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Реалії життя в нашій країні яскраво демонструють 
залежність українського підприємництва від зовніш-
ніх умов. На підприємницький сектор впливає і курс 
країни на євроінтеграцію, що потребує європейсько-
го досвіду ведення і регулювання бізнесу. 

Робота підприємств – членів КРТПП доводить, 
що вони готові до змін, готові, як і раніше, задо-
вольняти потреби суспільства, формувати елементи 
творчості в суспільному житті, бути джерелом ново-
введень в торгівлі, управлінні та інформаційних тех-
нологіях. Або, простіше кажучи, продовжувати бути 
двигуном економічного і соціального розвитку сус-
пільства, що надзвичайно важливо для такої молодої 
держави, як Україна.

КРТПП, у свою чергу, продовжує виконувати 
роль провідника і помічника бізнесу у його прагнен-
ні розвиватися в незалежній країні. Активно ведеться 
робота з роз’яснення нового законодавства у сфері 

Головною подією літа цього року стало святкування 
25-ї річниці незалежності України. І протягом цієї 
чверті століття найгнучкішою частиною системи 
країни був і залишається сектор підприємництва. 
Саме підприємці першими реагують на мінливі умови 
зовнішнього середовища, забезпечуючи розбудову 
незалежної України.

Ірина Саєнко, 
президент Кіровоградської регіональної 

торгово-промислової палати

ПІДПриєМНиЦТВО –  
ОСНОВа ЕкОНОмІки 
НЕЗалЕжНОї дЕРжаВи

державних закупівель, причому не тільки в облас-
ному центрі, а й в районах. Запрошені Палатою екс-
перти консультують місцевих виробників з приводу 
освоєння нових ринків збуту продукції, не припиня-
ється і виставкова діяльність. 

Активність та ініціативність підприємців - членів 
Палати відзначена на найвищому рівні. Почесні дер-
жавні нагороди і звання до Дня незалежності отри-
мали наші партнери. Крім того, традиційно, до Дня 
підприємця, заслужені відзнаки торгово-промисло-
вої палати отримали бізнесмени з усієї області.

І найголовніше, сучасні методи ведення бізнесу, 
що пропагують команда КРТПП та підприємства-
члени КРТПП, спрямовані на єднання держави, збе-
реження його національного духу та національної 
гордості.
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Очолив українську делегацію Президент Торгово-про-
мислової палати України Геннадій Чижиков. До її складу 
також увійшли: голова Сумської ОДА Микола Клочко, за-
ступник голови Кіровоградської ОДА Світлана Лобанова, 
президенти Кіровоградської РТПП Ірина Саєнко, Сум-
ської ТПП – Костянтин Макаренко, Черкаської – Сергій 
Першин та представники бізнесу – Кіровоградської (гене-
ральний директор ПП ПВФ «Ацинус» Григорій Урсол, 
фізична особа-підприємець Сергій Піщанський, начальник 
відділу маркетингу ПАТ «НВП «Радій» - Володимир Во-
лошин) та Сумської областей.

Високий рівень форуму у м. Скоп’є підтвердила участь у 
ньому Прем’єр-міністра Македонії Еміла Дімітрієва та Мі-
ністра закордонних інвестицій Македонії Білла Павлескі.

Учасники заходу обговорили бізнес-клімат та інвестицій-
ні можливості Республіки Македонія й України, окреслили 
напрямки двосторонньої співпраці. Програмою заходу були 
передбачені й приватні зустрічі з представниками влади Ма-
кедонії та ділових кіл, В2В-спілкування бізнесменів із обох 
країн, відвідування підприємств міст Кавадарці, Охрид.

З 13 по 18 вересня 2016 року представники українських ділових кіл відвідали 
Македонію, де пройшов македонсько-український бізнес-форум, мета якого – 
встановлення ділових стосунків на рівні регіонів.

Бізнес-Вояж українських 
ділоВих кіл до македонії
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Населення Македонії – 2,1 млн чоловік, територія – 26000 кв. км, ВВП 
(2015) – 10,093 млрд доларів США. Країна посідає 12 місце серед 189 країн 
світу за легкістю ведення бізнесу. IT-технології, енергетика та сільське гос-
подарство – ключові галузі, що цікавлять сьогодні македонських партнерів. 

Угоди про вільну торгівлю забезпечують доступ до ринків 41 країни з 
650 мільйонами споживачів. Процентні ставки по кредитах: від 5,5% до 
12% (ставка ЦБ – 4%). Середня заробітна плата складає 514 євро на місяць, 
в обробній промисловості – 390 євро на місяць.

Македонія має дуже стабільну фінансову систему з найнижчими податка-
ми в Європі: податок на прибуток становить усього 10%; існують податкові 
послаблення в вільних економічних зонах. Заснувати компанію в Македонії 
можна всього за 4 години. Це пов’язано з введенням такого інструменту, як 
«законодавча гільйотина», що істотно спростило бюрократичні процедури. 
Іноземним інвесторам надається можливість оренди сільськогосподар-
ської землі, навіть на термін до 99 років, і придбання землі для будівництва.

Македонія має кваліфіковані кадри, стратегічно вигідне розташуван-
ня та сприятливий клімат, що важливо для інвестора. Фінансова система 
Македонії підкріплена міжнародними фінансовими інститутами, а також 
добре скоординованою фіскальною та монетарною політикою. Місцева на-
ціональна валюта – динар – протягом десятиліть не змінює свій курс по від-
ношенню до євро, що свідчить про фінансову стійкість економіки та низь-
кий рівень інвестиційних ризиків.

Для залучення інвестицій на території Македонії створено кілька віль-
них економічних зон. Реєстрація підприємств у таких зонах надає їм до-
даткові пільги: 10-річні податкові канікули, відсутність митних зборів на 
ввезення устаткування й експорт готової продукції, урядові гранти із за-
гального фонду в 1,5 мільярда доларів на навчання робочої сили. З 2012 
р. іноземцям, котрі інвестували не менше 400 тис. євро в будь-яку галузь 
(окрім готельного бізнесу і торгівлі) та прийняли на роботу не менше 10 
осіб, надається македонське громадянство.

Форум став корисною плат-
формою для обміну ідеями й ін-
формацією щодо країн-учасниць, 
їх торгових та інвестиційних мож-
ливостей, налагодження корисних 
контактів.

Економічний та інвестиційний 
потенціал Кіровоградської області, 
а також відео про регіон презенту-
вала заступник голови Кіровоград-
ської ОДА Світлана Лобанова.
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Президент Кіровоградської регіональної 
торгово-промислової палати Ірина Саєнко пред-
ставила можливості організації щодо сприяння 
міжнародній торгівлі, а також презентувала про-
дукцію компаній-членів КРТПП, зокрема ПП 
«Віктор і К»,ТОВ «Три Стар», ТОВ «ТД «Аг-
роліга» та ТДВ «Кіровоградський завод дозую-
чих автоматів».

У рамках бізнес-форуму у Скоп’є Президент 
ТПП України Геннадій Чижиков і президент 
Економічної палати Македонії Бранко Азескі 
підписали Меморандум про взаєморозуміння 
між палатами. Економічна палата Македонії й 
національна Палата здійснюватимуть обмін тор-
говою і економічною інформацією, допомагати-
муть одна одній у вивченні кон’юнктури ринку, 
особливостей інвестування. Сторони сприяти-
муть організації обміну делегаціями представ-
ників ділових кіл, проведенню семінарів з питань 
торгівлі, бізнес-форумів.

З метою розвитку та диверсифікації торго-
вельних обмінів і економічного співробітництва 
на взаємовигідній основі між компаніями Укра-
їни та Македонії палати домовилися заохочу-
вати і полегшувати відповідно до законодавств 
країн дії, спрямовані на просування та розвиток 
комерційних обмінів і економічного співробіт-
ництва між зацікавленими компаніями, дотри-
муючись двосторонніх угод. Крім того, значно 
спрощені будуть укладання договорів та інших 
угод торговельно-економічного співробітництва 
між компаніями обох країн.

Найпривабливішими секторами для інвесту-
вання в Македонію були визначені сільське гос-
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подарство, інфраструктурні проекти і видобуток 
мінеральних ресурсів. 

Особливої уваги з боку потенційних інвес-
торів та імпортерів заслуговує виноробна галузь 
Македонії. Учасники Форуму мали змогу пере-
свідчитися в цьому під час відвідин одного з най-
відоміших винзаводів Македонії -  «Тиквеш». На 
цьому заводі природні якості кращих місцевих 
сортів винограду та досвід майстрів-виноробів 
майстерно поєднані з новітніми технологіями 
виробництва. «Тиквеш» є символом македон-
ської виноробної традиції, починаючи з 1885 
року. Вина підприємства завоювали більше 50 
нагород на найпрестижніших світових дегуста-
ційних конкурсах, вони отримали визнання і ви-
сокі оцінки всесвітньо відомих винних критиків. 

х р о н і к а  П о д і Й
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Реформа у сфері публічних закупівель – приклад по-
зитивних змін в країні. Адже основана її мета – суттєве 
зниження корупції під час закупівель, максимальна ефек-
тивність та економія. І саме успіх проекту, за задумом 
його авторів, має повернути довіру бізнесу до держави та 
стимулювати його до участі в державних тендерах. 

Головний принцип системи ProZorro – «всі бачать 
все». Тепер кожен бажаючий може дізнатися: хто, що і як 
закуповує за кошти платників податків. 

ProZorro – це електронна система публічних закупі-
вель, яка прийшла на зміну паперовим державним тенде-
рам.

Наприкінці червня – початку серпня 2016 року на базі Кіровоградської рТПП в 
обласному центрі пройшли чотири безкоштовні семінари-презентації по системі 
публічних закупівель ProZorro, а також виїзні ознайомчі семінари від КрТПП – у Малій 
Висці та Новомиргороді Кіровоградської області.

Згідно зі статистикою, державні установи та підприєм-
ства закуповують на 250 млрд. грн на рік. Раніше всі про-
позиції на тендери подавались у конвертах, домовленості 
йшли в закритих кабінетах і у чесного бізнесу було мало 
шансів виграти торги та здобути контракт. 

На відміну від «старої» системи тепер закупівлі за 
державні кошти відбуваються в онлайн – режимі, процес 
вибору переможця став більш зрозумілим і, що головне, 
публічним, а доступ, користування і участь у відповідних 
процесах стала набагато простішою.

Таким чином, будь-яка людина (в тому числі, представ-
ники ЗМІ чи контролюючих органів) може бути віртуаль-

НАВЧАННЯ ВІД АГЕНТА
ProZorro
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но присутньою на закупівлі. Тож громадськість відразу ді-
знається про спробу провести корумпований тендер. До 
того ж система назавжди зберігає історію редагувань та 
дає можливість подивитись видалені документи. 

Що стосується інших переваг та нововведень, то будь-
який учасник торгів може подивитись, які компанії бра-
ли участь, та подати скаргу, і все це – в режимі онлайн. 
Система ProZorro надає повний доступ до комерційних 
пропозицій всіх учасників, а також ходу торгів, а інформа-
ція про товар, послугу або роботи переможця включно з 
укладеним договором є абсолютно доступною. Причому 
в систему викладається повна інформація. 

Потенційним замовникам та учасникам торгів відте-
пер потрібен мінімальний пакет довідок при подачі про-
позиції, причому подача пропозиції здійснюється теж в 
онлайн-режимі. Тож відтепер немає жодних витрат на 
логістику. Економиться й час, який був потрібен на під-
готовку та доставку паперів, поїздку та присутність при 
розкритті. А завдяки інтуїтивному інтерфейсу пропози-
ція подається в кілька кліків. 

Крім того, система ProZorro зобов’язує самостійну 
перевірку відомостей з відкритих державних реєстрів за-
мовником. А будь-яке непорозуміння можна швидко ви-
рішити за допомогою професійних колцентрів майданчи-
ків, на базі яких проводяться закупівлі. 

Тож основна суть електронної системи державних за-
купівель ProZorro, за словами спеціалістів, полягає в тому, 
що вона допомагає зробити закупівлі в державі доступни-
ми для будь-якого бізнесу, причому, навіть, закордонного. 
Це робить середовище постачальників значно конкурент-
нішим. А всі тендери, що проводяться в системі, можна 
простежити в режимі реального часу. А для участі не по-
трібно збирати паперові документи. Необхідні матеріали 
подає тільки компанія-переможець.

Ознайомчі семінари щодо особливостей застосуван-
ня Закону «Про публічні закупівлі» та роботи в елек-
тронній системі закупівель ProZorro для замовників та 
учасників торгів з Кіровоградщини проводила началь-
ник навчального центру КРТПП Людмила Солонар. 
Відвідало заходи більше трьохсот осіб.  

Учасники заходу дізнались про основні переваги но-
вої системи публічних закупівель, ознайомились з ме-
ханізмом дії та нормативною базою системи ProZorro, 
правилами планування та здійснення закупівель.

Відкриваючи фінальний семінар, президент КРТПП 
Ірина Саєнко висловила сподівання на максимально 
швидку адаптацію замовників і учасників торгів до нової 
системи їх проведення. А заступник директора Департа-
менту регулювання державних закупівель Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України Лілія Лахтіо-
нова, також присутня на заході, назвала реформу дер-
жавних закупівель чи не найвдалішою серед реформ, що 
нині впроваджуються в Україні.

Провела Людмила Солонар і два подібні дводенні 
семінари за межами обласного центру. Перший виїзний 
семінар 21 та 22 липня 2016 року пройшов у м. Мала Ви-
ска. Другий – 11 та 12 серпня у м. Новомиргород. 

У разі попиту на подібні семінари в районах КРТПП 
готові проводити їх і надалі. 

Нагадаємо, Людмилу Солонар відібрали для участі 
у програмі «Training of Trainers», за підтримки Між-
народного фонду «Відродження» та Transparency 
International Ukraine, з підготовки замовників та учасни-
ків торгів по Кіровоградській області до другого етапу 
переходу на електронні закупівлі. Умовами програми й 
було передбачено проведення безкоштовних семінарів-
презентацій. 

х р о н і к а  П о д і Й
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Президент Кіровоградської РТПП Ірина Саєнко 
взяла участь у засіданні, яке пройшло 30 червня у при-
міщенні ОДА.

Серед інших учасники заходу розглянули питання ви-
конання тристоронньої Угоди між облдержадміністраці-
єю, об’єднанням роботодавців та Федерацією профспі-
лок.

Ірина Саєнко у своєму виступі детально зупинилася 
на кожній послузі Палати у сфері зовнішньоекономічних 
зв’язків. Зокрема, йшлося про те, що з метою створення 
сприятливих умов для динамічного розвитку експортного 
потенціалу області при Кіровоградській ТПП був створе-

Представники бізнес-середовища міста долучилися до об-
говорення й дослідження наявного політичного, економічно-
го та соціального середовища для розвитку сталого підприєм-
ництва в Україні.

Модерувала захід завідувач відділу соціальних проблем 
ринку праці Інституту демографії та соціальних досліджень 
Національної академії наук України Лариса Лісогор. Учасники 
обговорили загальний стан та основні проблеми ринку праці, 
перспективи розвитку та фактори, які сприяють сталому роз-

На черговому засіданні обласної тристоронньої 
соціально-економічної ради одним з основних 
завдань на поточний рік визначили підтримку 
експортного потенціалу промисловості області 
та створення мотиваційно-заохочувального 
інвестиційного клімату.

14 липня на базі Кіровоградської рТПП 
провели фокус-групу на тему: «Створення 
сприятливого середовища для розвитку  
сталого підприємництва».

У Кіровограді радилися, 
яК розвивати 
еКспортний потенціал 
промисловості області

обласний центр 
долУчився до проеКтУ 
міжнародної організації 
праці

ний Центр підтримки експорту. І напрямки роботи Цен-
тру охоплюють цілий спектр послуг від вивчення ринків, 
пошуку партнерів та організації переговорів до повного 
митного оформлення товарів. Експерти ТПП виконують 
аналітику ринків, допомагають скласти зовнішньоеконо-
мічні контракти, регулярно презентують експортний по-
тенціал регіону, здійснюють переклад зовнішньоеконо-
мічних договорів.

Крім того, зазначила Президент КРТПП, в Палаті регу-
лярно проходять семінари щодо виходу на закордонні рин-
ки і організовуються індивідуальні та групові ділові поїздки 
за кордон, зокрема, на міжнародні виставки й форуми.

витку підприємництва, а також можливі кроки держави для 
покращення підприємницького середовища в країні.

Проведення подібних заходів, за словами організаторів, 
допоможе визначити основні перспективи та перепони, 
які стоять на шляху розвитку підприємництва в Україні.  
І кожен респондент матиме можливість ознайомитись з ре-
зультатами даного дослідження. Зазначимо, вказаний захід 
реалізується Міжнародною організацією праці для підпри-
ємницьких кіл України.
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Відновлення дитсадка «Світлячок» розпочали у 
травні 2015 року в рамках спільного проекту Євросоюзу 
та обласної ради «Побудуємо майбутнє разом» у співп-
раці з облдержадміністрацією. Розрахований оновлений 
заклад на 70 місць.

Кіровоградська РТПП також підставила своє плече в 
реалізації цього проекту. Палата допомогла в організації 
проведення презентації проекту, в проведенні семінару 
«Адаптація внутрішньо переміщених осіб в місцевій 
громаді смт Новгородка», в закупівлі товарів і робіт за 
нормами Євросоюза.

проеКт, презентований 
У Кртпп, дає резУльтат

Президент КрТПП Ірина Саєнко  
взяла участь в урочистому відкритті 
дитячого садка у Новгородці.

На відкритті дитячого садка президент КРТПП Іри-
на Саєнко щиро привітала дітей та батьків і подарувала 
садку оберіг, а дітлахам – розвиваючі іграшки та набори 
для творчості.

х р о н і к а  П о д і Й

Український бренд енергозберігаючих
інфрачервоних обігрівачів 
цього року святкує свій ювілей.

Компанія розпочала свою діяльність у 2006 році як не-
велика, але дуже амбітна торгово-монтажна організація 
під чітким управлінням талановитого керівника – Тетяни 
Павлівни Тітової. Починали зі встановлення різних систем 
опалення українських та зарубіжних брендів по всій тери-
торії України. 

За 10 років компанія перетворилася на національного 
виробника сучасних обігрівачів для систем автономного 
електроопалення, добре відомого як ТОВ «УДЕН-УКРА-
ЇНА» не тільки в країні, а й за її межами.

З 2010 року під власним «теплим знаком якості» 
UDEN-S  завод випускає 187 найменувань енергозберігаю-
чих панельних обігрівачів, що при значній економії коштів 
забезпечують затишок і комфорт у будь-якому приміщенні.

Обов’язковими вимогами компанії до власної продукції 
є якість і дизайн. 

Вся продукція ТОВ «УДЕН-УКРАЇНА» орієнтована 

на клієнта, а значить: доступна за ціною, економічна в екс-
плуатації, надійна і при цьому, дуже красива. Саме це, перш 
за все, відрізняє UDEN-S від конкурентів. Яскравий доказ 
цього твердження – стильні дизайнерські обігрівачі компа-
нії з авторськими малюнками ручної роботи, аналогів яким 
немає в усьому світі.

Головний офіс компанії знаходиться у м. Кропивниць-
кий. В регіонах України обігрівачі UDEN-S пропонують 
більше 500 дилерів.  Проте, компанія продовжує розвивати 
і розширювати партнерську мережу. 

В інших країнах обігрівачі компанії можна придбати з 
2012 року. На сьогодні продукція UDEN-S представлена в 
Росії, Білорусі, Болгарії, Молдові, Чехії, Лівані, Італії, Вели-
кобританії та Німеччині. 

З 2008 року ТОВ «УДЕН-УКРАЇНА» плідно співпра-
цює з Кіровоградською регіональною торгово-промисло-
вою палатою та є її членом.
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КУрси митних броКерів/деКларантів 
При КІрОВОГрАДСьКІй рЕГІОНАЛьНІй  
ТОрГОВО-ПрОМиСЛОВІй ПАЛАТІ

Митний брокер (декларант) – це посередник, який 
представляє інтереси замовника або свого підприємства 
в митниці, здійснюючи митні операції від його імені. В 
обов’язки брокера (декларанта) входить «митне оформ-
лення», тобто декларування митним органам товарів та 
інших предметів, надання необхідних документів та опла-
та митних платежів. Кожна компанія може самостійно де-
кларувати свої вантажі, якщо у неї в штаті є свій митний 
декларант.

Хто може проходити підготовку?

•	 Співробітники компаній, які починають зовніш-
ньоекономічну діяльність та відповідають за вза-
ємодією з митницею;

•	 Компанії, які хочуть відмовитися від послуг мит-
них брокерів і почати оформлювати митні вантажі 
самостійно;

•	 Студенти старших курсів і випускники ВНЗ, які 
мають бажання стати кваліфікованими, затребу-
ваними фахівцями та отримувати заробітну плату, 
еквівалентну набутим знанням, вмінням та нави-
чкам.

Програма підготовки складається  
з двох етапів:

Етап 1 (4 лекційні години):

•	 Митний кодекс України. Організація митного контр-
олю. Структура митної системи України. Зони мит-
ного контролю. Технології митного оформлення. 
Облік суб’єктів ЗЕД в митних органах (акредитація).

•	 Митні брокери і декларанти. Права та обов’язки. 
Основні положення про діяльність митних броке-
рів України. Режим індивідуального ліцензування та 
тимчасового зупинення ЗЕД, як спеціальні санкції. 
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•	 Митна вартість товарів. Визначення митної вар-
тості. Документи, що використовуються для під-
твердження митної вартості товарів. Декларуван-
ня митної вартості товарів.

•	 Митні платежі та їх види. Єдиний митний тариф 
України. Мито та його види. Акцизи. ПДВ.

Етап 2 (4 лекційні години та 2 години практичних занять):

•	 Митне оформлення товарів і предметів, що пере-
міщуються через митний кордон України. Митна 
декларація: типи, особливості застосування та за-
повнення.

•	 Митні режими та особливості розміщення товарів 
у митний режим. Правила ІНКОТЕРМС – 2010, 
Карнет А.Т.А. Сертифікат EUR-1, сфера та мета 
застосування.

•	 Порядок здійснення контролю за доставкою ван-
тажів. Митний контроль та оформлення.

•	 Контрабанда та відповідальність. Потенційні ри-
зики порушень митного законодавства. Відпо-
відальність за порушення митних правил. Права 
осіб, що притягуються за порушення митних пра-
вил. Порядок звернень до митних органів.

•	 Практичні заняття з метою засвоєння набутих 
знань.

Курси митних брокерів в Кіровоградській 
рТПП проводять оперативно, професійно і 
доступно виключно фахівці - практики митної 
справи.

Проводяться заняття в Кіровоградській рТПП 
(м. Кіровоград, вул. Преображенська, 79-А, 
аудиторія № 214), за фактом формування 
групи слухачів.

Контактна особа: начальник Управління 
зовнішньоекономічної діяльності 
Кіровоградської рТПП - Сергій Крамарчук, 

E-mail: sklaw@chamber.kr.ua,  
моб. тел. (050) 134-30-07;  
тел. (0522) 35-18-56,  
факс: (0522) 24-02-89.

За результатом проходження курсів слухачам 
видається Сертифікат про проходження 
підготовки в сфері зовнішньоекономічної 
діяльності.

Чому вчитися треба у нас?
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2 вересня в Кіровоградській ОДА, за участі голови 
ОДА Сергія Кузьменка та першого заступника голо-
ви обласної ради Юрія Гугленка, підприємцям Кіро-
воградщини вручали відзнаки з нагоди професійного 
свята – Дня підприємця.

Президент Кіровоградської РТПП Ірина Саєн-
ко долучилася до нагородження, вручивши відзнаки 
ТПП України та КРТПП.

У вітальному слові Ірина Саєнко висловила свою 
повагу підприємцям, захоплення їх ентузіазмом та не-
втомністю, побажала успіхів у справах та розвитку їх 
бізнесу.

Почесну нагороду Торгово-промислової палати 
України «Золотий знак - Меркурій» отримали гене-
ральний директор ТДВ «Інтерресурси» Кирило Мос-
каленко та заступник Голови Ради ТОВ «Три Стар» 
Сергій Сухий. 

ТДВ «Інтерресурси» є багатопрофільним під-
приємством, що займається виробництвом спектра 
виробів для будівельної індустрії. Випуск продукції 
забезпечується кваліфікованим персоналом, чисель-

підприємці області отримали заслУжені 
відзнаКи на честь професійного свята
Президент КрТПП взяла участь в урочистому зібранні  
з нагоди Дня підприємця.

ність співробітників перевищує 400 чоловік. Компа-
нія «Інтерресурси» бере активну участь в соціальних 
проектах міста та області. Один з найбільших і най-
помітніших проектів останнім часом – реконструкція 
обласної дитячої лікарні.

Компанія «Три Стар» – один з найбільших ви-
робників кондитерських виробів. За більше ніж двад-
цять років постійного розвитку «Три Стар» стало 
підприємством, продукція якого відома не лише в 
Україні, а й далеко за її межами. Основна мета ком-
панії – випуск кондитерських виробів, що не шкодять 
здоров’ю. 

Почесною грамотою Президії Торгово-промисло-
вої палати України нагороджено заступника директо-
ра ПП «Камелот-3000» Валентина Радченка, а також 
директора ТОВ «РОМКОР» Андрія Чудного.

ПП «Камелот-3000» – це компанія, в якій зна-
ння та досвід у сфері будівництва успішно поєдну-
ються з сучасними методами управління проектами. 
Проведення будівельних робіт якісно та вчасно при 
їх оптимальній вартості – це формула успіху компанії.
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Спеціалізація ТОВ «РОМКОР» – внутрішня ін-
женерія. А основна концепція – новаторство і широка 
гама технічних рішень. За роки успішної роботи на 
ринку вентиляції та кондиціювання компанія придба-
ла репутацію надійного партнера.

Директора ПП «Гідроавтоматизація» Сергія Ка-
реліна, директора ПП «Імпексмаш» Тетяну Ковален-
ко, генерального директора ПП «Віктор і К» Віктора 
Короля та фізичну особу-підприємця Сергія Піщан-
ського нагородили Почесною грамотою Кіровоград-
ської регіональної торгово-промислової палати.

ПП «Гідроавтоматизація» – це авторський 
гідро-енергетичний аналіз енергоефективності насо-
сних станцій систем водопостачання та водовідведен-
ня, професійні консультації та поставки вітчизняних 
та імпортних насосів провідних виробників з аналізом 
їх технологічної та експлуатаційної доцільності, окуп-
ності матеріальних витрат. Підприємство має практи-
ку практичної реалізації енергозберігаючих проектів 
за результатами теоретичних розрахунків і прогнозів 
економії в межах 30-80%.

ПП «Імпексмаш» – провідне підприємство на 
ринку виробництва та продажу обладнання для хлі-
бопекарської та кондитерської промисловості в Укра-
їні. Склад готової продукції компанії – найбільший в 
Україні. Виробничі потужності підприємства повніс-
тю покривають потреби ринку.

ПП «Віктор і К» – потужний та відповідальний 
виробник таких товарних груп, як майонез, олія со-
няшникова (розливна та фасована в пляшки місткістю 
від 500 до 5000 мілілітрів), кетчупи, гірчиця, вершко-
ве масло та спреди, оцет, томатні соуси, халва, мака-
ронні вироби, консервований горошок, кукурудза та 
інші. Девіз підприємства незмінний: «Якість королів-
ська, а ціна народна».

ФОП Піщанський С.В. спеціалізується на виго-
товленні деревного вугілля з твердих сортів дереви-
ни за сучасними технологіями. Продукція відповідає 
основним вимогам більшості світових і європейських 
стандартів, що дозволяє найближчим часом розрахо-
вувати на попит за межами України. 

х р о н і к а  П о д і Й
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Друга економіка Середнього Сходу після Саудівської 
Аравії, дванадцята економіка світу за показником розміру 
ВВП на душу населення, потужний фінансовий та логіс-
тичний центр, великий імпортер продуктів харчування, 
продукції машинобудівної та хімічної промисловості – всі 
ці переваги є логічними для налагодження експорту укра-
їнських товарів.

Однак, як казали у відомому фільмі: «Восток – дело 
тонкое», і часто-густо численні спроби вітчизняних під-
приємців встановити контакти з еміратськими контраген-
тами розбиваються об неписані правила ведення бізнесу 
та арабські традиції.

Яким чином вийти на даний ринок та не наробити 
типових помилок, розповіла на семінарі-зустрічі екс-
перт-практик представництва Торгово-промисло-
вої палати в ОАЕ Вікторія Рахматулліна. Захід від-
бувся 6 вересня 2016 року в рамках роботи Центру 
підтримки експорту Кіровоградської РТПП.

Об’єднані Арабські Емірати – це федерація з 7 терито-
рій (еміратів), яка утворилася трохи більше, ніж 40 років 
тому. Враховуючи, що в минулому країна являла собою 
окремі британські протекторати, то в подальшому роз-
витку в основу було покладене британське право, яке 
особливим чином поєдналося з законами шаріату. Вони 
пронизують всі аспекти життя країни, включно з бізнес-
відносинами.

Перша особливість – це більш повільний темп веден-
ня бізнесу, наявність значної кількості свят та вихідних 

об’єднані
арабсьКі емірати:
ЛАСий ШМАТОК  
ДЛЯ ЕКСПОрТЕрІВ Чи 
НЕПриСТУПНА фОрТЕЦЯ?

Сьогодні гостра потреба в нових ринках збуту все інтенсивніше стимулює українських 
експортерів звертати свій погляд на країни Азії та Арабського світу, де особливо 
яскраво та привабливо сяють Об’єднані Арабські Емірати.

днів. «Ринок ОАЕ не для тих, хто націлений на миттєвий 
результат, а отримує насолоду від процесу укладення уго-
ди», – зазначила пані Рахматулліна.

Крім того, це країна «особистої зустрічі», тому про-
сте написання листа електронною поштою є малоефек-
тивним і переважно залишиться без відповіді.

Юридичні аспекти ведення бізнесу для українських 
підприємців також мають свої «підводні камені». Адже 
національне законодавство ОАЕ не дозволяє створювати 
підприємства з часткою нерезидента понад 49%. Виклю-
чення – діяльність у вільних економічних зонах, які дозво-
ляють працювати за правилами міжнародного законодав-
ства. 

Одним з найпривабливіших варіантів є економічна 
зона Дубаю – JAFZA (Вільна зона Джебел Алі), яка має 
один з найбільших контейнерних портів між Роттердамом 
та Сінгапуром та розвинену інфраструктуру. Серед інших 
переваг – 50 років гарантії на 0% корпоративних або пер-
сональних податків, право репатріації капіталу, відсут-
ність валютних обмежень, можливість стати офшорною 
компанією ОАЕ та працювати на всій території країни.

В цілому ринок Об’єднаних Арабських Еміратів досить 
цікавий, адже є «точкою входу» на ринки інших араб-
ських країн. Складність полягає в перенасиченості про-
позиціями від компаній з усього світу та вибагливості по-
купців. Тому підприємству, яке бажає поборотись за своє 
місце під еміратським сонцем, потрібно налаштуватись 
на довгу та кропітку роботу.

Якщо ви зацікавлені у виході на ринок ОАЕ, звертайтесь до відділу зовнішньоекономічних зв’язків  
та юридичного супроводження за тел. (0522) 35-18-56
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Митне оформлення – страшний сон 
багатьох експортерів, а особливо 
імпортерів, адже існує постійний ризик 
корегування митної вартості поставки. 
При цьому збільшуються платежі, 
зростають витрати, і ось купівля 
даного товару перестає вже бути такою 
вигідною справою.

Єдиною дієвою зброєю при вирішенні даного питан-
ня є знання та поради практиків, які покажуть «тонкі 
місця» та потенційні ризики при оформленні товарів на 
митниці.

Тому 21 липня 2016 року в Кіровоградській РТПП 
був організований семінар «Зовнішньоекономічна ді-
яльність: теорія та практика» від досвідченого експер-
та з митної справи – начальника управління ЗЕД Сергія 
Крамарчука.

Слухачами стали не тільки експортери та імпортери з 
Кіровоградщини, але й Дніпропетровської області. 

«Все повинно оформлюватись по закону» – ось пер-
ше і основне правило для зменшення ризиків. В іншому 
випадку можливість отримати додаткові вигоди пере-
творюється на рулетку. Адже не таке страшне деклару-
вання як митний пост-аудит! Якщо ж порушення митних 
правил відбулося ненавмисно, то з митницею можливо 
укласти мирову угоду, яка в подальшому оскарженню не 
підлягає.

Формування митної політики передбачає необхід-
ність врахування двох важливих підходів у здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності: фритредерство та 
протекціонізм. Перший – фритредерство, політика віль-
ної торгівлі, за якої митні органи виконують переважно 
реєстраційні, облікові функції. Другий – протекціонізм, 
навпаки спрямований на захист власної промисловості 
та власного товаровиробника від зарубіжних конкурен-
тів на внутрішньому ринку. Проте, переважно ці підходи 
в Україні сполучаються.

Учасники заходу всебічно розглянули питання, 
пов’язані з митним оформленням, декларуванням това-

рів, митними режимами, митною вартістю, порядком ви-
значення країни походження товарів.

Окремо зупинились на питаннях застосування сер-
тифікатів EURO 1, ознайомились з потенційними ризи-
ками порушень митного законодавства, дізнались про 
відповідальність за порушення митних правил та контр-
абанду.

Крім того, одна з лекційних частин була присвячена 
правилам ІНКОТЕРМС – 2010 та  карнетам А.Т.А., по-
рядку акредитації суб’єкта зовнішньоекономічної діяль-
ності в митних органах та алгоритму оперативного по-
шуку бізнес-партнерів.

Особлива увага була сконцентрована на розгляді кон-
кретних проблемних питань, з якими учасники заходу 
прибули на семінар, що дало змогу оперативно виріши-
ти вказані питання та додатково закріпити отриману на 
семінарі інформацію.

Під час заключної частини кожен учасник семіна-
ру отримав відповідний сертифікат Кіровоградської 
РТПП.

За результатами проведеного семінару керівництво 
ДП «Конструкторське бюро «Південне» надіслало на  
адресу президента Кіровоградської РТПП листа з по-
зитивними оцінками високого рівня підготовки і про-
ведення семінару та сподіванням в подальшому продо-
вжити конструктивну співпрацю в підготовці фахівців у 
сфері зовнішньоекономічної діяльності. Проведення се-
мінару було оцінено як суттєвий внесок Кіровоградської 
РТПП у забезпечення належної інформаційної підтрим-
ки українських підприємств та організацій.

ЗОВНІШНьОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛьНІСТь,
вдосКоналюватись ніКоли не пізно
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Його створення було вимогою 
часу. У двотисячні роки економі-
ка України була на підйомі, а сіль-
ське господарство вперше вийшло 
на панівні висоти в цій економіці. 
З’являлися перші потужні підпри-
ємства агарного сектору, фермери 
набрали силу. Україна заявила на весь 
світ про себе як потужна аграрна дер-
жава. Селу потрібна була нова техні-
ка. І новий завод у Кіровограді взявся 
задовольнити цей попит на якісні та 
сучасні агрегати та обладнання. 

Досвід для такої роботи у праців-
ників був з самого початку. «Профі 
Стан» почав працювати на базі двох 
колишніх цехів «Червоної зірки» 
- ремонтного та нестандартного об-
ладнання. З самого початку там було 

чимало унікальних станків, яких не 
було більше ніде, загалом біля ста 
одиниць станків та обладнання. Воно 
було приведено до ладу, закуплено 
нові сучасні станки, і пішла робота.

На «Профі Стані» від самого по-
чатку пішли більш складним, затрат-
ним, однак, як показав час, вірним 
шляхом. Створили власне конструк-
торсько-технологічне бюро, і почали 
розробляти обладнання власних кон-
струкцій. Кращі фахівці найвищої 
кваліфікації прийшли працювати на 
новий завод, де змогли сповна реалі-
зувати свій потенціал.

Спеціалісти заводу ретельно ви-
вчили реальний попит аграріїв – що 
найбільше потрібно зараз у полі, чого 
вимагає українське село. Дійшли до 

висновку, що не вистачає засобів для 
транспортування усього спектру 
навісної сільгосптехніки. «Профі 
Стан» впевнено взявся вдовольнити 
цей попит. 

Це тільки для початку. Почали 
виробляти якісні та недорогі візки 
для транспортування жаток, весь 
час удосконалюючи конструкцію. А 
вже невдовзі опанували весь спектр 
подібної техніки. Сьогодні «Профі 
Стан» може виготовити у найкорот-
ший термін транспортне обладнання 
для будь-якої сільськогосподарської 
техніки. З найскладнішими випадка-
ми нестандарту аграрії усієї України 
звертаються саме на завод у Кропив-
ницькому (Кіровограді), бо знають 
– фахівці вирішать проблему швидко, 

Історично так склалося, що Кіровоградщина була і є одним з провідних центрів маши-
нобудування в Україні, причому сільськогосподарського машинобудування. У всіх на 
слуху потужні підприємства «Червона зірка», «Гідросила». Однак основу галузі скла-
дають багато не дуже великих, однак успішних та важливих заводів. Одним з таких 

незамінних, усім фахівцям відомим заводом є «Профі Стан» в обласному центрі.

10 Успішних
роКів
На РиНку СІльгОСптЕхНІки
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зроблять те, що потрібно. Обмежень 
для заводу немає. Можна замовити 
будь-яке обладнання. Спеціалісти 
спроектують, зроблять, доставлять, 
налагодять. 

Асортимент обладнання, яке ви-
робляє «Профі Стан», постійно 
оновлюється. Завод почав випуск 
зернокидачів, бортових навантажу-
вачів, дробарок гілок та багато чого 
іншого. І щоразу висока якість робо-
ти приваблювала думаючих та еко-
номних фахівців аграрного сектору. 
Якість висока – ціна помірна.

І цим не обмежуються можли-
вості колективу заводу. У Кірово-
градській області «Профі Стан» є 
найвідомішим виробником нестан-
дартного обладнання та конструк-
цій будь-якої складності. 

Наприклад, нещодавно в об-
ласному центрі запрацював новий 
ливарний завод «Металіт». Чи не 
половину усього обладнання для 
нього було зроблено у цехах «Про-
фі Стану». Кілька підприємств, що 
входять до відомого холдингу «Кре-
атив», чи не на дві третини обладна-
ні силами та стараннями досвідче-
них працівників «Профі Стану». 
Це силосні споруди, обладнання для 
вивантаження – навантаження про-
дукції та багато іншого. Все нестан-
дартне облаштування цехів «Черво-
ної зірки» зроблено заводом. 

Елеватори, цехи виробництв, 
будь-які нестандартні споруди по 
усій області – чого тільки не дово-
дилося робити фахівцям «Профі 
Стану»! Як кажуть на підприємстві, 
обмежень в них немає. І це не само-
вихваляння – сотні замовників мо-
жуть підтвердити це. 

Всі можливості у підприємства 
для виконання складних та надсклад-
них завдань є. Площа виробничих по-
тужностей – 5 тисяч 800 квадратних 
метрів. Біля ста кваліфікованих кон-
структорів, технологів, станочників, 
зварників та інших спеціалістів не 
бояться будь-якої складної задачі. 

Недаремно, коли інші підприєм-
ства завозять в Україну обладнання 
іноземного виробництва, для його 
монтажу запрошують фахівців 
«Профі Стану». Бо знають рівень 
кваліфікації робітників. Спеціаліс-
ти заводу монтували обладнання 
італійської фірми «Fomet», ав-
стрійської «DISA», німецької 
«Otto Junker». Коли такі потужні 
виробники постачають своє об-
ладнання, вони присилають своїх 
фахівців на пуск та наладку. Пред-
ставники усіх цих поважних світо-
вих виробників були дуже задово-
лені роботою персоналу «Профі 
Стану». 

В самій України мало є облас-
тей, в яких не працював би «Про-
фі Стан» в якості розробника ти 
виробника специфічного нестан-
дартного обладнання. Недаремно в 
якості офіційних дилерів з заводом 
співпрацюють відомі та авторитет-
ні компанії «Агроресурс», «Ланд-
тех», «Техноторг», «Титан Маши-
нері» та інші.

Підприємство сертифіковане 
за міжнародним стандартом ISO 
9000, що дозволяє працювати по 
усьому світу і є гарантією високої 
якості роботи, таку сертифікацію 
пройти не так просто, треба мати 
відповідний високий рівень вироб-
ництва. 

Олександр Гержов, директор за-
воду, каже, що «Профі Стан» може 
взятися майже за будь-яку роботу 
з металом чи з сільгосптехнікою. 
«Нам вдалося зібрати чи не най-
кращу команду фахівців на нашому 
заводі. Спитайте у будь-кого з на-
ших клієнтів, – чи задоволені вони 
співпрацею. У відповіді є впевне-
ний. – каже директор. – Скоро ви-
повниться десять років від дня за-
снування «Профі Стану». За ці 
роки ми більше ніж в десять разів 
збільшили обсяг виробництва на-
шої сільгосптехніки техніки, не-
стандартних комплексів. І нам не 
соромно за кожен прожитий під-
приємством день, за кожен агрегат 
чи конструкцію, зроблені нами».
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ТОВ «Фешн Голд» використовує замкнутий цикл 
виробництва. Конструкторське бюро компанії працює з 
2001 року і спеціалізується на проектуванні та розробці 
швейних виробів для промислового виробництва. Запо-
рукою якості продукції є поєднання багаторічного досві-
ду роботи в швейній промисловості і сучасних методик 
пошиття.

Фахівці компанії використовують передове обладнан-
ня та високотехнологічні моделі. Робота в сучасних сис-
темах автоматизованого проектування одягу дозволяє 
швидко і якісно виконувати всю конструкторську підго-
товку виробу до виробництва, гарантуючи високу точ-
ність і якість. 

«Досвід показав, що набагато вигідніше працювати 
з професіоналами, аніж утримувати свою конструк-
торську групу, яка значно збільшує собівартість ви-
робів».

- Ігор Зануда, директор ТОВ «Фешн Голд»

Накопичений досвід і величезна база даних дозволяє 
швидко і якісно виконувати замовлення по розробці ле-
кала одягу. Співпраця з ТОВ «Фешн Голд» дозволить за-
мовнику, у мінімальні терміни, мати необхідну кількість 
виробів і зменшити витрати.

Конструкторське бюро компанії надає послуги з 
комп’ютерної розробки та виготовлення промислових 
лекал на будь-який асортимент одягу з різних матеріалів. 
Послугами компанії з виробництва лекал користуються 
українські та закордонні клієнти. Зокрема, лекала від фа-
хівців ТОВ «Фешн Голд» можна знайти вже в 25 номерах 
французького журналу «Creations Couture».

Стильний жІночий одяг

ТОВ «Фешн Голд» пропонує своїм клієнтам готове 
рішення в трьох стилях: міський шик, класичний та casual. 
При створенні нової колекції враховуються останні модні 
тенденції. Завдяки висококваліфікованим конструкторам 
і технологам компанія обрала для себе стратегію швидкої 

Мрія багатьох жінок – замовити чи при-

дбати гардероб в одному місці. І на укра-

їнському ринку є компанія, яка дає мож-

ливість здійснити цю мрію. Виробництво 

високоякісного одягу, власне конструк-

торське бюро та лабораторія для розроб-

ки нового одягу або колекції. Все це і не 

тільки – до ваших послуг, якщо Ви – клієнт  

ТОВ «фешн Голд».

Український
одяг,  
щО ВІДПОВІДАє
ВиМОГАМ ЧАСУ
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зміни модельного ряду. А впровадження нових технологій 
створює високий рівень культури виробництва одягу. 

одяг та акСЕСуари для вІйСькових

Не могла компанія залишатися осторонь подій, що від-
буваються на сході країни. Тож ТОВ «Фешн Голд» роз-
ширило асортимент продукції, включивши туди тактичну 
форму та інші костюми для військових власної розробки. 
При виготовленні комплекту суворо дотримується від-
повідна технологія пошиття, використовуються армовані 
нитки. Доступні розміри форми від 44 до 60, розраховані 
на зріст від 1 м 58 см до 2 м. 

З метою перевірки гігієнічних та тактико-технічних 
властивостей форма від ТОВ «Фешн Голд» утепленого та 
демісезонного зразків протягом січня-лютого 2015 року 
пройшла випробування в Окремій комендатурі охорони і 
забезпечення ДПСУ і добре себе зарекомендувала.

Крім того, восени 2014 року, ТОВ «Фешн Голд» ви-
грало конкурс на виробництво спальних мішків від Мі-
ністерства оборони України. На конкурсі компанія пред-
ставила чотири варіанти мішків з матеріалів, придбаних 
за власний рахунок. Зразок-переможець відповідав усім 
вимогам організаторів, головною з яких був нижній поріг 
температури експлуатації у -30 градусів за Цельсієм. На 
сьогодні пошито близько 135 тисяч таких мішків. 

Контактна інформація:
25001, м. Кропивницький (Кіровоград), 
вул. Велика Перспективна, 84

тел.: +38 (096) 25-81-640 
e-mail: lux.moda@gmail.com 
www.zana.com.ua

КонтаКтна інформація:
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ФОП Піщанський С.В. виготовляє високоякісне де-
ревне вугілля з твердих сортів деревини за сучасними тех-
нологіями. 

Для виготовлення вугілля використовуються унікаль-
ні екологічні печі. Технологія виробництва заснована на 
процесі піролізу, який передбачає обмежений доступ кис-
ню в ході температурної обробки деревини. Конструкція 
резервуара печі забезпечує рівномірний температурний 
вплив на сировину, виключає утворення залишків дере-
вини в готовій продукції. Герметична здатність облад-
нання захищає продукцію від впливу низьких сезонних 
температур, дозволяє підтримувати якість продукції на 
постійному рівні протягом всього календарного року. А 
резервуари передбачають необмежене повторення циклу 
і не вимагають заміни основних робочих елементів після 
завершення кожного процесу обробки, що гарантує ви-
пуск продукції на рівні понад 150 тонн на місяць.

За результатами досліджень деревне вугілля відпові-
дає основним вимогам більшості світових і європейських 
стандартів. 

Крім того, технологічний процес виробництва дозво-
ляє контролювати показники вуглецю і тримати на будь-
якому необхідному рівні. 

Таким чином, технологічні особливості виробничого 
обладнання значно розширюють сферу застосування го-
тової продукції. 

Сфери застосування продукції: рекреація і ресторан-
ний бізнес (вугілля деревне), медична сфера (активоване 
вугілля), хімічна та фармакологічна галузі (наповнювач 
фільтров), сільське господарство (мінеральне добриво в 
складі або в чистому вигляді), легка металургія (паливо), 

наукові технології (кристалічний вуглець).

Цінова політика формується виходячи з існуючих 
стандартів, що діють в країні-імпортері (розміру часток, 
ваги, обсягу, матеріалу упаковки), а також на основі кон-
курентних переваг, існуючих транспортних можливостей 
і преференцій сторін.

Можлива організація поставки продукції будь-якими 
видами транспорту відповідно до правил міжнародних 
перевезень вантажів. На сьогодні поставки здійснюються 
переважно вантажним автомобільним транспортом. 

Умови упаковки залежать від індивідуального замов-
лення та включають: розмір, матеріал упаковки, друк ети-
кетки, пакетування, маркування, таким чином впливаючи 
на кінцеву вартість. 

В планах ФОП Піщанський С.В. освоїти обсяг вироб-
ництва на рівні понад 1 тисяча тонн продукції до кінця 
2016 року.

ЦІЛь – 
зарубіжні 
ринки

Постачання якісного деревного вугілля 
власного виробництва на зарубіжні ринки є 
одним з пріоритетних завдань фОП Піщан-

ський С.В. у найближчій перспективі.

Контактна інформація: sp2009@ukr.net, +38 (05254) 5-09-33, (067) 405-88-33
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Головним напрямком діяльності багатофункціональ-
ного підприємства ТОВ «ТБК-Буд Кіровоград», засно-
ваного у 2012 році, є виконання повного циклу ремонт-
но-будівельних робіт. Використання сучасних технологій 
при виконанні всього переліку будівельних робіт, сучас-
не обладнання, а також матеріали, які відповідають усім 
встановленим стандартам та сертифікатам, допомагає за-
довольнити вимоги замовників. 

Підприємство реалізує складні проекти і нестандартні 
архітектурні та дизайнерські концепції – як для приват-
ного, так і для громадського та виробничого секторів: бу-
динків, офісів, адміністративних та промислових будівель, 
торгово-розважальних центрів.

Особливу увагу підприємство приділяє підбору ка-
дрів, тому і має міцну кадрову базу, що і дозволяє вико-
ристовувати новітні технології в роботі та будувати відно-
сини із замовником, виходячи з понять професіоналізму, 
надійності, порядності й довіри.

Серед наших замовників: Черкаська дирекція ПАТ 
«Укртелеком», АТ «Райффайзен Банк Аваль», Черкась-
кий інститут банківської справи, Черкаське БТІ, Кіро-

ТОВ «ТБК-Буд Кіровоград» 25003 м. Кіровоград вул. Профінтерну, 73
р/р 26004450096 в АТ «райффайзен Банк АВАЛь» МфО 380805

єДрПОУ 38268713 Свідоцтво №200076478 ІПН 382687111237 Т/ф 8 (0522) 34-51-78 

воградська СДЮШОР №2, Кіровоградська РДА, ТОВ 
«Фудмережа», ТОВ «ФОЗЗИ-ФУД» та інші.

ТОВ «ТБК-Буд Кіровоград» має ліцензію на вико-
нання будівельних робіт та дозвіл на виконання робіт під-
вищеної складності.

ПОВНий ЦиКЛ рЕМОНТНО-БУДІВЕЛьНих рОБІТ  
З ВиКОриСТАННЯМ СУЧАСНих ТЕхНОЛОГІй 
ТА ОБЛАДНАННЯ

тбК-бУд Кіровоград
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Основна місія компанії – творити унікальний простір 
позитивних емоцій та вражень, робити себе, місто та кра-
їну кращими. А «Львівські пляцки», як один з успішних 
проектів, дозволяє нам робити це вже по всій Україні. На 
сьогодні смачні львівські штруделі та сирники можна ску-
штувати в Києві, Одесі, Миколаєві, Хмельницькому, Дні-
прі, Чернівцях, Запоріжжі та Кропивницькому . 

Пляцки – найпопулярніші серед львів’ян смаколики. 
Кожна львівська господиня вміє готувати люксичний 
сирник, а штруделі кожна газдиня вдосконалює на свій 

смак, додаючи неймовірні соуси за власними рецептура-
ми й передаючи їх з покоління в покоління. 

Штруделі з’явилися на Галичині за бабці Австрії. 
Штрудель – це традиційна страва австрійської кухні, яка 
являє собою рулет із прісного тіста з начинкою. Голов-
ною особливістю штруделя є витяжне тісто. Наш штру-
дель вирізняється надзвичайно тонким тістом і великою 
кількістю начинки. А коли печеться справжній львів-
ський сирник, запах розходиться на весь заклад, створю-
ючи ту саму неповторну атмосферу домашнього затиш-

ЧАСТиНКА ЛьВОВА
У ЦЕНТрІ КрОПиВНиЦьКОГО
У ГрУДНІ 2015 рОКУ У МІСТІ КрОПиВНиЦьКий БУЛО ВІДКриТО 

ПЕрШУ ПЕКАрНю ШТрУДЕЛІВ ТА СирНиКІВ  

«ЛьВІВСьКІ ПЛЯЦКи», щО ВхОДиТь ДО МЕрЕжІ рЕСТОрАНІВ 

хОЛДиНГУ ЕМОЦІй !FEST.
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ку, якої більше не зустрінеш в жодному іншому місці.

В наших закладах увесь процес приготування від роз-
катування тіста до випікання штруделів в печі можна 
спостерігати через вітрину. 

«Львівські пляцки» – місце, куди приходять на запах, 
а залишають це місце з найсмачнішими спогадами! 

Атмосфера у «Львівських пляцках» формується ду-
шею закладу – штрудель-майстром. Штрудель-майстер – 
це людина, яка, випікаючи штруделі, творить на вітрині 
пекарні шоу, яке не залишить байдужим жодного пере-
хожого. У «Львівських пляцках» ви маєте можливість 
отримати незабутні емоції, відвідавши майстер-клас по 
випіканню штруделя, і що найважливіше – по його за-
кінченні посмакувати штруделем власного виробництва. 
Під час майстер-класу під наставництвом штрудель-май-
стра наших гостей навчають готувати справжній яблуч-
ний штрудель за традиційним галицьким рецептом, 
розповідають історію походження штруделя, вчать ма-
невруванню тістом та розкривають таємниці приготу-
вання львівських пляцків. 

«Львівські пляцки» у Кропивницькому – це частин-
ка Львова і традицій галицько-австрійської кухні, що 
дарують незабутні та найсмачніші спогади своїм гостям.
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якісне осВітлення 
В кожну оселю!

«галерея Світла» розпочала 
свою діяльність у Кіровограді в 2006 
році. На сьогодні працює два сало-
ни світлотехніки, в яких представлені 
ексклюзивні бренди українських та 
закордонних виробників. Компанія 
працює тільки з товарами високої 
якості, оскільки цінує кожного клієнта, 
а професіоналізм персоналу дозволяє 
з легкістю підібрати найбільш вигідне 
рішення в сфері світлотехніки.

«галерея Світла» – це необмеже-
ний асортимент люстр, торшерів , бра 
та вуличних світильників, підібраних 
спеціально для Вас!

Загальна площа двох салонів скла-
дає близько 300 квадратних метрів, 
що дозволяє розмістити досить вели-
кий асортимент. В салоні створено ви-
ставкову кімнату ShowRoom EGLO 
– австрійського виробника освітлення, 
що відзначається високою якістю і су-
часним дизайном. 

Через постійне розширення рин-
ку виробників та асортименту товару 
салон світлотехніки «Галерея Світ-
ла» постійно оновлює свій інтер’єр. 
Крім того, незабаром відбудеться 
відкриття ще одного ShowRoom від 
виробника, який задовольнить най-

вибагливішого клієнта.

Однією з особливостей «Галереї 
Світла» є проведення різноманітних 
заходів для дизайнерів, електриків, 
будівельних організацій та інших за-
цікавлених у новинках зі сфери світ-
лотехніки. Це, зокрема, виставки ди-
зайнерських робіт, презентації нових 
товарів і брендів, семінари від вироб-
ників. Можна зробити запит на інфор-
мацію, що Вас цікавить, і ми запросимо 
фахівця з даної сфери для проведення 
презентації.

Важливою перевагою салону є 
те, що окрім широкого асортименту, 
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представленого в наявності, є мож-
ливість замовити світильники з 
каталогів провідних світових брен-
дів, таких як Eglo, Globo, Kutek, Fede, 
Nowodvorski, SLV, Stellare, Maytoni, 
Ideal Lux, Artglass, Altalusse, Kemar, 
Lamkur, Kanlux, Rabalux, Schneider, 
Lezard, Fontini, IEK, Feron, Horoz, 
Светкомплект, Maxus, Videx, Lemanso 
та інші. Досвідчені менеджери забез-
печать індивідуальний підхід до кож-
ного клієнта і допоможуть підібрати 
необхідний товар. Ми привеземо за-
мовлення, якість і відповідність якого 
гарантуємо.

В мережі салонів «Галерея Світла» 
постійно проводяться різноманітні 
акції, про які Ви можете дізнатися з 
біллбордів, плакатів, реклами на радіо, 
а також від фахівців магазину. Для кож-
ного клієнта діє гнучка накопичувальна 
система знижок, а оплата приймається 
як готівкою, так і в безготівковій формі. 

Запрошуємо до співпраці ди-
зайнерів інтер’єру, ландшафтних ди-
зайнерів, студії дизайну, архітекторів, 
будівельні організації, підприємства з 
благоустрою житлових і комерційних 
приміщень, електриків та інших за-
цікавлених осіб. Пропонуємо вигідні 
умови співпраці (детальну інформа-
цію Ви можете отримати безпосеред-
ньо в салонах світлотехніки «Галерея 
Світла»). 

в салонах світлотехніки пред-
ставлені: світильники, електрика, 
LED продукція і комплектуючі, вулич-
не освітлення та джерела світла.

Запрошуємо відвідати салони світ-
лотехніки «Галерея Світла».

Для Вас працюємо без перерв та 
вихідних днів.

м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 84 (ДОСААф)
 (0522) 35-00-53; (066) 025-21-07; (098) 308-24-34

м. Кропивницький, вул. Яновского, 104Л (Критий ринок)
(0522) 27-26-81; (095) 891-88-39
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доКУменти, яКі необхідні для 
отримання послУг елеКтронного 
цифрового підписУ фІЗиЧНОю ОСОБОю 
ТА фІЗиЧНОю ОСОБОю-ПІДПриєМЦЕМ

Головне управління ДФС у Кі-
ровоградській області нагадує, що 
для отримання послуг електронного 
цифрового підпису посадовою осо-
бою необхідні наступні документи: 

Для фізичної особи – підприємця 
(особисто): 

- заповнена та підписана Реєстра-
ційна картка (для фізичної особи/
фізичної особи – підприємця) у двох 
примірниках; 

- копія паспорта підписувача (ко-
пії 1-2 сторінок (3-6 за наявності від-
міток) та копія сторінки з відміткою 
про реєстрацію місця проживання), 
засвідчена власноручним підписом 
(в разі, якщо через релігійні переко-
нання фізична особа відмовилась від 
ідентифікаційного коду, копія сто-
рінки паспорта з відміткою про таку 
відмову); 

- копія облікової картки платника 
податків*. 

Документи, необхідні для отри-
мання посиленого сертифіката клю-
ча для найманих працівників фізич-
ної особи - підприємця: 

- заповнена та підписана Реєстра-
ційна картка (для фізичної особи/
фізичної особи - підприємця), з До-

датком до розділу 2 реєстраційної 
картки, у двох примірниках**; 

- копія паспорта заявника та під-
писувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за 
наявності відміток) та копія сторін-
ки з відміткою про реєстрацію міс-
ця проживання), засвідчена власно-
ручним підписом власника паспорта 
(в разі, якщо через релігійні пере-
конання фізична особа відмовилась 
від реєстраційного номеру облікової 
картки платника податків, копія сто-
рінки паспорта з відміткою про таку 
відмову); 

- копія облікової картки платника 
податків заявника та підписувача*; 

- копія (засвідчена фізичною 
особою - підприємцем) та оригінал 
трудового договору з відміткою про 
реєстрацію у центрі зайнятості (на-
дається виключно для ознайомлен-
ня). 

* - у разі, якщо через релігійні 
переконання фізична особа відмо-
вилась від ідентифікаційного коду, 
копія облікової картки платника по-
датків не подається; 

** - якщо фізична особа - підпри-
ємець не потребує формування для 
себе посиленого сертифіката ключа, 

розділ 2 не заповнюється, окрім по-
лів, де засвідчується Реєстраційна 
картка. 

Документи, що необхідні для 
отримання послуг електронного 
цифрового підпису фізичною осо-
бою: 

- заповнена та підписана Реєстра-
ційна картка (для фізичної особи/
фізичної особи - підприємця), у двох 
примірниках; 

- копія паспорту підписувана (ко-
пії 1-2 (3-6 за наявності відміток) 
сторінок та копія сторінки з відміт-
кою про реєстрацію місця проживан-
ня), засвідчена власноручним підпи-
сом власника паспорту (у разі, якщо 
через релігійні переконання фізична 
особа відмовилась від реєстраційно-
го номеру облікової картки платника 
податків, копія сторінки паспорту з 
відміткою про таку відмову); 

- копія облікової картки платника 
податків*. 

* - у разі, якщо через релігійні 
переконання фізична особа відмо-
вилась від ідентифікаційного коду, 
копія облікової картки платника по-
датків не подається.
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знижено ставКи 
аКцизного податКУ на 
легКові автомобілі

елеКтронні сервіси дфс УКраїни 
Головне управління ДФС у Кіровоградській області звертає 

увагу платників, що на офіційному сайті ДФС України діють 
електронні сервіси для платників податків, скориставшись якими 
можна отримати необхідну послугу, довідку чи інформацію, не 
виходячи з офісу чи дому, а саме: 

«Електронний кабінет платника» та «Електронний кабінет 
платника (оновлена версія)» – це персональне автоматизоване 
робоче місце платника, за допомогою якого можна підготувати, 
заповнити та подати звітність в електронному вигляді; 

«Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» – 
сервіс, в якому у формі питань-відповідей представлена офіційна 
позиція Державної фіскальної служби України по всіх напрямах 
чинного податкового та митного законодавства. 

«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» – надає змогу 
оцінити податкові ризики діяльності з вашим партнером по біз-
несу, який можливо не є платником податку на додану вартість, є 
банкрутом чи відсутній за визначеною в установчих документах 
адресою. 

«Інформація з реєстрів» – сервіс, на якому щодня опри-
люднюються дані з реєстру платників ПДВ; дані про взяття на 
облік платників; інформація про взяття на облік платника ЄСВ, 

У зв’язку з набуттям чинності з 1 серпня 2016 року Зако-
ну України «Про внесення зміни до підрозділу 5 розділу XX 
«Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо 
стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засо-
бів» (далі - Закон №1389) та з урахуванням роз’яснень, на-
даних Державною фіскальною службою України листом від 
01.08.2016 №26072/7/99-99-18-02-02-17, повідомляємо, що 
знижені ставки акцизного податку на автомобілі легкові, що 
використовувалися, застосовуються для легкових автомобілів, 
якщо вони, зокрема, ввозяться на митну територію України 
особою для власного використання або на користь інших осіб 
за договорами купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, 
комісії, доручення, поруки, інших господарських та цивільно-
правових договорів або за рішенням суду у кількості, що не 
перевищує один легковий автомобіль протягом календарного 
року.

Знижені ставки акцизного податку не застосовуються для 
легкових автомобілів, якщо вони, зокрема, ввозяться на мит-
ну територію України особою для власного використання або 
на користь інших осіб за договорами купівлі-продажу, міни, 
поставки, дарування, комісії, доручення, поруки, інших гос-
подарських та цивільно-правових договорів або за рішенням 

суду у кількості понад один легковий автомобіль протягом ка-
лендарного року.

Також нормами Закону №1389 встановлено, що знижені 
ставки акцизного податку не застосовуються якщо легкові 
автомобілі мають походження з країни, визнаної державою - 
окупантом згідно із законом України та/або визнаної держа-
вою - агресором по відношенню до України згідно із законо-
давством, або ввозяться з території такої держави - окупанта 
(агресора) та/або з окупованої території України, визначеної 
такою згідно із законом України.

Звертаємо увагу, що згідно зі статтею 43 Митного кодексу 
України документами, що підтверджують країну походження 
товару, є: 

- сертифікат про походження товару; 
- засвідчена декларація про походження товару;
- декларація про походження товару;
- сертифікат про регіональне найменування товару.
У разі, якщо в документах про походження товару є роз-

біжності у відомостях про країну походження товару, або ор-
ганом доходів і зборів встановлено інші відомості про країну 
походження товару, ніж ті, що зазначені у документах, декла-
рант або уповноважена ним особа має право надати органу 
доходів і зборів для підтвердження відомостей про заявлену 
країну походження товару додаткові відомості.

Водночас, документи, які підтверджують країну похо-
дження товару, не вимагаються у разі, якщо товари ввозять-
ся громадянами та оподатковуються за єдиною ставкою мита 
відповідно до розділу XII Митного кодексу України (пункт 2 
частини 4 статті 44 Митного кодексу України).

його реєстраційний номер та клас професійного ризику; дані з 
реєстру платників єдиного податку; інформація про РРО та про 
книги ОРО, а також дані реєстру платників акцизного податку з 
пального та реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами.

«Декларування громадян» - надає змогу заповнити деклара-
цію про майновий стан і доходи. 

«Антикорупційний сервіс Пульс» - гаряча телефонна лінія, 
за якою телефоном: (044)284-00-07 громадяни та суб’єкти гос-
подарювання мають можливість повідомити про неправомірні дії 
або бездіяльність працівників податкової та митниць, про можли-
ві корупційні дії з їхнього боку, а також проблеми, які виникають 
під час здійснення митного контролю та митного оформлення 
товарів та транспортних засобів, що переміщуються через мит-
ний кордон України. 

Також, на даному веб-порталі ДФС України можна скорис-
татися такими електронними сервісами, як: «Акредитований 
центр сертифікації ключів», «Електронна звітність», «Електро-
нна митниця» , «Митна статистика» та «Дані Реєстрів волон-
терів АТО». 

Доступ до вказаних сервісів можливий як із веб-порталу ДФС 
України (http://sfs.gov.ua), так і із суб-сайту територіальних ор-
ганів ГУ ДФС у Кіровоградській області (http://kr.sfs.gov.ua). 
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Вирішення таких питань залежить 
від ситуації на місцевому ринку праці, 
професійно-кваліфікаційного складу 
зареєстрованих безробітних, рівня 
професійної підготовки працюючих 
найманих працівників. 

Роботодавець, за наявності потре-
би в укомплектуванні вільних робочих 
місць або потреби у підвищенні рівня 
підготовки працюючих осіб, може:
•	 при зверненні до місцевого 

центру зайнятості оперативно 
укомплектувати штат (інформа-
ція з питань добору працівників 
розміщена на Інтернет-сторінці 
регіональної торгово-промис-
лової палати у рубриці «Зако-
нодавство», підрубрика «Добір 
працівників за сприянням дер-
жавної служби зайнятості»). 
При вирішенні питання добору 
працівників центр зайнятості має 
можливість провести професій-
ний відбір претендентів на ро-
боту, що полягає у встановленні 
відповідності особи вимогам, які 
визначені для конкретних видів 
професійної діяльності та посад;

•	 укласти договір з центром за-
йнятості щодо проходження 
професійної підготовки, пере-
підготовки зареєстрованих без-
робітних, у тому числі провести 
стажування претендентів на ро-
боту безпосередньо на робочому 
місці (за рахунок коштів Фонду 
загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування 
України на випадок безробіття);

•	 спрямувати працівників на отри-
мання ваучерів для підтримки 
своєї конкурентоспроможності 
(підвищення рівня професійних 
знань працівників до змінюваних 

вимог роботодавця. Наприклад, 
при запровадженні нової техно-
логії чи закупівлі нового вироб-
ничого обладнання, що має ви-
могою добору нових працівників 
або підвищення кваліфікації вже 
працюючих осіб); 

•	 підтвердити результати нефор-
мального професійного навчан-
ня своїх працівників за робітни-
чими професіями.

Професійне навчання безробітних 
здійснюється: 
•	 за робітничими професіями; 
•	 для безробітних з вищою осві-

тою (здійснюється на замовлен-
ня роботодавця з урахуванням 
поточної та перспективної по-
треби ринку шляхом перепідго-
товки, підвищення кваліфікації, 
спеціалізації);

•	 шляхом стажування (підвищення 
кваліфікації безробітного з ме-
тою набуття практичних умінь і 
навичок для виконання профе-
сійних обов’язків на посаді, на 
яку претендує безробітний у ро-
ботодавця. Здійснюється за інди-
відуальною програмою);

•	 шляхом підвищення кваліфікації;
•	 на курсах цільового призначення 

(підвищення кваліфікації безро-
бітних з метою вивчення ново-
го обладнання, виробів, товарів, 
матеріалів, послуг, сучасних тех-
нологічних процесів, засобів ме-
ханізації й автоматизації, що ви-
користовуються на виробництві, 
правил і вимог їх безпечної екс-
плуатації, технічної документації, 
ефективних методів організації 
праці, питань економіки та фінан-
сів, законодавчих та інших норма-
тивно-правових актів тощо). 

Професійне навчання зареєстро-
ваних безробітних здійснюється у 
професійно-технічних та вищих на-
вчальних закладах, на підприємствах, 
в установах та організаціях незалежно 
від форми власності, виду діяльності та 
господарювання (навчальних закладах, 
які мають відповідні ліцензії) або без-
посередньо у роботодавців – замовни-
ків кадрів. 

Професійне навчання може також 
проводитись у центрах професійно-
технічної освіти державної служби за-

про забезпечення роботодавців  
КваліфіКованою робочою силою
Задоволення потреб економіки, тобто роботодавців, у висококваліфікованих 
працівниках належить до основних напрямів державної політики у сфері зайнятості 
населення. 
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і н ф о р м у є  с л у ж Б а  з а Й н я т о с т і

йнятості (перелік центрів розміщено 
на Інтернет-сторінці Центрального 
апарату Державної служби зайнятості, 
у рубриці «Центри професійно-тех-
нічної освіти»). Детальна інформація 
про центри розміщена на їхніх сайтах. 

Порядок професійної підготовки, 
перепідготовки та підвищення квалі-
фікації зареєстрованих безробітних за-
тверджено відповідним наказом Мініс-
терства соціальної політики України та 
Міністерства освіти і науки України, 
зареєстрованим в Міністерстві юсти-
ції України. 

Професійне навчання організову-
ється на договірних засадах з безро-
бітними, роботодавцями, навчальними 
закладами. Необхідно враховувати, 
що у разі безпідставного невиконання 
зобов’язань (відмови у прийомі на ро-
боту особи, яка пройшла професійну 
підготовку), визначених договором, 
роботодавець відшкодовує центру 
зайнятості загальну суму витрат на 
професійне навчання, проїзд до місця 
розташування навчального закладу та 
у зворотному напрямку, проживання 
безробітного у період навчання.

Згідно з нормами Закону України 
«Про зайнятість населення» вауче-
ром є документ встановленого зразка, 
що дає особі право на перепідготовку, 
підготовку на наступному освітньо-
кваліфікаційному рівні, спеціалізацію, 
підвищення кваліфікації у навчальних 
закладах, у тому Інституті підготовки 
кадрів Державної служби зайнятості 
України. 

Право на одноразове отримання 
ваучера з урахуванням особливостей 
встановлених законодавством, мають 
особи віком старше 45 років, внутріш-

ньо переміщені особи, особи, звіль-
нені з військової служби у зв’язку із 
скороченням чисельності, штату або 
за станом здоров’я, особи з числа ін-
валідів, звільнені з військової служби 
після участі у проведенні АТО. Ваучер 
мають право отримати працюючі (по-
треби в розірванні трудових відносин 
немає) та непрацюючі особи (крім 
зареєстрованих у державній службі 
зайнятості безробітних). Відповід-
ною постановою Кабінету Міністрів 
України затверджено Порядок видачі 
ваучерів для підтримання конкурен-
тоспроможності осіб на ринку праці. 
А наказом Міністерства соціальної 
політики України, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України, затвер-
джено Перелік професій, спеціаль-
ностей, напрямів підготовки та під-
вищення кваліфікації, для навчання за 
якими може бути виданий ваучер. До 
переліку входять робітничі професії та 
спеціальності, за якими здобувається 
вища освіта.

Вартість ваучера встановлюється в 
межах вартості навчання, але не може 
перевищувати 10-кратний розмір 
прожиткового мінімуму для працез-
датних осіб. Оплата ваучера здійсню-
ється Фондом загальнообов’язкового 
державного соціального страхування 
України на випадок безробіття. У разі, 
коли вартість навчання в навчальному 
закладі перевищує максимальну вар-
тість ваучера, особа або роботодавець 
можуть здійснити оплату різниці вар-
тості навчання.

Особа, яка бажає отримати ваучер, 
самостійно здійснює вибір професії 
(спеціальності) за встановленим пе-
реліком, а також форми та місця на-

вчання. Для отримання ваучера особа 
подає до місцевого центру зайнятості 
заяву, а також визначений комплект до-
кументів. Рішення про видачу ваучера 
приймається центром зайнятості не 
пізніше ніж на 8-й робочий день з дня 
подання необхідних документів. Зара-
хування особи на навчання на підставі 
ваучера здійснюється навчальними за-
кладами. Договір про навчання укла-
дається між навчальним закладом та 
особою протягом 90 днів після видачі 
ваучера. 

Згідно з статтею 6 Закону України 
«Про професійний розвиток пра-
цівників» організація професійного 
навчання працівників здійснюється 
роботодавцями з урахуванням потреб 
власної господарської діяльності. Ро-
ботодавці можуть здійснювати фор-
мальне і неформальне професійне на-
вчання працівників (набуття особою 
професійних знань, умінь і навичок, не 
регламентоване місцем набуття, стро-
ком та формою навчання). 

Постановою Кабінету Міністрів 
України затверджено Порядок під-
твердження результатів неформаль-
ного професійного навчання осіб за 
робітничими професіями. Організація 
роботи з підтвердження кваліфікації 
здійснюється державною службою 
зайнятості. Наказом Міністерства со-
ціальної політики України, зареєстро-
ваним в Міністерстві юстиції України, 
затверджено Перелік робітничих про-
фесій, за якими здійснюється підтвер-
дження результатів неформального 
професійного навчання осіб за робіт-
ничими професіями. Такими професія-
ми є кухар, зварник та охоронник.

Консультації із зазначених питань 
надаються обласним та місцевими цен-
трами зайнятості. Відповідна інфор-
мація розміщена на Інтернет-сторінці 
Палати у рубриці «Законодавство», 
підрубриці «Забезпечення роботодав-
ців кваліфікованими кадрами»). 

Заступник директора 
Кіровоградського обласного 

центру зайнятості 
Богдан Стоян
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Складові перемоги карткового пакету «La Famiglia»:
1. Чітке слідування європейським банківським тради-

ціям. 
Правекс-Банк є частиною італійської банківської гру-

пи №1 Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo 400 років зберігає 
та примножує гроші своїх клієнтів, обслуговує більше ніж 
19,5 млн. клієнтів у 29 країнах світу. 

Правекс-Банк має бездоганний досвід роботи на фі-
нансовому ринку України, що жодного разу за 23 роки не 
підвів своїх клієнтів. Правекс-банк входить до обмежено-
го переліку банків, через які держава проводить всі види 
соціальних виплат, у тому числі пенсій, соціальної допо-
моги та виплати ФГВ вкладникам збанкрутілих банків. Всі 

вклади захищені Фондом гарантування вкладів фізичних 
осіб. 

2. Високий відсотковий дохід. Зберігаючи залишки 
коштів на картці або рахунку, клієнт отримує додатковий 
дохід завдяки високим відсоткам

3. Медичний захист всієї родини. Медичне страхуван-
ня за програмою на вибір передбачає медичну невідклад-
ну допомогу в екстрених випадках усім членам родини. 
Страхова сума до 30 000 на рік.

4. Вигідний курс. А саме: відсутність плати за конвер-
тацію валюти, економія до 1 гривні на кожному доларі чи 
євро при розрахунках карткою за кордоном або в Інтер-
неті, безкоштовне зняття готівки в Україні та за кордоном 

Чергова перемога 
надійного європейського 
банку
Пакет послуг «La Famiglia» від Правекс-Банку визнано найкращим 
пакетом послуг для всієї родини на базі Visa Platinum.
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у банкоматах, що входять до групи Intesa Sanpaolo.
5. Преміальні картки для всієї родини. Це елітні карт-

ки та поточні рахунки у будь-якій валюті з лояльними та-
рифами, картки платіжних систем Visa або Master Card 
рівня Platinum, Gold, Classic в різних валютах, можливість 
знімати готівку без комісії в банкоматах Правекс-Банку, 
банків партнерів в Україні, а також в банкоматах банків 
групи Intesa Sanpaolo за кордоном. Крім того, гривнева 
або доларова картка Visa Virtuon для безпечних розрахун-
ків в мережі Інтернет, а також безкоштовний SMS банкінг.

6. Послуга «Особистий асистент 24\7» в Україні та за 
її межами по телефону або Viber. Це персональний підхід 
до побажань клієнта, збереження конфіденційності. За-
мовлення таксі, бронювання номеру у готелі, оренда авто, 
резерв столику у ресторані. Інформаційні довідки про 
місто, до якого прямуєте. Допомога у пошуку необхідно-
го товару або послуги з ціновим моніторингом. Замовлен-
ня та доставка квитків на транспорт, події, до музеїв, кіно 
та інше.

7. Інтернет банкінг: інформація щодо рахунків та кар-
ток, депозитів та кредитів.

8. Страхування фінансових ризиків: страховий захист 
від можливої втрати грошових коштів з платіжної картки 
у зв’язку з пограбуванням, шахрайством та втратою карт-
ки. Розмір відшкодування до 10 000 грн.

9. Оренда сейфа: знижка 50% на оренду сейфа на 1 рік. 

100% гарантія таємниці вмісту сейфа.
10. Благодійність: благодійний марафон, який розра-

ховано на 3 місяці. Допомога тим, хто опинився у скрут-
ній життєвій ситуації. При розрахунках карткою з кожної 
витраченої клієнтом 1000 гривень банк перерахує 5 гри-
вень своїх грошей до обраного фонду:

•	 «Серця Майбутнього» – допомога дітям з 
вродженими вадами серця з усієї країни»;

•	 «Карітас Київ»–допомога дітям із кризових 
родин, сиротам, людям похилого віку, інвалі-
дам;

•	 «Помагаємо» – матеріальна, психологічна та 
юридична допомога хворим дітям, сиротам, со-
ціалізація людей з інвалідністю;

•	 «Щаслива лапа» – співпраця з притулками для 
тварин , допомога в знаходженні загублених 
тварин, просвітницька робота зі школярами та 
студентами.

11. Картки діткам від 7 років.
12. Туристичне страхування, яке є необхідним для 

отримання візи до багатьох країн.
Послуга включає організацію екстреної медичної до-

помоги за кордоном та відшкодування витрат під час за-
тримки рейсу або багажу, крадіжок або втрат документів. 
Крім того, для власників пакету діє спеціальна ціна на 
страхові поліси для членів родини

Ліцензія НБУ №7 від 10.10.11р, Усі види банківських послуг
СК «АХА Страхування»: ліцензія Держфінпослуг серія АВ №483282 від 17.09.2009, серія АВ №483284  
від 17.09.2009, серія АВ №283295 від 17.09.2009
*список фондів станом на 30.04.2016
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У чому унікальність цієї програми  
ПриватБанку?

Країна успішного бізнесу (КУБ) – нова і надзви-
чайно актуально програма, створення якої витре-
бувано часом та умовами сьогодення. Ми взяли на 
себе амбітну місію відновлення економіки країни 
шляхом розвитку малого бізнесу та підприємни-
цтва, створення за 2 роки 1 мільйона нових робо-
чих місць. 

ми створюємо робочі місця!

приватбанк 
Національна програма розвитку підприємництва та створення нових робочих місць у приват-
ному бізнесі стартувала в Україні. Про програму, її завдання та досягнення розповів читачам 
журналу Ростислав Масло, директор Кіровоградського регіонального управління Приват-
Банку.

Cтворення за 2 роки 

1 000 000 нових 
робочих місць

Тільки такий шлях дасть можливість пожвавити 
економіку не лише регіону, але й держави загалом. 
Нас підтримали усі українці, які розуміють, що наше 
майбутнє, майбутнє нашої країни залежить лише 

від нас самих. Програма стартувала лише у квітні 
нинішнього року, а наші клієнти уже інвестували 
майже 150 мільйонів гривень та підтримали 1700 
вітчизняних бізнес-проектів. 
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Товариство з обмеженою відповідальністю ви-
робничо-комерційна фірма “Тріада” скористались 
програмою та отримали 130 тисяч гривень на роз-
виток виробничих потужностей.

“Наша фірма працює уже 25 років і представ-
лена 4 роздрібними магазинами в обласному 
центрі, – розповідає Світлана Сисоєва, ке-
рівник ТОВ ВКФ “Тріада”. – Окрім того, що ми 
реалізуємо готову продукцію різноманіт-
них виробників та постачальників. Наразі 
ми також є потужним виробником готової 
кулінарії та кондитерських виробів. Лінійка 
останніх на сьогодні вже складає близько 30 
позицій і сьогодні, завдяки допомоги “КУБу” ми 
плануємо її збільшити. Розширення виробни-
цтва призводить і до збільшення кількості 
робочих місць”.

З початку роботи “КУБу” жителі Кіровоградщини 
інвестували більше 10 мільйонів гривень у регіо-
нальний бізнес та підтримали 94 бізнес-проекти.

Впевнений, що зовсім скоро всі підприємці, біз-
несмени, усі бажаючі мати власну справу, отрима-
ють вражаючі можливості розвинути власний біз-
нес, проявити ініціативу, отримати інструменти для 
розширення, що стане потужним поштовхом для 
виходу з кризи всієї країни.

Лише разом ми, українці, піднімемо підприємни-
цтво на якісно новий рівень, що дозволить Україні 
стати справжньою країною підприємців, пожвави-
ти економіку та створити мільйони нових робочих 
місць для всіх українців, які бажають працювати за-
для себе та своєї країни.

Хто і як може стати учасником  
цієї програми?

Сервіс “КУБ” ПриватБанку надає можливість 
українцям власноруч стати творцями нової дер-
жави, з потужним бізнесом та успішною економі-
кою. Не потрібно мати мільйони гривень, аби стати 
інвестором. Наразі маючи лише тисячу гривень, 
їх можна інвестувати в проект, який вважаєш за 
необхідне підтримати. Підприємці, які бажають 
отримати інвестиції, розміщують заявки на сайті 
“КУБ”(https://kub.pb.ua/), які активні протягом двох 
місяців. За цей час проект збирає необхідну суму. 
Усі інвестиції страхує компанія “Інгосстрах”.

Чи багато проектів підтримали жителі  
нашої області?
94 проекти вже проінвестовано жителями Кіро-

воградщини. Наразі, інвестуючи кошти в регіональ-
ний бізнес, ми надаємо можливість регіональним 
малим підприємствам і дрібним підприємцям отри-
мати надійне та стабільне джерело фінансування. 
Як приклад, ПТ “Візит-Сервіс” планує на інвестова-
ні у підприємство 300 тисяч гривень відкрити ще 
одну аптеку та створити мінімум чотири нових ро-
бочих місця.

приватбанк – Банк для тих, хто любить Україну

н о В и н и  Б а н к і В с ь к о Г о  с е к т о р у

У регіональний 
бізнес інвестовано 
більше 10 млн грн, 

підтримано 94 
бізнес-проекти.

“Ми працюємо на ринку з 1999 року. Маємо 
власні чотири аптеки, де пропонуємо нашим 
клієнтам вигідні ціни та хороший асорти-
мент товарів, – розповідає пані Ганна Долен-
ко, власниця ПТ “Візит-Сервіс”. – Звернулись 
до “КУБу” за допомогою у розширенні бізнесу. 
Плануємо відкрити ще одну аптеку, а це – і 
нові робочі місця, і збільшення податків до 
казни. Ми вдячні землякам за підтримку. А ще, 
усі наші інвестори гарантовано отримають 
10% знижок на нашу продукцію”.
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ВІДКриТТЯ ПАМ’ЯТНиКА
Тарасу Шевченку

в болгарії
30 червня 2016 року в столиці Болгарії Софії відбулося урочисте відкриття 
пам’ятника Тарасу Шевченку за участю президента України петра 

порошенка та президента болгарії росена плевнелієва.

Під час свого виступу на церемонії відкриття Прези-
дент України підкреслив, що пам’ятник Шевченку уосо-
блює образ сьогоднішньої України – молодої, енергій-
ної, яка прагне в Європу: «Шевченкове слово об’єднує 
українську націю по всьому світу, є невичерпним джере-
лом нашої енергії і національної ідеї».

Пам’ятник встановлено в центрі міста, на площі Ви-
зраждане, поблизу будівлі Адміністрації Президента 
Болгарії та будинку Уряду і включає в себе національні 
символи України – калину, як уособлення України, і руш-
ник, як втілення образу життєвого шляху і духовного до-

свіду української нації. Образ молодого Кобзаря в бронзі 
увічнив київський скульптор Ігор Гречаник за замовлен-
ням Голови наглядової ради Пат «нвП «радій», члена 
Ради і президії Кіровоградської РТПП Євгена Бахмача, 
який є відомим меценатом і надає підтримку українським 
діаспорам у розвитку соціо-культурних цінностей.

Пам’ятник українському національному поету в Бол-
гарії відкрив нову сторінку в історії успішних партнер-
ських відносин двох країн.

За інформацією сайта ПАТ «НВП «Радій»: http://radiy.com
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«В Україні є багато земель, які не використовуються 
у сільському господарстві, – це близько 4 млн га сіль-
ськогосподарських земель низької якості, з низькими 
показниками врожайності, які доцільно використову-
вати саме для вирощування енергетичних рослин», 
– повідомив Голова Держенергоефективності Сергій 
Савчук, коментуючи проведення Всеукраїнського се-
мінару «Перспективи вирощування енергетичних 
культур в Україні», та додав, що за підрахунками екс-
пертів при вирощуванні на 1 млн га енергетичних куль-
тур та середній їх врожайності 11,5 млн т/рік потенцій-
но можна замістити до 5,5 млрд м3 газу в рік.

«Отже, наприклад, при використанні 4 млн га таких 
малородючих земель для вирощування енергетичної 
верби, тополі, міскантусу тощо, подальшій їх перероб-
ці для спалювання в котлах, можна досягти заміщення 
близько 20 млрд м3 газу щороку», – повідомив Сергій 
Савчук.

Під час свого виступу на семінарі Юрій Шафарен-
ко, начальник Управління заміщення традиційних видів 
палива Держенергоефективності, зазначив, що ваго-

мим аргументом для розвитку зеленої енергетики є те, 
що енергетичні культури, такі, як енергетична верба та 
міскантус, здатні рости на землях, які виведені з сіль-
ськогосподарського використання, та формувати за та-
ких умов велику кількість біомаси, яка потім може бути 
використана саме для заміщення газу.

Він також нагадав присутнім, що країни Європи, 
Америка, Китай, Японія демонструють величезні тем-
пи розвитку відновлюваних джерел енергії, і якщо 
говорити про біомасу, то у всіх вищезгаданих країнах 
вона використовується як при виробництві електрики, 
тепла, так і при виробництві рідких видів палива, зо-
крема, біоетанолу.

«Україна має гарні передумови для динамічного 
розвитку біоенергетики та великий потенціал вико-
ристання біомаси саме для заміщення газу», – під-
креслив Юрій Шафаренко і додав, що сьогодні в краї-
ні вже існує ряд компаній, які вирощують енергетичні 
культури. І, навіть, є практичні приклади реалізації 
таких проектів.

вирощУвання
енергеТичних кульТур
В УКрАїНІ є ВАжЛиВОю СКЛАДОВОю 
У НАПрЯМКУ ЗАМІщЕННЯ ГАЗУ
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Найбільша в Україні агропромислова виставка «АгроЕкспо» збільшила свої площі, 
повідомили в оргкомітеті виставки. На відкритих виставкових площах і в критому 
павільйоні, загальною площею більше 86 тисяч м², відвідувачі Виставки зможуть побачити 
повну номенклатуру сільськогосподарської техніки вітчизняних та іноземних брендів. 

Крім того, «АгроЕкспо» - єдина в Україні виставка, виставкові площі якої дозволяють 
провести демонстраційні покази техніки на власному полігоні площею понад 6 га. Таким 
чином, аграрії отримують можливість оцінити в роботі представлені зразки техніки. 

За словами організаторів, розширення виставкових площ пов’язано з підвищеним попитом 
з боку компаній-експонентів, до якого, у свою чергу, призвела ліберальна цінова політика 
«АгроЕкспо». Керівник виставки Ігор Глібко зазначив, що під час виставкових заходів 
навіть компанії з невеликим бюджетом можуть продемонструвати повну номенклатуру 
своєї техніки як в статиці, так і під час польових робіт. 

До традиційних розділів «АгроЕкспо» цього року додається виставка племінних порід 
тварин та птиці, у зв’язку з чим побудовано нові павільйони. 

В рамках виставки передбачена ділова програма, демонстраційний показ техніки та 
традиційний «Покровський ярмарок».

Детальніше про виставку «АгроЕкспо-2016» ви можете прочитати в наступному номері 
журналу «Зовнішсервіс».

агроекспо – 2016: 
ПОВНА ВІДПОВІДНІСТь 
МІжНАрОДНОМУ фОрМАТУ
З 29 вересня ПО 1 жовтня ЦьОГО рОКУ 
КІрОВОГрАДщиНА ВжЕ ТрАДиЦІйНО ПрийМАє 
АГрОПрОМиСЛОВУ ВиСТАВКУ «АГрОЕКСПО».
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САМЕ ПІД ТАКиМ ГАСЛОМ,  
9 ВЕрЕСНЯ 2016 рОКУ В рАМКАх 
ПрОВЕДЕННЯ ДНІВ ЕНЕрГІї В 
ОБЛАСНОМУ ЦЕНТрІ ПрОйШЛА 
ПЕрША ВСЕУКрАїНСьКА 
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВиСТАВКА 
«ЕНЕрГОЕфЕКТиВНІСТь. 
ЕНЕрГОЗБЕрЕжЕННЯ». 

Мета виставки – популяризація й пропаганда еконо-
мічних, екологічних та соціальних переваг енергозбере-
ження. Її учасниками стали 25 відомих в Україні надава-
чів послуг та виробників енергоощадного обладнання і 
устаткування. Відвідувачі мали можливість розширити 
свій досвід економного використання енергоресурсів, а 
також отримати вичерпну інформацію щодо зменшення 
витрат у паливно-енергетичному комплексі.

На виставці підприємства з Кіровоградщини, Києва 
та Одеси презентували нові технології з утеплення бу-
динків, інфрачервоні обігрівачі, теплозберігаючу плівку, 

котли альтернативних видів палива, сонячні електро-
станції, енергозберігаючі світильники, вікна та двері.

Серед активних учасників виставки – члени Кіро-
воградської РТПП: ПАТ «НВП «Радій», ТДВ «Кіро-
воградський завод дозуючих автоматів», ТОВ «УДЕН-
Україна», РА «Антураж А», ПП «Гідроавтоматизація» 
і КОД АБ «Укргазбанк».

Крім того, у холі аеропорту були виставлені стенди з 
малюнками школярів на тему економного використання 
енергоресурсів.

«Шлях до енергеТичної незалежносТі 
україни починаєТься 
з кожного із нас»
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нові члени палати
тов «профі стан»тов «м-термінал»

прат «металит»

пат «альфа-банК» УКраїна
ов «фешн голд»

іп «ліга»

тов «Карбон-трейдінг»

тов «ем УКраїна»

Директор - Гержов Олександр Васильович
 тел. (0522) 39-53-89, 39-52-40; (095) 235-95-01
 факс: (0522) 39-53-52
 E-mail: profi-stan@ukr.net
 вул.Київська, 2-б
 м.Кіровоград, 25002
ремонт технологічного обладнання та 
вантажопідйомних механізмів
Виготовлення та монтаж металоконструкцій.
Виготовлення нестандартного обладнання.
Виготовлення сільськогосподарської техніки та 
запчастин.

Директор – Швець Дмитро Сергійович
 тел. (0522) 37-10-90; (050) 574-56-74
 факс: (0522) 37-10-87
 E-mail: terminal.export@gmail.com
 вул. Тореза, 27В
 м. Кіровоград, 25030
Усі види митних послуг: оформлення митних 
декларацій; консультації з питань ЗЕД; розміщення 
вантажів для зберігання на складах тимчасового 
зберігання; стоянка транспортних засобів на 
митному терміналі; оформлення документів в 
контролюючих органах: санітарно-епідеміологічній 
службі, екологічній службі, карантинній службі, 
органах сертифікації.

Генеральний директор -  
Данильчук Геннадій Олексійович
 тел. (0522) 39-52-86, (050) 488-85-57
 факс: (0522) 39-53-91
 E-mail: metalyt@redstar.kr.ua
 www.metalyt.com
 вул.Мєдвєдєва,1, к.1, оф.201
 м.Кіровоград, 25006
Проектування та виробництво виливків з чавуну та 
сталі.

Начальник Кіровоградського відділення -  
Низовець Олексій Олександрович
 тел. (0522) 35-62-70; 35-62-72
 факс (0522) 35-62-82
 E-mail: aleksey.nizovets@alfabank.kiev.ua
 https://alfabank.ua/
 вул. Дворцова,46-А
 м. Кіровоград, 25006
фінансова діяльність.

Директор - жукова Наталья Борисівна
 тел. (099) 781-47-15, (096) 258-16-40
 E-mail:  lux.moda@gmail.com
 www.zana.com.ua
 вул.В.Перспективна, 84
 м.Кіровоград, 25001
розробка та виробництво верхнього одягу, оптова 
торгівля одягом.

Директор - Чумаченко Костянтин Миколайович
 тел. (0522) 30-50-40; (067) 521-19-74
 вул.Калініна, 1-б
 смт Компаніївка, Компаніївський р-н, 28400
Тваринництво.

Директор - Гончар Олексій Володимирович
 тел. (097) 074-98-22
 E-mail: ag@carbontrading-ua.com;
 E-mail: fin@carbontrading-ua.com;
 E-mail: sales@carbontrading-ua.com
 www.carbontrading-ua.com
 вул.щорса, 20
 м. Київ, 01113
Виробництво і реалізація деревного вугілля.

Директор - Горобець руслан Володимирович
 тел./факс (0522) 22-81-03; (097) 905-91-47
 E-mail: ukraine-em@ukr.net
 www.emukraine.org.ua
 вул. Велика Перспективна, 24/13, кімн. 45
 м. Кіровоград, 25006
Виробництво та продаж біопрепаратів для 
рослинництва, тваринництва, будівництва, очистки 
стічних вод.
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жовТень

4-08 Італія тЕхНІЧНа ВиСтаВка СубпІдРяду «SFORTEC 2016»

11-13 Словацька 
республіка

мІжНаРОдНа ВиСтаВка мЕблІВ,  
ОбладНаННя та акСЕСуаРІВ  
«MODDOM 2016»

12-18 Туреччина тОРгІВЕльНа мІСІя На мІжНаРОдНу ВиСтаВку  
СІльСькОгО гОСпОдаРСтВа, РОЗСади та мОлОЧНОї пРОмиСлОВОСтІ 
«BuRTARIM 2016»
Пільгові умови для членів КРТПП

16-18 Бразилія 23-й мІжНаРОдНий пШЕНиЧНий кОНгРЕС
(м.Кампінас)

19-20 Україна мІжНаРОдНий фОРум для РОЗВитку бІЗНЕСу GREEN MIND 
(м.Київ)

17-21 Норвегія «тиждЕНь ІННОВацІй В ОСлО»

18-21 Туреччина тОРгІВЕльНа мІСІя На мІжНаРОдНу ВиСтаВку мОди та тЕкСтильНОї 
пРОмиСлОВОСтІ «PREMIER VISION ISTANBul»
Пільгові умови для членів КРТПП

20-23 Туреччина тОРгІВЕльНа мІСІя На мІжНаРОдНу ВиСтаВку кОмплЕктуюЧих для  
мЕблЕВОгО ВиРОбНицтВа та тЕхНОлОгІй дЕРЕВООбРОбки «INTERMOB»
Пільгові умови для членів КРТПП

лисТопад

07-09 франція мІжНаРОдНа ВиСтаВка СиСтЕм бЕЗпЕки
«EXPOPROTECTION 2016»

08-11 Україна XI мІжНаРОдНа ВиСтаВка СІльСькОгОСпОдаРСькОї тЕхНІки 
та ОбладНаННя «ІНтЕРагРО 2016»

08-11 Німеччина мІжНаРОдНа ВиСтаВка пО кОмплЕктуюЧих та мОНтажу В ЕлЕктРОНІцІ 
«ElECTRONICA 2016»

09-13 Італія мІжНаРОдНа ВиСтаВка СІльгОСптЕхНІки 
«EIMA INTERNATIONAl 2016»

15-18 франція ВиСтаВка дЕРЕВООбРОбНОгО ОбладНаННя 
«EuROBOIS 2016»

15-18 Німеччина мІжНаРОдНа ВиСтаВка ІННОВацІйНОгО ЕНЕРгОЗбЕРЕжЕННя 
«ENERGyDECENTRAl 2016»

22-25 Україна XV мІжНаРОдНий пРОмиСлОВий фОРум (м.Київ)

24-25 Україна дРуга мІжНаРОдНа тОРгОВО-пРОмиСлОВа кОНфЕРЕНцІя 
«ЗОНи ВІльНОї тОРгІВлІ: мОжлиВОСтІ та Виклики для укРаїНи»
(м.Київ)

грудень

06-09 франція мІжНаРОдНа ВиСтаВка пРОмиСлОВОгО пІдРяду 
«MIDEST 2016»

08-12 франція мІжНаРОдНа ВиСтаВка З ОСВІтлЕННя  
«FORuM lED+FESTI lIGhTNING EXPO 2016»

За додатковою інформацією та з питань участі звертайтеся до відділу зовнішньоекономічних 
зв’язків та юридичного супроводження 
за телефоном: (0522) 35-18-56 
або електронною поштою: anr-ves@chamber.kr.ua
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КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ

маКедонія

Запит на постачання дубової до-
шки до Республіки Македонії для 
потреб власного виробництва. 
Орієнтовний обсяг закупівлі - 
280 м3 на рік. Контактна особа 
– Владімір Ніколовскі.
Тел.: +389 70 310301
E-mail: vaideha@t-home.mk

білорУсь

Завод «Термопласт» холдингу 
«Горизонт» пропонує устат-
кування для утримання свиней, 
птиці, великої рогатої худоби: 
щілинні підлоги для свинокомп-
лексів, дозатори кормів, частини 
автоматичної системи роздачі 
кормів, поїлки і годівниці, лотки 
для інкубаторів тощо.
Адреса: вул. Кнорина, 50,  
220103, м. Мінськ
Тел.: +375 17 287 94 58
Сайт: www.oaotermoplast.by

бразилія

Компанія «Matrac Comercio e 
Serviços Ltda» шукає постачаль-
ників елементів для свинцево-
кислотних акумуляторів.
Тел.: +55 11 2905-4102
E-mail: Donizetti@matrac.com.br
Сайт: www.matrac.com.br

австрія

Компанія «UNTHA shredding 
technology GmbH» шукає надій-
них партнерів зі збуту, які хочуть 
займатися продажем високоякіс-
ного подрібнювального устатку-
вання для залишків деревини.
Адреса: Kellau 141, 5431 Kuchl
Тел.: +43 6244 70160
Сайт: www.untha.com

австрія

Компанія «Candol Produktions- 
und HandelsgesmbH» - виробник 
ексклюзивних виробів для деко-
рації столу (текстиль, світиль-
ники) шукає дистриб’юторів в 
Україні.
Адреса: Kalterer Gasse 8,  
2340 Mödling
Тел.: +43 2236 226250
Сайт: www.candol.com

польща

Компанії «BONUS EUROTECH» 
- виробник самоклеючих матеріа-
лів шукає партнерів в Україні.
Адреса: ul. Pancerz 6,  
05-092 Łomianki
Тел.: +48 22 732 20 58
Сайт: www.bonus-euro.com

рУмУнія

Компанія «UPRUC POL SA 
FAGARAS», яка спеціалізується 
на виробництві контейнерів/
баків ємністю 50-150.000 літрів 
пропонує співпрацю українським 
партнерам.
Адреса: Str. Negoiu Nr. 1,  
Fagaras 505200, Brasov
Тел.: +40 268 215 511
Сайт: www.uprucpol.ro

таджиКістан

ФОП Ахмадзай Абдул Азіз про-
понує рис «Басматі» на умовах 
поставки CIF порт отримувача. 
Контактна особа – Саїдов М.Х.
Адреса: пр-т Рудакі 127,  
бізнес-центр «Рудакі-плаза», 
к.507, м.Душанбе, 734003
Тел.: +992 93 5001639
E-mail: armazd@mail.ru

австрія

Компанія «Voxtrade G.m.b.H.» 
пропонує підприємствам 
м’ясопереробної промисловості, 
оптовим споживачам та імпор-
терам м’ясну сировину, м’ясні та 
ковбасні вироби, жири/масла, 
консерви, закуски.
Адреса: Böhmerwaldstraße 39, 
4600 Wels
Тел.: +43 7242 93 965550
Сайт: www.voxtrade.com

австрія

Компанія «LKW 
WALTER Internationale 
Transportorganisation AG» про-
понує послуги з перевезення 
автомобільним, залізничним та 
морським транспортом по тери-
торії Європи.
Тел.: +43 5 77770
Адреса: IZ NÖ-Süd, Straße 14, 
2355 Wiener Neudorf
Сайт: www.lkw-walter.com

к о м е р ц і Й н і  П р о П о з и ц і ї
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КОНфЕРЕНЦ-СЕРВІС 
КІРОВОгРАДСьКОЇ РТПП
Кіровоградська рТПП має великий досвід організації різноманітних 
заходів у конференц-залах в рамках заданих бюджетів і параметрів.

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

info@chamber.kr.ua
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