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«Мала 
конституція» 
тПП

Перше півріччя 2015 р. на Кіровоградщині заверши-
лось виїзним розширеним засіданням Антикризової 

ради громадських організацій України та Правління УСПП 
на тему «Стратегічні пріоритети інвестиційного потенціа-
лу Кіровоградщини».

Символічно, що захід відбувся на ПАТ «НВП  
«Радій», який, як і обласне відділення УСПП, є членами 
торгово-промислової палати. Метою засідання було ви-
значення пріоритетів розвитку перспективних галузей ре-
гіону, проблемні питання місцевого бізнесу та визначення 
шляхів їх вирішення. Очікувано пріоритетними галузями 
були названі аграрний сектор та сільськогосподарське ма-
шинобудування. Хоча я б відзначила ще три: транспортну, 
бо ми знаходимось в центрі України, добувну, бо в нас на те-
риторії є значна частина таблиці Менделєєва, та переробну, 
бо як же без неї при такому потужному аграрному секторі. 
До слова, за останні роки Кіровоградщина стабільно зби-
рає більше 3 млн. т зернових.

Зрозуміло, що в силу відомих обставин існують про-
блеми з внутрішнім ринком України і тому найбільш успіш-
ні підприємства це ті, хто працюють на експорт. Підпри-
ємства сільськогосподарського машинобудування більшу 
частину своєї продукції відправляють за кордон. В аграрно-
му секторі існують ще досить великі резерви, і це пов’язано, 
в тому числі, з тим, що більшість аграріїв не мають досвіду 
зовнішньоекономічної діяльності.

А тепер повертаємось до «малої конституції».  
Відповідно до Закону України «Про ТПП в Україні» тор-
гово-промислова палата є недержавною неприбутковою 
самоврядною організацією. Завданням ТПП є сприян-
ня розвиткові зовнішньоекономічних зв’язків, експорту 
українських товарів і послуг, надання практичної допо-
моги підприємцям у проведенні торговельно-економіч-
них операцій на внутрішньому та зовнішньому ринках, 
освоєнні нових форм співробітництва. Тобто, запрошу-
ючи суб’єктів господарювання до співробітництва, ми не 
ставимо за мету заробити самим, для нас головне, щоб за-
робляли ви.

Вочевидь стає зрозумілим, що, враховуючи специфі-
ку області, потрібно приділяти більшу увагу аграрному 
сектору. Впровадження новітніх технологій, сучасних 
механізмів організації та управління аграрним бізнесом 
дозволили Кіровоградщині пройти шлях від 2 до 3-4 млн. 
т зерна. Подальше залучення інвестицій, впровадження 
переробки продукції на місцях, розвиток зовнішньое-
кономічної діяльності і, відповідно, збільшення доходу 
підприємств дозволить збільшити цей обсяг врожаю ще  
в 1,5 раза.

Шановні аграрії! Кіровоградська ТПП запрошує вас 
до більш тісної співпраці і запевнює вас в своїй готовності 
допомогти вам.

Ірина Саєнко, 
президент Кіровоградської регіональної 
торгово-промислової палати

Кожне цивілізоване суспільство розпочинається 

з прийняття правил буття. Для країни такими 

правилами є Конституція. Для торгово-

промислової палати «мала конституція» –  

це Закон України «Про торгово-промислові 

палати в Україні». Чому на думку прийшли 

основні закони – про це пізніше, 

а зараз про подію.
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ХРоніка ПоДіЙ

засідання Ради кеРівників 
НацІОНальНОї та РЕгІОНальНих тПП

Президент Палати Геннадій Чи-
жиков підбив підсумки діяль-

ності системи Палат за 2010-2014 
рр., які засвідчили, що у цілому вона 
гідно витримала непрості випробо-
вування, зуміла не тільки зберегти, 
а й з ряду позицій наростила свій 
потенціал, набула досвіду в умовах 
економічної кризи.

«Порівняно з попереднім п’яти-
річчям обсяг наданих послуг зріс 
більш ніж у 1,5 раза. До державного 
бюджету та позабюджетних фондів 
усіма палатами перераховано по-
над 400 млн. гривень», – звітував 
перед Радою Геннадій Чижиков.

Результатами успішної спільної 
діяльності палат стали:
•	 зростання членської бази, осо-

бливо у Харківській ТПП – на 
37%, Полтавській – 18%, Херсон-
ській – 12,7%;

•	 створення 19 галузевих комітетів;
•	 удосконалення нормативно-пра-

вової бази щодо потреб та інтер-

У ТПП України відбулося засідання Ради керівників 
національної та регіональних ТПП і провідних 

підприємств регіонів.

есів бізнесу: лише у 2014 році 
опрацьовано 31 проект норма-
тивно-правових актів, підготов-
лено та подано до них 23 узагаль-
нені пропозиції;

•	 засвідчено понад 2,5 млн. серти-
фікатів походження різних форм, 
оформлено близько 720 тис. ви-
сновків про походження товару;

•	 продовжує діяти Єдина система 
експертизи товарів, проведено 
понад чверть мільйона експер-
тиз;

•	 укладено Угоди про співробітни-
цтво з Міністерством економіч-
ного розвитку і торгівлі України, 
Міністерством екології та при-
родних ресурсів України, Мі-
ністерством закордонних справ 
України, Національним олімпій-
ським комітетом України та ба-
гатьма іншими закладами;

•	 за останні 5 років Палату відві-
дало 347 делегацій із майже 90 
країн світу, організовано понад 

115 ділових місій за кордон;
•	 організовано та проведено біль-

ше 1375 виставок і ярмарків у 
країні та 57 експозицій укра-
їнських підприємств у Польщі, 
Латвії, ОАЕ, США, Туреччині, 
Іспанії, Греції, Франції, Німеччи-
ні, Китаї, ПАР, РФ, Ірані, Італії, 
Білорусі, експонентами на яких 
були понад 500 вітчизняних під-
приємств і організацій;

•	 президента ТПП України об-
рано до складу Ради директорів 
Європалати, Ради експортерів 
та інвесторів при МЗС України, 
Координаційної ради у зв’язках з 
Організацією економічного спів-
робітництва та розвитку (ОЕСР) 
і Ради бізнес-омбудсмена;

•	 на початку цього року Торго-
во-промислова палата України 
стала безпосереднім учасником 
створення української частини 
Платформи громадянського сус-
пільства Україна – ЄС;

•	 відкрито «Європейський офіс».
«Але особливо важливим на-

прямком нашої роботи було, є і буде 
сприяння бізнесу у просуванні екс-
порту. Адже саме експорт до Євро-
пи повинен стати локомотивом від-
новлення української економіки», 
– сказав Геннадій Чижиков.

Під час засідання Ради віце-пре-
зидент Михайло Непран презенту-
вав концепцію «Стратегії Торго-
во-промислової палати України на 
2016-2020 рр.»

За вагомий внесок у розбудову 
системи торгово-промислових па-
лат члени Ради ТПП України – пред-
ставники регіональних палат були 
відзначені Почесними грамотами 
Палати.
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великодній благодійний аукціон 
зібРав РекоРдну суму коштів

до уваги членів 
кіРовогРадської РтПП!

Президент Кіровоградської регіональної 

торгово-промислової палати  

Ірина Саєнко взяла участь у  

VI Великодньому благодійному аукціоні. 

Проходив він у Кіровоградському обласному 

художньому музеї і зібрав рекордну  

суму – 360 тисяч гривень.

Цього року зібрані кошти вирішили витратити на нове 
обладнання для Кіровоградського обласного шпи-

талю, де лікуються ветерани війни та поранені учасники 
АТО. Лоти цьогорічного аукціону були найрізноманітніші. 
Серед них не лише полотна кіровоградських та київських 
художників у різних техніках, а й навіть статуетка, зробле-
на у техніці арт-зварювання. Усього на продаж надійшло 
40 робіт. Президент Кіровоградської РТПП придбала дві з 
них і відразу ж подарувала військовому шпиталю.

«Дуже рада, що долучилася до цієї благородної спра-
ви. Переконана, що кошти буде витрачено за призначен-
ням, а саме – на придбання обладнання для госпіталю, де 
лікуються наші мужні захисники. Ну а придбані мною на 
аукціоні картини будуть їх теж лікувати своєю доброю і 
світлою енергетикою», – сказала Ірина Саєнко.

Кіровоградська РТПП постійно 
дбає про членів бізнес-спільноти та 
створює для підприємств нові мож-
ливості щодо просування товарів і 
послуг. Паралельно з роботою над 
створенням власного виставкового 
павільйону КРТПП розробила план-
схему розміщення постійно діючих 
міні-виставок та експозицій безпо-
середньо у приміщенні палати. Пер-
шими цими пропозиціями скориста-
лися Компанія ТОВ «ТРИ СТАР», 
ПрАТ «Акціонерна страхова ком-

Як повідомив під час аукціону головний лікар Кіро-
воградського обласного госпіталю Геннадій Сябренко, 
кошти використовуватимуть прозоро, а до складу комі-
тету, який буде купувати обладнання, входитимуть ор-
ганізатори аукціону – представники медіа-групи «Весь 
Кіровоград» та Кіровоградського обласного художньо-
го музею.

панія «ІНГО Україна» та  рекламна   
агенція«Антураж А».

 Днями ми розробили новий план, 
який дозволяє розміщувати виставко-
ві стенди в конференц-залах та холах 
КРТПП. Тож запрошуємо членів па-
лати розмістити свої товари, послуги 
чи інформацію про них. Враховуючи 
те, що кількість відвідувачів палати та 
наших конференц-заходів постійно 
зростає, ваші експонати не залишать-
ся без належної уваги.
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в кіРовогРадській РтПП обговоРили  
актуальні Питання застосування РРо

Як ми вже анонсували, 9 квітня Кіровоградська РТПП та Кіровоградський обласний 
осередок ГО «ФОРТЕЦЯ» та ГО «Спілка підприємців малого та середнього  

підприємництва області»організували та провели «круглий стіл»  
«Актуальні питання застосування РРО». 

До обговорення цієї теми долу-
чилися представники малого та 

середнього бізнесу міста Кіровогра-
да та області, громадські активісти, 
представники влади.

Під час «круглого столу» активно 
обговорювалися законодавчі ініціати-
ви щодо застосування РРО. В цьому 
контексті розглянуто результати об-
говорення цього питання в Комітеті 
Верховної Ради з податкової та мит-
ної політики. Мова ішла про наслідки 
введення РРО для спрощеної системи 
оподаткування в умовах економічно-
го спаду, проблеми та питання в засто-
суванні РРО, які існують на сьогодні 
та методи їх подолання.

28.12.2014 року Верховною Ра-
дою прийнято Закон «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо реформування 
загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування та легалізації 
фонду оплати праці» №77-VIII та За-
кон України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та дея-
ких законодавчих актів України щодо 
податкової реформи» №71-VIII. Під-
приємці вважають, що прийняті вони 
з порушенням вимог регуляторної по-
літики. Учасники обговорення висло-

вили занепокоєння тим, що ці закони 
призведуть до збільшення витрат, адже 
вони зобов’язують платників єдиного 
податку другої і третьої групи запро-
вадити РРО.

Керівник місцевого осередку гро-
мадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання підприємців малого та се-
реднього бізнесу «Фортеця» Юлія 
Шкурупій вважає, що в час хиткого 
курсу національної валюти, коли ціни 
на товари і послуги не відповідають до-
ходам громадян, таке податкове ново-
введення призведе до підвищення цін 
на товари та послуги для населення, а 
також може спричинити закриття під-
приємницької діяльності.

Цю думку підтримала президент 
Кіровоградської регіональної торго-
во-промислової палати Ірина Саєнко. 
Вона зауважила, що дія вищезазначе-
них законів може призвести до збіль-
шення корупційної складової. Замість 
задекларованої детінізації заробітних 
плат, навпаки, збільшиться кількість 
підприємців, які виплачують заробітну 
плату в «конвертах».

Учасники «круглого столу» підго-
тували резолюцію з актуальних питань 
РРО, яку надішлють Президенту Украї-
ни, Прем’єр-міністру України, Міністру 

фінансів, головам фракцій Верховної 
Ради України з наступними вимогами:

1. Звільнити фізичних осіб-під-
приємців – платників податків єдино-
го податку другої і третьої групи від 
обов’язкового застосування РРО.

2. Дозволити не застосовувати 
РРО при наданні послуг підприєм-
ствами, установами, організаціями 
усіх форм власності у разі проведення 
розрахунків у касах цих підприємств 
з оформленням прибуткових та ви-
даткових касових ордерів та видачею 
відповідних квитанцій.

3. Створити умови для демоно-
полізації ринку реєстраторів розра-
хункових операцій та запровадити 
відповідальність сервісних центрів 
та виробників РРО.

4. Знизити фіскальний тиск на 
суб’єктів підприємницької діяль-
ності, створити умови для ведення 
бізнесу в правовому полі та унемож-
ливити корупційні дії з боку контр-
олюючих органів.

P.S. 01.07.2015 р. Верховна Рада 
проголосувала законопроект 1008, 
яким звільнила від обов’язкового за-
стосування касових операцій підпри-
ємців, чий річний дохід не перевищує 
1 млн. грн.

ХРоніка ПоДіЙ
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ПЕРШий НацІОНальНий фОРум З ПІдтРимки 
ЕкСПОРту – ЕфЕктиВНий дІалОг мІж бІЗНЕСОм  

І ВладОю

Загалом Форум об’єднав понад 
600 учасників, зокрема пред-

ставників влади: Міністерств еконо-
мічного розвитку і торгівлі, фінан-
сів, закордонних справ, Державної 
фінансової, регуляторної служб, 
Верховної Ради, послів Китаю та 
США, представника ЄС в Україні, 
представників вітчизняних та іно-
земних бізнес-асоціацій, а також 
біля 300 українських компаній та 
підприємств Німеччини, Польщі, 
Угорщини, Нідерландів, країн Бал-
тії, Білорусії, Казахстану, Китаю.

Під час першого дня було обгово-
рено низку питань стосовно необхід-
них реформ для підтримки вітчизня-
них експортерів, досвіду провідних 
країн світу в цьому питанні, залучен-
ня фінансово-банківського сектору 
до страхування українських експор-
терів, проведення модернізації та 
технічного переоснащення україн-
ських підприємств тощо.

Перший національний форум з 
підтримки експорту став принци-
пово новою в Україні платформою 
для ефективного діалогу між бізне-
сом і владою, налагодження тісних 
та ефективних контактів з міжна-

родним співтовариством, що у свою 
чергу сприятиме нарощуванню 
українського експорту та залученню 
інвестицій в економіку України.

На думку президента Кірово-
градської регіональної торгово-
промислової палати Ірини Саєнко, 
яка брала участь у форумі, ця, поза 
сумнівом, знакова подія сприятиме 
підтримці та просуванню товарів 
і послуг вітчизняних підприємств-
експортерів на ринки зарубіжних 
країн, насамперед у країни Європей-
ського Союзу, подоланню технічних 
бар’єрів, проведенню модернізації 
та технічного переоснащення під-
приємств відповідно до стандартів 
ЄС. Відбулося також предметне 
обговорення та визначення засад 
щодо формування в Україні екс-
портно-кредитного агентства, по-
рушувалися проблеми малого та 
середнього бізнесу при здійсненні 
експортно-імпортних операцій, 
створення інституту уповноваже-
них економічних операторів тощо. 
Продовженням заходу став сло-
вацько-український бізнес-форум у  
м. Кошиця (Словаччина), який від-
бувся 20-23 квітня.

Під час урочистого прийому для 
учасників Форуму було влаштовано 
безпрограшну лотерею від оргкомі-
тету. Це приємне і красиве дійство 
не обійшлося без участі підпри-
ємств-членів палати від Кіровоград-
щини, які надали свої лоти.

ТДВ «М’ясокомбінат «ЯТРАНЬ»  
– лідер серед підприємств харчової 
промисловості України у сфері ви-
робництва ковбасних та м’ясних ви-
робів, підготував для учасників фо-
руму два кошики зі зразками своєї 
найкращої продукції. Компанія ТОВ 
«ТРИ СТАР» порадувала великою 
кількістю різноманітних натураль-
них солодощів, основою яких є со-
няшникова халва. А рекламна агенція 
«Антураж А», яка не втомлюється 
дивувати та захоплювати своїми кре-
ативними рішеннями, надала вишука-
ну сувенірну продукцію.

Від імені Оргкомітету форуму 
президент КРТПП Ірина Саєнко 
висловлює щиру вдячність цим під-
приємствам за допомогу в прове-
денні заходу.

16 квітня 2015 року розпочав роботу Перший національний форум з під-
тримки експорту, я кий проходить в Торгово-промисловій палаті України.  
У заході взяла участь і делегація Кіровоградської регіональної торгово- 

промислової палати на чолі з її президентом Іриною Саєнко.
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Під час заходу були окреслені до-
сягнення та здобутки системи 

ТПП у сфері захисту та просуван-
ня інтересів вітчизняного бізнесу в 
Україні та за кордоном.

Так, на сьогодні ТПП включає 
майже 9 тисяч суб’єктів підприєм-
ницької діяльності, які продовжують 
працювати, створювати робочі міс-
ця, сприяють росту економіки, залу-
чають інвесторів в Україну.

Продовжується активна робота 
та ефективна взаємодія з органами 
державної влади як на центрально-

з’їзд тоРгово-ПРомислової Палати укРаїни 
ОБРАВ ПРЕЗиДЕНТОМ ПАЛАТи 
ГЕННАДІЯ ЧижиКОВА

му, так і регіональному рівнях. Також 
було розроблено цілу низку програм 
з розвитку міжнародного співробіт-
ництва, в рамках яких ТПП України 
за останні роки відвідали близько 
400 делегацій з 90 країн світу.

На сьогодні організація розро-
бляє стратегію розвитку на найближ-
чі п’ять років. Втілення заплановано-
го відбуватиметься в консолідації з 
урядом та органами державної влади.

У ході засідання було обрано Раду 
та президента Торгово-промислової 
палати України. До складу ради від 

нашої області увійшли президент 
Кіровоградської РТПП Ірина Са-
єнко та голова наглядової ради ПАТ 
«НВП Радій» Євгеній Бахмач.

Відповідно до рішення Ради Тор-
гово-промислову палату України 
очолив Геннадій Чижиков.

Кіровоградська регіональна тор-
гово-промислова палата вітає Генна-
дія Дмитровича з переобранням на 
посаду президента ТППУ та бажає 
міцного здоров’я, оптимізму та успі-
хів у роботі на благо вітчизняного 
бізнесу.

19 травня 2015 року в м. Києві відбувся Всеукраїнський З’їзд Торгово- 
промислової палати України, який традиційно проходить раз на п’ять років.

ХРоніка ПоДіЙ
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З вітальним словом до присутніх 
звернулися заступник голови Кі-

ровоградської обласної державної 
адміністрації Сергій Коваленко, ке-
рівник представництва Фонду Кон-
рада Аденауера в Україні Габріеле 
Бауманн, представники Інституту 
євроатлантичного співробітництва 
Олександр Сушко, Володимир Гор-
бач, модератор заходу – народний 
депутат України Борис Тарасюк.

Програма круглого столу поділя-
лася за такими секціями:

«Східний кордон Європи: пер-
спективи відносин між Україною та 
ЄС»;

асоціація на стаРті. 
Як ПІдгОтуВатиСь дО НОВих ВЗаємиН З єС

«Як підготуватись до впрова-
дження ЗВТ Україна-ЄС? Інститу-
ційні, ресурсні, інформаційні та ре-
гіональні виміри».

Українські експерти з міжнарод-
них відносин, права та економіки 
оцінили вплив Угоди про асоціацію 
на Україну. У секції «Східний кор-
дон Європи: перспективи відносин 
між Україною та ЄС» науковий 
директор ІЄАС Олександр Сушко 
та політичний експерт ІЄАС Воло-
димир Горбач окреслили політичні 
виклики для України у найближчий 
рік. Модератор, народний депу-
тат України Борис Тарасюк розпо-

вів про безпечні виклики для країн 
Східного партнерства та перспекти-
ви співпраці із НАТО.

У другій секції – «Як підготува-
тись до впровадження зони вільної 
торгівлі з ЄС? Інституційні, ресурс-
ні, інформаційні та регіональні вимі-
ри» розглядались конкретні кроки, 
які можуть зробити місцеві підпри-
ємства для ефективного та безболіс-
ного вступу України до зони вільної 
торгівлі з ЄС. З цих питань допові-
дали експерти з міжнародного права 
та економіки Роберт Хорольський 
та Олег Мирошніченко.

27 травня 2015 року в конференц-залі Кіровоградської регіональної торгово-промис-

лової палати відбувся круглий стіл на тему: «Асоціація на старті. Як підготуватись до 

нових взаємин з ЄС?»
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«Ми офіційно починаємо розгля-
дати скарги від підприємців, – зазна-
чив Альгірдас Шемета, український 
бізнес-омбудсмен. – Команда Ради, 
в якій працюють фахівці з досвідом 
у юриспруденції, аудиті та управлінні 
ризиками, детально розслідуватиме 
кожну справу, аби створити спри-
ятливі умови для ведення бізнесу в 
Україні».

Скаргу може подати будь-яка фі-
зична або юридична особа, що про-
вадить підприємницьку діяльність в 
Україні, онлайн через веб-сайті Ради 
www.boi.org.ua або через електро-
нну або поштову адресу організації.

Бізнес-омбудсмен розроблятиме 
рекомендації державним органам 
та застосовуватиме свій авторитет, 
аби його рекомендації було втілено 
вчасно та в повній мірі. Також він 
може розпочати власне розслідуван-
ня, якщо дізнається про порушення з 
будь-яких інших джерел, включаючи 
пресу.

У разі, якщо державні органи сис-
темно відмовлятимуться втілювати 
рекомендації Ради і якщо це нега-
тивно впливатиме на бізнес-клімат в 

Рада бІЗНЕС-ОмбудСмЕНа 
ОФІЦІйНО ПОЧиНАЄ ПРийМАТи 
СКАРГи ВІД БІЗНЕСУ

Україні, Рада матиме повноваження 
привертати увагу громадськості до 
ситуації через періодичні звіти, що 
їх оприлюднюватиме Офіс бізнес-
омбудсмена на своєму сайті, та через 
засоби масової інформації.

Бізнес-омбудсмен не розгляда-
тиме скарги стосовно справ, що 
знаходяться на судовій стадії чи в 
арбітражі, скарги з приводу справ, 
розглянутих судом чи арбітражем, 
а також скарги приватного бізнесу 
один на одного.

Бізнес-омбудсмен постійно звіту-
ватиме громадськості про прогрес у 
боротьбі з корупцією. Рада готувати-
ме річні та квартальні звіти, де місти-

тиметься інформація про кількість та 
характер отриманих скарг, узагальне-
на інформація щодо найбільш важли-
вих розглядів та їх результатів, в тому 
числі щодо рекомендацій, наданих 
Радою, а також системні проблеми, 
виявлені протягом звітного періоду.

20 травня 2015 року Рада бізнес-омбудсмена офіційно розпочала свою роботу. 

Відтепер українські підприємці зможуть подати скаргу бізнес-омбудсмену на орган 

державної влади, підконтрольну державі компанію або чиновника у разі порушення 

їхніх законних прав.

За додатковою інформацією, 
будь-ласка звертайтесь до 
ольги Пікульської: 

+380 (50) 367 03 67 (моб.), 

+ 380 (44) 237 74 01 (офіс), 

olga.pikulska@boi.org.ua

ХРоніка ПоДіЙ
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В останній тиждень травня у цен-
трі уваги вітчизняних підприєм-

ців постала Польща, і це невипадково. 
Адже Польща – ключовий партнер 
України у центральноєвропейському 
регіоні, перспективний для обміну 
досвідом, соціально-гуманітарної 
співпраці та двосторонньої торгівлі.

Налагодження контактів розпо-
чалося у місті Бидгощі, де 26 трав-
ня відкрилася 23-я Міжнародна 
виставка машин і обладнання для 
водопостачання та каналізації 

Уявіть, що ви вирішуєте питання бізнесу, знайомитеся з новими людьми, які в 

подальшому стають вашими приятелями або діловими партнерами, отримуєте 

незабутні враження про нову культуру – і все це одночасно! Уявили? Так, це 

можливо! За участю у бізнес-делегації за кордоном.

«WOD-KAN – 2015». У даному 
заході та в засіданні організаторів – 
Торгової палати «Водопостачання 
Польщі» (WODOCIĄGI POLSKIE) 
– взяла участь президент Кірово-
градської регіональної торгово-
промислової палати Ірина Саєнко. 
Цей захід був цікавим, насамперед, 
як ще один етап підготовки анало-
гічної події в Кіровограді, а саме 
– Міжнародної виставки «Вода. Те-
пло. Будинок», яка відбудеться 16-
18 вересня цього року.

Однак, найбільша увага в той час 
була прикута до міста Познань, де 
з 27 по 29 травня проходила Між-
народна виставка китайських това-
рів «China Homelife Show 2015». 
Офіційним партнером події висту-
пила також Кіровоградська торго-
во-промислова палата, завдяки чому 
за спеціальною програмою «Hosted 
Buyers» виставку відвідали представ-
ники 15 компаній нашого регіону. 

На «China Homelife Show 2015» 
були представлені понад 500 екс-
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понентів з Китайської Народної 
Республіки різної спеціалізації – ви-
робники меблів, побутової техніки, 
одягу і текстилю, прикрас і подарун-
ків, освітлення для саду і дозвілля, 
фітнес-обладнання тощо.

Виставка стала своєрідним дій-
ством, у якому поєдналися ділова 
програма і розваги, Форум щодо осо-
бливостей імпорту з Китаю та масш-
табний гала-вечір для відвідувачів, 
придбання товарів оптом та вроздріб 
та міні-виступи народних колективів 
різних країн.

Все було покликано на створення 
особливої атмосфери як для налаго-
дження ділових контактів, так і отри-
мання нових вражень.

Крім того, ця поїздка була 
ефективно використана Кірово-
градською РТПП для розширення 
міжрегіональної співпраці з поль-
ськими воєводствами. Зокрема, 28 
травня відбулася зустріч з прези-
дентом Великопольської промис-
лово-торгової палати Войчехом 
Круком, у якій за головуванням 
президента КРТПП Ірини Саєнко 
взяла участь делегація керівників 
та представники торгово-промис-
лових палат чотирьох областей, 
зокрема Кіровоградської, Черні-
гівської, Донецької, Дніпропетров-
ської, та ТПП України.

У ході зустрічі було представлено 
інвестиційну привабливість нашої 
області, обговорені напрямки співп-
раці та потенційні проекти, підписа-
но Договір про співпрацю з Велико-
польською промислово-торговою 
палатою. Ми на старті нового етапу 
співробітництва!

Приємним завершенням поїздки 
стала оглядова екскурсія історич-
ним районом Познані, де учасники 
делегації змогли дізнатись про цікаві 
факти заснування та розвитку міста, 
відчути його атмосферу та дух. 

Ця бізнес-поїздка добігла кінця. 
Пакуємо речі на наступну?

ХРоніка ПоДіЙ
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Кіровоградщина 
та Штирія: 
ВІЗиТ АВСТРІйСьКОГО 
жУРНАЛІСТА ДО 
КРТПП

В рамках проекту FiBL (2012-
2016) за фінансової підтримки 

Швейцарської Конфедерації в Укра-
їні здійснюється підтримка процесу 
налагодження взаємодії між вироб-
никами і міжнародними торгівельни-
ми організаціями з метою сприяння 
виходу українських малих та середніх 
підприємств на міжнародний ринок 

Підтримка та розвиток міжкуль-
турного діалогу – це основа для 

зближення держав, що важливо як для 
гуманітарного співробітництва, так і у 
сфері бізнесу.

Так, під час ознайомчої поїздки з 
життям нашої області 11 червня 2015 
року до Кіровоградської регіональ-
ної торгово-промислової палати за-
вітав австрійський журналіст Йоган 
Стейнбах, відповідальний за зв’язки з 

оРганічний ексПоРт – ЦЕ ВиГІДНО

органічної продукції. 
Учасники семінару дізнались 

про останні цінові тенденції та по-
зитивну динаміку на ринку органіч-
ної продукції, ефективну логістику 
та юридичне забезпечення експор-
ту. На семінарі було презентовано 
проекти від іноземних імпортерів 
органічної продукції, що впрова-

громадськістю, що стосуються євро-
пейських справ та зовнішніх зв’язків 
в обласній адміністрації краю Штирія 
(м. Грац, Австрія).

І це невипадково. Адже з Торгово-
промисловою палатою Штирії у на-
шої організації налагоджені партнер-
ські зв’язки.

Президент КРТПП Ірина Саєнко 
гостинно зустріла австрійського жур-
наліста, розповіла про напрямки ді-

джуються в Україні.
Кіровоградська РТПП отримала 

згоду від організаторів даного заходу 
на відвідання нашої області з робо-
чим візитом у серпні-вересні цього 
року та проведення навчального се-
мінару для сільгоспвиробників Кіро-
воградщини щодо перспектив орга-
нічного землеробства.

яльності, провела екскурсію організа-
цією. У ході зустрічі Йоган Стейнбах 
наголосив на необхідності встанов-
лення прямих контактів між австрій-
ським та українським бізнесом. Прак-
тично це можна реалізувати шляхом 
організації делегації підприємців та 
роботи з австрійськими кластерами.

По завершенню візиту пан Стейн-
бах отримав подарунки на згадку про 
Кіровоградщину.

27 травня 2015 року в Торгово-
промисловій палаті України 
відбувся семінар-практикум на 
тему «інструменти торгівлі для 
ефективного органічного експорту». 
Захід було організовано швейцарсько-
українським проектом «Розвиток 
органічних культур в україні» FiBL та 
консультаційним органом «QS».
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Як відомо, на базі Кіровоград-
ської РТПП з травня минулого 

року діє Благодійний фонд підтрим-
ки українських військовослужбовців. 
Відтоді Фонду вдалося направити в 
зону АТО для наших захисників та 
постраждалих від терактів мешкан-
ців сходу України матеріальної допо-
моги більше, ніж на півтора мільйона 
гривень. Серед найактивніших доно-
рів Фонду – підприємства-члени Кі-

На сьогодні кожен громадянин, 
організація чи установа продовжу-
ють вносити свій посильний вклад в 
забезпечення перемоги та настання 
миру в Україні. Благодійний фонд 
підтримки українських військовос-
лужбовців також активно допома-
гає нашим солдатам. Так, у червні 
Фондом було придбано та передано 
формений одяг морякам середнього 
десантного корабля «Кіровоград» 
та будівельні матеріали військовій 
частині, дислокованій у Канатовому.

Зокрема, моряки отримали близь-
ко п’ятдесяти нових комплектів по-
всякденної форми – робочих костю-
мів, футболок, кепок.

За інформацією прес-служби облас-
ного управління лісового та мис-

ливського господарства для зведення 
укріплень на так званій лінії зіткнення 
в зоні проведення антитерористичної 
операції державними лісогосподар-
ськими підприємствами Кіровоград-
щини відправлено 1065 кубометрів 
деревини.

Фортифікації дозволять створи-
ти додатковий превентивний захист 
не  тільки для українських військо-
вих, а й цивільних, які мусять жити 
на окупованій території, – зауважує 
начальник управління Наталія Ре-
венко. – Сьогодні найважливіше не 
допустити розширення зони окупа-
ції Донецької та Луганської облас-
тей на територію України.

ТОВ «ТРи СТАР» ВІДПРАВЛЯЄ В ЗОНУ 
АТО ЩЕ ОДиН «КАМАЗ»

БЛАГОДІйНий ФОНД: 
ДОПОМОГА ТРиВАЄ

лісгосПи 
кіРовогРадщини 
для зони ато

ровоградської РТПП. Окрім коштів, 
які вони перераховують до Фонду, 
компанії також самостійно займа-
ються волонтерською роботою, всі-
ляко допомагають бійцям, серед яких 
є і їх працівники.

Приміром, компанія «Три 
Стар», окрім фінансової допомоги, 
відправляє посилки з солодощами, 
екіпіруванням. У вересні минуло-
го року було виділено «КАМАЗ» з 

Плити OSB, профілі, фарби, клей, 
штукатурку для обладнання казарме-
них приміщень було направлено бій-
цям – справжнім патріотам України, 
які у квітні минулого року були пере-
дислоковані з території окупованої 
АР Крим.

причепом, який відправився в зону 
бойових дій на допомогу регулярним 
частинам Збройних Сил України.

На жаль, ситуація в зоні АТО і на-
далі залишається неспокійною, тому 
керівництвом компанії «Три Стар» 
було прийнято рішення виділити на 
допомогу українським військовим 
ще один «КАМАЗ», який 24 берез-
ня нинішнього року було направлено 
в зону бойових дій.
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Знавці стверджують, що халву ТМ «Золотой век» 
з легкістю можна відрізнити від халви інших виробни-
ків за смаком, зовнішнім виглядом і навіть за кольором. 
Вся продукція виготовляється виключно з натуральних 
інгредієнтів, а поєднання традиційних рецептів і сучас-
них технологій дозволяє не тільки досягти чудових сма-
кових якостей продукту, а й максимально зберегти всі 
корисні вітаміни та мінеральні речовини, що містяться 
в продукті.

Халва з соняшнику, арахісу чи  кунжуту, з добавками 
і без; різноманітні види драже, козинак  з соняшнику, 
арахісу чи кунжуту – будь-який  шанувальник солодощів  
знайде собі ласощі до смаку в широкій палітрі форм і ре-
цептур.

Стратегія компанії «Три Стар» у сфері якості та без-
пеки - це відповідність виготовленої  продукції вимогам 
Європейського Співтовариства. Система менеджменту 
управління якістю діє на підприємстві, підтверджена 
сертифікатом за стандартом ISO 22000:2005.

Адже основна мета компанії «Три Стар» – випуск 
кондитерських виробів, корисних для здоров’я всіх лю-
бителів солодкого. І ніяких консервантів та ГМО!

ISO 22000:2005 – це система менеджменту безпеки 
продуктів, яка дозволяє здійснювати строгий контроль 
безпеки всього виробничого процесу від етапу підго-
товки сировини до моменту поставки  готової продукції 
дистриб’юторам або в торгові точки.

Власна сертифікована виробнича лабораторія  
«Три Стар» дозволяє регулярно проводить тестування 

Компанія «Три Стар» - один з найбільших  виробників кондитерських виробів 

України. Більш ніж за 20 років підприємство «Три Стар» стало сучасним, оснащеним 

передовим обладнанням, підприємством, продукція якого відома  не лише в Україні, 

а й далеко за її межами.
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сировини і готової продукції, яке підтверджує відсут-
ність ГМО, у Всеукраїнському державному науково-
виробничому центрі стандартизації, метрології, серти-
фікації та захисту прав споживачів (м. Київ). Компанія 
добровільно сертифікує вироблену кондитерську про-
дукцію в системі УкрСЕПРО.

Бездоганна якість халви «Золотой век» відмічена ба-
гатьма нагородами та дипломами різноманітних конкур-
сів, виставок та професійних дегустацій.

Солодощі ТМ «Золотой век» поставляються в  
Німеччину, Англію, Австрію, Португалію, Італію, Ав-
стралію, Іспанію, Польщу, Румунію, Грецію, Чехію, Лит-
ву, Латвію, Естонію, Молдову, Придністров’я, Білорусь, 
Вірменію, Грузію, Азербайджан, Туркменистан, Киргиз-
стан, США, Ізраїль.

Окрім кондитерських виробів компанія «Три Стар» 
є достатньо великим виробником натурального квасу і 
лимонаду. Виробництво напоїв – новий напрямок розви-
тку компанії.

Квас ТМ «Жива прохолода» – справжній квас, що 
виробляється виключно методом живого бродіння. У 
виробництві квасу використовуються тільки натуральні 
компоненти – житній солод, дріжджі, фірмова закваска 
і артезіанська вода. Живе бродіння створює природне 
кисле середовище, неповторний смак, свіжість, а голо-
вне ряд цілющих властивостей цього народного напою. 
Дуже короткий термін придатності квасу «Жива прохо-
лода» свідчить виключно про високу якість та натураль-
ність. 

Особливу увагу керівництво компанії приділяє 
спорту – розвитку і підтримці баскетболу в Кіро-
вограді та області. Один з власників підприємства, 
Сухий Сергій Олександрович – президент федерації 
баскетболу в Кіровоградській області. Протягом бага-
тьох років компанія «Три Стар» є офіційним спонсо-
ром федерації баскетболу Кіровоградської області та 
баскетбольного клубу «Золотой Век» – чемпіона 1-ї 
ліги. ТОВ «Три Стар» допомагає в організації та про-
веденні чемпіонатів, змагань. Активно підтримує як 
команди, так і окремих спортсменів. 

Як в бізнесі, так і в спорті керівництво компанії 
ставить перед собою та колективом амбітні цілі та по-
ступово їх досягає. А отже можна стверджувати – по-
переду у компанії «Три Стар» ще багато досягнень та 
успіхів.  
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мЕРЕжа аПтЕк «аПтЕкаР-гРуП» – 
аПтеки, яким довіРяють

Мережа аптек ТОВ «Аптекар-груп» – це 
один з найбільших фармацевтичних 
компаній-рітейлерів Кіровоградської 
області.

ТОВ «Аптекар-груп» представляє собою команду про-
фесіоналів, що складається з висококваліфікованих фарма-
цевтів і провізорів. І сьогодні можна сміливо говорити про 
те, що мережа аптек «Аптекар-груп» – це одна з найуспіш-
ніших мереж обласного аптечного сектору європейського 
зразка з 20-річною історією динамічного розвитку.

Мережа аптек представлена широким вибором фор-
матів, починаючи від аптечних пунктів у головних ліку-
вальних закладах міста та області і закінчуючи першим у 
місті Кіровограді іміджевим аптечним супермаркетом у 
форматі open air на Пашутінській, 75, здатним задоволь-
нити навіть найвимогливіших споживачів.

Аптечна мережа «Аптекар-груп» пропонує своїм клієн-
там найширший вибір лікарських препаратів, виробів медич-
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Аптечна мережа «Аптекар-груп» має влас-

ний інтернет-портал aptekar-group.com, 

який інформує покупців про новинки фарма-

цевтичного ринку та акції, що проводяться в 

аптеках. Паралельно інформація з’являється 

і в соціальних мережах Фейсбук 

www.facebook.com/

groups/206719822852324/ 

і В Контакті vk.com/club64900775.

ного призначення, домашніх медичних приладів, біологічно 
активних домішок (БАД). Також за допомогою досвідчених 
консультантів у нас можна підібрати лікувальну косметику та 
засоби гігієни, безкоштовно виміряти артеріальний тиск.

У деяких аптеках нашої мережі є спеціалізовані дитячі 
відділи, в яких представлений широкий асортимент товарів 
для мам і малюків:

•	 дитяче харчування;
•	 товари для новонароджених;
•	 підгузники;
•	 дитяча косметика.
На відміну від аптечних мереж з низькою ціновою по-

літикою наша продукція закуповується лише в офіційних 
дистриб’юторів, має всі необхідні ліцензії та сертифікати. 
Прямі поставки від постачальників виключають можли-
вість появи фальсифікованої продукції.

НАшІ ПеРеВАГи
•	 жорсткі вимоги до компетентності персоналу аптек: 

від завідувачів до консультантів;
•	 професійні консультації клієнтів із дотриманням ме-

дичної етики;
•	 аптеки з подовженим графіком роботи;
•	 максимальна швидкість оформлення покупок;
•	 лояльна цінова політика, єдина для всіх аптек ме-

режі: привабливі і доступні ціни для всіх категорій 
покупців;

•	 сезонні акції, спеціальні пропозиції, формування по-
дарункових наборів до свят;

•	 формування кола лояльних покупців: дисконтні 
картки мережі аптек «Аптекар-груп» з гнучкою 
системою знижок для малозабезпечених верств 
населення.

Якість обслуговування покупців гарантує цілий комплекс 
заходів, який ми ввели як стандарт в нашій мережі:

ЗРуЧНІСТь ПокуПки. Мережа аптек «Аптекар-
груп» за зручністю місць продажів входить до числа найкра-
щих - ми розташовані в максимальній близькості до покупця 
в найбільш густонаселених районах міста та області.

екСПеРТ у ГАлуЗІ ЗдоРоВ’я. В наших аптеках за-
вжди збалансований асортимент, що відповідає найвищим 
вимогам покупців. Ми намагаємося задовольнити всі потре-
би в ліках, у кожній аптеці (навіть у невеликому аптечному 
пункті) можна замовити рідкісні ліки і вони будуть привезені 
спеціально для Вас.

ПРофеСІоНАлІЗм. Персонал компанії постійно 
підвищує свою кваліфікацію і професіоналізм – для цього в 
компанії створені всі умови.

Геннадій Заболотний, директор 
ТОВ «Аптекар-груп»:
– На сьогодні мережа аптек «Аптекар-груп» є для своїх 

покупців гарантом відсутності фальсифікатів, гарантом 
прийнятної ціни, кваліфікованих консультацій спеціалістів 
і уважного обслуговування. Не знижуючи темпів розвитку, 
головний акцент ми робимо на якості обслуговування своїх 
клієнтів. Ми – надійні партнери. Нам довіряють тому, що 
ми говоримо і робимо тільки те, у що віримо самі. Ми відпо-
відальні, чесні, зрозумілі і послідовні.
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комПлексний Розвиток виРобництва 
та кооПеРація забезПечать 
економічний та соціальний  
Розвиток ПідПРиємств

Візьмемо, наприклад, ТОВ 
«Круп’яний дім», яке прово-

дить заготівлю всіх видів зернових 
з використанням власного елеватор-
ного комплексу, що дозволяє одно-
часно зберігати більше 60 тис. тонн 
зерна.

Починаючи з липня 2014 року, 
елеваторний комплекс включено до 
системи зернових закупівель ТОВ 
СП «Нібулон», що дає можливість 
сільгоспвиробникам області і ін-
ших регіонів України здійснювати 
поставки зернових культур, які ре-
алізовані ТОВ СП «Нібулон», на 
елеватори ТОВ «Круп’яний дім», 
що знаходяться в м. Кіровограді по  
вул. Терешкової.

Незважаючи на складну фінансо-
во-економічну ситуацію в минулому 
році, нам вдалося провести рекон-
струкцію пунктів прийому зерна на 
елеваторному комплексі, що дало 
можливість забезпечити приймання 
зерна всіх видів автотранспорту неза-
лежно від вантажопідйомності та зна-
чно скоротити час розвантаження.

Почав діяти контейнерний тер-
мінал, що забезпечує навантаження 
20 – 40 футових морських контей-

нерів як на автотранспорт, так і на 
залізничні платформи, об’ємом до 
500 т на добу.

Переоснащення лабораторії су-
часними технічними засобами зняло 
всі питання щодо визначення якіс-
них показників зерна.

Підприємство стало регіональ-
ним лідером круп’яного виробни-
цтва, виготовляє кукурудзяну, яч-
мінну, перлову, пшеничну крупу, 
горох шліфований та пшоно, всього 
більше десяти тисяч тонн на рік. 

Ця продукція користується по-
питом не тільки на внутрішньому 
ринку, а також зорієнтована на сві-
тові ринки, в тому числі і Євро-
союзу. В минулому році круп’яну 
продукцію підприємства було від-
правлено на експорт в чотирнадцять 
країн Європи, Балтії та Азії.

Це стало можливим після вжит-
тя заходів щодо підвищення якості 
продукції. Проводиться стовідсот-
ковий контроль вхідної сировини, 
не виключенням є і матеріали для 
фасування та перевезення продукції. 
Запроваджена система технологічно-
го контролю, згідно з якою високо-

професійні спеціалісти слідкують за 
всіма етапами переробки сировини.

Проблеми, що виникають при 
розгляді економічних, фінансових 
соціальних проблем, спонукають 
находити нестандартні рішення. Так 
сталося на одній із нарад директо-
рів підприємств холдингу декілька 
років тому, де розглядались питан-
ня забезпечення сприятливих умов 
праці та харчування працівників на 
виробництві. А саме, як забезпечити 
недорогі обіди в своїй їдальні. 

Так виникло питання створення 
своєї свиноферми. На той час були 
уже створені всі умови для роботи 
комбікормового цеху та і відходів 
від виробництва круп було достат-
ньо. 

Тваринницька ферма холдингу 
сьогодні утримує 1600 голів свиней, 
має своє маточне відділення. Виро-
бляється більше 250 т м’яса на рік. 

Розширення виробничих потуж-
ностей в умовах складної фінансо-
во-економічної ситуації призвело 
до створення в складі холдингу 
ТОВ «Рапід-буд», яке забезпечує 
розробку проектів технічного пере-

Агрохолдинг «Хлібодар» розпочинав свою діяльність 

двадцять років тому назад в орендованому приміщенні. 

На сьогодні він об’єднує групу компаній,  

що утворює вертикально інтегрований холдинг, 

ритмічно розвивається і являє собою цілісний майновий 

комплекс, який базується на власних  

виробничих площах. Генеральний директор
ТюпА ВікТОр іВАнОВич
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оснащення виробництва, об’єктів 
промислового призначення та жит-
лового будівництва. 

Сьогодні в стані завершення бу-
дівництво шестиповерхового жит-
лового будинку на 48 квартир по 
вул. Гагаріна в м. Кіровограді. Це 
сучасний житловий будинок в центрі 
міста, збудований за європейськими 
технологіями та з використанням 
сучасних високоякісних будівельних 
матеріалів.

В кожній одно, дво, три кімнат-
ній квартирі враховані всі деталі для 
комфортного проживання, встанов-
лено індивідуальне газове опалення, 
лічильники води, електроенергії та 
природного газу. Вікна та балкони 
обладнані склопакетами. 

Будинок має комфортний і надій-
ний ліфт. Весь перший поверх плану-
ється для розміщення торгівлі товара-
ми широкого вжитку. В підвальному 
приміщенні будуть працювати закла-
ди спортивно-оздоровчого напрямку. 

Введення в дію цьго будинку до-
зволить покращити умови проживан-
ня частини жителів міста та області. 

Вирішення виробничих, фінансо-
во-економічних, соціальних проблем 

трудових колективів вимагає масш-
табного залучення матеріальних та 
фінансових ресурсів. В теперішніх 
умовах долати такі проблеми само-
тужки дуже складно, майже немож-
ливо. 

Вихід із ситуації – об’єднання (ко-
оперування) для співробітництва і 
такого партнерства, яке може дати 
вагомий виробничо-комерційний 
результат. Те, що кардинальних змін 
потребує переробна галузь зернової 
сировини, розуміють всі. Розмов ба-
гато, а конкретних дій обмаль, тому 
значна частина вирощеного зерна в 
нашій області відправляється на екс-
порт. Ми можемо і повинні суттєво 
змінювати такий стан справ. Досить 
експортувати лише сировину, настав 
час переробляти її в нашій країні, за-
лишаючи тут додану вартість та ство-
рюючи нові робочі місця.

Спеціалістами агрохолдингу роз-
роблено бізнес-план створення ви-
робництва по переробці зерна куку-
рудзи потужністю сто тонн за добу. 
За умови реалізації даного проекту 
маємо вийти на внутрішні ринки та 
ринки держав Євросоюзу з високоя-
кісними кукурудзяними крупами та 
широким асортиментом плющених 

пластівців. Із кукурудзяного зароди-
ша буде виготовлятися дуже корисне 
масло прямого віджиму.

Загальна вартість проекту скла-
дає близько 300 млн. грн. Для його 
релізації є відповідна земельна ді-
лянка, водопостачання, енергетичні 
магістралі, комунікації та інше, про-
те фінансових ресурсів недостатньо. 
Кредитування в даний час майже не-
доступно, проте переробний завод 
можливо побудувати, якщо об’єднати 
на договорних умовах фінансові 
можливості агрохолдингу, фермерів 
та інших сільгоспвиробників. 

У перспективі це нам дозволить 
представляти сукупний продукт на 
світових ринках і отримати при цьо-
му певні преференції. Перш за все – 
це економічне зростання, розвиток 
інфраструктури місцевих територій 
та підвищення рівня життя людей. 
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Не перший рік за ініціативи Державної фіскальної служби України проводиться 
Всеукраїнський конкурс дитячої творчості.

НА КІРОВОГРАДЩиНІ ОБРАНО ПЕРЕМОжЦІВ 
ОБЛАСНОГО ЕТАПУ КОНКУРСУ  
«МАйБУТНЄ КРАїНи – У МРІЯХ ДиТиНи»

За роки його існування мінялася на-
зва, але мета конкурсу залишалася 

незмінною – це формування еконо-
мічної грамотності та культури у шко-
лярів, а також вивчення та розуміння 
підростаючим поколінням ролі, зна-
чення та місця податків, зборів, плате-
жів у житті держави і суспільства.

«Назва конкурсу «Майбутнє кра-
їни – у мріях дитини» у 2015 році є 
символічною зважаючи на ситуацію, 
яка склалася на сході України. Діти 
мріють про щасливе майбутнє, а тому 
і розкривають у своїх творчих робо-
тах не тільки тематику щодо сплати 
податків, як економічну функцію у 
житті країни, а й надію на світле май-
бутнє країни, в якій вони живуть», –
зазначила голова журі – заступник на-
чальника ГУ ДФС у Кіровоградській 
області Тетяна Гавренкова.

Переможців обласного рівня оби-
рали у двох вікових категоріях: 9 – 
11 років та 12 – 15 років. А також за 
трьома напрямками: художні твори, 
комп’ютерна графіка (комп’ютерна 
анімація) і літературні твори.

Визначало переможців профе-
сійне журі, до складу якого увійшли 
фахівці Кіровоградського обласного 
центру дитячої та юнацької творчості, 
обласного художнього музею – кар-
тинної галереї Петра Оссовського 
«Світ і Вітчизна», Комунального за-
кладу «Кіровоградській обласний ін-
ститут післядипломної педагогічної 
освіти імені Василя Сухомлинсько-
го»; Кіровоградського державного 
педагогічного університету імені Во-
лодимира Винниченка, представники 
громадських організацій та засобів 
масової інформації, а також співро-
бітники органів фіскальної служби 
області. 

На обласний етап конкурсу було 
представлено 54 роботи. Всього ж у 
конкурсі на міському та районному 
рівнях взяли участь 340 дітей Кірово-
градщини. 

У ході обговорення журі визна-
чило 15 переможців, які отримають 
дипломи та цінні подарунки. Серед 
переможців перші місця посіли: в 
номінації «художні твори» Цатурян 

Армен (вікова категорія 9-11 років, 
м. Знам’янка) і Вікторія Жайворон 
(вікова категорія 12-15 років, м. Олек-
сандрія), «літературні твори» – Юлія 
Зубенко (вікова категорія 9-11 років, 
с. Велика Андрусівка, Світловодський 
район) та Андрій Ластабеженко (ві-
кова категорія 12-15 років, с. Велика 
Андрусівка, Світловодський район), 
«комп’ютерна графіка (комп’ютерна 
анімація)» – Анна Міргасімова (віко-
ва категорія 9-11 років, м. Знам’янка).

«Всі конкурсні роботи, заслугову-
ють на увагу та по-своєму цікаві. Ви-
дно, що діти вкладали в них свою душу, 
намагалися передати, як вони розумі-
ють всю важливість сплати податків. У 
творах ми оцінювали не тільки зміст, 
але й повноту розкриття теми та тех-
ніку виконання», – підсумувала голо-
ва журі Тетяна Гавренкова. 

Надалі дітей, які зайняли перші 
місця у своїх вікових категоріях, чекає 
фінальний етап конкурсу, який про-
йде влітку у м. Києві. Бажаємо нашим 
учасникам впевненої перемоги на 
Всеукраїнському рівні змагань!
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ПлатНики єдиНОгО ПОдатку І та ІІ гРуП мають 
ПРаВО На щОРІчНу «ПОдаткОВу ВІдПуСтку»

щОдО ЗдІйСНЕННЯ ПлатНикОм єдиНОгО 
ПОдатку ЗОВНІШНьОЕкОНОмІчНОї дІЯльНОСтІ,  
В тОму чиСлІ За мЕжами тЕРитОРІї укРаїНи

Відповідно до норм Податково-
го кодексу України фізичні осо-

би-підприємці, – платники єдиного 
податку 1 та 2 групи, які не викорис-
товують працю найманих осіб, звіль-
няються від сплати єдиного податку 
один раз на рік на час відпустки про-
тягом одного календарного місяця. 

Крім того, не сплачується єдиний 
податок за період хвороби, підтвер-
джений копією листка непрацездат-
ності, якщо вона триває 30 і більше 
календарних днів. 

Згідно зі статтею 5 Закону Укра-
їни від 16 квітня 1991 року № 

959-XII «Про зовнішньоекономіч-
ну діяльність» зовнішньоекономіч-
на діяльність – діяльність суб’єктів 
господарської діяльності України та 
іноземних суб’єктів господарської 
діяльності, побудована на взаємовід-
носинах між ними, що має місце як 
на території України, так і за її меж-
ами. 

Фізичні особи, які мають постій-
не місце проживання на території 
України, мають право здійснювати 
зовнішньоекономічну діяльність, 
якщо вони зареєстровані як підпри-
ємці згідно з Законом України «Про 
підприємництво» (стаття 5 Закону). 

Статтею 4 Закону передбачені 
види зовнішньоекономічної діяль-
ності, до яких, зокрема, належать 
експорт та імпорт товарів, капіталів 
та робочої сили. 

Відповідно до пункту 291.3 стат-
ті 291 Податкового кодексу України 
фізична особа – підприємець може 

Інформація про період щорічної 
відпустки і терміни втрати працездат-
ності з обов’язковим додаванням копії 
листка непрацездатності подається до 
територіального органу ДФС у вигля-
ді заяви у довільній формі. 

З метою уникнення порушен-
ня терміну щодо сплати авансових 
платежів рекомендуємо подавати до 
податкової інспекції заяву щодо пе-
ріоду щорічної відпустки до початку 
відпустки, а заяву щодо терміну втра-
ти працездатності з обов’язковим 

додаванням копії листка непрацез-
датності – одразу після закінчення 
лікарняного.

Варто пам’ятати, що платники єди-
ного податку є ще й платниками ЄСВ. 
Чинним законодавством не перед-
бачено пільг щодо його сплати на час 
відпустки, або хвороби. 

Отже, єдиний соціальний внесок 
сплачується незалежно від діяльнос-
ті чи фінансового стану платників 
податків і без перенесення термінів 
сплати.

П Р о  П о Д а т к и  Д е т а л ь н і ш е

самостійно обрати спрощену систе-
му оподаткування, якщо така особа 
відповідає вимогам, встановленим 
гл.1 «Спрощена система оподатку-
вання, обліку та звітності» Подат-
кового кодексу України, та реєстру-
ється платником єдиного податку в 
порядку, визначеному цією главою. 

Пунктом 291.5 ст.291 Податко-
вого кодексу України визначені види 
діяльності, здійснюючи які фізичні 
особи – підприємці не можуть бути 
платниками єдиного податку. 

Платники єдиного податку 
зобов’язані перейти на сплату інших 
податків і зборів, визначених Подат-
ковим кодексом України, у разі здій-
снення видів діяльності, які не да-

ють права застосовувати спрощену 
систему оподаткування, або невід-
повідності вимогам організаційно-
правових форм господарювання – з 
першого числа місяця, наступного 
за податковим (звітним) періодом, 
у якому здійснювалися такі види ді-
яльності або відбулася зміна органі-
заційно-правової форми. 

Враховуючи вищенаведене, фі-
зична особа – підприємець – платник 
єдиного податку може здійснювати 
зовнішньоекономічну діяльність як 
на території України, так і за її меж-
ами за умови, що ним не здійсню-
ються види діяльності, які не дають 
права застосовувати спрощену сис-
тему оподаткування.
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У разі, якщо в ході ліквідації  
(реорганізації) робочих місць такі дії 
стосуватимуться працюючих осіб, ро-
ботодавцю необхідно:

•	 повідомити кожного праців-
ника про наступне розірвання 
трудового договору внаслідок 
змін в організації виробництва 
і праці, в тому числі ліквідації, 
реорганізації, банкрутства або 
перепрофілювання підпри-
ємства, установи, організації, 
скорочення чисельності або 
штату працівників;

•	 повідомити державну службу 
зайнятості про заплановане ви-
вільнення працівників (у разі, 
якщо таке вивільнення є масо-
вим);

•	 вжити заходів щодо запобіган-
ня вивільненню (якщо вивіль-
нення є масовим).

Статтею 49-2 Кодексу законів про 

працю України передбачено, що про 
наступне вивільнення працівників 
персонально попереджають не пізні-
ше ніж за два місяці. Одночасно з по-
передженням про вивільнення робо-
тодавець пропонує працівникові іншу 
роботу на тому самому підприємстві. 
У разі відсутності роботи за відпо-
відною професією чи спеціальністю, 
а також у разі відмови працівника від 
переведення на іншу роботу на тому 
самому підприємстві працівник, на 
власний розсуд, звертається за допо-
могою до державної служби зайня-
тості або працевлаштовується само-
стійно. 

При вивільненні працівників вра-
ховується переважне право на за-
лишення на роботі. Таке переважне 
право надається працівникам з більш 
високою кваліфікацією і продуктив-
ністю праці. При рівних умовах про-
дуктивності праці і кваліфікації пере-
вага в залишенні на роботі надається, 
у тому числі:

•	 сімейним – при наявності двох 
і більше утриманців;

•	 особам, в сім’ї яких немає ін-
ших працівників з самостій-
ним заробітком;

•	 учасникам бойових дій, інва-
лідам війни та особам, на яких 
поширюється чинність Закону 
України «Про статус ветера-
нів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту»;

•	 працівникам з числа колишніх 
військовослужбовців строко-
вої служби, військової служби 
за призовом під час мобіліза-
ції, на особливий період, вій-
ськової служби за призовом 
осіб офіцерського складу та 
осіб, які проходили альтерна-
тивну (невійськову) службу, 
– протягом двох років з дня 
звільнення їх зі служби. 

Відповідно до статті 50 Закону 
України «Про зайнятість населення» 
підприємства, установи, організації 

ПРо ПРоцедуРу вивільнення 
ПРацівників

Статтею 64 господарського кодексу україни встановлено, що підприємство самостійно визна-
чає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.  
В ході такого визначення можуть прийматися рішення як про створення нових робочих місць, 
так і про ліквідацію (реорганізацію) існуючих місць. На робочих місцях, які підлягають лікві-
дації, можуть працювати робітники або ж вони можуть бути вакантними (інформація про них 
міститься в штатному розписі). у разі, якщо місця є вакантними, рішення про їх виведення із 
штатного розпису приймається роботодавцем у встановленому ним порядку.
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незалежно від форми власності, виду 
діяльності та господарювання пови-
нні за 2 місяці до вивільнення в повно-
му обсязі подавати територіальним 
органам Державної служби зайнятос-
ті інформацію про заплановане масо-
ве вивільнення працівників у зв’язку 
із змінами в організації виробництва і 
праці, у тому числі ліквідацією, реор-
ганізацією або перепрофілюванням 
підприємств, скороченням чисель-
ності або штату працівників. 

Наказом Міністерства соціаль-
ної політики України від 31.05.2013 
№ 317, зареєстрованим в Міністер-
стві юстиції України 17.06.2013 за № 
989/23521, затверджено Порядок 
подання форми звітності № 4-ПН 
«Інформація про заплановане масо-
ве вивільнення працівників у зв’язку 
із змінами в організації виробництва 
і праці». Відповідно до зазначеного 
Порядку до форми звітності включа-
ється інформація про найменування 
професій (посад) працівників, кіль-
кість осіб, яких передбачається вивіль-
нити, заплановану дату вивільнення 
(із зазначенням дати наказу про попе-
редження працівників). 

Вказаним наказом затверджено та-
кож форму звітності № 4-ПН «Інфор-
мація про заплановане масове вивіль-
нення працівників у зв’язку із змінами 
в організації виробництва і праці» 
(форма звітності розміщені на Інтер-

нет-сторінці Державної служби за-
йнятості (адреса в мережі Інтернет – 
www.dcz.gov.ua) у рубриці «Послуги 
роботодавцям», підрубрика «Форми 
документів»).

Критерії масового вивільнення 
працівників визначені статтею 48 За-
кону України «Про зайнятість насе-
лення». Такими критеріями є однора-
зове або протягом:
•	 одного місяця вивільнення 10 і 

більше працівників на підпри-
ємстві з чисельністю від 20 до 
100 працівників, вивільнення 
10 і більше відсотків працівни-
ків на підприємстві з чисельніс-
тю від 101 до 300 працівників;

•	 трьох місяців – вивільнення 20 
і більше відсотків працівників 
на підприємстві незалежно від 
чисельності працівників.

Вказані строки не стосуються 
строку попередження працівників 
про наступне вивільнення, передба-
ченого статтею 49-2 Кодексу законів 
про працю України. 

Запобігання масовому вивільнен-
ню має відбуватися, серед іншого, 
шляхом проведення консультацій з 
профспілками з метою розроблення 
заходів, спрямованих на пом’якшення 
їх наслідків і зменшення чисельності 
вивільнених працівників. Показники 
масового вивільнення працівників, 
заходи з їх запобігання та з мінімізації 

негативних наслідків встановлюються 
колективними договорами та угода-
ми, укладеними на національному, га-
лузевому та регіональному рівнях. 

Для вжиття заходів щодо запобі-
гання різкому зростанню безробіття 
при органах влади можуть утворю-
ватися комісії відповідно до Порядку 
утворення спеціальних комісій для 
вжиття заходів щодо запобігання різ-
кому зростанню безробіття під час 
масового вивільнення працівників, 
затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 22.04.2013  
№ 305. 

Статтею 53 Закону України «Про 
зайнятість населення» передбачено 
стягнення з роботодавця штрафу у 
4-кратному розмірі мінімальної заро-
бітної плати у разі неподання або по-
рушення установленого порядку по-
дання даних про масове вивільнення 
працівників.

Консультації із зазначених питань 
надаються обласним та місцевими 
центрами зайнятості. Відповідна ін-
формація розміщена на Інтернет-сто-
рінці КРТПП у рубриці «Законодав-
ство» (підрубрика «Інформування 
державної служби зайнятості при ви-
вільненні працівників»). 

і н ф о Р М у є  с л у ж б а  з а Й н я т о с т і

Заступник директора 
Кіровоградського обласного 
центру зайнятості Стоян Б.С.
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липень
4-7 India Machine Tools Show (IMTOS) – 2015

Спеціалізована виставка промислового обладнання
м. Делі, Індія

4-12 IdeenexpO – 2015 
Освітня виставка
м. Ганновер, Німеччина

15-18 OuTdOOr – 2015
Європейська виставка активного відпочинку
м. Фрідрихсхафена, Німеччина

21-24 expO Fur 2015
5 Міжнародна спеціалізована виставка одягу з хутра та шкіри
Міжнародний Виставковий Центр, Україна, Київ

24-27 FOIre de LIbraMOnT – 2015
Виставка сільського та лісового господарства
м. Лібрамон, Бельгія

25-27 earLy bIrd – 2015
Багатогалузева виставка
м. Гамбург, Німеччина

серпень
 6-9 ЗЕлЕНа хВилЯ, xVII мІжНаРОдНа кНижкОВа ВиСтаВка-ЯРмаРОк

Виставковий центр: вул. Дерибасівська, open-air, Україна, Одеса

7-10 юВЕлІРНий СалОН (лІтО)
мІжНаРОдНа, ВОІСтиНу дОРОгОцІННа ВиСтаВка,
Виставковий комплекс Одеського морського вокзалу, Україна, Одеса

18-23 НацІОНальНий СОРОчиНСький ЯРмаРОк
Виставковий центр: Сорочинське поле, Україна, Великі Сорочинці

8-11 ЯРмаРОк дО дНЯ НЕЗалЕжНОСтІ укРаїНи
ЯРмаРОк тОВаРІВ ШиРОкОгО Вжитку та ПРОдуктІВ хаРчуВаННЯ
Національний комплекс «Експоцентр України» (ВДНГ), Україна, Київ

21-23 duM – 2015
Спеціалізована будівельна виставка
м. Лоуни, Чехія

26-29 MTT expO – 2015
Міжнародна виставка верстатобудування, металообробки, точного машинобудування, механічної 
обробки та пресування
м. Джакарта, Індонезія

вересень
2-5 мЕдВІН: СтОматОлОгІЯ

70-а мІжНаРОдНа СПЕцІалІЗОВаНа ВиСтаВка
КиївЕкспоПлаза, Виставковий центр, Україна, Київ

3-5 мЕдВІН: РукОдІллЯ І хОбІ
13-а СПЕцІалІЗОВаНа ОПтОВО-тОРгІВЕльНа ВиСтаВка
КиївЕкспоПлаза, Виставковий центр, Україна, Київ

16-18 ВОда тЕПлО будиНОк
Міжнародна спеціалізована виставка
М.Кіровоград,  вул.Мурманська,8

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 expo@chamber.kr.ua
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З початку 2015 року до членства в кіровоградській торгово-
промисловій палаті приєдналися  
10 підприємств нашої області. 

Це:
- ПрАТ «Інститут «Кіровоградагропроект»;
- ТОВ «АПТЕКАР-Груп»;
- ТОВ «АГРОПРОДУКТ»;
- ТОВ Спільне українсько-нідерландське підприємство з 
іноземними інвестиціями «Безпека меду»;
- Приватне підприємство «МУСТАНГ «Конезавод Федорова»;
- ФОП Чумаченко Ірина Вікторівна;
- ДП Голованівське лісове господарство;
- ТОВ «Промтехснаб»;
- ТОВ «МК Волошкове поле»;
- ТОВ «Імперія-Агро».

Зростає 
члЕНСька баЗа Палати

Президент Кіровоградської 
РТПП Ірина Саєнко вважає 

цю позитивну динаміку результа-
том активізації діяльності Кірово-
градської РТПП щодо підтримки 
бізнесу, підвищення якості надання 
традиційних для палати послуг та 
запровадження нових.

Відповідно до Закону України 
«Про Торгово-промислові палати в 
Україні» члени регіональних торго-
во-промислових палат одночасно є 
членами Торгово-промислової пала-
ти України.

Стати партнером таких солідних і 
шанованих організацій і престижно, і 
вигідно: ви ввійдете в єдине інформа-
ційне співтовариство найбільш про-
гресивних підприємств України, а 
через систему торгово-промислових 
палат станете частиною міжнародної 
асоціації. У сучасному світовому біз-
нес-просторі - це свідчення надійнос-
ті та стабільності такої компанії.

Наша палата надає широкий 
спектр бізнес-послуг, у тому числі 
унікальних. Партнерство з Кірово-
градською РТПП дозволяє отриму-
вати їх за спеціальними тарифами, а 
окремі послуги – безкоштовно.

Ставши членом палати, підпри-
ємство буде отримувати актуальну 
інформацію про найпрестижніші 
виставки, бізнес-зустрічі з представ-
никами ділових кіл України та зару-
біжжя. Безпосередня участь в цих 
заходах дасть можливість залучити 
більше потенційних споживачів ва-
шої продукції або послуг. Передба-
чати і грамотно врахувати всі мож-
ливості бізнесу в нових економічних 
умовах дозволять наші семінари, кон-
ференції та «круглі столи».

Розміщення відомостей про вашу 
компанію на сайтах КРТПП та ТПП 
України, у регіональному журналі 
«Зовнішсервіс» та Всеукраїнському 
– «Діловий вісник»дасть вам уні-

кальну можливість заявити про себе 
і організувати співпрацю з компанія-
ми по всьому світу.

Кваліфіковані фахівці КРТПП 
виконають експертизу кількості та 
якості товарів, оцінку майна, неру-
хомості, обладнання та бізнесу в ці-
лому. Користуючись комплексом по-
слуг відділу сертифікації та митного 
декларування, ви істотно скоротите 
витрати на оформлення зовнішньо-
торговельних операцій.

Минулого року при Кірово-
градській РТПП створено Центр 
підтримки експорту, який надає 
консультаційну, інформаційну та 
організаційну підтримку підприєм-
ствам-експортерам. При необхід-
ності вам буде надано весь комплекс 
юридичних послуг – від експертизи 
документів до захисту ваших інтер-
есів в господарських та міжнародних 
арбітражних судах.

Про всі послуги та заходи Кіровоградської РТПП можна дізнатися на нашому сайті  
www.chamber.kr.ua
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нові члени Палати
тов сунП з іі «безПека меду» ФоП Покутня т.ю. 

тов «наука» 

тов «ПРомтехснаб» 

тов «мк «волошкове Поле» 

тов «імПеРія-агРо» 

Mix ModelS - школа моделей 

тов «доРактів» 

ФоП ЖеРдій м.в. 

Директор – Кошлатий Ярослав Анатолійович
 25006, м.Кіровоград, вул. Пашутинська, 22/21
 тел.: (0522) 22-77-39, факс 22-77-39 
 E-mail: zlatomed@hotmail.com
 www.zlatomed.com.ua
Натуральний бджолиний мед.

Керівник – Покутня Таміла Юріївна
 25019, м. Кіровоград, вул.Кізельгур,37,кв.33
 тел.: (0522) 27-56-25; (066) 423-85-55
 E-mail: tamila2407@ukr.net
 shtory-lux.com.ua
Продаж та пошив на замовлення текстильних 
виробів для інтер’єру (тюль, штори, покривала, 
скатертини).

Директор – Середа Олександр Анатолійович
 25007, м. Кіровоград, вул.Виставочна,1б,
 тел.: (0522) 56-32-32; факс 56-32-32 
 (050) 596-98-26; (067) 520-47-97 
 E-mail: info@safetyzone.com.ua
 safetyzone.com.ua
Проектування, виробництво та реалізація засоібв 
індивідуального захисту.

Директор – Медведєв Юрій Павлович
 28110, Онуфріївський р-н, смт Павлиш, 
 вул.40 років Перемоги,68
 тел.: (05238) 2-28-16; (067) 518-29-03, 
 факс (05238) 2-28-16 
 E-mail: promtechsnab.ua@gmail.com
Оптова торгівля зерном, сільське господарство.

Директор – Табалов Андрій Олександрович
 25013, м.Кіровоград, вул.Глінки, буд.3
 тел.: (0522) 33-14-56, факс: 33-14-56 
 E-mail: viktoriaformula@gmail.com
Консультування з питань комерційної діяльності й 
керування; оптова торгівля зерном; оптова торгівля 
молочними продуктами.

Директор – Оцабрик Юрій Олексійович
 25011, м. Кіровоград, вул.Г.Родімцева,89
 тел.: (0522) 35-91-00, 35-91-01, 35-91-02,
 факс: (0522) 35-91-01
 E-mail: sekretar2@imperiya-agro.com
 imperiya-agro.com
Засоби захисту рослин, насіння та добрива.  
Насіння польових культур імпортного та 
українського виробництва від світових лідерів; 
мікродобрива для позакореневого живлення.

Директор – Рудковская Елена
 м. Кіровоград, вул. Калініна, 16
 тел. (099) 327-63-64; (068) 069-55-29
 E-mail: ameli65@ua.fm
Школа моделей та естетичного виховання.

Директор – Кроть Роман Станіславович
 25026, м.Кіровоград, вул.Гайдара,75
 тел.: (0522) 34-56-49; (067) 521-76-71
 факс (0522) 34-56-49; 35-91-01
 E-mail: ds@krds.com.ua
 krds.com.ua
Будівництво доріг, світлофорних об’єктів під ключ; 
ремонт дорожнього покриття; 
виготовлення та встановлення дорожніх знаків.

Директор – жердій Максим Вікторович
 25015, м. Кіровоград, вул.Полтавська,24, кв.2
 тел.: (050) 453-07-06
 факс (0522) 34-56-49; 35-91-01
 E-mail: mirodveri@gmail.com
 www.mirodveri.com
Продаж та виготовлення дверей міжкімнатних та 
вхідних. Продаж фурнітури, металопластикових 
виробів, натяжних стель. Монтаж дверей, вікон. 
Продаж ролетів, жалюзей, секційних воріт.

вітаєМо новиХ членів Палати



30 № 2 (043) 2015ЗОВНІШСЕРВІС| |

ШЛЯХ ПАРТНЕРСТВА ТА УСПІХУ

Завдяки яскраво вираженій 
сільськогосподарській спеціалізації 

Кіровоградщину недарма називають  
степовою житницею країни. 

Заснована в географічному центрі України 
ТОВ «Імперія-Агро» вже сім років динамічно 

розвивається на аграрному ринку.

Завдяки правильному менеджменту, до-
бре налагодженій системі роботи, висо-
кій кваліфікації працівників – фірма за ко-
роткий термін стала одним з найбільших 
дистриб’юторів у сфері засобів захисту рос-
лин, насіння польових культур та добрив на 
українському ринку.

Компанія є офіційним дистриб’ютором 
світових компаній виробників високоякіс-
ного посівного матеріалу та засобів захисту 
рослин.

Колектив ТОВ «Імперії-Агро» на сьогод-
ні налічує більше 150 працівників, які готові 
надати високоякісні та корисні консультації 
сільгоспвиробнику з усіх питань щодо веден-
ня аграрного бізнесу.

Компанія працює у всіх напрямках 
пов’язаних з веденням аграрного бізнесу. 
Співпрацює з банками, дослідницькими ін-
ститутами, компаніями – виробниками та 
експортерами сільгосппродукції.

В асортименті компанії все, що потрібно 
для успішного господарювання: від високоя-
кісних пестицидів, позакореневих добрив до 
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посівного матеріалу кращої світової 
селекції. 

Насіння України, що реалізуєть-
ся компанією, вироблено відомими 
компаніями, які є лідерами продаж 
у сільськогосподарській галузі. Для 
працівників компанії дуже важливо 
надати для продажу якісне насіння, 
тому спеціалісти дуже ретельно і ви-
важено ведуть підбір постачальників. 
Компанія постійно розвивається, по-
кращує методи роботи з покупцями 
та збільшує асортимент. 

Засоби захисту рослин від хвороб 
та шкідників: гербіциди, інсектици-
ди, протруйники, ретарданти, стиму-
лятори росту, фунгіциди, органічне 
добриво, що реалізується компанією 
«Імперія-Агро», виробляються відо-
мими компаніями, лідерами хімічної 
та сільськогосподарської галузі.

В 2012 році «Імперія-Агро», 
проробила велику і кропітку працю 
в дослідженні та аналізі потреб куль-
турних рослин в мікроелементах для 
того, щоб зрозуміти: що потрібно, 
чого не вистачає рослині та на якій 
стадії вегетації для нормального роз-
витку і максимального врожаю.

www.imperiya-agro.com

з н а Й о М т е с ь

Проаналізувавши дані, ТОВ «Імперія-Агро», випустила влас-
ну лінійку високоякісних мікродобрив під брендом  
«Актив - Харвест»®.

Лінійка «Актив - Харвест»® включає в себе різновиди мікро-
добрив, призначених спеціально для окремих культур рослин 
- «Актив - Харвест» – Старт, «Актив - Харвест» – Злаки, 
«Актив - Харвест» – Бобові, «Актив - харвест» – Олійні, 
«Актив - Харвест» – Овочі та інші види добрив.

За ці роки клієнти по всій Україні змогли переконатися в на-
дійності та ефективності цих мікродобрив і отримати високі 
врожаї з «Актив - Харвест»®.

Досвід роботи по всій Україні свідчить: зі спеціалістами «Ім-
перії-Агро» сільгоспвиробник правильно зробить свій вибір 
щодо технологій захисту рослин, живлення та вибору насіння. 
Гнучка цінова політика, оперативність поставок, професійні 
консультації та супровід є запорукою високого урожаю та 
прибутків клієнтів компанії «Імперія-Агро».
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•	 Жовтень. Перше місце в катего-
рії «Театр моди» на Міжнарод-
ному фестивалі «Калейдоскоп 
талантів», Польща, м. Живець.

•	 Листопад. Організатори ре-
гіонального конкурсу «Кня-
гиня Кіровоградщини 2014», 
учениця школи моделей «Мix 
models» отримала перемогу й 
титул «Княгиня Кіровоградщи-
ни 2014».

•	 Грудень. Вихованці студії (мо-
лодша група) стали лауреатами 
в Міжнародному фотоконкурсі 
різдвяних ретро-листівок. Чехія, 
м. Подебради.

•	 Участь у конкурсі краси та талан-
тів вихованців молодшої групи 
«Зимовий бал «Mix models».

•	 Січень. Вихованці студії (старша 
група) стали лауреатами в Між-
народному фотоконкурсі «Топ 
Фотомодель Интербриллиант 
Мира Зима 2015» Чехія, м. По-
дебради.

•	 Участь дівчат старшої групи у 
ролі моделей на МК Інесси Нікі-
тіної з візажу, м. Кіровоград.

Школа моделей та естетичного виховання «Mix models» була заснована у вересні 

2014 року. За цей час було проведено багато різних цікавих та творчіх заходів:

•	 Лютий. Участь дівчат старшої 
групи у ролі моделей на МК 
Анастасії Левандовської з акваві-
зажу, м. Кіровоград.

•	 Перше місце у ІІ Міжнародному 
телевізійному фестивалі «Ство-
рюй своє майбутнє зараз» у кате-
горії «Театр моди», м. Київ.

•	 Участь у презентації позашкіль-
ного центру «Школа мистецтв» 
НВО №32 в Кіровоградській об-
ласній філармонії.

•	 Березень. Виступ вихованців сту-
дії на «Шоу близнюків» в Кіро-
воградській обласній філармонії.

•	 Квітень. Організатори та учасни-
ки Всеукраїнського конкурсу ди-
зайнерів «Мода без кордонів», 
м. Кіровоград.

•	 Травень. Участь Кащенко Дар’ї у 
Всеукраїнському конкурсі кра-
си та таланту «Княгиня України 
2015» та отримання титулу» 
Княгиня України Топ Модель 
2015», м. Черкаси.

•	 Участь вихованців у першому 
концерті ювілейної трилогії зраз-
кового художнього колективу  

хореографічного ансамблю 
«АнютА» «Відкритий екза-
мен» в обласній філармонії.

Програма навчання у школі моде-
лей складається з таких дисциплін: де-
філе, фотоклас, етикет, сценічні рухи, 
хореографія, акторська майстерність, 
основи візажу і догляду за собою, фор-
мування власного стилю та ін.

Курс спрямований на виховання 
граційних юних дівчат та хлопців з ви-
шуканими манерами, які впевнені в 
собі і вміють себе красиво подати пе-
ред об’єктивами фото- та відеокамер 
чи просто в суспільстві. На заняттях 
створюються ймовірні ситуації, які 
можуть траплятись при роботі моде-
лей. І в подальшому діти, потрапляю-
чи в обставини кастингів, відеопроб, 
репетицій, будуть знати, як себе по-
водити, що додасть їм впевненості в 
собі. 

Дана програма допомагає позбу-
тися скованості та сором’язливості. 
Адже успішні, доглянуті, красиві, ви-
ховані жінки потрібні не тільки на 
подіумах, а й у всіх сферах життя. Та-
кож тут дівчата зможуть виправити 
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осанку, навчитись правильно себе подавати у спілкуванні, 
на сцені. Це все допоможе дівчині подобатись собі, позба-
витись комплексів та стати впевненішою.

Саме тому наших вихованок навчають не лише мисте-
цтву дефіле та фотосесії, а й правильно доглядати за со-
бою, гарним манерам. Крім того, дівчата переймають зна-
ння та навички в кращих перукарів та візажистів . Словом, 
в школі моделей «Mix models» працює ціла команда про-
фесіоналів. 

Школа моделей «Mix models» працює з кращими сти-
лістами, дизайнерами, фотографами міста. Портрети ді-
тей прикрашають багато журналів, проспектів, фото- та 
відеорекламу. Серед вихованців є переможці низки кон-
курсів краси. Головна мета школи – це створення краси, 
яка рівнозначна добру, душевній і фізичній досконалості 
людини і народжує благородні наміри в дитині до само-
вдосконалення. 

Школа моделей «Mix models» готує високопрофе-
сійних моделей і не тільки шукає нові обличчя, а й навчає 
їх, допомагає будувати модельну кар’єру. За цей час багато 
хлопців і дівчат пройшли тут школу моделей. Моделі «Mix 
mosels «Марина Грек , Діана Стаднікова, Діана Омельчен-
ко підписали контракти з кращими модельними агенціями 
TMG Models, 1 MOTHER AGENCY, «Inter models».

Добре знані кіровоградські красуні й на теренах Украї-
ни. «Mix models» є представником національного коміте-
ту «Княгиня України» та регіональним директором цього 
конкурсу, також офіційним представником Міжнародного 
конкурсу «Интербриллиант Мира» у Чехії. Школа впер-
ше в регіоні провела Всеукраїнський конкурс дизайне-
рів «Мода без кордонів» та фестиваль краси і таланту  

«Зимовий бал Mix models», з великим успіхом пройшов 
регіональний конкурс «Княгиня Кіровоградщини 2014».

Підсумком навчальної програми є професійна фото-
сесія та випускний екзамен юних моделей. За результата-
ми фотосесії створюється портфоліо з 5-8 професійних 
фотографій, потім саме ці фото представлятимуть дитину 
в нашій базі даних моделей. Якісні портфолійні фото, які 
найкраще відображатимуть красу вашої дитини, є величез-
ною перевагою та в рази збільшують шанси на успіх в даній 
сфері. Портфоліо вручається юним моделям на випускному 
показі-екзамені.

Цей екзамен буде першою важливою презентацією 
юних моделей у світі моди... Перспективні дівчата та юнаки 
в майбутньому, досягнувши 15 річного віку, будуть запро-
шені для подальшої роботи в провідні модельні агенції.

Запрошуємо дітей (3-16 років) і дорослих (17 +) пройти навчання в«Mix models»  
НОВий НАБІР стартує 10 вересня  2015 р.
тел.: (099) 327-63-64, (068) 069-55-29
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Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Агропродукт» виробляє високоякісні солодощі під 
торговельною маркою «Добрим Людям», серед яких:

• Халва соняшникова цукрова класична;
• Халва соняшникова з додаванням ваніліну, арахісу, 

родзинок або какао;
• Печиво вівсяне, здобне, пісочне, кукурудзяне, медове;
• Козинаки соняшникові та арахісові;
• Смажений арахіс та інше.

Завод знаходиться в місті Знам’янка Кіровоград-
ської області. Кожен знам’янчанин добре знайомий 
із заводом «Агропродукт» та солодощами «Добрим 
Людям», адже коли готується халва та випікається ві-
всяне або домашнє печиво, приємний аромат ваніліну 
пливе по вулицям міста, пробуджуючи апетит та спо-

гади про усім знайомий смак з дитинства.

Завод «Агропродукт» використовує сучасні тех-

нології разом з традиційними рецептами та найкра-

щою сировиною для того, щоб зробити для вас най-

смачніші халву, печиво, козинаки та інші солодощі.
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Залишаючись вірними традиційній рецептурі, ми продовжу-
ємо дарувати Вам смачний продукт.

Використовуючи виключно відібрану натуральну сировину, 
ми прагнемо постачати до Вашого столу лише натуральний та 
корисний продукт без штучних барвників чи консервантів.

Смачне повинне бути натуральним, тому ми не намагаємось 
знизити ціну за рахунок дешевих інгрідієнтів. 

Солодощі дарують людям радість, то чому б їм не бути ще й 
корисними!

Історія нашого заводу починається ще з далекого 1945 року, 
коли рішенням виконкому та ради трудящих був організований 
Знам’янский районний харчовий комбінат, пізніше Знам’янсикй 
міський харчовий комбінат Кіровоградського обласного управ-
ління харчової промисловості.

5 грудня 1977 року підприємство було реорганізоване в са-
мостійну виробничу одиницю «Знам’янський завод продтова-
рів». Основними завданнями заводу були переробка сільсько-
господарської продукції – зерна, виготовлення кондитерських 
виробів та безалкогольних напоїв. За часів Радянського Союзу 
підприємство займало передові місця серед виробників продо-
вольчих товарів та було основним постачальником продуктів 
місцевої сільськогосподарської сировини.

Після розпаду Радянського Союзу важкі часи змусили біль-
шість підприємств припинити своє існування, але «Знам’янский 
завод продтоварів», один з небагатьох, зміг здолати кризу серед-
ини 90-х.

У 2005 році завод був приватизований та увійшов до складу 
ТОВ «Агропродукт», яке дало йому нове життя. Завдяки но-
вовведеним стратегіям розвитку та пріоритетам було успішно 
налагоджене виробництво халви за традиційною рецептурою, 
а також соняшникової олії як результату переробки соняшнику.

Згодом було відновлено та модернізовано виробництво пе-
чива, козинаків, мармеладу, смаженого арахісу та іншої продук-
ції.

У 2008 році розпочалося розширення асортименту продук-
ції та налагоджено випуск печива вівсяного, згодом, удоскона-
люючи виробництво халви, паралельно і збільшили асортимент 
печива.

ТОВ «Агропродукт» постійно покращує виробництво, за-
куповує нове сучасне обладнання, покращує старі та розробляє 
нові рецептури.

Сучасний завод виробляє кондитерські вироби під торгі-
вельною маркою «Добрим Людям», назва якої була обрана 
недаремно: Ми понад усе цінуємо наших споживачів. Добрим 
Людям на здоров’я ми постачаємо корисний, якісний та смачний 
продукт.

Офіційний сайт торговельної марки «добрим людям» 
www.good-people.com.ua

вул. Партизанська, 29А, м. Знам’янка, Кіровоградська обл., 27400 Україна
тел./факс: +38 (05233) 2-23-50,

тел.: +38 (05233) 2-20-60, тел.: +38 (067) 849-37-28 
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В житті кожної людини є де-
кілька важливих питань: здоров’я 
власне та близьких; бізнес, 
робота(матеріальна складова); від-
носини з рідними та в колективі; 
нові знання; відпочинок; затишок у 
власному домі та офісі.

Ці великі питання складаються з 
маленьких дрібничок, які наповню-
ють наш день радістю або… досві-
дом.

Дякуючи майже необмеженому 
доступу до інформації на сьогодні 
кожен для себе і лікар, і психолог, і 
дизайнер… Як і в кожній справі- в 
оздобленні інтер’єру текстилем ви-
никають моменти, яким треба при-
ділити увагу:

• Яку сонцезахисну систему 
краще обрати, щоб зберегти 
від вигорання покриття на 
підлозі та шпалери.

• Як краще монтувати карниз, 
якщо вікно зміщене віднос-
но центру кімнати.

• Чи варто спочатку придбати 
карниз, а потім підбирати 
модель штор, чи, можливо, 
штори, що Вам сподобались, 
краще б виглядали або функ-
ціонально можливі на карни-
зі іншого типу.

• Під час ремонту залиша-
ти нішу для карнизу чи ні, і 
якщо «так», якого розміру 
її робити по ширині та до-
вжині.

• Чому, якщо карниз більше 
2-х метрів, висоту для штор 
треба заміряти зліва, посе-
редині та справа.

• Чому під час монтажу карни-
зу крючки на нього чіпляти 
не варто.

• Які тканини для штор зараз 
модні, та які будуть пасувати 
саме до вашого інтер’єру.

• Як за допомогою штор зро-
бити кімнату візуально ви-
щою або ширшою.

• Під час вибору салону для 
пошиття Ваших штор до-
статньо каталогів з фото чи 
бажано побачити готові по-
шиті зразки на вітрині.

будЕмО РадІ дОПОмОгти Вам у 
ВиРІШЕННІ цих 

та ІНШих ПитаНь 
До Вашої уваги цікаві колекції 

тканин, різноманітні карнизи, новіт-
ні технології в пошитті, велика кіль-
кість моделей штор. Наш творчий, 
дружний колектив дякує усім нашим 
замовникам, які з 2007 року довіря-
ють нам затишок в своєму домі та 
офісі, звертаються повторно, реко-
мендують рідним та друзям.

Для більшої зручності познайо-
митись з нашими роботами можна 
сайті: www.shtrylux.com.ua

В соцмережах: Однокласники: 
Дизайн студия Штори Люкс

Фейсбук, ВКонтакте: 
Таміла Покутня. 

Проконсультуватись, ознайомитись з асортиментом та зробити замовлення за адресами: 

замовити безкоштовний виїзд дизайнера та інші питання по  
тел.: 066-42-38-555; 097-304-51-51; 0522-27-56-25

• вул. Попова 20а, ринок «жемчуг»
• вул. В.Пермська,46, маг. «Меблі»
• вул. Полтавська, 67, маг. «Меблі»
• вул. В.Перспективна, 53, маг. «Сільпо»

м. кіровоград:

дизайн  студія
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ВиРОЩУЄМО
КРАСУ

Декоративні рослини в лісгоспі 
вирощували і раніше, але не в таких 
масштабах. Останнім часом попит 
на так званий вічнозелений декора-
тивний матеріал суттєво зріс, адже 
з розвитком інфраструктури на-
селених пунктів виникла потреба 
в озелененні магазинів, офісів, під-
приємств, тому лісівники вирішили 
розширити сортимент вирощуван-
ня декоративного садивного мате-
ріалу. Вже декілька років лісництва 
Голованівського лісгоспу вирощу-
ють декоративний посадковий ма-
теріал. 

Щоб створити сприятливі 
умови для вирощування декора-
тивних рослин, в лісництвах були 
побудовані теплиці, які оснащені 
зрошувальною системою (туман-
не зрошування), де навіть під час 
сильної спеки зберігається висо-
ка вологість повітря, що дозволяє 

Одним із напрямків роботи ДП «Голованівське ЛГ» є вирощування садівного 
матеріалу для декоративного озеленення та ландшафтного дизайну.

створювати оптимальні умови для 
ефективного приживлення черенка 
та прискорює ріст рослин. Розмно-
жують рослини зеленим черенку-
ванням, яке проводять на початку 
літа, з використанням необхідних 
мінеральних та органічних добрив. 
Влітку використовують затіняючу 
сітку, яка перешкоджає потраплян-
ню прямих сонячних променів. 
Вирощені в теплицях сіянці (од-
норічні або дворічні) висаджують 
весною на дорощування, заклада-
ючи спеціальні шкілки, де рослини 
вже призвичаюються до звичайних 
природніх умов. За цей час вдалося 
зібрати чималий асортимент, що 
налічує понад 50 видів, – це вічно-
зелений самшит, різновиди ялівцю, 
туї найрізноманітніших форм. 

Це породи, які невибагливі в 
нашій кліматичній зоні, не дуже 
примхливі в догляді та які корис-

туються попитом на ринку. Нині із 
теплиць і маточних відділень, ліс-
госп реалізує не більше 40% посад 
матеріалу, бо решта ще не готовий. 
Але в майбутньому Голованівський 
лісгосп планує збільшити обсяги 
продажу декоративного матеріалу. 
Тож на даний час лісівники пра-
цюють над збільшенням кількості 
стандартних саджанців, які були б 
готові для реалізації.
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Роботу з його огляду та віднов-
лення виконувала Донецька ви-

робнича контора проектно-віднов-
лювального тресту Міністерства 
електротехнічної промисловості 
СРСР, тому в жовтні 1947 року в місті 
було створено дільницю № 9 цієї кон-
тори, в якій працювали 23 чоловіки і 
яка стала першою клітиною майбут-
нього заводу. 15 квітня 1954 року на-
казом Міністерства електростанцій 
та електротехнічної промисловості 
СРСР №200 було організовано Олек-
сандрійський електромеханічний за-
вод (ОЕМЗ). Цей день и став днем 
народженням підприємства.

З метою подальшого розвитку під-
приємства в 1974 році за контрактом 
між «ПромМашІмпорт» та фірмою 
«Pено Індустрі Екіпман е Технік» і 
«Телемеханік» (Франція) на НВО 
«ЕТАЛ» було змонтовано комплек-
тне обладнання для заводу з виробни-

цтва пускачів і реле. Завод перетворю-
вався на потужне підприємство галузі 
з новітнім устаткуванням, передовою 
технологією та розвинутою соціаль-
ною сферою.

У 1988 році було підписано контр-
акт з інженерною групою «Муль-
тек» на спорудження корпусу з 
виробництва друкованих плат. Побу-
доване спільно з французькою фірмою 
«MUPI» виробництво друкованих 
плат було укомплектовано обладнання 
провідних іноземних фірм.

У лютому 1990 року науково 
виробниче об’єднання «ОЕМЗ» 
було перейменовано в науково-
виробниче об’єднання «ЕТАЛ» 
(ЭлектроТехникаАлександрии).

На теперішній час АТ «НВО 
«ЕТАЛ» – підприємство електро-
технічного напрямку, з сучасною 
технічною та професійною базами. 
Якість продукції підтверджується по-

ставками продукції атомній енергети-
ці. Рішенням «ДП НАЕК «Енергоа-
том» № РШ-П 0.03.038-13 АТ «НВО 
«ЕТАЛ» є корпоративним постачаль-
ником ДП «НАЕК «Енергоатом». 

Система менеджменту якості під-
приємства сертифікована на відповід-
ність вимогам міжнародного стандар-
ту ISO 9001.

Контактори та пускачі ПМЛ відпо-
відають вимогам російського морсько-
го регістру судоплавства.

Велику увагу приділяють освоєн-
ню виробництва нових видів продук-
ції, а саме:

Ряд контактної апаратури доповне-
но реверсивними і нереверсивними 
контакторами на 100А- ПМЛ 5160ДМ 
і ПМЛ 5560ДМ. Абсолютною новин-
кою є контактори з матеріалів класу 
V1 ПМЛ-Н на 10 і 25А, реверсивні і 
нереверсивні, які не підтримують го-
ріння та мають дизайн, відповідний 

Наша історія розпочалася після Великої Вітчизняної війни, коли Кіровоградщина, як 
і вся країна, приступила до відбудови зруйнованого господарства. Електротехнічне 
обладнання побудованих в Олександрії вугільних підприємств вимагало ретельної 

ревізії та ремонту.
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сучасним тенденціям. Паралельно роз-
роблено додаткові пристрої до таких 
контакторів – це обмежувачі перена-
пруги ОПН-Н і реле електротеплові 
токові РТЛ-Н.

Не залишаємо без уваги і нові по-
сти управління кнопкові з функцією 
термінової зупинки ПКЕА-822А-1 
для монтажу в нішу та ПКЕА922А-1 
для монтажу на поверхні. Кожен з 
цих постів має надпис «Аварійний 
стоп». Певних модифікацій набули 
кнопки управління серії КЕА,  тепер 
споживачі зможуть придбати їх із 
підсвіткою, а також кнопку з функці-
єю термінової зупинки, з табличкою 
«Аварійний стоп» КЕА-6000А.

Для покращення роботи підпри-
ємств ліфтового господарства «НВО 
«ЕТАЛ» виготовляє обладнання для 
ремонту та забезпечення безпечної 
експлуатації ліфтів, а саме: кнопки 
антивандальні з підсвічуванням і без 
нього, пульти та пости наказів, пости 
для керування кабіною ліфта, облад-
нання для переміщення кабін ліфтів, 

ввідний пристрій, трансформатори, 
а також релейні станції управління 
пасажирськими ліфтами «Тополь». 
Спеціально для ліфтових станцій 
розроблено контактори нереверсив-
ні і реверсивні зі ступенем захисту 
IP20 та установку на DIN рейку.

Друковані плати НВО «ЕТАЛ» 
виготовляються на сучасному об-
ладнанні, яке дозволяє виготовити 
одношарові, двошарові та багатоша-
рові (до 20 шарів) плати 5-го класу 
точності з різним кольором захисної 
маски, різного фінішного покриття 
а також здійснювати SMD монтаж. 
Для забезпечення потреб світлодіод-
ної техніки виготовляються друко-
вані плати на підкладці з алюмінію. 

На сьогодні підприємство випускає 
різноманітні типи мембранних клаві-
атур та лицьові панелі.

Наші сьогоднішні зарубіжні парт-
нері – це підприємства СНД, а саме: 
Росії, Білорусі, Молдови, Казахстану.

НВО «ЕТАЛ» має мережу ди-
лерів і дистриб’юторів в Україні та 
країнах СНД. Бере активну участь 
у спеціалізованих і міжнародних ви-
ставках.

У найближчому майбутньому 
планується налагодити зв’язки з єв-
ропейськими підприємствами-спо-
живачами електротехнічної продук-
ції. НВО «ЕТАЛ», разом із усією 
країною, долучається до процесів єв-
роінтеграції. І вже зроблено перший 
крок – розроблено контактори, реле 
й обмежувачі перенапруги з матері-
алів класу V1.Це, звичайно, тільки 
початок. А далі на нас чекає тривала 
та наполеглива праця з наближення 
до відповідності вимогам стандартів 
Європейського Союзу як самого під-
приємства, так і його продукції.
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Про унікальну послугу для бізнесу «Гарантований 
платіж – кредит під 4% річних» і як ним скористатися 
читачам нашого журналу розповість Ростислав 
Масло, директор Кіровоградського регіонального 
управління ПриватБанку. 

ПриватБанк  
кредитує Бізнес Під 

4% річних

Що це за послуга та чи дійсно  
Банк кредитує, та ще й під  
4 відсотки?

Так, Ви не помиляєтесь і воло-
дієте вірною інформацією, як то 
кажуть вірте своїм очам. Ми креди-
туємо. І кредитуємо лише під 4 від-
сотки річних. І це без додаткових 
комісій, платежів. Якщо наша про-
позиція Вас зацікавила - продовжу-
ємо. З задоволенням деталізую та 
розкрию всі карти (посміхається).

Послуга «Гарантований платіж 
– кредит під 4% річних» успішно 
працює вже не один рік. Ми завжди 
шукали шляхи та розглядали мож-
ливість здешевлення банківських 
ресурсів для українського бізнесу. 
Адже саме вітчизняний бізнес має 
бути наріжним каменем розбудо-
ви економіки держави. Звичайно, 
ми орієнтуємось на європейську 
практику, де ставки за кредитами 
коливаються в межах від 2,1% до 
10,1%, при цьому в Україні облі-
кова ставка Національного банку 
України (НБУ) з 04.03.2015 за кре-
дитами в гривні складає 30%. Це 

проблема для економіки. Відсоток 
за кредитом залежить від вартос-
ті депозиту, а депозити коштують 
у нас не дешево, тому українській 
економіці важко бути конкуренто-
спроможною. 

Ми пропонуємо унікальне рі-
шення – це продукт «Гарантований 
платіж- кредит під 4% річних», який 
по суті є кредитом під 4% річних. 
Популярність цієї послуги постійно 
зростає. 

За допомогою цього сервісу по-
купець може здійснювати розра-
хунки з продавцем. Крім того, і за 

погодженням сторін, платіж можна 
відстрочити на термін до року. Я 
впевнений, за цим продуктом май-
бутнє, він може змінити обличчя 
економіки і регіону, і країни в ці-
лому. Випереджаю Ваше запитання 
про юридичну сторону цього пи-
тання – правове поле для запро-
вадження системи гарантованих 
платежів підготовлено, і ініціати-
ва банку підтримується НБУ. Крім 
того, новий продукт є чудовою аль-
тернативою банківським фінансо-
вим векселям, раніше запропоно-
ваними Нацбанком. Оформлення 
векселів – це трудомісткий процес, 
який потребує затрат певного часу 
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як для підприємця, так і для банку. 
До речі, ми сьогодня працюємо і по 
векселям, звертайтесь. Додам ще, 
що застосування фінансових век-
селів доцільне для великих опера-
цій і представників великого біз-

несу, тоді як запропонована нами 
система гарантованих платежів, 
мінімальний платіж за якою ста-
новить 500 гривень, є доступною і 
розумною альтернативою для ма-
лого і середнього бізнесу. А щоб 

оформити платіжне доручення, не 
потрібно бути фахівцем з економі-
ки, можна бути просто фермером 
чи пекарем. 

В чому його суть
«Гарантованого платежу»? 

Давайте уявимо, що Ви, як під-
приємець, зацікавлені у замовленні. 
Наприклад, хочете замовити палив-
но-мастильні матеріали, засоби за-
хисту рослин, мінеральні добрива, 
посівні матеріали тощо. Але із яки-
хось причин Ви не можете провести 
оплату. Це не привід відмовлятися 
від замовлення або скорочувати 
його об’єм, адже послуга «Гаранто-
ваний платіж» дозволяє оплатити 
Ваше замовлення (як частково, так і 
повністю) за рахунок ліміту фінансу-
вання, що надається банком і лише 
під 4% річних. Ви просто призна-
чаєте дату платежу, а банк бере на 
себе зобов’язання, що платіж буде 
погашено вчасно. Таким чином, ви-
плата за замовлення відбувається 

Середні витрати на обробку 1 га землі за сезон – 8 000 грн.

Хто може і як почати 
користуватись цією послугою? 

Цим сервісом можуть скорис-
татися підприємства-клієнти бан-
ку, подавши заявку через систему 
Приват24, при цьому розмір кре-
дитного ліміту визначається за 
банком самостійно. Наша послуга 
надзвичайно затребувана підпри-
ємствами сільськогосподарського, 
оптово-роздрібного, торгівель-
но-сервісного бізнесів тощо. Щоб 
почати розраховуватися через за-
стосування послуги «Гарантовані 
платежі- кредит під 4% річних», не 
потрібно докладати особливих зу-
силь. Все, що потрібно – стати клі-
єнтом ПриватБанку із відкритим 
розрахунковим рахунком та мати 

у визначений Вами час. Потрібний 
товар приходить вчасно, і робота 
підприємства продовжується.

Чому це вигідно?

«Гарантований платіж» дозволяє 
спочатку отримати товар, а уже по-
тім розрахуватися за нього в обра-
ний Вами термін. Таким чином, Ви 
спочатку отримуєте прибуток, а по-
тім розраховуєтесь за замовлення. 
Це дозволить підприємцю значно 
розширити асортимент та придбати 
більшу кількість товарів, що в свою 
чергу принесе очікуваний прибуток. 
Наші «Гарантовані платежі» можна 
застосовувати до розрахунків з по-
стачальниками за оренду і за сиро-
вину, що становить 65% усіх платежів 
сучасного бізнесу. Але дана система 
непридатна до платежів з виплати 

заробітної плати, сплати податків і 
комунальних платежів. Цей сервіс 
надає можливість здійснювати роз-
рахунки між покупцями і постачаль-
никами з відстроченням на строк до 
одного року. Крім того, що не менш 
важливо в ринкових умовах, «Гаран-
тований платіж» дасть змогу знизити 
вартість ресурсів, наприклад, для 
фермера в 6-8 разів. Всі учасники 
цієї схеми одержують фінансування 
під 4% річних, і в результаті ціна кін-
цевого продукту також знижується, 
що, відповідно, підвищує попит на 
нього на ринку.

Ось, покажу для прикладу, витра-
ти фермерського господарства на 
один агросезон, які можна здешеви-
ти у 8 разів.

доступ до Приват24 для бізнесу – 
це назва нашого клієнт-банку.

Ми відкриті до нових пропози-
цій та зробимо усе можливе для 
того, щоб співробітництво з нами 
було комфортним та приємним.  
А більш детально про послугу  

«Гарантовані платежі – кредит під 
4% річних» і список підприємств, 
які готові виступати одержувача-
ми гарантованих платежів, а їх сьо-
годні вже 17,5 тисяч, можна дізна-
тись на сайті pb.ua/gp.
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кіровоградська РТПП пропонує 
своїм клієнтам наступні послуги 
з експертизи та оцінки майна:

■ експертиза комплектності, тех-
нічного стану обладнання ім-
портного та вітчизняного ви-
робництва при вивантаженні з 
транспортних засобів і на складі 
вантажоодержувача; 

■ експертиза якості, тобто визна-
чення відповідності товару вимо-
гам стандартів і договорів. Під-
тверджує дефекти зовнішнього 
вигляду товарів і устаткування 
виробничого і механічного ха-
рактеру, вихід з ладу устаткуван-
ня в період гарантійного терміну; 
може включати відбори проб для 
органолептичного і хімічного 
аналізу в лабораторних умовах. 
Акти експертизи необхідні для 
вирішення зовнішньоекономіч-
них і внутрішньогосподарських 
спорів і претензій; 

■ експертиза кількості виробів і 
вантажних місць, що прибува-
ють у транспортних засобах та 
контейнерах. Проводиться екс-
пертом за місцем отримання 

вантажу. Включає облік кількості 
виробів і вантажних місць, оцін-
ку стану упаковки і правильність 
маркування. Акт експертизи ви-
користовують для пред’явлення 
претензії про невідповідність 
фактичної кількості товару за-
значеній в транспортному до-
кументі, при псуванні упаковки 
і маркування. Терміни і вартість 
експертизи кількості залежать від 
виду транспортного засобу, тер-
міновості робіт; 

■ визначення кодів товарів за УКТ 
ЗЕД. Проводиться для товарів, 
що ввозяться в Україну або виво-
зяться з України, згідно з Україн-
ською класифікацією товарів зо-
внішньоекономічної діяльності 
(УКТ ЗЕД). Код товару за УКТ 
ЗЕД необхідний для проведен-
ня зовнішньоекономічних опе-
рацій, визначення ставок мита. 
Результати експертизи визна-
чення кодів товарів по УКТ ЗЕД 
оформляються у вигляді експерт-
ного висновку;

■ визначення продукції власного 
виробництва підприємств, роз-
ташованих на території України; 

■ визначення виходу готової про-
дукції з давальницької сировини; 

■ підтвердження контрактної вар-
тості товару; 

■ надання цінової інформації 
про середню ринкову вартість 
товарів; 

■ видача сертифікатів відповіднос-
ті на товари в системі CERTEX.

Експерти-оцінювачі КРТПП 
надають послуги з визначення вар-
тості будівель, обладнання, авто-
транспортних засобів; основних 
засобів підприємства для постанов-
ки їх на баланс, для митних цілей, 
при визначенні розміру статутного 
фонду, при продажі будівель і спо-
руд нежитлового фонду, при зміні 
власника об’єкта, для оцінки неру-
хомості та обладнання з урахуван-
ням амортизації, для внесення змін 
до статутних документів. Крім того, 
КРТПП як суб’єкт оціночної діяль-
ності здійснює оцінку майна грома-
дян на вимогу нотаріальних контор 
у випадках купівлі-продажу, судово-
го розгляду при розділі майна, жит-
лового фонду.

СерГій МАлихін,
начальник відділу експертизи

Тел. для довідок: (0522) 35-18-56

ексПеРтиза 
та оцінка 
майна
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Д о  в а ш и Х  П о с л у Г

УСПІХ НА ВиСТАВЦІ: 
ПРавила і ПоРади

Сьогодні виставки – ефективний і 
гнучкий піар-інструмент, який дозво-
ляє представити свою продукцію та 
послуги широкому колу потенційних 
замовників. На ній легше спілкува-
тися зі споживачами, партнерами та 
колегами, адже відвідувачі в більшості 
своїй самі зацікавлені в отриманні ін-
формації від учасників, до того, що їм 
що-небудь пропонуватимуть.

Однак, виставка – це захід зі сво-
їми правилами гри, якими не можна 
нехтувати. Типова помилка: замовити 
площу, виставити стенд, розкласти бу-
клети і пасивно чекати на клієнта, або 
ще гірше – займатись своїми справами.

Потрібно пам’ятати, що виходя-
чи на виставку, компанія потрапляє 
в конкурентне середовище, що скла-
дається зі стендів, продуктів і послуг 
інших учасників, а це означає, що за 
увагу відвідувачів потрібно боротись.

Яким чином це можна зробити? 
Способи залежать від цілей, фантазії 
і маркетингового бюджету підприєм-
ства, однак в цілому зводяться до де-
кількох позицій:

Попередня робота  
з потенційними клієнтами. 
Перед початком виставки варто про-
інформувати потенційних та реальних 
дилерів і клієнтів про свою участь, на-
діслати запрошення. Тоді робота під 
час заходу буде більше продуктивною 
і розпочнеться «з самого відкриття 
виставки».

Цікаве оформлення стенду. 
Стенд – це той базис, який безпосе-
редньо презентує ваші товари та по-
слуги Тут важливо все, кожна деталь 
– його розташування, оформлення 
фриза, додаткові декоративні елемен-
ти, тизери. Все, що крутиться, блимає, 
демонструє ваш товар у дії – все при-
вертає увагу потенційного клієнта!

Додаткові промо-акції  
та ділові заходи. 
Перелік піар-акцій та способи під-
вищення інтересу до товару можуть 
бути абсолютно різноманітними – 
спонсорство виставки або локальних 
заходів в її рамках, робота промоуте-

рів, організація шоу, залучення артис-
тів, розіграш сувенірної продукції або 
цінних призів тощо. 

Якщо компанія зорієнтована на 
фахове представлення продукту, то 
доцільним є проведення семінарів, 
презентацій і майстер-класів. У будь-
якому випадку варто попередньо про-
інформувати потенційних клієнтів 
про вашу програму, а далі – «справа 
техніки», підготовки персоналу та 
його здатності «зачепити», презен-
тувати, попрацювати з заперечення-
ми, виявити потребу, обмінятися кон-
тактами і т.д.

Робота команди стендистів – це 
окреме питання, якому варто при-
ділити увагу. Для ефективного до-
сягнення цілей на виставці потрібно 
уникати:

◆ байдужого вигляду співробіт-
ників або їх понад-зайнятості;

◆ частих «перекурів», чаювань, 
розмов не по темі;

◆ неперспективних переговорів 
з базіками;

◆ фокусу на одному клієнті і 
неуваги до іншого, наприклад, 
більш дрібного.

Робота після виставки. 
Із завершенням виставки розпочи-
нається «найспекотніша пора» – 
підтримка контактів, обговорення 
деталей, укладення договорів. Не 
чекайте, що Вам зателефонують пер-
шими. В бізнесі є всім відоме золоте 
правило: «48-10-30». Повторний 
контакт повинен відбуватись через 
48 годин після першого, це може 
бути просто лист подяки, протягом 
двох тижнів вислати комерційну 
пропозицію, а не пізніше 30 днів має 
відбутися зустріч, бажано результа-
тивна.

Як бачите, виставки – по-
справжньому дієвий інструмент не 
тільки прямих продажів, але і резуль-
тативною комерційної комунікації. 
Однак для їх ефективності необхідні 
бажання самого підприємця і вели-
чезна праця, зате її результати можуть 
бути вражаючими!

«Нам потрібні нові клієнти» – це мабуть найчастіша 
фраза, яка лунала в приміщеннях українських компаній 
за останній рік. Нові оголошення, реклама, сайт, 
розсилка… що ще? Звісно, участь у виставках.
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Національне законодавство під 
зовнішньоекономічним договором 
розуміє матеріально оформлену уго-
ду двох або більше суб’єктів зовніш-
ньоекономічної діяльності та їх іно-
земних контрагентів, спрямовану на 
встановлення, зміну або припинення 
їх взаємних прав та обов’язків у зо-
внішньоекономічній діяльності. 

В Україні зміст ЗЕД-контрактів 
визначається Положенням про 
форму зовнішньоекономічних до-
говорів (контрактів), затверджене 
наказом Міністерства економіки 
та з питань європейської інтегра-
ції України від 06.09.2001 р. № 201, 
яким визначені обов’язкові умови, 
що повинні бути передбачені в ЗЕД-
контракті, зокрема:

1. Назва, номер договору 
(контракту), дата та місце 
його укладення

2. Преамбула 

3. Предмет контракту

4. Кількість та якість товару

5. Базисні умови поставки това-
рі у відповідності до Правил 
Інкотермс

6. Ціна та загальна вартість 
контракту

7. Умови платежів

8. Умови приймання-здавання 
товару (робіт, послуг)

9. Упаковка та маркування

10. Форс-мажорні обставини

11. Санкції та рекламації 

12. Урегулювання спорів у судо-
вому порядку 

13. Місцезнаходження сторін

При укладанні ЗЕД – контрактів 
необхідно приділяти увагу основним 
моментам, що у подальшому можуть 
значно вплинути на його виконання 
сторонами, а також на спроможність 
захистити свої інтереси у націо-

Письмова форма 
зовнішньоекономічного контракту, 
однією із сторін якого є резидент 
України, є обов’язковою. 

нальному суді або ж комерційному 
арбітражі. Отже, письмова форма 
зовнішньоекономічного контракту, 
однією із сторін якого є резидент 
України, є обов’язковою, інакше до-
говір може бути визнаний судом не-
дійсним.

При здійсненні зовнішньоеконо-
мічних операцій український бізнес 
сьогодні досить часто стикається із 
невиконанням партнерами-нерези-
дентами своїх договірних зобов’язань 
або із затримкою митного оформлен-
ня ввезеного товару, що призводить 
до негативних наслідків не тільки для 
господарської діяльності української 
сторони, та ще й до застосування до 
неї штрафних санкцій податковими 
органами. 

Відповідно до чинного законо-
давства України порушення термінів 
розрахунків у сфері ЗЕД має наслід-
ком стягнення пені за кожний день 
прострочення у розмірі 0,3% від 
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суми неодержаної виручки, вартості 
недопоставленого товару в іноземній 
валюті, що може бути істотним по-
гіршенням фінансового стану укра-
їнської компанії об’єктивно з неза-
лежних від неї підстав.

Сфера зовнішньоекономічної 
діяльності багатогранна, а тому в 
рамках однієї статті доволі важко 
описати всі нюанси укладення та 
виконання ЗЕД-контрактів на прак-
тиці. Одна з порад – звертайтеся до 
спеціалістів і, певна річ, правильно 
обирайте закордонних партнерів та 
торговельні майданчики.

З метою захисту інтересів бізнесу 
від таких ситуацій одним з профіль-
них напрямів діяльності Кіровоград-
ської РТПП є юридичне забезпечен-

ня зовнішньоекономічної діяльності, 
зокрема шляхом:

•	 укладання або надання пра-
вової експертизи проектів 
ЗЕД – контрактів; 

•	 отримання висновків про 
продовження строків розра-
хунків за експортною зовніш-
ньоекономічною діяльністю 
в Міністерстві економічного 
розвитку та торгівлі, що є під-
ставою для зняття операції з 
валютного контролю;

•	 вдалого оскарження (у тому 
числі судового) рішень подат-
кових органів щодо нараху-
вання пені за зовнішньоеко-
номічними контрактами;

•	 вирішення податкових спо-
рів, що зумовлюють застосу-
вання ефективної правової 
позиції для виграшу справ.

Кіровоградською РТПП разом із 
нашими партнерами – провідними 
юридичними компаніями напрацьо-
вані методи та механізми допомоги 
членам Палати та іншим клієнтам 
в подібних умовах, що на практиці 
мають своїм результатом фінансово-
ефективне реагування на неспри-
ятливі обставини та захист ділових 
стосунків клієнтів з іноземними 
партнерами.

Співпраця з нами позбавить Вас 
від турбот щодо фінансових санкцій 
та забезпечить економічну безпеку 
Вашого бізнесу у сфері ЗЕД.

Д о  в а ш и Х  П о с л у Г

Замовити послуги та отримати додаткову інформацію: 25022, м. Кіровоград, 
вул. Преображенська, 79-А, кабінет 211, Хмуренко Олег Сергійович, тел. (0522) 35-18-56. 
електронна пошта: law@chamber.kr.ua
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ТОВ «МНТП» пропонує широ-
кий асортимент полімерної про-
дукції: композиції севілена різних 
марок, комплекти закладення 
стиків, стрічку термоусаджуваль-
ну ЛТАС, стрічку клейова армо-
вану, муфту термоусаджувальні з 
поліетилену тощо.
Адреса: вул..Олімпійська, 2, 
к.25, м.Новополоцьк, 211440, 
Вітебська обл.
Тел.: +375 214 32 46 60
Факс: +375 214 32 69 88

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ

велика бРитанія

Логістична компанія «UCS 
Online Logistics Specialists» про-
понує українським партнерам 
послуги з міжнародної доставки 
товарів, міжнародних вантажних 
авіа-, авто- та морських пере-
везень, послуги зі складського 
зберігання продукції, поштової 
розсилки, виставкової діяльності, 
управління, ІТ-послуги, зокре-
ма логістичну онлайн систему 
«HAWB» тощо..
Адреса: Unit 3 Bracknell Business 
Center Downmill Road, Bracknell, 
Berkshire RG12 1QS
Тел.: +44(0) 844 879 32 29
Факс: +44(0) 134 446 20 63

Польща

Компанія «Kingfisher Sourcing & 
Offer», яка оперує роздрібними 
мережами, зацікавлена співпра-
цювати з українськими поста-
чальниками меблів, сантехнічних 
та інших виробів.
Адреса: ul. 17-go Stycznia 45A, 
02-148 Warszawa
Тел.: +48 22 334 90 00
Факс: +48 22 334 90 01

білоРусь

ТОВ «Портман» пропонує укра-
їнським споживачам і дилерам 
міжкімнатні двері (більше 60-ти 
моделей) з ламінату, екошпону, 
натурального шпону.
Адреса: Лукомльське шоссе, 
4, м. Новолукомль, 211162, 
Чашкінський район, Вітебська 
область.
Тел.: +375 29 621 59 75
Факс: +375 17 234-02-01

Польське підприємство-екс-
портер м’яса та м’ясних виробів 
«WorldMeat» зацікавлене у 
співпраці з українськими контр-
агентами.. 
Адреса: ul.Szeroka 2, 
71-211 Szczecin
Тел.: +48 78 344 10 59
Факс: +48 42 650 20 68

Польський виробник сільсько-
господарської та комунальної 
техніки – ТОВ «PRONAR» 
зацікавлений у налагодженні три-
валої співпраці з українськими 
контрагентами.
Адреса: ul. Mickiewicza 101 A, 
17-210 Narew
Тел.: +48 85 682 26 60
Факс: +48 85 682 76 02

Польська компанія-виробник 
соляних плит, соляних картин, 
соляних гротів, кімнат «Firma 
Krysztalowy Świat» шукає парт-
нерів в Україні.
Адреса: ul. Armii Krajowej 85, 
32-590 Libiąż 
Тел.: +48 12 278 66 78

ТОВ «БалтБіоЕкспорт» про-
понує співпрацю компаніям, які 
закуповують паливну та техноло-
гічну щепу хвойних та листяних 
порід. Продукція високої якості, 
екологічно чиста, відповідає ви-
могам міжнародних та європей-
ських норм.
Адреса: вул. Вокзальна,12, к.1, 
м. Полоцьк, 211408
Тел.: +375 29 837 85 05

ТОВ «ЛЛК-Нафтан»пропонує 
виробникам мастильних мате-
ріалів, які працюють на ринку 
нафтопродуктів, присадки до 
масел, зокрема сукциніміди, ді-
тиофосфати, сульфонали, фено-
ляти, а також пакети присадок та 
алкілфеноли.
Адреса: м.Новополоцьк-1, 
211440, Вітебська обл.
Тел.: +375 214 59 43 50
Факс: +375 214 59 44 79
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