень. Проте
такий підхід не давав відповіді на питання, що стосуються економічного ефекту, очікуваного від їх впровадження та часового проміжку, протягом якого повертаються
вкладені в реалізацію цих проектів кошти.
Тож саме власна, авторська, методика «Експрес-гідро
енергетичного аналізу енергоефективності систем водопостачання та водовідведення» дозволила проводити
швидкі теоретичні дослідження діючих та нових об’єктів,
в яких експлуатуються насосні агрегати, пов’язувати між
собою всі складові формування енергетичних собівартостей прокачки рідин і, як результат, отримувати після
запроваджених рішень та виконання необхідних робіт
прогнозовані економії витрат електроенергії в межах
від 30 до 85%. При цьому економія залежить як від професійного підбору насосного обладнання та визначення
оптимальних діаметрів системи трубопроводів, так і від
правильно побудованого, за рахунок системи віддаленого
управління (диспетчеризації), алгоритму управління подачею води з різних джерел.
Саме продаж технічних рішень, а не окремих товарів,
виділяє підприємство серед загальної кількості схожих
підприємств, що працюють в галузі житлово-комунального господарства, та дозволяє спеціалістам-практикам
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виступати вже в якості експертів з підвищення енергоефективності систем водопостачання й водовідведення
для великої кількості комунальних підприємств, водоканалів, а також органів місцевого самоврядування в Україні.
Визнанням досягнень в цьому напрямку діяльності
стало запрошення директора ПП «ГідроАвтоматизація» Сергія Павловича Кареліна для співпраці зі Всеукраїнською Асоціацією сільських та селищних рад та
Спілки енергетичного сервісу України в якості експерта
з енергоефективності. Адже досвід впровадження проектів, що мали окупність інвестицій з енергозбереження
в межах від 3 місяців до 1,5 року, надає можливість багатьом зацікавленим партнерам швидко перетворювати
інвестиції в чистий прибуток.
Щоб повністю задовольнити потреби клієнтів галузі, підприємство започаткувало власне виробництво:
станцій автоматичного управління різноманітними
електроагрегатами (з прямим, плавним пуском та перетворювачами частоти), електронних мікропроцесорних
контролерів захисту та управління електроприводами.

Для потреб комунальних підприємств був розроблений автономний GSMпередавач даних, який спільно з написаною
програмою TCP-Сервера та встановленими імпульсними лічильниками рідин дозволяє віддалено контролювати витрати рідин
з контрольних ділянок, житлових будинків
та інших комунальних об’єктів.
Спільно з іншими виробниками підприємство впроваджує технології промислової абсорбційної фільтрації води та
стоків, що в рази зменшує обсяг інвестицій та енерговитрати при реалізації технологій очистки питної та стічних вод.
Постійна робота над власними розробками електронної продукції із зареєстрованою ТМ «Logic-Drive» та систем автоматизації, які мають попит серед виробників
промислового обладнання, промислових
та переробних підприємств з різними технологічними процесами, дозволяє підприємству залучати до співпраці нові галузі та
розширювати напрямки виробничої діяльності.

м. Кропивницький, пл. Дружби Народів, 3, оф.310, 313.
(522) 35-79-31, (067) 233-04-64, (095)235-70-10
www.hydro-ua.com.ua
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І АКТИВНІСТЬ –
ЗАПОРУКА УСПІШНОГО БІЗНЕСУ

У всі часи і в будь-якій країні успішність побудови бізнесу визначали енергія і творчий потенціал
людей, які його ведуть. І практично не важливі умови – вони лише можуть стимулювати або уповільнити бізнес-процес, основним фактором якого завжди були активні та цілеспрямовані люди

Запорукою успішної роботи та стабільного розвитку
підприємства «Віктор і К», одного з найбільших виробників соняшникової олії в Україні, є відповідальність
і активність. Підприємство засновано в 1992 році, коли
незалежна українська держава робила перші кроки
на шляху свого становлення. І головний вектор розвитку
компанії визначив її засновник і генеральний директор
Віктор Михайлович Король.
Протягом перших десяти років роботи ПП «Віктор і К»
пройшло шлях від виробника соняшникової олії районного масштабу до підприємства, що успішно продає
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свою продукцію на всій території України. Наступні
роки роботи дозволили в рази збільшити виробничі
потужності і диверсифікувати виробництво,
в промислових масштабах випускаючи майонези,
гірчицю, томатну пасту і соуси на томатній основі.
Підприємство зміцнило позиції на українському ринку
і почало активно експортувати продукцію до країн
ближнього і дальнього зарубіжжя.
Випуск унікальних і рідкісних для українського ринку
продуктів був предметом гордості керівника і колективу
компанії. Такими продуктами, зокрема, стали соняшнико-

ва олія холодного віджиму і майонез, що приготовлено
на основі перепелиних яєць («Європейський
на перепелиних яйцях»).
Вже у 2012 році продукція компанії була відома
в Україні під торговими марками «Королівський смак»
і «ЧУГУЕВ-ПРОДУКТ» у загальному асортименті більш
ніж 200 найменувань. Випуск продуктів харчування
в промислових масштабах зобов’язав топ-менеджмент
компанії створити дві власні акредитовані лабораторії
і сертифікувати виробництво згідно з міжнародними
стандартами.
Сьогодні підприємство є потужним українським
виробником соняшникової олії різних ступенів обробки,
соусів на майонезній і томатній основі, томатної пасти,
виготовленої з українських помідорів, смачних кетчупів,
томатних соусів і аджик, гірчиці та столового замінника
оцту.
Експорт значної частки продукції забезпечує надходження в Україну іноземної валюти, що також формує
позитивну роль роботи підприємства в національних
масштабах. Соняшникова олія і соуси поставляються
в більш ніж 30 країн світу, серед яких США, Канада,
Ізраїль, Китай, а також країни Західної і Східної
Європи, Африки та Середньої Азії. Високопротеїновий
соняшниковий шрот, що випускається компанією, також
користується попитом в країнах ближнього зарубіжжя
як цінний кормовий продукт.
ПП «Віктор і К» є стабільним роботодавцем для
більш ніж тисячі осіб і найбільшим платником податків
в Кіровоградській області.
Для забезпечення достатньої сировинної бази на

постійній основі здійснюється підтримка фермерських
господарств регіону, їх стимулювання до посіву соняшнику.
Завдяки виробництву паливних пелетів з лузги
насіння соняшнику підприємство забезпечує відносну
власну енергетичну незалежність. Опалення виробничих і складських приміщень проводиться без залучення
електрики і газу. Це також дозволяє знизити собівартість
продукції і, як наслідок, підвищити ефективність роботи
підприємства.
Активна соціальна політика керівництва проявляється
в постійній спонсорській та партнерській підтримці
молодіжного спорту, громад людей з обмеженими
можливостями та пенсіонерів. Підприємство сприяє
розвитку інфраструктури регіону, в тому числі, систематично проводить ремонт дорожнього покриття,
організовує снігоприбиральні роботи для забезпечення
безперервного транспортного сполучення.
Прогнозуючи подальше підвищення попиту на більш
дешеві види рослинних олій в світі, в 2017 році підприємство планує здійснити запуск потужностей з виробництва рафінованої соєвої олії. В результаті до і без того
широкого асортименту продукції буде додано високоякісний соєвий шрот. Підприємство вже має попередні
замовлення на цю продукцію з країн Південно-Східної
Азії.
Грамотна маркетингова політика і ставка на довгострокові партнерські відносини дозволяють відкривати
нові перспективи розвитку компанії і зміцнювати поточні
ділові контакти. Організована система комунікації вищого
керівництва і підрозділів компанії забезпечує гнучкість
і високу оперативність роботи.
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«ДОЗАВТОМАТИ»:

ОПТИМІСТИЧНИЙ ПОГЛЯД В МАЙБУТНЄ
Через два роки Кіровоградський завод дозуючих автоматів відзначатиме свій 80-річний
ювілей. Заснований в 1939 році як підприємство з ремонту вагів, завод пройшов великий
трудовий шлях

Основною, профільною продукцією підприємства
в радянські роки були промислові дозатори для виготовлення бетону, які є частиною бетонозмішувальних
вузлів та дозволяють скласти точні пропорції
інгредієнтів. Причому «Дозавтомати» були монополістом з виробництва дозуючого обладнання для бетонної
індустрії країни.
Середина 90-х була найважчим періодом в історії
заводу, пов’язаним зі стагнацією будівельної галузі.
Врятувало підприємство виробництво торгових вагів,
попиту на які сприяв бурхливий розвиток торгівлі.
Початок відродження будівельної галузі на початку
нульових років вимагав модернізації профільних виробничих потужностей. І колектив заводу, підсилившись
молодими кадрами, розпочав розробку та освоєння
нового покоління дозаторів.
Відвідування міжнародних виставок, вивчення
зарубіжної техніки, а також досвід провідних іноземних
компаній в даній галузі дозволили здійснити якісний
стрибок у розробках та вивести продукцію на сучасний
рівень.
Наступним кроком було створення сервісної служби
та запровадження послуги з монтажу, налаштування та
підготовки до пуску дозуючих комплексів. Також, окрім
вузького спектра обладнання для дозування запропонували клієнтам повний цикл обладнання, починаючи
з приймання та складування матеріалів, їх транспортування в бетонозмішувальний вузол, дозування згідно
з рецептом приготування бетонної суміші і подачу
готового бетону на технологічне обладнання для
виготовлення ЗБВ. Комплексний підхід дозволив вийти
на прибуткову роботу підприємства, впроваджувати
сучасні технології металообробки, оновити парк технологічного обладнання, впровадити систему управління
якістю продукції відповідно до стандарту ISO 9001.
За останні 15 років в портфелі замовників заводу
накопичилося понад 150 різних підприємств будівельної
галузі як в Україні, так і за її межами. Багато підприємств завдяки реконструкції, проведеній фахівцями
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заводу, отримали конкурентні переваги та стали лідерами
у своїх регіонах.
Накопичений у розробці та виробництві устаткування для бетону досвід дозволив здійснити ще один
важливий проект: у 2007 році завод почав серійне
виробництво швидкомонтованих заводів з виробництва
бетону. Лінійка бетонних заводів включає в себе установки
продуктивністю від 12 до 120 кубічних метрів бетону на
годину. Це автономні автоматичні бетонозмішувальні

установки, керовані за допомогою оригінального програмно-апаратного комплексу. Причому як програма,
так і мікропроцесорні контролери розроблені і виготовляються на заводі в обласному центрі.
Сьогодні Кіровоградський завод дозуючих автоматів — багатопрофільне підприємство. Один з напрямків
діяльності — виробництво автоматичних пелетних
опалювальних котлів. Завдяки широкому спектру котлів
— від 20 до 350 кВт — такі котли знаходять застосування
для опалення як житлових будинків, так і різних об’єктів
виробничого чи соціально-культурного призначення.
Котли від «Доз
автоматів» універсальні, невибагливі
до якості палива і працюють на пелетах з будь-якої
сировини, трісці, брикетах, відходах сільськогосподарського виробництва. Котли повністю автоматизовані
і є альтернативою газових котлів. При цьому вартість
їх набагато нижче аналогічних імпортних котлів. Крім
того, освоєно й виробництво побутових твердопаливних
котлів для населення.
У 2016 році завод вперше виготовив тестову партію
зі ста опалювальних котлів для Польщі. Якість виробів
задовольнила польських замовників, тому зараз йдуть перемовини щодо регулярних поставок наступного року.
Виходячи з досвіду отримання тепла з альтернативних
джерел, конструктори підприємства розробили зерно-

сушарку з теплогенератором, що працює на відновлювальних видах палива. Такі зерносушарки є відмінним
рішенням для середніх фермерів. Сьогодні зерносушарки
КЗС-10 виробництва заводу «Дозавтомати» працюють
у багатьох областях України. Крім зерносушарок конструкторський відділ розробив машину для очищення
зерна, яка зараз проходить польові випробування.
Номенклатура продукції підприємств не обмежується
тільки переліченими позиціями. Завод серійно випускає
фасувальні та облікові дозатори для сипких продуктів
харчування, транспортні і складські ваги, пневмокамерні
насоси для перекачування цементу, конвеєрні та шнекові
транспортери, обладнання для зерносховищ.
На заводі працює 103 людини. Це висококваліфіковані
інженери, економісти, менеджери, управлінці, робітники.
Кваліфікація співробітників, гнучкість маркетингової
політики, орієнтація на максимальне задоволення потреб
клієнтів та якісний сервіс дарують впевненість в тому,
що своє 80-річчя підприємство зустріне, демонструючи
стабільність і зростання.

Євген Ткачов, генеральний директор Кіровоградського
заводу дозуючих автоматів
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АЛЬФА-БАНК УКРАЇНА –
надійний партнер МСБ

АЛЬФА-БАНК УКРАЇНА — це великий український комерційний банк з міжнародним
капіталом, який входить в приватну інвестиційну холдингову компанію ABH HOLDINGS SA
(ABHH) зі штаб-квартирою в Люксембурзі. Банк займає лідируючі позиції у всіх сегментах
банківського ринку України. Згідно з рейтингом НБУ — Альфа-Банк входить в ТОП-10
найбільших банків країни за розміром активів і є одним з лідерів фінансового сектору.
Банк засновано у 1992 році. До складу ABH Holdings SA він входить з 2004 року.

У роботі з МСБ Альфа-Банк відіграє роль
банку-консультанта.
Два роки тому Альфа-Банк Україна став активніше
працювати із сегментом МСБ. Розширився асортимент
послуг для малого та середнього бізнесу, з’явилися нові
сервіси, в цьому році банк запустив комунікаційний
майданчик Alfa Business Hub. З останнього — інернетбанк «Мій бізнес онлайн», що дозволяє малому
і середньому бізнесу швидко і просто здійснювати
щоденні транзакції. Розповідає Тетяна Волошина,
віце-президент, директор по-МСБ Альфа-банку Україна.
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Чому банк зацікавився роботою з малим і середнім
бізнесом?
Малий і середній бізнес — це основа будь-якої
економіки. У здоровій економіці 60-70% ВВП формує
МСБ. Україні до такого співвідношення ще дуже далеко.
Але вже зараз відбувається збільшення пайової участі
малих і середніх компаній в загальній структурі ВВП.
Малий бізнес зростає, з’являється величезна кількість
стартапів. Ми зараз спостерігаємо зародження нового
інтелекту нації. Нарешті ми підійшли до того моменту,
коли не хочемо просто споживати, а хочемо створювати.

Дуже багато молодих за віком і за менталітетом
людей приходять в бізнес. Вони не бояться ризикувати,
не бояться пробувати.
Мова, в першу чергу, про фінансові технології та
легку промисловість. Я вважаю, що через пару років
з’явиться дуже багато нових «зірок» в цих сферах з
українськими іменами, а покази українських модельєрів
будуть проходити у всіх модних столицях.
За якими послугами малий і середній бізнес зараз
звертається в банк?
Перша потреба — це щоденні операції, розрахунки
з контрагентами. На другому місці за обсягами попиту
займають валютні операції. І справа навіть не в зростанні
кількості міжнародних контрактів, а в тому, що регулятор
почав пильніше перевіряти ці операції. Дивитися на
ідентифікацію клієнта, оформлення контракту, для чого
кошти йдуть за кордон.
Такі жорсткі перевірки мають двоїстий ефект.
З одного боку, відбувається очищення системи від сміттєвих
контрактів, присікається виведення коштів за кордон.
З іншого — підприємцям складніше стає правильно
оформити контракт.
Тому роботу з валютою ми вивели в окремий потік.
На рівні регіону працюють валютні консультанти, які
допомагають клієнтам розібратися в тонкощах оформлення валютних контрактів.
Для самих дрібних клієнтів у нас є стандартні форми
валютних контрактів. Ми говоримо клієнтові:
«Намагайтесь укласти зі своїм контрагентом контракт
в такій формі. Тоді все буде чітко і прозоро. А ми зможемо
забезпечити купівлю і продаж валюти для вас за цим
контрактом».
Звичайно, є крупніші компанії, які приходять
і кажуть: «Мені потрібно вирішити таке питання.
Підкажіть як ?» І ми сідаємо разом з клієнтом і думаємо,
як вирішити його питання в рамках чинного законодавства
і вимог регулятора, щоб не застопорити діяльність нашого клієнта.
А як же кредитування? Невже МСБ не потрібні
кредити?
Безумовно, фінансування залишається затребуваною
опцією. Але давайте будемо чесні один із одним: з 2008
року банки кредитували МСБ дуже винятково. Тобто,
формально кредитування було, але фактично воно було
відсутнє.
На щастя, бізнес не помер. МСБ взагалі дуже адаптивні. Вони почали по-іншому будувати свій бізнес,
пішли в розстрочки, в передоплати. Знайшли способи
обійтися без банківського фінансування.
Відділення «Кіровоградське» ПАТ «Альфа-банк»
Директор відділення:
Низовець Олексій Олександрович

Зараз ми повноцінно працюємо за овердрафтами.
Ми готові підтримати для перекриття касових розривів
клієнта, якого знаємо, чиї обороти бачимо. Але не більше.
Банкіри відзначають, що малий бізнес потихеньку
починає виходити з тіні, намагається правильно вести бухгалтерію, у них менше проблем з оформленням
документів. Ви бачите таку тенденцію?
Безумовно, так. Завдяки тому, що зараз в бізнес
приходять люди з приставкою розумний. Вони утворені,
але не зупиняються на досягнутому, а продовжують
займатися самоосвітою.
Ми створили комунікаційний майданчик Alfa
Business Hub — місце зустрічі наших клієнтів
і експертів найактуальніших напрямків. І там ми бачимо
цих людей, які цікавляться, як зробити правильно, як
бути ефективним. Ми завжди збираємо відгуки учасників,
щоб узгодити перелік цікавих тем.
Звичайно, багато інтересу викликали зміни в Податковий кодекс, але дуже високий був запит на тонкощі
ведення бізнесу в інтернеті, цифровий маркетинг, просування і так далі. Ще одна категорія тем: управління
персоналом. Як утримати цінного співробітника, як працювати з молоддю, як мотивувати персонал. Підприємці
стають все більш активними, просунутими, цікавляться.
І ми, як банк, бачимо свою роль в тому, щоб виступити сполучною ланкою між нашими клієнтами, які потребують додаткових знань, і людьми, які ними володіють.
Як підприємцю вибрати обслуговуючий банк? Які
фактори варто врахувати?
Перше, на що слід звернути увагу, — це надійність
банку. Це навіть не перше. Це базовий, нульовий рівень.
Далі дивимося на тарифи. Звичайно, всім хочеться
платити менше і отримувати більше. Але ми розуміємо,
що безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. Тому
якщо щось пропонують вам «абсолютно безкоштовно», шукайте: де захована комісія. Краще прості і зрозумілі тарифи, ніж «повний нуль», за яким стоять непередбачені витрати.
Ще один момент — комфортність банку. Зайдіть на
сайт, в відділення. Поспілкуйтеся з менеджером. Якщо
ви отримали якісну вичерпну консультацію, добре. Якщо
після бесіди зі співробітником банку з’явилося більше
питань, ніж відповідей — це не ваш банк.
І останнє, за рахунком, але не за значенням — це
мобільність. З огляду на темп життя і ведення бізнесу,
наявність зручних мобільних додатків для проведення
щоденних операцій зараз мегаважний фактор.
Джерело: Delo.ua
Адреса: м Кропивницький, вул. Дворцова, 46-А
Години роботи: з 9:00 до 18:00
Телефон директора: +38 067 520 43 69
Телефон секретаря: +38 0522 35 62 72

ЗОВНІШСЕРВІС

●

1-2017

|

45

46

|

ЗОВНІШСЕРВІС
ЗОВНІШСЕРВІС ●● 1-2017
1-2017

ЗОВНІШСЕРВІС

●

1-2017

|

47

48

|

ЗАКОНОДАВСТВО

Сертифікація походження

Зовнішньоекономічна діяльність

Карнети АТА

Форс-мажорні обставини

Експертиза товарів

Третейський суд

Оцінка майна

Юридичні послуги

Інформаційні послуги

Центр підтримки експорту

Реєстрація торгової марки

Державні закупівлі

Штрихове кодування

Навчальний центр

Виставки

Підтримка підприємництва

Реклама і PR

Інвестиції та інновації

Журнал «ЗОВНІШСЕРВІС»

Перекладацькі послуги

Конференц-сервіс

ЗОВНІШСЕРВІС

●

1-2017

