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Матерірал з даною позначкою є рекламною власністю
підприємства – члена Кіровоградської регіональної
торгово-промислової палати

За точність наведеної інформації
відповідальність несуть автори
матеріалів, рекламодавці.
При передрукуванні посилання на
Розповсюджується безкоштовно серед
«Зовнішсервіс» є обов’язковим.
членів та партнерів Кіровоградської
Верстка та друк:
ТПП, у торгово-промислових палатах
Рекламний відділ
України й зарубіжжя, посольствах,
Кіровоградської регіональної
консульствах, торгових представництторгово-промислової палати,
вах, акредитованих в Україні.
Ю. Віннік,
№ 3 (044) 2015 | вул. Преображенська,
ЗОВНІШСЕРВІС79-А, |
м. Кіровоград, Україна, 25006.
Матеріали друкуються мовою
оригіналу.
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Діємо,
значить

розвиваємося
Літо, як і початок осені, в цьому році
були багаті на важливі події

Г

оловними, безумовно, були дві виставки.
Міжнародна спеціалізована виставка ВОДА
ТЕПЛО БУДИНОК – перша в історії міста в галузі ЖКГ. Всі подробиці вже в цьому номері. Національна виставка «АгроЕкспо» проводиться в
Кіровограді вже втретє. Про неї – в наступному
номері журналу.
Увагу місцевої бізнес-спільноти привернув
семінар-тренінг з питань здійснення ЗЕД, що
відбувся за участю експерта і автора посібника з
цих питань Олега Мирошниченка.
Значною подією стала також зустріч в ТПП
України з Президентом Болгарії Росеном Плевнелієвим.
Цікавою була зустріч з іспанською делегацією, яка має наміри співпрацювати з Кіровоградською областю в будівництві сонячних електростанцій та заводу з переробки побутових відходів,
який надзвичайно потрібен м. Кіровограду.
В рамках програми «Підтримка громад, що
опинилися під впливом конфлікту в України» у

Ірина Саєнко,
президент Кіровоградської регіональної
торгово-промислової палати
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нас відбулась презентація проекту «Побудуємо
майбутнє разом», яким передбачається реконструкція будівель для проживання і дитячого садочка для внутрішньо переміщених осіб.
Корисним для виробників був семінар на
тему «Розвиток органічного землеробства в
Україні. Сертифікація. Просування органічної
продукції на внутрішній та зовнішній ринок»,
який відбувся в рамках швейцарського проекту
FiBL.
І наприкінці про найдорожче – про дітей.
Першого вересня я як президент Кіровоградської РТПП і як депутат міської ради з задоволенням привітала їх з Днем знань. Разом з компанією інтелектуальних технологій та управлінням
освіти Кіровоградської міської ради ми у вересніжовтні проводимо регіональний дистанційний
економічний турнір для учнів 8-11 класів. Так ми
вносимо свій вклад в створення майбутньої економічної та бізнес-еліти.
Сила – в дії!

ХРОНІКА ПОДІЙ

Сьогодні всіх нас турбують
питання суттєвого
підвищення вартості
енергоносіїв та можливості
заощадити на них, якості
комунальних послуг,
розуміння змін в системі
житлово-комунального
господарства.

День перший
Враховуючи це, об’єднання профільних асоціацій ЖКГ України –
Асоціація «Укрводоканалекологія»,
Асоціація «Укртеплокомуненерго» та
Асоціація управителів житла разом з
Кіровоградською регіональною торгово-промисловою палатою провели 1618 вересня 2015 року в м. Кіровограді
Міжнародну спеціалізовану виставку
«ВОДА•ТЕПЛО•БУДИНОК», де
представлені кращі європейські практики, інноваційні підходи, сучасні технології та моделі управління в системі
ЖКГ.

«ВОДА•ТЕПЛО•БУДИНОК» – це особливий майданчик,
на якому українські та закордонні підприємства й організації
презентовали продукцію, технології та послуги у сферах:
•

водопостачання та водовідведення;

•

теплопостачання;

•

енергозбереження;

•

управління житловим фондом;

•

будівництва і ремонту;

•

дизайну та реклами.
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Сьогодні важко переоцінити важливість ролі таких
професійних об’єднань, як профільні асоціації. Саме
вони проводять ретельний аналіз існуючого стану справ
в ЖКГ, розробляють стратегію і тактику розвитку галузі,
працюють з науковцями в пошуку шляхів підвищення технологічного рівня підприємств і, відповідно, їх ефективності. Асоціації тісно співпрацюють із своїми зарубіжними колегами, ретельно вивчають їх досвід і пропонують ці
напрацювання підприємствам – членам асоціацій. Велику
увагу асоціації приділяють і питанню тарифної політики,
добре розуміючи необхідність підтримки балансу між доходами споживачів та потребами підприємств – надавачами послуг, тобто отримання справедливого тарифу.
В рамках виставки пройшли науково-практична конференція, засідання круглих столів, робочих груп, презентації кращих інноваційних проектів, зустрічі з потенційними інвесторами, спілкування з зарубіжними експертами,
у тому числі з міжнародних фінансових установ, змагання
серед фахівців сфери ЖКГ.
Виставку відкривали: заступник голови ОДА Сергій
Коваленко, секретар Кіровоградської міської ради Іван
Марковський, начальник управління водопровідно-каналізаційного господарства Мінрегіону Сергій Пахальчук,
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ХРОНІКА ПОДІЙ

перший віце-президент Торгово-промислової палати
України Михайло Непран, президенти профільних асоціацій України – Юрій Жерліцин, Арсентій Блащук, Василь Ліман, президент Латвійської асоціації працівників
сектору водопостачання та водовідведення Андіс Деюс
та президент Кіровоградської РТПП Ірина Саєнко.
Після відкриття шановні гості разом з багатьма відвідувачами оглянули виставку, взяли участь у відкритті
конкурсу на краще підприємство водопровідно-каналізаційного господарства України у номінації «Кращий
зварювальник пластмасових трубопроводів».
В той же день у рамках виставки розпочала роботу
конференція «Модернізація ЖКГ – основа забезпечення належного рівня якості житла та сталого розвитку
громад».
На виставці були представлені 86 підприємств, у тому
числі 26 з Кіровоградщини. Всього в роботі виставки
взяли участь представники біля 350 профільних підприємств.

День другий
Другий день виставки розпочався о 8 годині з відкритих уроків і лекцій на тему: «Місце і роль людини в діяльності житлово-комунального господарства», які пройшли в школах і вищих навчальних закладах Кіровограда.
Ці заходи відбулися в КНТУ, КДПУ, медичному коледжі
ім. Є.Й.Мухіна та в 12 загальноосвітніх навчальних закладах. Це не були лекції і уроки в прямому сенсі. Відбулось
живе спілкування старшокласників і студентів з провідними спеціалістами підприємств ЖКГ про взаємовідносини
людини і житлово-комунального господарства як одного
з основних чинників забезпечення належного рівня якості життя та сталого розвитку громад.
О 10-й годині виставку відвідали голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко та голова Кіровоградської
обласної ради Олександр Чорноіваненко. Вони оглянули
виставку, жваво цікавились новинками технологій, обладнання та приладів, перспективами модернізації ЖКГ.
Особливу увагу керівники області приділили шляхам
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фінансування інвестиційних проектів, їх вартості, можливостям залучення іноземних кредитів. Також керівництво
області ознайомилося з експозиціями кіровоградських
підприємств.
Одразу після цього у конференц-залі №1 розпочався
інвестиційний форум, де були презентовані кращі профільні інвестиційні проекти України. Потім там працювала об’єднана робоча група з нормативно-правової роботи
та тарифної політики.
У конференц-залі №2 розпочалася конференція
«Управління багатоквартирними будинками: terra
inсognita?» Ця дуже актуальна конференція відбулася
за підтримки проекту «Енергоефективність у житловому секторі України», IFC (Група Світового Банку). На
конференції був презентований проект Закону України
«Про житлово-комунальні послуги». Потім обговорювалися питання: «Правила гри на ринку: ми вибираємо,
нас обирають, або хто приймає рішення про управління
багатоквартирним будинком», OSBB-INFORM: новий
інформаційний ресурс для учасників ринку управління
багатоквартирними будинками, презентація РЕЄСТРУ
УПРАВИТЕЛІВ. Після перерви було проведено засідання робочої групи з якості води та стічних вод асоціації
«Укрводоканалекологія».
У конференц-залі №3 пройшло засідання «круглого
столу» з питань підготовки та початку опалювального сезону 2015/2016 рр. підприємствами комунальної теплоенергетики, а потім – засідання технічної ради асоціації
«Укрводоканалекологія».
Цього дня також відбулася дуже зворушлива подія –
нагородження учнів загальноосвітніх навчальних закладів
– переможців конкурсів малюнків і відеоробіт за тематикою виставки.
8
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День третій
В цей день продовжився огляд виставки відвідувачами
та спеціалістами. Завершилась конференція, пройшло обговорення проблемних питань.
Гості мали можливість ознайомитись з об’єктами міського водопостачання та водовідведення, неповторною архітектурою історичної частини міста.
Виставка завершилась…
До зустрічі в наступному році!

ХРОНІКА ПОДІЙ

Президент Болгарії

Росен Плевнелієв на зустрічі у ТПП України
заявив про готовність допомогти
українському бізнесу
«Я приїхав до України не для того, щоб
хвалитися досягненнями, а щоб протягнути
Україні руку на шляху до євроінтеграції»,
– зазначив Президент Болгарії Росен
Плевнелієв, вітаючи український бізнес.
7 липня 2015 року в Торгово-промисловій
палаті України Президент Республіки
Болгарія Росен Плевнелієв у рамках
офіційного візиту в Україну зустрівся з
представниками українських ділових кіл.
У прямому діалозі з ним взяли участь понад
160 українських підприємців.

«Б

олгарія є одним із провідних економічних
партнерів України на Балканах. Для наших
підприємців важливим є досвід успішної адаптації
болгарського бізнесу до євростандартів. Ми дивимось
на Болгарію, як на своєрідне «вікно» для виходу нашого бізнесу на європейський ринок. Впевнений, що
наша сьогоднішня зустріч сприятиме розвитку подальшої співпраці», – зазначив президент ТПП України Геннадій Чижиков.
Так розпочалася зустріч ділових кіл України з президентом балканської країни.
Вітчизняних підприємців, які прийшли на зустріч з
Росеном Плевнелієвим, цікавило, перш за все, в яких
болгарських інфраструктурних проектах вони можуть
взяти участь вже сьогодні та яка українська продукції
буде мати попит на болгарському ринку. Окремим питанням стояла під час дискусії проблема адаптації до
європейських стандартів та її подолання.
Президент Болгарії висловив впевненість, що між
нашими країнами наразі є великий потенціал для
взаємовигідного співробітництва. Зокрема, за його
словами сьогодні в Україні вже працюють понад 200
болгарських компаній. Болгарія підтримує прагнення
України до європейського розвитку. «Ми впровадили сміливі реформи та досягли значних результатів і
сьогодні готові поділитися своїм досвідом з Україною.
Якщо Україна піде шляхом сміливих реформ – отри-

має ті позиції, на які заслуговує», – зазначив Росен
Плевнелієв. Він також згадав, що 15 років тому болгарські бізнесмени побоювались йти шляхом сміливих
реформ, а тепер вони з легкістю працюють за європейськими стандартами.
Говорив болгарський президент і про те, що його країна має свої амбіції в Україні. Зокрема, мова йде про транспортні зв’язки між Болгарією та Україною. Крім того,
країна готова фінансувати українські малі та середні підприємства і надати можливість українським студентам
вчитися в Болгарії. Також співпраця між українським та
болгарським бізнесом можлива у сфері енергетики, будівництва очисних споруд та доріг, медицині тощо.
До діалогу з українськими підприємцями в рамках
заходу приєднався і міністр закордонних справ Болгарії
Даніель Мітов. Відповідаючи на питання про українську продукцію, яка користується найбільшим попитом
на болгарському ринку, пан Мітов зазначив: «Донині
українські товари були не надто відомі на нашому ринку. Тому попитом користуватиметься будь-яка продукція, яка відповідатиме європейським вимогам. Також
важливим чинником для розвитку бізнесу є транспортне сполучення – де є зв’язки, там можна працювати і через Болгарію поставляти товари, наприклад, до Румунії
та Греції».
У заході взяла участь президент Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати Ірина Саєнко.
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Іспанську делегацію

приймає кіровоградська обласна державна адміністрація
та Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата

Співзасновники іспанської компанії «GrupoEIGRA» – її комерційний директор Сергій
Кошеленко та президент компанії «BEXELtd.» Антоніо Руфьян, 24 липня 2015 р.
провели зустріч з президентом Кіровоградської РТПП Іриною Саєнко.

Д

о Кіровоградської РТПП гості
прибули одразу після підписання Меморандуму про наміри з головою Кіровоградської ОДА С.А. Кузьменком щодо співпраці у будівництві
сонячних електростанцій та заводу з
переробки побутових відходів. Фаховий переклад з іспанської мови
здійснював на переговарах віце-президент Кіровоградської РТПП Ігор
Філіпов.
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На зустрічі в Кіровоградській
РТПП було обговорено широкий
спектр інноваційних та інвестиційних
питань, починаючи з можливості застосування енергозберігаючих технологій при експлуатації будівлі РТПП і
до питань використання альтернативних джерел енергії на підприємствах
Кіровоградщини.
Враховуючи проведення в Кіровограді 16-18 вересня 2015 р. Між-

народної спеціалізованої виставки
«Вода•Тепло•Будинок», куди гості
також отримали запрошення, під час
зустрічі домінувала тема енергоефективності при наданні житлово-комунальних послуг як промисловим споживачам, так і громадянам.
Сторони домовились, що Кіровоградська РТПП надаватиме всіляку
допомогу іспанськім компаніям в реалізації їх проектів на Кіровоградщині.

ХРОНІКА ПОДІЙ

День знань – особливе свято!
День знань – особливе свято! Завжди
яскраве, насичене емоційністю та хвилюючою атмосферою. В цей день вулиці нашого міста наповнюються білими
бантами, квітами і загальним радісним
відчуттям того, що попереду нова сторінка життя – цікава, барвиста і повна
нових знань.

У

рочисті заходи з нагоди 1 вересня відбулися і у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 7
ім. О.С. Пушкіна. Традиційно президент Кіровоградської РТПП, депутат міської ради Ірина Саєнко також
взяла участь в заходах, присвячених
початку нового навчального року.
На урочистій лінійці депутат
привітала зі святом не лише першо-

класників, а й майбутніх випускників, які вже зовсім скоро робитимуть свої перші кроки до дорослого,
самостійного життя! Діти отримали від депутата подарунки, а школа
відремонтований клас та лазерний
принтер. Але найбільшим подарунком до 1 вересня для школи стало
здійснення капітального ремонту
покрівлі.

Ірина Саєнко побажала успіхів у
новому навчальному році учням та
терпіння батькам, творчої наснаги
педагогічному колективу. А також
пообіцяла і надалі сприяти вирішенню насущних проблем школи. Адже
діти – найголовніший скарб нашого
суспільства і наше завдання - допомогти їм підкорити нові вершини
знань та досягти омріяної мети.

Турнір економічних інтелектуалів
Компанія інтелектуальних технологій, управління освіти
Кіровоградської міської ради та Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата у вересні-жовтні
2015 року проводять регіональний дистанційний економічний турнір для учнів 8-11 класів.

М

етою турніру є виявлення
представників
майбутньої
регіональної економічної та бізнеселіти й допомога їм у становленні,
спонукання молоді до чіткого вибору професії, націлювання її на ефективне навчання протягом життя, подальшу самореалізацію й отримання
життєвого досвіду.

Для проведення турніру використовується програмний продукт
– бізнес-симуляція ViAL+. Вона дозволяє кожному учаснику відчути

себе у кріслі директора та зрозуміти, як на практиці керувати компанією. Під час турніру в управління
йому надається віртуальна фірма та
стартовий капітал. Головне завдання
учасника – налагодити виробництво
й розвинути своє підприємство настільки, щоб воно стало лідером за
прибутками і мало провідні позиції
на ринку.
Конкурентами у досягненні мети
виступають компанії інших учасників турніру. Кожен має можливість

досягнути вершини підприємництва, набувши досвіду й використавши свою логіку, уміння, навики і
знання.
31 жовтня 2015 року в Кіровоградській РТПП відбудеться підведення підсумків і урочисте нагородження переможців.
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Перші кроки кіровоградських аграріїв

на ринок органічної продукції

Семінар на тему: «Розвиток органічного землеробства в Україні. Сертифікація.
Просування органічної продукції на внутрішній та зовнішні ринки» відбувся
18 серпня 2015 року в Кіровоградській торгово-промисловій палаті.

З

ахід відбувся в рамках українськошвейцарського проекту FiBL
(2012-2016) з метою популяризації
органічного землеробства в Україні
та сприяння виходу українських малих та середніх підприємств на внутрішній та міжнародні ринки органічної продукції. Партнерами заходу
виступили експерти сертифікаційного органу «Органік Стандарт»,
консультаційного органу «КьюС»,
компанії Retail Academy.
12
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Ініціативу провести семінар підтримано і департаментом агропромислового розвитку Кіровоградської
ОДА, який на ньому був представлений в особі начальника відділу виробництва та маркетингу продукції
рослинництва Григорія Арсірія.
Семінар зацікавив не тільки учасників органічного ринку Кіровоградщини, але й аграріїв зі Львова, Херсона, Черкас, Вінниці, Миколаєва та
Києва.

Учасники семінару дізнались про
переваги органічного землеробства
в Україні, про поточну ситуацію на
внутрішньому та міжнародному органічному ринках, особливості сертифікації органічного виробництва,
останні цінові тенденції та позитивну динаміку на ринку органічної продукції, переваги експорту органічних
товарів та сировини українського виробництва.
Неабиякий інтерес у слухачів ви-

ХРОНІКА ПОДІЙ

кликала презентація органічних добрив та засобів захисту рослин науково-виробничого підприємства
«Біополітех», які виробляють препарати, що забезпечують повний
цикл вирощування сільськогосподарських культур.
Під час семінару учасники мали
можливість поспілкуватись з пред-

ставниками наукової селекційно-насінницької фірми «Соєвий вік» (м.
Кіровоград), агрофірми «Поле» (м.
Черкаси), ПП «Екорост» (м. Херсон), які охоче поділилися досвідом
органічного землеробства та своїми
успіхами у цій галузі сільського господарства.
Також, провідними виробника-

ми органічних продуктів харчування
були представлені сертифіковані органічні молочні та м’ясні продукти,
які усі бажаючі мали можливість скуштувати під час кава-паузи.
Тема настільки зацікавила учасників семінару, що ними було виявлене
бажання провести подібний захід на
початку наступного року.

Європейський Союз і Кіровоградщина
створюватимуть належні умови для переселенців
17 серпня 2015 року в приміщенні Кіровоградської торгово-промислової палати
відбулася презентація проекту «Побудуємо майбутнє разом!», який реалізується
за підтримки Європейського Союзу в
рамках програми «Підтримка громад,
що опинилися під впливом конфлікту
в Україні».

У

презентації взяли участь голова Кіровоградської обласної ради О. А. Чорноіваненко і представник Європейського Союзу Н.В. Лукашенко.
Проект «Побудуємо майбутнє разом!» передбачає
створення належних умов для проживання внутрішньо
переміщених осіб та отримання дошкільної освіти їхніми дітьми, а саме: капітальний ремонт гуртожитку професійно-технічного училища №36 і дитячого садочку в
смт Новгородка.
Система у гуртожитку для молодих сімей переселенців
буде блочною: на блоці декілька кімнат, кухня і санвузол.

Також планується створити робочі місця для переселенців на першому поверсі. Будівля гуртожитку спланована
таким чином, що дозволяє на першому поверсі відвести
площі під створення робочих місць для самозайнятих осіб
у сфері побутового обслуговування, зокрема: перукарні,
майстерні з ремонту одягу та взуття, кафетерію тощо.
Загальний обсяг коштів, необхідних для реалізації
проекту, складає 711,8 тисяч євро, з них: кошти Європейського Союзу – 640,8 тисяч євро (90%), 10% – кошти
обласного, Новгородківського районного і Новгородківського селищного бюджетів.
№ 3 (044) 2015
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Урочистості

до Дня підприємця

У Кіровоградському будинку профспілок 3 вересня 2015 року відбулося урочисте засідання з
нагоди Дня підприємця. У заході взяли участь
голова Кіровоградської облдержадміністрації
С.А. Кузьменко, голова Кіровоградського обласного об’єднання організації роботодавців
П.Л. Штутман, голова правління Кіровоградського обласного відділення УССП Є.С. Бахмач,
голова Федерації профспілок Кіровоградської
області М.О. Баланенко та президент Кіровоградської ТПП І.А. Саєнко.

У

виступах присутніх відзначалось, що підприємці є головною рушійною силою економіки, застосовуючи
свою енергію та інтелектуальний потенціал в усіх сферах
виробництва, торгівлі та надання послуг. Окремо було приділено увагу тому внеску, який зробили і продовжують робити підприємці області на підтримку української армії.
З нагоди Дня підприємця президент Кіровоградської
ТПП нагородила Почесними грамотами членів ТПП:

•

Чижик Інну Борисівну – фізичну особу-підприємця, керівника швейного підприємства «Мрія – Є»,
яке надає послуги з виготовлення швейних виробів
високої якості;
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•

Покутню Тамілу Юріївну – фізичну особу-підприємця, ТМ «Штори Люкс» яка займається продажем
та пошиттям на замовлення текстильних виробів для
інтер’єру (тюль, штори, покривала, скатертини);

•

Бондаря Олексія Володимировича – директора ТОВ «Торговий дім «Агроліга», яке пропонує
комплексне постачання підприємствам агропромислового комплексу якісної сільськогосподарської
техніки нової та б/в, забезпечення оригінальним посівним матеріалом, постачання оригінальних засобів
захисту рослин та мікродобрив.

ХРОНІКА ПОДІЙ

В Кіровограді вже традиційно на
початку жовтня відкрилась
Національна агропромислова виставка
«АгроЕкспо - 2015».
Організатори виставки:
•

Міністерство аграрної політики
і продовольства України;

•

Торгово-промислова палата України;

•

Асоціація «Украгромаш»;

•

Всеукраїнська ГО «Українська асоціація
аграрних інженерів»;

•

Федерація роботодавців України;

•

Національна академія аграрних
наук України.

На відкритті виставки були присутні міністр аграрної політики і продовольства України О. Павленко та
голова Кіровоградської ОДА С. Кузьменко.
Експозиції біля 500 вітчизняних та зарубіжних компаній у виставковому павільйоні та на відкритих майданчиках зайняли площу в 47000 кв.м.
В рамках виставки запланована ділова програма
– семінари, дискусії, круглі столи та інші заходи. Унікальною особливістю виставки є демонстраційний показ роботи техніки в полі. Для кіровоградців та гостей
виставки 2-3 жовтня 2015 року було проведено «Покровський ярмарок».
У виставці взяли участь Кіровоградська торговопромислова палата та ряд членів КРТПП, у тому числі й учасники попередньої виставки в м. Кіровограді
«ВОДА ТЕПЛО БУДИНОК».
Детальніше щодо Національної виставки «АгроЕкспо – 2015» ви зможете ознайомитися в наступному
номері журналу «Зовнішсервіс».
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ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань»:
вищий сорт виробництва
Серед потужних виробництв, якими може похизуватися Кіровоградщина, однією з найскладніших є виробництва (пробачте за каламбур!)
харчової промисловості, пов’язані з тваринництвом. Тут існує безліч вимог, норм, стандартів
та законів, адже продукт має бути якісним,
безпечним, доступним та, звичайно, смачним.
І одним з лідерів не лише обласних, а загалом
українських виробництв харчової промисловості
є ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань». Що стало причиною такого успіху, на яких засадах працює
товариство та, найголовніше, – чи безпечна
та якісна продукція торгової марки «Ятрань»?
Відповіді на всі ці питання – у нижченаведених
рядках:
Шлях підкорює той, хто іде
В історії успішного бізнесу завжди хочеться знайти той переломний момент, те вірне рішення, яке призвело до вершини. Та такого повороту в історії ТДВ
«М’ясокомбінат Ятрань» знайти важко: кожен крок,
кожне розширення виробництва та ринку збуту було
поступовим та виваженим. Судіть самі: один із лідерів
підприємств української харчової промисловості почав
свою роботу ще у довоєнні часи. У 1928 році в обласному центрі з’явився невеличкий птахо-яєчний комбінат,
виробництво якого зосереджувалося на дорощуванні та
забої птиці, а також зборі яєць. Витримавши важкі воєнні
роки, підприємство мало невеличкий птахозабійний цех
та холодильну камеру. Та сільське господарство вийшло
на новий виток розвитку, тому й кіровоградський птахокомбінат ступив на нову сходинку. Зараз це здається закономірним явищем, але в ті часи це було справжньою
сенсацією. На сторінках газети «Кіровоградська правда»
від 16 березня 1960 року ціла стаття була присвячена появі м’ясокомбінату: «…Харчове підприємство.. матиме повний комплекс виробничих одиниць по переробці
м’яса – холодильник на чотири тисячі тонн м’яса з компресорними та апаратною, м’ясо-жировий та ковбасний
цехи, блоки передзабійного утримання худоби, підсобні
приміщення та ін.». Цікаво, що розширивши виробництво до переробки свинини та яловичини, підприємство
тривалий час залишалося «Птахокомбінатом», або, як
лагідно його прозвали жителі міста – «пташка». Лише у
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березні 2006 року відкрите акціонерне товариство «Птахокомбінат» було перейменовано у ВАТ «М’ясокомбінат
«Ятрань». Перейменування пройшло майже непомітно,
але представники підприємства розповіли, що певний час
після перейменування їм доводилося відповідати на стурбовані дзвінки місцевих жителів, які цікавилися – чи це ж
та сама «пташка»?
На сьогодні потужність виробництва вражає. Розгалужена інфраструктура включає фірмову, будівельну,
механічну, господарську, транспортну та енергодільниці,
компресорний цех, сучасну котельню. Завдяки цим підрозділам товариство самостійно забезпечує завіз сировини, основних та допоміжних матеріалів, проведення будівництва, капітальних та поточних ремонтів, відповідні
умови транспортування та реалізації всієї продукції.
Чесний бізнес – це професіоналізм та
турбота про споживача
У 1990 році підприємство очолив Андрій Райкович,
чий принцип «якість – на першому місці» рятувало підприємство у ті складні для бізнесу часи. Збільшення виробничих потужностей, оптимізація процесів, оновлення
обладнання, освоєння нових технологій – все це призвело
до того, що торгова марка «Ятрань» стала улюбленою не
лише для жителів області, а й визнаним гарантом якості
на полицях магазинів по всій Україні. Визнання жителями
області таланту, доброчесності та соціальної активності

Андрія Павловича не є секретом: вже два скликання поспіль його обирають депутатом Кіровоградської обласної
ради, він є почесним громадянином Кіровограда, нагороджений відзнаками виконавчого комітету Кіровоградської міської ради «За заслуги» І та ІІ ступенів. За його
ініціативи підприємством щороку виділяються кошти на
реконструкцію спортивного стадіону «Ятрань», що є
колишнім стадіоном АРЗ, надається допомога місцевим
школі-інтернату та дитячим будинкам. Основні засади, які
є принциповими для керівництва «Ятрані», – це чесність
та професіоналізм, що було відмічено і на державному
рівні. Так, генеральний директор товариства Андрій Райкович – заслужений працівник сільського господарства
України, нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ, ІІ та
І ступенів, а виконавчому директору підприємства Наталії Артеменко у 2013 році було присвоєно звання «Заслужений працівник промисловості України». Крім того,
м’ясокомбінат «Ятрань» нагороджено відзнакою «Кращий платник податків і зборів». Адже, не тільки високотехнологічне устаткування та сучасні технології виробництва, а й вміле керівництво та вдала кадрова політика є
умовою розквіту будь-якого підприємства.
Європейська якість смакує
по-українськи Система якості
Виготовлення якісної промислової продукції, яка відповідає всім відповідним законам та стандартам, неможливе без сучасного обладнання. Крокуючи в ногу з часом,
кіровоградський «М’ясокомбінат «Ятрань» постійно
вдосконалює обладнання та умови праці на виробництві,
впроваджуючи найсучасніші міжнародні системи контролю за якістю і безпекою продукції. Тому будь-яка продукція цієї торгової марки відповідає всім стандартам ДСТУ.
Та це не стало причиною зупинитися на досягнутому. З
2002 року, вперше серед м’ясопереробних підприємств,
у ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань» функціонує сертифі-

кована система управління якістю відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2000. Особливістю цього
міжнародного стандарту є те, що він спрямований на
використання «процесного підходу» при розробці, введенні та вдосконаленні результативності системи менеджменту якості з метою підвищення задоволеності споживачів шляхом виконання їхніх вимог. Це є важливим кроком
українського виробника до європейського ринку, адже в
Україні вимоги та норми чітко регулюють кінцеву продукцію, а у Європі більше уваги приділяється регламентуванню всіх етапів процесу виробництва. Таким чином кожен
споживач ТМ «Ятрань» може бути впевненим у якості
продукції – адже вона відповідає і українським, і міжнародним стандартам.
В 2006 році почалася реконструкція виробничих потужностей з використанням найсучасніших будівельних
матеріалів, які забезпечують потрібний рівень ізоляції,
безпеки та температурного режиму, а також тепло- та
енергозбереження, що є особливо актуальним на сьогодні. Метою таких масштабних змін було забезпечення
відповідного рівня якості не лише на державному, а й на
міжнародному рівнях. Це підтвердила і сертифікація за
стандартом менеджменту безпеки продуктів харчування
ISO 22 000, який включає в себе принципи HACCP, яку
пройшло підприємство у 2007 році. НАССР – система
управління, в якій безпечність харчових продуктів розглядається через оцінювання і контролювання біологічних, хімічних та фізичних джерел небезпеки на всьому
ланцюжку виготовлення кожного харчового продукту,
починаючи від надходження сировини, зберігання до переробки, розподілення та споживання кінцевого продукту. Політика товариства спрямована на створення підприємства європейського рівня по виробництву продукції із
м’яса із збереженням українських традицій. В 2012 році
вперше серед підприємств м’ясопереробної галузі пройшло сертифікацію по схемі FSSC:22000 - систем менеджменту безпечності харчових продуктів (СМБПХ),
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в основі якої лежать міжнародні та незалежні стандарти
ISO 22000:2005 та ISO/TS 22002-1:2009 / PAS 220:2008.
Дана система, крім безпечності продукції в ланцюгу від
постачальників сировини до виробника кінцевого продукту, передбачає управління виробництвом продукції з
алергенами. Тобто, на етикетці будь-якого виду продукції
ТМ «Ятрань» ви знайдете допис про всі компоненти, які
можуть викликати алергічну реакцію. До того ж, при виробництві не додаються заборонені домішки та продукти
з ГМО: будь-який інгредієнт, який використовується при
виготовленні продукції, супроводжується протоколами, в
яких зазначається відсутність заборонених чи шкідливих
домішок та ГМО. Та у питання відповідальності за свій
продукт кіровоградське підприємство не звикло покладати на інших, тому, попри ці протоколи, м’ясокомбінат
проводить ще й додаткову перевірку за власні кошти,
звертаючись до послуг лабораторії ДП «Кіровоградстандартметрологія».
Завдяки високим стандартам виробництва з’явилася і
торгова марка «Ятранчик», під якою випускаються сосиски та ковбаси вищого сорту для маленьких споживачів.
Тому й не дивно, що продукція є переможцем Всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України», неодноразово отримувала відзнаку «Вибір року», а у 2011
році ТМ «Ятрань» стала переможцем у номінації «Національна торгова марка року» незалежної професійної
премії «Людина року-2010».
Коли якість і кількість – на одному рівні
Сільське господарство, яке є однією з основних сфер
промислової галузі країни, зараз як ніколи потребує підтримки. Взявши за вектор розвитку європейський напрямок, українські традиції господарств потребують
осучаснення. Особливо це стосується тваринництва –
найвідповідальнішої ланки сільського господарства. Як
пояснили представники м’ясокомбінату «Ятрань», сировина для продукції закупається як у місцевих великих господарств, так і у населення. Звичайно, процент закупівлі
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від населення набагато нижчий, адже мало хто може виготовити сировину за високими стандартами, якими керується комбінат, але перевага віддається постачальникам з
Кіровоградщини. Виключенням є закупівля спецій, які не
проростають в українських широтах і тому закупається за
кордоном. Тим паче, що «Ятрань» не лише вдосконалює
якість продукції, ускладнюючи і так вимогливі стандарти
якості, а й активно працює над розширенням торгівельної
мережі й асортименту. Заходячи до будь-якого з фірмових
магазинів, які розташовані по всій Кіровоградській та в
деяких сусідніх областях, очі розбігаються від різноманіття: тут варені, сиров’ялені, сирокопчені ковбаси, кров’яні
та заливні ковбаси, сосиски, сарделі, копчене м’ясо. Крім
власне м’ясної продукції, також можна придбати і напівфабрикати, які також виготовляються згідно з усіма відповідними стандартами. Звичайно, готову продукцію
товариство реалізує також через мережі супермаркетів
та роздрібні магазини більшості регіонів України за прямими договорами, але у жителів Кіровоградщини є перевага: у фірмових магазинах «Ятрань» ви можете придбати продукцію дешевше, без додаткової «накрутки». Так,
транспортування як сировини, так і готової продукції
забезпечується виключно автомобілями товариства, які
облаштовані холодильними камерами та відслідковуються за допомогою GPS-системи. Відомим є також той факт,
що саме ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань» постачає м’ясні
вироби до Адміністрації Президента та Верховної Ради
України. Виконавчий директор Наталія Артеменко з посмішкою розповідає, що багато людей, потрапляючи на
територію підприємства, цікавляться, де знаходиться той
цех, де роблять ковбасу для президента? Та це нісенітниця: для вищих органів держави доставляється та ж сама
продукція, яка є у роздрібній торгівлі по всій Україні.
Цікаво, що жителі області вимовляють слово
«Ятрань» з наголосом на перший склад, відповідно до
місцевого топоніму, а ось жителі інших областей назву
торгової марки вимовляють з наголосом на останньому
складі – адже саме так вимовляє це слово хлопчик у відомій рекламі: «Вань, Вань, давай Ятрань!».

працює у три зміни, тому тут передбачений спеціальний
транспорт для безкоштовних перевезень працівників як
на роботу, так і з роботи. Кожен «гвинтик» цього величезного механізму – від водія до технолога – має офіційне
працевлаштування, повний соціальний пакет, оплачувані
лікарняні та відпустки, можливість кар’єрного росту та
навіть отримання суміжної професії.

Смачний продукт – дбайливими
руками професіоналів
Ознайомившись зі списком стандартів та норм,
яких дотримується виробництво ТДВ «М’ясокомбінат
«Ятрань», стає зрозумілим, що його працівники поставлені також у жорсткі рамки санітарно-гігієнічних, виробничих норм та трудової дисципліни загалом. Але ж успішне виробництво має піклуватися не лише про споживача
та місце на ринку збуту, а й про кожного свого робітника!
Та уважне ставлення до людини відчувається вже з перших кроків по угіддям комбінату: вся територія, яка не
має виробничого призначення, утопає в зелені та квітах.
Звичайно, адже це обличчя підприємства, а, як вже стало
зрозумілим, ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань» відповідально відноситься до всіх сфер своєї діяльності. Для цього в
підприємстві навіть передбачена окрема посада озеленювача – щоб після зміни, проведеної за відповідальною
роботою, або ж по дорозі на обідню перерву робітники
могли відпочити і душею, і очима. Адже якісна робота
робиться з посмішкою. Щодо обідів, то кожен працівник
отримує повний комплексний обід вартістю… 5 гривень!
Не кажучи вже про те, що продукти у їдальні підприємства
використовуються найсвіжіші та високої якості. Комбінат

Та соціальну відповідальність підприємств зараз вимірюють новими параметрами: ставлення до учасників
АТО. Так, крім особистої допомоги Андрія Райковича,
учасники АТО а також жителі вже звільнених від окупації територій України з радістю ласують продукцією ТМ «Ятрань», яка доставляється разом з іншою
гуманітарною допомогою. Двадцять співробітників
м’ясокомбінату, які стали на захист своєї Батьківщини,
знають, що їхні робочі місця обов’язково збережуться за
ними, а заробітна плата все одно буде нараховуватись та
виплачуватися на їхні рахунки щомісяця у повному обсязі. До того ж, керівництво товариства завжди цікавиться
потребами АТОшників, намагаючись допомогти у всьому – від продуктів харчування до необхідного військового спорядження, активно співпрацює з кіровоградськими
волонтерами.
На виробництві багато процесів, які неможливо механізувати, робляться вручну. Це важко та відповідально,
потребує високої професійності та досвіду працівників.
І, звичайно, є доволі виснажливим. Тому ті працівники,
які мають шкідливі умови праці, обов’язково отримують
передбачені законодавством пільги. Профспілковий комітет, якій активно діє на підприємстві, піклується про
те, щоб у разі складної хвороби працівник міг отримати
фінансову допомогу, щоб діти працівників отримували
подарунки до Нового року. До того ж, всі медогляди, які
проводяться двічі на рік, спецодяг, дезінфікуючі та інші
специфічні засоби, потрібні для роботи працівників, забезпечуються за рахунок товариства.

Дивує: як можна на такому величезному виробництві тримати все під контролем? Та, як
запевняє керівництво ВАТ «М’ясокомбінат «Ятрань», головне в цьому – робота згуртованого колективу професіоналів, в якому кожен знає і відповідально виконує свої обов’язки,
чи то водій, чи інженер, чи юрист, чи бактеріолог.
Тож можна з впевненістю сказати, що ВАТ «М’ясокомбінат «Ятрань» відповідально та
професійно ставиться до кожного кроку, який веде від перевірки якості сировини, європейських та українських стандартів виробництва до перевезення продукції по всіх торгівельних мережах, а звідти – і до вашого столу. Тож впевнено смакуйте якісною продукцією вітчизняного виробника!
Ірина ТРЕБУНСЬКИХ
Фото Ігоря ДЕМЧУКА
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Компанія «Mirodveri» працює на ринку вхідних та міжкімнатних дверей вісім років.
Головними напрямками нашої діяльності є оптова та роздрібна торгівля дверима
та дверною фурнітурою, виконання монтажних робіт і сервісне обслуговування.
За цей час продано та встановлено тисячі дверей, виконано сотні індивідуальних
замовлень, вивчена продукція десятків виробників та імпортерів. Величезний
досвід, набутий за ці роки, дає можливість запропонувати найкращі товари та
оптимальні рішення для наших клієнтів.

Наразі декілька, незайвих, порад щодо вибору вхідних дверей.
При виборі вхідних сталевих дверей враховується безліч факторів, в числі яких не тільки
об’єктивні вимоги до забезпечення безпеки, але і цілий набір естетичних уподобань, експлуатаційних властивостей і фінансових складових.
Власне, процес замовлення
вхідних дверей зводиться до вибору набору матеріалів, комплектуючих та послуг, які можна згрупувати
за трьома розділами: конструкція
дверного блоку, замикаюча система,
оздоблення. Конкретний склад кожної
групи може бути індивідуальний, але при
цьому основою правильного вибору можна вважати дотримання трьох принципів.
Баланс «Конструкція+замки
Оздоблення»
Зламостійкість системи в цілому відповідає
взломостойкості найслабшої її ланки. У цьому
зв’язку виправданий вибір конструкції і замикаючої системи, що знаходяться на однакових або близьких рівнях з точки зору стійкості до силового злому.
При цьому вкладені у всі три складові виріб засоби
повинні бути розподілені таким чином, щоб категорія
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взломостойкості (конструкція + замки) в реальності
істотно перевершувала рівень, очікуваний на основі візуального огляду виробу (по суті його зовнішньої
обробки). Іншими словами, якщо виріб зовні виглядає
відверто дорого, це не є проблемним з точки зору безпеки фактором тільки за умови, що реальний рівень захищеності істотно перевершує
інші вироби з такою ж привабливою обробкою.
Баланс «Конструкція
Стіна+периметр»
Необхідно стежити за відповідністю рівня стійкості до злому
вхідних дверей і решти периметра
охоронюваного об’єкта. Наприклад, установка кулестійкої триконтурної вхідної двері в котедж
навряд чи доцільна, якщо поруч
із входом розташовується величезне вікно з звичайними прозорими склопакетами. Крім того,
конструкція виробу повинна
відповідати міцності стіни, в яку
проводиться монтаж. В іншому
випадку, крім доцільність витрачання коштів, може стати питання
про коректне функціонування виробу в процесі експлуатації.
Баланс «Виріб Вартість
майна
з урахуванням прогнозу на 10 років»
Складність при виборі комплектації виробу з групи засобів
пасивної безпеки полягає у двох
аспектах.
Перший аспект ґрунтується
на тому, що це вироби з так званими відкладеними споживчими властивостями. До тих пір, поки в реальності
на виріб не буде чинитися фізичний вплив з метою злому, неможливо об’єктивно оцінити адекватність придбаних засобів інженерного захисту та витрачених на
це фінансових ресурсів. Багато елементів конструкції,
які належить вибрати, взагалі не мають жодного впливу на щодня спостережувані характеристики виробу,
типу зручності експлуатації, відмовостійкості, звуко -,
теплоізоляції і т. д. Однак, у випадку силового впливу,

броненакладка правильного типу може забезпечити зайві п’ять хвилин опору і, тим самим, врятувати майно
на тисячі євро.
Другий аспект полягає в прийнятті до уваги того
факту, що вхідні двері серйозного рівня, як правило,
ставиться один раз в 15-20 років. Це пов’язано з тим,
що монтаж бажано проводити
на стадії комплексного ремонту
приміщення, так як згодом заміна дверей, крім фінансових вкладень, зажадає маси часу і зусиль
для комплексного прибирання
та частково відновних робіт навколо отвору. Однак за ці 15-20
років в більшості випадків будуть набирати силу дві тенденції:
• рівень добробуту і сукупна
вартість майна з часом звичайно
зростає;
• рівень розвитку технологій
злому, технічних засобів, інструменту і витратних матеріалів з
часом зростає.
При цьому рівень захищеності виробу формально залишається колишнім, а з урахуванням
зазначених тенденцій, насправді
неухильно і стрімко знижується,
моральне старіння конструкції і, особливо, системи замикання, як правило, відбувається
швидше, ніж її фізичний знос.
У зв’язку з цим вибирати
комплектацію такого виробу як
вхідні двері або сейф, необхідно
з деяким «запасом міцності»,
тобто на один–два рівні вище
того, що в реальності в даний момент необхідно. Тоді виріб буде забезпечувати безпеку
протягом усього терміну служби, який цілком може доходити до 20-25 років, що зазвичай відповідає періоду,
коли в квартирі проводиться капітальний ремонт або
житло змінюється на більш бажане.
Сподіваємося, що ця інформація буде корисною для
Вас, придбання дверей вигідним, а користування ними
приноситиме лише задоволення з твердим відчуттям
захищеності.
З повагою колектив компаніі «Mirodveri»
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«Дім, збудований руками, ще не дім.
Справжній дім будується ще й серцем»
Генрі Ван Дейк
(американський письменник, поет)
Компанія OptimaDecor – молода та сучасна компанія,
яка стрімко розвивається та завойовує ринок України.
На сьогодні OptimaDecor є одним із лідерів по виробництву та продажу декоративних елементів із полістиролу, а саме стельових плінтусів.
Продукція гарантовано виготовлена найвищої якості
на сучасному обладнанні із використанням досвіду європейських брендів. Перевагою нашої компанії є поєднання
високої якості продукції та доступних цін. Про це свідчать
сертифікати відповідності та висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
Одним із важливих факторів виробництва є використання високоякісної сировини, що дозволяє пропонувати
клієнтам продукцію з найвищими технічними характеристиками.
Філософія нашої компанії полягає у створенні не просто засобів декору, а й гармонійного поєднання найвибагливіших смаків наших клієнтів. Поєднати атмосферу і
стиль приміщення допомагають правильно підібрані засоби декору, такі як стельові плінтуси нашої компанії. Адже
кінцевий результат інтер’єру створюють саме ті дрібниці,
що придають індивідуальності Вашій оселі.
Нашим девізом є слова американського письменника Генрі Ван Дейка «Дім, збудований руками, ще не дім.
Справжній дім будується ще й серцем». Адже у нашу продукцію ми вкладаємо частину нашого серця, як і покупці
вкладають частинку душі і серця у свої оселі, роблячи ремонт.
Мета нашого колективу полягає у запровадженні новітніх європейських стандартів на українському ринку.

Компанія OptimaDecor зібрала творчий та натхненний колектив однодумців, метою яких є реалізація найсміливіших ідей. Цьому можна завдячити виключно професіоналізму та високій кваліфікації співробітників. Ми
постійно слідкуємо за світовими досягненнями у нашій
галузі та ідемо «в ногу» із новітніми розробками.
Крім того, компанією запроваджено енергозберігаючі
технології, які дозволили нашому підприємству відмовитись від споживання природного газу.
З кожним роком ми прагнемо розширяти свій асортимент, пропонуючи нашим клієнтам актуальні та затребувані рішення.
За рахунок зручного розміщення наших виробничих
потужностей у Кіровограді, який є центральною частиною України, значно скорочуються строки виконання і
поставки замовлень по всіх регіонах країни.
Продукція OptimaDecor представлена у всіх регіонах
України, розвинена широка дилерська мережа.
На сьогодні ведуться перемови із сусідніми країнами
як колишнього СНД, так і європейських країн.
На всю продукцію компанії OptimaDecor розроблені
власні технічні умови. Продукція пройшла відповідні випробування та отримала сертифікати відповідності.
На даний час розробляється документальна база для
розширення постачання продукції до Європейського
Союзу.

www.optimadecor.com.ua
e-mail: tmoptimadecor@gmail.com
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ТОВ «СТАТУС»

розкладні меблі для відкритих терас, кафе і ресторанів

Будь – якому ресторатору або власнику кафе важливо насамперед створити комфорт для гостей, адже
від їх позитивних відгуків та задоволеності сервісом
залежить успіх закладу. Затишний внутрішній дворик
або простір перед входом можна без особливих зусиль
перетворити на затишну терасу, де приємно відпочити від літньої спеки та насолодитися вечерею на заході
сонця. Для цього потрібно не так вже й багато – обладнати терасу функціональними та дуже зручними
стільцями та столами.
Простий та елегантний дизайн виробів, гарна
якість виконання піднімуть настрій, створять комфорт
та затишок. В деталях, виготовлених вручну, відчувається стиль старовинних європейських меблів. Наші
вироби мають надійну основу з металу, ніжки вишукано вигнуті, всі кріплення максимально надійні. Спинки та сидіння стільців, а також стільниці виконані з
високоякісної деревини твердих порід дерев, а подвійне просочення спеціальним складом стійко захищає

деревину від впливу сонця і вологи. Ключова перевага розкладних меблів – можливість легко збирати їх на
ніч або ж на час негоди. Крім того, такі вироби не вимагають багато місця для їх зберігання в холодну пору
року.
Гарантія на всю нашу продукцію ТОВ «Статус»
становить 12 місяців з дня продажу. Наші меблі запатентовані в Україні.

Завжди будемо раді співпраці з вами!
27501, Кіровоградська область, м. Світловодськ, пров. Нагірний, 3
моб. тел. (096) 908-96-96, (097) 946-94-17
е-mail: office@statuscarbon.com.ua www.status.mebel.ua
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У Кіровограді нагородили переможців
всеукраїнського конкурсу
Прес-служба ГУ ДФС у Кіровоградській області

В Головному управлінні фіскальної служби області нагородили переможців
регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу „Майбутнє країни – у мріях дитини –
2015”. На церемонії нагородження, яка відбулась в режимі відеоконференцзв’язку,
юних дарувань вітав особисто Голова ДФС України Роман Насіров.
«Конкурс проводиться вже більше десяти років. Він змінював назву та
формат, але ідея його залишається незмінною – побачити, як діти виражають свої емоції та почуття, як бачать
майбутнє. А оскільки вони і є наше
майбутнє – ми маємо змогу уявити,
як ми житимемо надалі, як змінюватиметься суспільство, як сплачуватимуться податки та на які потреби
вони будуть витрачатися», – зазначив
Голова ДФС Роман Насіров.
Приємно відзначити, що одним із переможців загальнонаціонального етапу конкурсу у категорії
„Комп’ютерна графіка” стала юна
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знам’янчанка Анна Міргасімова, яка
отримала від корпорації Іntel електронний рідер WEXLER Book.
«Я вперше брала участь у цьому
конкурсі і одразу здобула призове
місце. Дякую організаторам за те, що
є такий конкурс. Тому що він дає можливість дітям замислитись про роль
податків у державі, – зазначила Анна. –
В наступному році також обов’язково
візьму участь в цьому конкурсі».
Інші дітки-переможці обласного
етапу конкурсу « Майбутнє країни
– у мріях дитини – 2015» також не
залишилися без подарунків. Перший
заступник начальника Головного

управління ДФС у Кіровоградській
області Олег Лічман вручив цим учасникам почесні дипломи та цінні призи.
«Приємно те, наскільки фундаментально наші діти підійшли до виконання своїх робіт, демонструючи
глибоке розуміння важливості сплати
податків, оскільки від цього залежить
економічна стабільність держави. В
роботах було багато тривоги, переживання за долю України, але незважаючи на це, всі твори випромінювали
величезний оптимізм і віру в мир та
злагоду», – зазначив Олег Лічман.

п р о п о д а т к и де т а л ь н і ш е

З 1 вересня 2015 року пенсії учасників війни
звільнені від оподаткування
З 1 вересня 2015 року Управлінням Пенсійного фонду України при
нарахуванні та виплаті пенсій учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам,
на яких поширюється чинність статті
10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», податок на доходи фізичних
осіб нараховуватись та утримуватись
не буде.
Законом України від 17 липня
2015 року № 653-VIII «Про внесення зміни до статті 164 Податкового

кодексу України щодо оподаткування
пенсій інвалідів війни та деяких інших
категорій осіб» було внесено зміни
до підпункту 164.2.19 пункту 164.2
статті 164 Податкового кодексу України, яку доповнено абзацом другим
стосовно того, що положення цього
підпункту не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових
дій у період Другої світової війни,
інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону
України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту».

Порядок заповнення та подання
податковими агентами Податкового
розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2015 року № 4.
Тож починаючи з 1 вересня 2015
року вказані вище доходи будуть зазначатися у розрахунку за формою
№1-ДФ тільки з ознакою доходу
«128» та будуть звільнені від оподаткування податком на доходи фізичних
осіб.

Увага платників податків – змінено порядок
заповнення платіжних документів!
З 1 вересня набрав чинності наказ Міністерства фінансів України
від 24.07.2015 №666. Цим наказом
затверджено Порядок заповнення
документів на переказ у разі сплати
(стягнення) податків, зборів, митних
платежів, єдиного внеску, здійснення
бюджетного відшкодування податку
на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів.
Також у Порядку наведено алгоритм і приклади заповнення поля

«Призначення платежу» платіжного
доручення.
З повним текстом Порядку Ви можете ознайомитись перейшовши за
посиланням: http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/z0974-15 або скориставшись розділом «Нормативні та
інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.minrd.gov.ua).
Водночас повідомляємо, що Наказ Міністерства доходів і зборів
України від 22.10.2013 № 609 «Про

затвердження Порядку заповнення
документів на переказ у разі сплати
(стягнення) податків, зборів, митних
платежів, єдиного внеску, здійснення
бюджетного відшкодування податку
на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів» втрачає чинність.
Довідково: Наказ Міністерства
фінансів України № 666 опубліковано
в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» № 67 від 1 вересня 2015 року.

Увага! Змінюються рахунки для сплати єдиного внеску
З 15.09.2015 року змінюються
рахунки для сплати єдиного внеску.
У зв’язку з проведенням реорганізації територіальних органів
Міндоходів шляхом їх приєднання до відповідних територіальних
органів ДФС утворені нові органи
ДФС.
З 15 вересня 2015 року вступають в дію небюджетні рахунки
3719, відкриті на ім’я органів Державної фіскальної служби України

для сплати коштів єдиного внеску
та фінансових санкцій.
Заповнення платниками поля
«Призначення платежу» розрахункових документів у разі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування.
При сплаті єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким
чином:

* ;101
1

; код за
ЄДРПОУ

; сплата
єдиного
внеску

;

;

;

3

4

5

6

7

2

1 – службовий код («*»);
2 – код виду сплати («101» – Сплата суми єдиного
внеску);
3 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснює
сплату;
4 – друкується роз’яснювальна інформація про
призначення платежу;
5 – не заповнюється;
6 – не заповнюється;
7 – не заповнюється.
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Про сприяння зайнятості
внутрішньо переміщених осіб
Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб є одним із актуальних питань сьогодення.
Така підтримка здійснюється, зокрема, шляхом сприяння підприємницькій діяльності переселенців, перепідготовки їх з урахуванням потреб регіональних ринків праці, стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та працевлаштування на них переміщених осіб.
Гарантії дотримання прав, свобод
та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) визначені Законом України від 20.10.2014
№ 1706-VII “Про забезпечення прав і
свобод внутрішньо переміщених осіб”.
Статтею 14 вказаного Закону встановлено заборону дискримінації ВПО при
здійсненні ними будь-яких прав на підставі того, що вони є переселенцями.
Провідна роль у вирішенні питань
підтримки переселенців належить
роботодавцям та їхнім організаціям
(об’єднанням організацій). Підвищення ефективності підтримки можливе
завдяки налагодженню співпраці з державною службою зайнятості, торговопромисловою палатою, волонтерськими та громадськими організаціями.
Підприємства, які мають намір
прийняти на роботу ВПО:
подають до базових центрів зайнятості інформацію про попит на робочу
силу (вакансії) за формою звітності №
3-ПН (детальна інформація про добір працівників за сприянням державної служби зайнятості надрукована у
журналі № 1 за 2015 рік та розміщена
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на Інтернет-сторінці палати у рубриці
“Законодавство”);
при створенні нових робочих місць
мають можливість отримати компенсацію фактичних витрат у розмірі
єдиного внеску при працевлаштуванні на нові робочі місця громадян, які
недостатньо конкурентоспроможні
на ринку праці, та громадян, які працевлаштовуються суб’єктами малого
підприємництва у пріоритетних видах
економічної діяльності (інформація
про стимулювання роботодавців до
створення нових робочих місць надрукована у журналі № 3 за 2014 рік та
розміщена у відповідній рубриці на Інтернет-сторінці палати);
мають можливість скористатись
компенсаціями, передбаченими статтею 24-1 Закону України “Про зайнятість населення”;
можуть отримати консультаційні
послуги в центрах зайнятості.
Для роботодавців, які звернулися
до центрів зайнятості за вирішенням
питання добору необхідних працівників з числа ВПО, можуть бути організовані міні-ярмарки вакансій, дні відкритих дверей на підприємствах.

Прийняттю на роботу переселенця
може передувати його перепідготовка,
підвищення кваліфікації, стажування
на робочому місця. Професійна підготовка організовується центром зайнятості за рахунок коштів Фонду
загальнообов’язкового
державного
соціального страхування України на
випадок безробіття. Перепідготовка
проводиться в навчальних закладах області та центрах професійно-технічної
освіти державної служби зайнятості.
Переселенці можуть отримати ваучери для підвищення своєї конкурентоспроможності.
Законом України від 05.03.2015 №
245-VIII “Про внесення змін до деяких
законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб” доповнено Закон України
“Про зайнятість населення” статтею
24-1 “Заходи сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб”, яка регулює питання компенсації:
зареєстрованим безробітним з
числа ВПО фактичних транспортних
витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця
працевлаштування, а також витрат для

інформує служба зайнятості
проходження за направленням центрів
зайнятості попереднього медичного та
наркологічного огляду відповідно до
законодавства, якщо це необхідно для
працевлаштування;
витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа ВПО на
умовах строкових трудових договорів
тривалістю не більше 6 календарних
місяців, за умови збереження гарантій
зайнятості такої особи протягом періоду, що перевищує тривалість виплати
у два рази;
витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних
з числа ВПО строком не менше ніж на
12 календарних місяців, на перепідготовку та підвищення кваліфікації таких
осіб.
Процедурні питання надання базовими центрами зайнятості таких
компенсацій врегульовані постановою Кабінету Міністрів України від
08.09.2015 № 696.
Налагодження співпраці з організаціями роботодавців здійснюється відповідно до Основних напрямів
розв’язання проблем зайнятості внутрішньо переміщених осіб на 20152016 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
08.07.2015 № 505. Передбачено включення до територіальних (регіональних) угод заходів, спрямованих на
підвищення економічної активності
ВПО. Також передбачено проведення
переговорів зі сторонами соціального
діалогу щодо утворення недержавних
установ, які сприятимуть працевлаштуванню ВПО. Щодо переговорів
слід зазначити, що в ході проведення
у вересні цього року круглого столу
в обласному центрі зайнятості з приватними агентствами зайнятості обговорено це питання, визначена відсутність доцільності утворення окремого
агентства. Рекомендовано існуючим
кадровим агентствам активізувати роботу зі сприяння зайнятості ВПО (інформація з питань користування роботодавцями послуг приватних агентств
зайнятості при доборі працівників над-

рукована у журналі № 1 за 2014 рік та
розміщена на сайті палати).
На рівні області розпорядженням
голови обласної державної адміністрації від 07.09.2015 № 348-р затверджено План заходів щодо працевлаштування та професійного навчання
внутрішньо переміщених осіб. План
передбачає, у тому числі, проведення
роз’яснювальної роботи серед ВПО
про можливі негативні соціальні наслідки тіньової зайнятості, організацію
тимчасових робіт, активізацію взаємодії сторін соціального діалогу у сфері
професійної орієнтації з метою активізації молоді з числа ВПО у виборі професій, затребуваних в області.
Консультаційні послуги працівники кадрових служб роботодавців мають можливість отримати в базових
та обласному центрі зайнятості. При
обласному центрі зайнятості працює
інформаційно-консультаційних центр,
однією з форм роботи якого є проведення кадрових клубів для роботодавців. На Інтернет-сторінці обласного
центру зайнятості розміщується правова інформація з питань зайнятості
населення, роз’яснення з цих питань
є можливість отримати шляхом звернення до рубрики “Консультації”
(відповідь розміщується на сайті та
надсилається заявнику електронною
поштою). Консультації надаються також відповідними відділами центру за-

йнятості по телефону (номер громадської приймальні 22-64-15).
З метою забезпечення доступу
до ринку праці державною службою
зайнятості впроваджуються програми інформаційної підтримки ВПО.
Обласний центр зайнятості активно
співпрацює з центром медико-психологічної реабілітації “Ком-пас”, психологи якого проводять тренінги для
ВПО та спрямовують переселенців до
активного пошуку роботи з урахуванням місцевих особливостей.
В рамках підписаного Меморандуму про співробітництво та взаємодію
Державної служби зайнятості з Торгово-промисловою палатою України
обласним центром зайнятості та Кіровоградською регіональною торговопромисловою палатою укладено угоду
про співробітництво та затверджено
спільні заходи з надання комплексу соціальних послуг ВПО. Цими заходами,
зокрема, передбачено сприяння у налагодженні співпраці базових центрів
зайнятості з роботодавцями – членами
регіональної палати з питання підбору
кваліфікованого персоналу та навчання працівників на базі центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.
Заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості Стоян Б.С.
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2-6

“BATIMAN 2015”
Міжнародна виставка будівельної промисловості.
м. Париж, Франція

2-6

“AQUATECH AMSTERDAM 2015”
Міжнародна виставка щодо питної води та очищення стічних вод.
м. Амстердам, Нідерланди.

2-7

“FIHAV 2015”
XXXІІІ Міжнародна Гаванська ярмарка. Тематичними розділами виставки є товари народного
споживання, машинобудування та обладнання, технології, сировина та послуги.
м. Гавана, Республіка Куба, виставковий центр “EXPOCUBA”

3-5

“EUROPEAN UTILITY WEEK 2015”
Смарт- енергетичне шоу в Європі.
м. Відень, Австрія

3-6

“ECOMONDO 2015”
Виставка присвячена захисту навколишнього середовища та безвідходному виробництву.
м. Ріміні, Італія

10-12

«QatarInternational Agricultural Exhibition 2015»
Міжнародна агропромислова виставка. Тематичні розділи тваринництво, рибальство, ветеринарія, а також представлення фірм, що спеціалізуються на виготовленні
сільгосптехніки та обладнанні, обробці ґрунтів і захисті рослин, фінансуванні та інвестиціях у
сільськогосподарський сектор.
м. Доха, Катар, виставковий центр «DohaExhibitionCenter»

10-13

«КОМУНТЕХ – 2015»
XIII Міжнародна спеціалізована виставка. Транспорт, перевезення та відповідне обладнання.
промисловість, торгівля, наука і техніка, побутові послуги і відповідне обладнання.
м. Київ, Україна, Міжнародний виставковий центр (МВЦ), Броварський проспект, 15

11-13

“FHC CHINA 2015”
Міжнародна виставка продуктів, напоїв, випічки, індустрії гостинності та супермаркетів.
м. Шанхай, Китай.

16-19

“IRAN METAFO 2015”
Міжнародна виставка металургії.
м. Тегеран, Іран.

18-20

“Каспій”
Технології для навколишнього середовища” XІ Міжнародна виставка в галузі охорони навколишнього середовища.
м. Баку, Азербайджанська Республіка

18-21

“METALEX 2015”
Міжнародна виставка та конференція з машинобудування, верстатів і металообробного
обладнання.
м. Бангкок, Таїланд.

19-21

“DENTA – Dentistry and dental technologies international exhibition”
Міжнародна виставка стоматологічних товарів та обладнання.
м. Бухарест, Румунія

25-26

“ENERGAIA 2015”
Міжнародна виставка щодо відновлюваних джерел енергії.
м. Монпельє, Франція

25-28

«BursaMarleBlockFair 2015»
Міжнародна виставка мармуру, природного каменю та будівельної техніки.
м. Бурса, Туреччина
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Грудень
1-4

«Atrax 2015»
ІV Міжнародна виставка обладнання для парків розваг, атракціонів, дитячих та спортивних
майданчиків та відповідних послуг.
м. Стамбул, Туреччина

10-13

«Дитячий світ»
VI спеціалізована виставка-ярмарок.
м. Львів, Україна, виставковий комплекс «Гал-Експо»

8-13

«AGRIBEX’2015»
Спеціалізована виставка. Сільське господарство, садівництво, тваринництво.
м. Брюссель, Бельгія

18-20

«ЮВЕЛІР ЕКСПО РІЗДВО 2015»
Спеціалізована виставка-ярмарок ювелірних прикрас.
м. Київ, Україна, (Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза»)

27

«HAPPY FAMILY»
Міжрегіональна виставка.
м. Запоріжжя, Україна, (Виставковий центр «Козак-палац»)

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

Нові члени палати
ТОВ «НГК-Трейд»

Співзасновник – Гайденко Сергій Вікторович
28000, м. Олександрія, вул. Паризької комуни,82
тел.: (05235) 099-710-25-39; 099-277-13-77
E-mail: Office@medonos.in.ua
Виготовлення вуликів ,рамок. Експорт меду.
КОС ВГО МСБ «Фортеця»

Голова осередку – Шкурупій Юлія Вікторівна
25006, м.Кіровоград, вул.Тимірязєва, 46
вул.40 років Перемоги,68
тел.: (067) 982-78-73; (066) 014-57-66;
(050) 628-91-29
E-mail: fortetsya_kir@bigmir.net
Підтримка та захист інтересів малого та середнього
бізнесу
ТОВ «Максіден»

Директор – Бабак Сергій Миколайович
25031, м.Кіровоград, вул.Г.Сталінграда, 26
тел.: (095) 844-24-22; (067) 796-88-33
E-mail: tmoptimadecor@dmail.com
optimadecor.com.ua
Виробництво, оптова та роздрібна торгівля
декоративних виробів з пінополістиролу

АТ «СК «АХА Страхування»
Кіровоградська регіональна дирекція

Директор – Темненко Вероніка Миколаївна
м.Кіровоград, вул.Тимірязєва, 64/1
тел.: (067) 223-42-37; (066) 433-24-83;
(067) 473-81-12
факс: (0522) 22-51-17
E-mail: olena.dobrovolska@axa-ukraine.com
axa-ukraine.com
Страхування.
ПАТ «Кіровоградський завод
дозуючих автоматів»

Генеральний директор – Ткачов Євген Григорович
м. Кіровоград, пр.Експериментальний, 2
тел.: (0522) 35-09-00пр, 35-09-06, 35-09-12,
(067) 520-60-32
E-mail: dozator@ukr.net;
tkachov@dozator.com.ua
Ваговимірювальна техніка, дозатори вагові
автоматичні для будівельних сумішей, для бетонних
сумішей, для скляної шихти; ваги для торгівлі,
автомобільні та вагонні.
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КІРОВОГРАДСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА
ПАЛАТА

Лісовий прес-тур
Напередодні Дня працівника лісу відбувся прес-тур для засобів масової інформації,
присвячений роботі лісового господарства Кіровоградщини. У рамках заходу за
участі начальника обласного управління лісового та мисливського господарства
Наталії Ревенко журналісти ознайомились із діяльністю ДП «Чорноліський лісгосп»
та отримали детальну інформацію щодо здобутків у роботі інших лісогосподарських
підприємств та проблемних питань, які існують у галузі.

Із роботою по забезпеченню лісівниками майбутніх лісопосадок
власним садивним матеріалом журналісти ознайомились у базовому лісорозсаднику Богданівського лісництва, оглянули вирощування сіянців
дуба, декоративного посадкового матеріалу, у тому числі крупномірного,
збудовану за новими технологіями
теплицю для вирощування саджанців декоративних рослин.
ЗМІ ознайомились із досвідом роботи лісових бухгалтерських служб
по використанню програми 1С: Бух30

|
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галтерія версія 8.2 в поєднанні з електронним обліком деревини. Більш
детальну інформацію про принцип
роботи системи електронного обліку ЗМІ дізналися під час відвідин
нижнього складу та цеху переробки
деревини Богданівського лісництва.
Учасники поїздки оглянули лісові насадження, створені упродовж
останніх 10 років у ході акції «Майбутнє лісу у твоїх руках», і реконструйовану лісову дорогу.
Гостей зацікавили квадроцикли,
які чорноліські лісівники першими в

Кіровоградській області почали застосовувати для охорони лісу.
Усюди увагу мас-медіа, починаючи з рекреаційного пункту і магазину
лісових продуктів «Лісовичок», привертав благоустрій територій. З цього приводу вони разом з лісівниками
завітали і до Богданівської ЗОШ № 1,
у якій діє шкільне лісництво.
Тут на обласних гостей вже чекали всі учні та педагоги навчального
закладу. Зовсім недавно, 1 вересня,
Наталія Ревенко разом з директором
лісгоспу Олександром Зуєвим віта-

К ІРОВО Г РА Д ЩИНА

ли богданівських школярів з Днем
знань. Помітивши, що біля шкільної
будівлі немає лавочок, Наталія Олександрівна поставила за необхідне
виправити цю ситуацію. Тож лісова
охорона хутко взялася за діло – і вже
11 вересня, в рамках акції «Корисні справи до Дня працівника лісу»,
разом з місцевою громадою та журналістами перед школою було встановлено нові лавочки. Після цього
одинадцятикласники презентували
гостям роботу шкільного лісництва.
Також учасники прес-туру завітали до Богданівської ЗОШ № 2, де з
ініціативи лісівників проходило прибирання пришкільної території.
При відвідуванні Чорноліського
лісового господарства журналісти
були приємно здивовані налагодженою роботою, умовами праці та
благоустроєм на підприємстві. Наталія Ревенко підкреслила, що досягнення, якими гордиться нині лісова
Кіровоградщина, – це заслуга усіх
працівників лісових господарств області. «Збереження та примноження
кіровоградських лісів дається нелегкою щоденною працею завдяки відданості професії та любові до лісу, зауважила керівник. – І наше спільне
з громадою завдання – захистити й
забезпечити надійну охорону лісів
заради майбутніх поколінь».

Довідково (інформація за січень – серпень 2015 р.)
На ведення лісового та мисливського
господарства дев’ятьма державними
лісогосподарськими підприємствами
Кіровоградщини спрямовано близько
50 млн. грн., із них 45 млн. грн., або 90
%, - власні кошти підприємств; 5 млн.
грн., або 10 %, - асигнування із загального фонду державного бюджету; 98
тис. грн. - одержали лісівники з коштів
місцевого бюджету.
До бюджетів усіх рівнів та єдиного соціального внеску лісгоспи сплатили
36,5 млн. грн., що вдвічі більше, ніж за
відповідний період 2014 року. З кожної
заробленої гривні сплачено 39 копійок
податків до зведеного бюджету країни.
Збільшено заробітну плату працівників
на 45 % порівняно з минулим роком.
Середня заробітна плата становить
4 626 грн.
Упродовж весняної лісокультурної кампанії державними лісогосподарськими
підприємствами створено лісових насаджень всього на площі 610,2 га, в тому
числі 45,3 га захисних лісових насаджень. Восени планується створити 105
га нових лісів (за наявності бюджетного
фінансування), провести доповнення
лісових культур на площі 214 га та догляд за ними - на 1533 га.
У лісовому фонді закладено 23,5 га
плантацій новорічних ялин. Реалізова-

но 28,2 тисячі штук декоративного посадматеріалу на суму 951 тис. гривень.
Нинішнього року від усіх видів рубок
заготовлено 135,4 тис. кубометрів деревини. Реалізовано в круглому вигляді 125,5 тис. кубометрів.
На деревообробних дільницях перероблено 7,5 тисячі кубометрів деревини
та випущено товарної продукції на суму
13,6 млн. гривень.
Ціна знеособленого кубометра реалізованої деревини становила 602 грн., що
на 49 % більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Обсяг реалізованої продукції зріс на 70
% порівняно з попереднім роком і становить 92,8 млн. гривень.
Підприємства здійснюють роботу з
впровадження новітніх технологій, поліпшуються умови праці та культура
виробництва. У 2015 році реконструйовано 7 км лісових доріг.
В області приділяється значна увага
розвитку рекреаційних зон. Лісівники
працюють над благоустроєм територій державного лісового фонду і садиб
лісництв, зокрема будують нові привабливі рекреаційні місця відпочинку для
населення вздовж автодоріг на узліссі.
Нині на території лісового фонду діє 33
рекреаційні пункти та місця відпочинку.

№ 3 (044) 2015

|

ЗОВНІШСЕРВІС

|

31

КІРОВОГРАДСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА
ПАЛАТА

АБ «УКРГАЗБАНК» був і залишається однією з динамічних фінансових структур України, яка вже протягом
22 років успішно функціонує на ринку банківських послуг. 94,9409 % статутного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» належить державі. Це є запорукою успішної роботи, своєчасного виконання в повному обсязі зобов’язань перед
клієнтами, зростання рівня довіри клієнтів до банку. Великий практичний досвід дозволяє запропонувати
населенню, організаціям та установам повний спектр високоякісних фінансових послуг. Особливу увагу Банк
приділяє кредитуванню. Ми поєднуємо універсальні програми кредитування та індивідуальний підхід до
кожного клієнта.
АБ «УКРГАЗБАНК» є ексклюзивним партнером
Республіки Білорусь з кредитування білоруської
техніки в Україні. В рамках договору про співпрацю з Урядом Республіки Білорусь АБ«УКРГАЗБАНК»
пропонує унікальні програми кредитування для
Вашого бізнесу на купівлю нового обладнання, сільськогосподарської техніки та транспортних засобів, що вироблені в Республіці Білорусь та реалізуються на території України через їх авторизованих
дистриб’юторів/дилерів (резидентів України).
В межах договору, УКРГАЗБАНК пропонує три
програми кредитування:

•

«Нове обладнання від Республіки Білорусь»
(енергоефективне, деревообробне, електротехнічне, ліфтове тощо);

•

«Сільськогосподарська техніка від Республіки Білорусь» (трактори, комбайни, навісне та
причіпне обладнання);

•

«Транспортні засоби від Республіки Білорусь» (автобуси, вантажні автомобілі).

Основні умови кредитування:

•
•
•
•
•

валюта – грн.;
власний внесок – від 20%;
термін кредитування – до 60 місяців;
ставка по кредиту – від 16% річних.
Забезпечення – застава техніки/обладнання,
яка буде придбана за рахунок кредитних коштів або застава іншого майна.

Переваги програм кредитування:

32

•

низький рівень процентної ставки, що діє
протягом всього терміну кредитування;

•

широкий перелік обладнання, сільськогосподарської техніки та транспортних засобів,
які можна придбати в кредит;
|
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•

широкий перелік офіційних продавців білоруського обладнання, сільськогосподарської
техніки та транспортних засобів в Україні.

За більш детальноюі нформацією звертайтеся в
Кіровоградську обласну дирекцію:
м. Кіровоград, вул. В.Чорновола, 20,
тел.: (0522) 36-60-42, 36-60-44
(050) 088-40-77, (067)520-45-80.

М а л и й т а с е р ед н і й б і з н е с

ТОВ «Наука»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Наука»
з 2009 року займається розробкою, виготовленням
та постачанням засобів індивідуального захисту.
Підприємство тісно співпрацює з провідними
світовими виробниками, особливо з компанієювиробником «Scott» (Великобританія), яка виробляє
засоби індивідуального захисту для промисловості,
рятувальних служб, віськових, спецпідрозділів тощо.
У 2011 році підприємство розробило конструкторську документацію
та Технічні умови ТУ У 33.1-30286012001:2011 на протигази фільтрувальні
ФП-М95У та ФП-М05У.
У 2012 році за попередньо укладеними контрактами компанія
«Scott» здійснила поставку нашому
підприємству промислової лінії для
виготовлення протигазів ФП-М95У,
ФП-М05У.
У тому ж 2012 році ТОВ «Наука»
провело своїм виробам всі державні
випробування: лабораторні та військово-польові. У 2013 році протигази були прийняті на озброєння під
назвою «Протигаз фільтрувальний
ФП-М95У, ФП-М05У» на підставі
наказу Міністра оборони України
від 20.02.2013 року № 123. У тому ж
році підприємство зареєстроване виробником (постачальником) продукції для потреб Збройних Сил України
(Свідоцтво №244 Міністерства оборони України).

Протигази ФП-М95У та ФПМ05У мають висновок Державної
санітарно-епідеміологічної експертизи та Сертифікат відповідності,
що свідчить про дозвіл та можливість
використання виробу для цивільних
потреб.
Протягом 2014-2015 років ТОВ
«Наука» поставило до Національної гвардії України (НГУ) 6095
комплектів протигазів власного
виробництва.

+38 (066) 520-47-97; +38 (050) 596-98-26; +38 (0522) 56-32-32
Україна, м. Кіровоград, вул. Виставочна, 1б
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Бобринецький район – аграрний. Тут в основному
займаються вирощуванням сільськогосподарських
культур, інші галузі відсутні. Попередні роки показали,
що сільськогосподарське виробництво є ризикованим.
Для того, щоб виростити добрий врожай, потрібно
вкласти немало коштів, людської праці та знань.
Починала агрофірма «Славутич»
господарювати на 300 гектарах землі
з одним трактором на напівзруйнованій базі одного з КСП. Нині тут обробляють 3500 гектарів землі, мають
потужний машинно-тракторний парк,
в якому десять тракторів Т-150, два
«Фотона», вісімнадцять МТЗ-80, сім
КамАзів, п»ять «газонів», сівалки
точного висіву, самохідний обприскувач. Працює підприємство за передовими технологіями.
Орендує «Славутич» земельні паї
селян Червонодолинської, Буховецької, Володимиро-Іллінської громад
Бобринецького району та Ясногородської сільської ради Миколаївської області. Спеціалізується на вирощуванні
озимої пшениці, ярого та озимого яч-
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меню, сої, соняшнику, гречки, сорго. Ці
культури у нашому ризикованому для
ведення сільського господарства районі є найбільш рентабельними. Кращий
показник для визначення вирощування сільгоспкультур – досвід, і, мабуть,
те невідоме, що одні називають хліборобським хистом, інші – інтуїцією. Так
само і з сортами сільгоспкультур. Сертифіковане з 2003 року елітне насінницьке підприємство «Славутич» має
клієнтів на Бобринеччині, в сусідніх з
нею районах та далеко за межами району. Так і в цьому році господарство
підготувало до реалізації посівний матеріал озимих зернових культур таких
сортів: озима пшениця «Шестопалівка», «Миронівська сторічна», «Наталка», озимий ячмінь «Тутанхамон»

та «Академічний». Ціни тут завжди
доступні. Співпрацює також з Аграрним фондом та найбільшими зерноторгівельними компаніями.
Стосунки з власниками земельних
паїв, яких в «Славутичі» вважають
справжніми власниками землі, а не
тими, на кого можна не зважати, будуються на довірі й добрих розрахунках.
Принципу «матиме господарство –
матиме пайовик» тут дотримуються
в будь-який рік – врожайний чи неврожайний. Протягом усього часу діяльності «Славутича» на Бобринеччині
саме це підприємство першим підіймало планку орендної плати за оренду
паїв. Без чиїхось вказівок зверху, хай
навіть президентських. Слідом за ними
змушені були підіймати плату й інші
господарства.
На чому тримається це підприємство? На директорі, спеціалістах,
колективі працівників (їх тут близько
70). Нові сорти й давно випробувані,
використання передових технологій
обробки грунту й вирощування сільгоспкультур, чесність в розрахунках,
планування на майбутнє.

ЗНА Й ОМТ Е СЬ

Ще один «кит», на якому тримається «Славутич», – тут не бояться
запроваджувати новинки – нові сорти-гібриди, навчаються обробляти
землю по всьому світу. Ще років десять
тому Юрій Крутько вперше поїхав
з делегацією аграріїв у США, з того
часу побував у Штатах тричі. Американці не відкрили для нього Америку,
але певний досвід, розуміння того, як
розвивається світове сільське господарство, він отримав. З того часу він
побував у багатьох країнах, зокрема в
Бразилії, Аргентині, де знайомився з
використанням «нульової» технології на суглинистих грунтах. Вже кілька
років поспіль іноземці – часті гості у
«Славутичі». За останніх роки на його
підприємстві побували корейці, американський професор Колорадського
університету, нещодавно приїздили
чехи. Професор вивчав можливості
вирощування сої на зрошуваних грунтах, корейці придивлялися до потужностей «Славутича», те саме робили
й чехи. Юрій Миколайович не надто
тішить себе ілюзіями. Ще торік він говорив, що Україна має величезний потенціал у вирощуванні зернових та технічних культур. Кліматичні та погодні
умови дозволяють збирати високі врожаї. Інші країни мають попит на продукти харчування й готові торгувати
та співпрацювати з нашою державою
і сільгосптоваровиробниками у цьому

напрямку. Водночас й українські агропідприємства зацікавлені у розвитку
бізнесу. Бобринецький район більшою
мірою сільськогосподарський, тому й
грошових вливань від інвесторів потрібно очікувати насамперед у цю
галузь. Базові наші підприємства «виросли з пелюшок», міцно стоять на
ногах і можуть стати рівноправними
партнерами будь-якій вітчизняній чи
зарубіжній компанії.
«У питанні пошуку партнерів для
бізнесу нам допомагає обласна державна адміністрація, – говорить Юрій
Крутько. – Я особисто співпрацюю з
тими представниками влади, які заводять інвесторів в область, у райони, допомагають розвивати бізнес. Ми зацікавлені в усьому, що йде підприємству і
району на користь».
Свого часу Крутько зробив те, що,
серед іншого, пішло району на користь.
Помираючий бобринецький пункт
очистки насіння деякі столичні бізнесмени хотіли облаштувати під, скажімо, готель, а потужні зерносушильні
ємкості – здати на металобрухт. Тоді
«Славутич» викупив це підприємство,
де облаштував офісні приміщення, зберігає власне вирощене зерно та бере на
зберігання збіжжя інших сільгосппідприємств. Підприємство має сертифікований елеватор, власну лабораторію
для визначення якості зерна. Також, з
2011 року тут встановили обладнання

для переробки гречки на крупу, мають
свою торгівельну марку «Бобринецькі
лани», своїх постійних покупців, беруть участь у багатьох ярмарках.
Разом з десятком молодих людей
декілька років назад Юрій Миколайович вирішили «привести до тями»
баскетбольний майданчик. Тоді вони
вивантажили звідти кілька тонн піску
й сміття. Робили для всіх, не тільки для
себе.
Допомога школам (міська школа
№3 щороку завдячує Крутьку новорічними подарунками для дітей, продуктами для харчування), подаровані
м»ячі та інший спортінвентар, полагоджені дороги, матеріальна участь у
багатьох культурно-масових заходах,
що відбуваються у районі. Само собою, допомога (окрім того, що належить до орендної плати) пайовикам
підприємства – тільки частина справ
як «Славутича», так і його керівника
Юрія Крутька.
Тож, як показує досвід, завдяки
спільним зусиллям, можна триматися на плаву сільськогосподарським
підприємствам і в наш нелегкий час.
Залишаючись при цьому гідним господарем, спонсором, спортсменом та
людиною, скромною в побуті, багатою
на щирість, добро і повагу до людей.
Зінаїда ПИРЛЯ,
член національної
Спілки журналістів України.
Фото Віталія МОСКАЛИКА.
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І цей факт спонукає задуматися про майбутній опалювальний
сезон. Непроста політична й економічна обстановка в країні,
підвищені тарифи на енергоносії, фактичне зниження зарплат і
купівельної спроможності населення, а відповідно й класичне
«що робити?», дійсно здатні додати сумних настроїв, не
зважаючи на величну чарівність багряно-жовтого мережива цієї
прекрасної пори року. Але…будьмо оптимістами! За бажання,
можна вирішити проблему будь-якої гостроти.
Металокерамічний обігрівач «Оберег» від UDEN-S в інтер’єрі

Малоймовірно сподіватися на зниження тарифів. Тож
цілком природно, що люди намагаються максимально утеплити свої помешкання, встановити найсучасніші прилади обліку газу, теплової чи електричної енергії, шукають
альтернативні варіанти центральному опаленню. І все
більше споживачів, навіть попри подорожчання електроенергії, найоптимальнішим варіантом обігріву вважають
не газове чи твердопаливне, а електричне опалення. Звісно ж, мова йде не про громіздкі системи з котлами, трубопроводами, нескінченними регламентними роботами.
Усе частіше для обігріву приміщень різного призначення
споживачі обирають енергозберігаючі безрідинні опалювальні панелі.
Справжнім експертом з даного питання можна сміливо вважати ТОВ «СП Розумний дім». У компанії
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9-річний досвід у сфері електроопалення, і, що особливо
приємно, продукція, з якою вона працює, широко відома
в Україні та за її межами, визнана вітчизняним сертифікатом, сертифікатами СЄ та Митного союзу. Торгова марка
UDEN-S стала візитівкою «Розумного дому», символом
відповідального та виваженого ставлення до вирішення
будь-яких питань, пов’заних з проектуванням і монтажем
інфрачервоного низькотемпературного електричного обладнання.
Модельний ряд UDEN-S представлений так званими
теплими панелями та плінтусами потужністю від 100 до
700 Вт. За рахунок природних екологічно чистих матеріалів, що знаходяться всередині та здатні акумулювати
тепло під час роботи, вони мають чудовий ефект теплонакопичення. Окрім лаконічних і строгих панелей звичного

ЗНА Й ОМТ Е СЬ
білого кольору компанія пропонує дизайнерські (дизайнобігрівачі), у тому числі і з розписом ручної роботи, котрі, залишаючись джерелом м’якого променистого тепла,
є органічною частиною інтер’єру й справжньою окрасою
приміщення.
Панелі UDEN-S дають змогу створювати повноцінні стаціонарні системи обігріву або можуть слугувати
прекрасним додатковим джерелом тепла в приміщеннях

Керамогранітний обігрівач «Зірка Алатир» від UDEN-S

з існуючим, але не досить ефективним опаленням. Для
оптимальної роботи обладнання достатньо одного терморегулятора на кімнату. При цьому термостат керує
окремою опалювальною панеллю або декількома, що знаходяться у конкретному приміщенні, може бути стаціонарним або «мобільним», забезпечуючи коректну роботу панелі-універсала з кабелем і вилкою.
Тепло, що випромінюється панелями, максимально
сприятливе для людини за своїм впливом, його можна порівняти з променями лагідного весняного сонечка; не пересушує повітря, що знаходиться у приміщенні, успішно
протидіє вогкості й плісняві, добре прогріває предмети,
що оточують людину, створює тільки приємні відчуття.
Численні клієнти добре розуміють: UDEN-S - це не
просто яскрава абревіатура, що добре запам’ятовується.
Кожен символ – перевірені споживачами й часом якість і
добротність.
Універсальні зручні обігрівачі чудово комбінуються за
потужністю, габаритами, дизайном, що дозволяє опалювати приміщення різного призначення і розмірів.
Доступні щодо цінової політики, простоти та швидкості виконання монтажних робіт.
Економічні в принципі й порівняно з іншими опалювальними системами. Щасливим володарям «уденів»
– українцям і європейцям, що перезимували в теплі та
достатку (з оптимальними платіжками за спожиту електроенергію), – немає сенсу кривити душею: як кажуть,
«довгими зимовими вечорами» особливо цінуються недорогі в оплаті комфорт і затишок.

Надійні, причому всупереч різним модним штучкам,
що часто «працюють на публіку», надається перевага
простій, впевненій, контрольованій надійності, зрозумілій і малюку, і людині похилого віку.
Стиль і краса – просто обов’язкова й неодмінна умова. Розумне тепло не може бути іншим, воно має радувати,
приносити задоволення, створювати атмосферу свята, душевного умиротворення й злагоди!

Керамогранітний обігрівач «Котенок Гав» від UDEN-S

Для розробників продукції UDEN-S ця тема особливо близька. Ідея поєднання краси й теплонакопичення
знайшла відображення у нових керамогранітних енергозберігаючих обігрівачах, де корисного й красивого тепла
стало ще більше. Надміцні, довговічні, абсолютно екологічні, з високим рівнем пожежної безпеки, гідро- й електроізоляції, вони здатні імітувати будь-який природний
камінь, фактуру дерева, глини, тканини, шкіри, можуть
мати матову, глянсову, поліровану чи структуровану поверхню. Відчутне випромінювання тепла починається уже
за 20 хвилин після ввімкнення, а активна його акумуляція
впродовж часу, поки керамогранітна панель виходить на
робочий режим (приблизно впродовж 1 години), дозволяє їй протягом 3-4 годин віддавати тепло, обігріваючи
приміщення з нульовою витратою електроенергії. Солідні на вигляд та чималої ваги, панелі можуть розміщатися
на стінах та на підлозі. Вони зручні й затишні, вишуканояскравої індивідуальності щодо форми, кольорової гами,
дизайнерських акцентів.
Є усі передумови, що новинка сподобається споживачам і поповнить арсенал обладнання, альтернативного
дорогому імпортному газу та неефективним рідинним
системам центрального опалення.
І особливо приємно, що у нелегкі для України часи компанія та торгова марка з кіровоградською пропискою роблять
вагомий внесок у достойне позиціювання нашої країни на
європейській і міжнародній арені та допомагають рідному
українському споживачеві прожити опалювальний сезон в
цілому та осінь зокрема у теплі, впевнено та красиво.
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ПОСЛУГИ У СФЕРІ
ДЕРЖАВНИХ
ЗАКУПІВЕЛь
Рада прийняла закон про прозорість держзакупівель

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до
деяких законів України у сфері державних закупівель
щодо приведення їх у відповідність з міжнародними
стандартами та вжиття заходів з подолання корупції».
За відповідне рішення проголосував 251 народний депутат.
«Метою прийняття закону є зниження корупційних ризиків, установлення запобіжних заходів щодо зловживання процедурою оскарження під
час проведення процедур держзакупівель, збільшення рівня конкуренції
шляхом спрощення участі в процедурах закупівлі для бізнесу, приведення
системи державних закупівель до міжнародних стандартів тощо», - йдеться
у пояснювальній записці.
Документом, зокрема, передбачено, що він застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та
послуг, за умови, що вартість закупівлі
товару, послуги дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5
мільйона гривень.
Відповідно до змін, які будуть внесені до Закону про закупівлі у зв’язку
з набранням чинності Законопроекту
«Про внесення змін до деяких законів
України у сфері державних закупівель
щодо приведення їх у відповідність з
міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції» від
15.09.2015 № 2087а, суттєвої трансформації, позитивної для потенційних
учасників торгів, зазнала стаття 17 За-

кону про закупівлі, яка встановлює порядок відмови в участі в торгах
Зауважимо, що не змінилися підстави для відмови, встановлені частиною 2 статті 17 Закону про закупівлі,
– замовник може прийняти рішення
про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника у разі,
якщо:
1. учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
2. учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність
відповідно до положень його
статуту;
3. учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах, за
переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.
Проте принципово новим є підхід щодо способу надання учасниками підтвердження за частинами 1,
2 статті 17 Закону про закупівлі. Після
набрання чинності змінами до Закону
про закупівлі замовник вже не матиме права вимагати від усіх учасників

документального підтвердження зазначених обставин за встановленою в
документації конкурсних торгів або
запиті цінових пропозицій формою чи
документом.
Така норма стосуватиметься лише
переможця процедури закупівлі щодо
пункту 1¹, 2, 4, 5 і 7 частини 1 та пункту 1 частини 2 статті 17 Закону (за винятком п. 1 і 6 ч. 1 ст. 17 Закону про
закупівлі та інформації, що міститься
у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним). Усі
інші учасники надаватимуть зазначену інформацію в довільній формі
до затвердження Кабінетом Міністрів
України Порядку видачі єдиного документа, що підтверджує відповідність
учасника вимогам за статтею 17 Закону про закупівлю.
Замовнику слід звернути увагу, що
відповідно до статті 27 Закону про закупівлю під час розкриття пропозицій
конкурсних торгів на вимогу учасників або їх уповноважених представників, представників засобів масової
інформації, уповноважених представників громадських об’єднань замовник
зобов’язаний продемонструвати зміст
документа, що містить інформацію
про ціну, наявність чи відсутність усіх
потрібних документів, передбачених
документацією конкурсних торгів. А
в протокольному рішенні комітету з
конкурсних торгів відображають результати поіменного голосування членів комітету з кожного питання.
Як і раніше, замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику
попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов’язаний відхилити
пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації)
з підстав, визначених частиною 1 статті
17 Закону про закупівлю.

Якщо у вас виникли питання щодо порядку проведення тендерних процедур або є потреба у навчанні
фахівців, які відповідають за організацію та проведення конкурсних торгів від підприємства, установи,
організації або щодо участі у торгах, просимо звертатись в Кіровоградську регіональну торговопромислову палату за адресою: (вул. Преображенська, 79А) або
за телефоном: (0522) 35 18 56; (050) 488 44 43.
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Батьківщина Корифєїв відзначає 45-і

«Вересневі самоцвіти»
26 вересня 2015 року

Всеукраїнське свято театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти» не змінює своїм традиціям
– 45-е святкування розпочалося на
території музею-заповідника «Хутір Надія», де впродовж багатьох
років жив і працював знаний український драматург, актор, режисер
і театральний діяч – Іван Карпович
Тобілевич (Карпенко-Карий).
Вітаючи учасників та гостей
«Вересневих самоцвітів», голова
облдержадміністрації Сергій Кузьменко відзначив: – Мені надзвичайно приємно, що Кіровоградщина
сьогодні стала центром уваги для
творчої спільноти України. Своєю
творчістю, вмінням налаштовувати
людей на добрі справи, ви творите
справжні дива, адже театр, що увібрав у себе найкраще – образотворче, пісенне і танцювальне мис40
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тецтво, має властивість зцілювати
людські душі.
– Сьогодні я також хочу звернутися до всіх акторів, аби ви своєю
творчістю нагадали нам про наше
славне козацьке минуле, про те, як
наші предки вміли об’єднуватися,
щоб протистояти ворогам. Переконаний, що у своїй творчості ви знайдете місце, аби звеличити й наших
військових, лікарів та науковців, які
роблять все від них залежне, аби
захистити нашу країну від ворога.
Заради перемоги, заради миру на
нашій землі, – наголосив Сергій
Кузьменко.
Цього року у «Вересневих самоцвітах» виступили із виставами
аматорські театральні колективи з
Кіровоградщини та із зарубіжжя.
Пройшли традиційні Кропивницькі
читання у виконанні акторів Кірово-

градського академічного обласного
українського музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького, а також відбулося театральне
дійство «Блажен народ, що мав такого сина», присвячене постаті видатного українського драматурга.
Під час урочистостей також
відбулася презентація пам’ятної
монети «Іван Карпенко-Карий»,
присвяченої 170-річчю від дня народження одного з фундаторів українського професійного театру Івана
Карповича Карпенка-Карого, який
подарував майстрам сцени і глядачам справжні драматургічні перлини, п’єси, створені ним, становлять
цілу епоху в українській драматургії.
Вперше за історію проведення
«Вересневих самоцвітів» у святкуванні взяла участь Герой України,
народна артистка України і лауреат

Культура
Шевченківської премії Ада Роговцева. Тож голова облдержадміністрації
Сергій Кузьменко, під гучні оплески
учасників урочистостей, презентував їй перший екземпляр пам’ятної
монети. Також в даному заході взяла
участь президент Кіровоградської
РТПП Ірина Саєнко.
З нагоди 45-ї річниці «Вересневих самоцвітів» відбулося й нагородження переможців 56-го обласного
огляду-конкурсу аматорських театральних колективів «Театральна
весна Кіровоградщини».
А завершив свято театрального
мистецтва виступ військового оркестру Кіровоградського гарнізону.

Юхим Авруцький. Народ мій
(досвід поетичного дослідження)

В Кіровоградському обласному художньому музеї 17 серпня 2015 року
відбулась творча зустріч із відомим поетом Юхимом Авруцьким
та презентація чергового видання його книги «Народ мій».

С

имволічно, що зустріч відбулась
саме в художньому музеї, тому
що тут працювали його батьки.
Юхим Авруцький є членом Конгресу літераторів України. Родом він
з Кіровограду, а зараз проживає в
Німеччині.
Недарма в назві книги є по суті

форма твору – досвід поетичного
дослідження. Поет звертається до
релігії, приводить цитати із біблії,
розповідає про шлях від рабства до
свободи. Ці тези дуже актуальні для
сьогоднішньої України.
Зараз друкується лірика поета,
яку, як і два попередніх видання кни-

ги «Народ мій», повністю фінансує
президент Кіровоградської торговопромислової палати, відомий кіровоградський меценат Ірина Саєнко.
Творча інтелігенція Кіровоградщини чекає нову книгу, щоб насолодитись поезією талановитого земляка.
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КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Польща

Австрія

Компанія-виробник термоізоляційних чохлів «SUM Poland»
шукає партнерів в Україні. Переваги продукції підприємства: зниження втрат теплоти від різної
арматури; повернення інвестицій
- до одного року; багаторазовий
монтаж та демонтаж; широкий
спектр використання при температурі від -40оС до 1200оС;
термін експлуатації не менше 10
років.
Адреса: al. Tadeusza Kościuszki
23/25, 90-418, Łódź
Тел.: +48 42 648 80 56
Факс: +48 42 648 86 34

Компанія Schmid Schrauben
Hainfeld GmbH шукає партнерів
для продажу наступної продукції: гвинти із запатентованою
геометрією власних торгових
марок RAPID® та Star Drive
GPR®; гвинти для будівництва
дерев‘яних конструкцій відповідно до норм CE/ETA; спеціальні
гвинти із легованої, нелегованої,
а також стійкої до корозії сталі;
з’єднувальні гвинти і гвинти з
ріжучою наступною обробкою;
оцинковані гвинти; гарячепресовані з’єднувальні елементи;
обточувані деталі CNC та ріжучі
частини.
Адреса: 10, Landstal, 3170,
Hainfeld
Тел.: +43 27642652
Факс: +43 27643148

Об’єднання польських виробників ТОВ «Сандомирські
фрукти»(виготовлення натуральних фруктових соків прямого
віджиму без додавання цукру) та
його представництва в Україні
зацікавлені у співпраці з українськими контрагентами.
Адреса: вул. Солом’янська, 1, оф.
202, м. Київ, 03035 (українське
представництво)
Тел.: +38 (044) 228 77 78
E-mail: info@ubts.net
Виробник мінеральних добрив
«FERTI CHEMICALS EUROPE
Sp. z o.o.» шукає партнерів в
Україні. Переваги продукції: подрібнення компонентів листових
добрив до розміру наночасток,
засвоюваність рослиною – більше
80% протягом трьох годин.
Адреса: ul. Chałubińskiego 8,
00-613, Warszawa
Тел.: +48 53 487 88 17
E-mail: elena@fertichemicals.eu
42
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Підприємство Koller Gesellschaft
m.b.H. – виробник кареток і
перекидних канатних кранових
установок – шукає партнерів для
збуту установок тросової трельовки і кареток, який належним
чином здійснюватиме установку,
технічне обслуговування та сервіс
устаткування.
Адреса: 126, Kufsteiner
Wald,6334, Schwoich bei Kufstein
Тел.: +43 537 26 32 57
E-mail: office@kollergmbh.com

Фірма General Recycling GmbH,
яка займається оптовою торгівлею устаткуванням та технологіями для утилізації шин, а
також є представником компанії
ECO Green Equipment у Європі,
пропонує українським дилерам
обладнання разом з комплексними рішеннями та найновішими
американськими технологіями
для виробництва гумових гранул
і порошку, технологіями для переробки продукції, такі як девулканізація, а також продукцію для
захисту від падіння, що дозволяє
підвищити рентабельність процесів переробки.
Адреса: 19/2, Wichtelgasse, 1160,
Wien
Тел.: +43 19 962 00 80
Логістична компанія LKW
WALTER Internationale
Transportorganisation AG організує для українських компаній
перевезення комплектних вантажів автотранспортом та комбінованим способом країнами Європи, з країн/в країни Центральної
Азії, Близького Сходу та Північної Африки.
Адреса: IZ NÖ-Süd, Straße 14,
2355, Wiener Neudorf
Тел.: +43 5 77770
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