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Матеріал 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,
№ 4 (045) 2015 | вул. Преображенська,
ЗОВНІШСЕРВІС79-А, |
м. Кіровоград, Україна, 25006.
Матеріали друкуються мовою
оригіналу.
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З вірою
і надією
Завершився 2015 рік, мабуть один з
найскладніших в історії нашої держави,
перегорнуто ще одну сторінку нашої
книги життя.
Для вітчизняного бізнесу він став роком
справжнього випробування на міцність, майстерність антикризового управління, на постійний пошук нових ідей та рух вперед.
Кіровоградська РТПП не стала винятком.
Розуміючи, що в такий час підприємництву як
ніколи потрібна підтримка, ми активно шукали
нові можливості, зокрема і для представлення
кіровоградських товаровиробників за кордоном.
Нові спікери та теми семінарів, поїздка
бізнес-кіл до Польщі, діловий візит до Об’єднаних
Арабських Еміратів, перша міжнародна спеціалізована виставка «Вода.Тепло.Будинок» – ось
стислий калейдоскоп наших здобутків за минулий рік.
Все більше уваги ми почали приділяти дитячим соціальним проектам, зокрема взяли участь
в організації Кіровоградського бізнес-турніру
для школярів «Стратегія фірми» та конкурсу
«Зцілююча сила мистецтва» з оформлення відІрина Саєнко,
президент Кіровоградської регіональної
торгово-промислової палати
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ділень відреставрованої будівлі обласної дитячої
лікарні.
Не менш активно працював Благодійний
фонд підтримки українських військовослужбовців, створений при КРТПП, який допомагав тим,
хто боронить нашу державність на сході України.
Звісно, ми прагнемо більшого. Наша головна мета – стати для бізнес-спільноти області
справжньою опорою.
І в цю чарівну святкову пору хочу побажати
всім нам теплого родинного затишку, миру, злагоди, добробуту. Нехай всі матері зустрінуть з
фронту живими своїх синів, а розбрат ніколи не
повернеться в наші оселі.
З вірою і надією ми йдемо в рік наступний,
рік нових ідей та звершень.
Головне – ніколи не зупинятись і діяти. Адже
наша сила – в дії!

ХРОНІКА ПОДІЙ

Про розвиток підприємництва –
на парламентських слуханнях
У Верховній Раді України 30 вересня
2015 року відбулись парламентські
слухання на тему «Розвиток
підприємництва в Україні та
підтримка малого і середнього
бізнесу». Слухання проводив Комітет
Верховної Ради України з питань
промислової політики та підприємництва.
У слуханнях брала участь делегація Кіровоградської області, до якої входила і президент Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати І. Саєнко.
Як відомо, малий і середній бізнес є локомотивом країн
з розвиненою економікою. На жаль, рівень розвитку малого
і середнього бізнесу в Україні суттєво нижчий, ніж в європейських країнах.
Основні проблеми малого і середнього бізнесу полягають в недосконалій системі оподаткування, обмеженому
доступі до кредитних ресурсів, надмірній зарегульованості,

відсутності державної підтримки малого і середнього бізнесу, а також у нестабільності економіки країни в цілому.
На слуханнях обговорили найгостріші проблеми малого і середнього бізнесу та шляхи їх вирішення. В обговоренні взяли участь народні депутати України, представники
міністерств і відомств, місцевих органів влади, громадських
організацій, підприємці, експерти, а також представники
ЗМІ.
За результатами слухань було прийнято відповідні Рекомендації парламентських слухань.

AGROEXPO-2015

З 1 по 3 жовтня у Кіровограді пройшла національна агропромислова виставка з
польовою демонстрацією техніки «AGROEXPO-2015», яку цього року відкривав
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко.
Організаторами виставки виступили: Міністерство аграрної політики та продовольства України,
Торгово-промислова палата України, Федерація роботодавців України, Національна академія аграрних
наук України, Асоціація підприємств-виробників техніки та обладнання для агропромислового комплексу
«Украгромаш», Всеукраїнська громадська організація Українська асоціація аграрних інженерів, Кіровоградська обласна державна адміністрація.
Продемонструвати свою максимальну номенклатуру техніки змогли всі експоненти, адже цього року
площа виставкового комплексу була розширена до
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рекордних для України розмірів 77 100 м2 відкритої
виставкої площі та 9 100 м2 критої. Загальна кількість
компаній-експонентів склала 450 учасників, серед
яких були представлені як вітчизняні, так і світові
бренди. Загальна кількість відвідувачів за три дні виставки склала 19 400 осіб.
Новинки сільгосптехніки можна було побачити не тільки на стенді, а й безпосередньо в роботі в
полі на спеціальному полігоні. Цього року польові
демонстрації проходили у ширшому форматі: разом
із вже звичними для відвідувачів плановими показами техніки для АПК організатори підготували нововведення – індивідуальні польові демонстрації. Свої
новинки техніки в роботі змогли показати як світові
бренди (LEMKEN, GRATE PLAINS, VADERSTAD,
VERSATILE, CASE H, JOHN DEERE та ін.), так і вітчизняні (Червона Зірка, Лозівські машини, БілоцерківМАЗ, Харьківський тракторний завод, Бердянські
жатки та багато ін.).
Крім того, на «AGROEXPO-2015» аграрії мали
змогу купити сільгосптехніку всіх можливих видів дешевше, ніж в будь-який інший час. Діяли дві дисконтні
акції – 5% і 10%. Свою техніку зі знижкою продавали
LEMKEN, Червона Зірка, Лозівські машини, Красилівмаш, Агроресурс, Уманьфермаш та ін.
«AGROEXPO» це не тільки виставка сільгосптехніки та демонстрація технологій, а й діловий форум.
На три дні Кіровоград зібрав представників вели6
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ких машинобудівних компаній, топ-менеджерів іноземних і вітчизняних агрокорпорацій, а також експертів у сфері АПК міжнародного рівня.
Ділову програму на «AGROEXPO-2015» можна
було умовно розділити на дві частини. Глобальні питання економіки, бізнесу, інвестицій та агропромислового комплексу, зокрема розглядалися на панельних
дискусіях, які проводилися Міністерством аграрної
політики та продовольства України (за участі заступника міністра Владислави Рутицької) та Федерацією
роботодавців (за участі генерального директора ФРУ
Руслана Іллічова). У цьому ж форматі пройшли обговорення вже вузькоспеціалізованих питань вітчизня-

ХРОНІКА ПОДІЙ

ного АПК, організовані німецькою компанією «A3
Tech», вітчизняними «Сварог Вест Груп» та «Агроресурс», а також профільні семінари за участю експертів міжнародного рівня.
Майбутні випускники шкіл під час виставки отримали можливість вибрати для себе найбільш підходящий
вищий навчальний заклад. На «AGROEXPO-2015»
працював Всеукраїнський освітній ярмарок, де свої
наукові потужності показали 25 ВНЗ.
Окремим блоком в рамках «AGROEXPO-2015»
пройшов культурно-розважальний захід «Покровський ярмарок» з міні-експозиціями районів, конкурсами, частуваннями, виступами творчих колективів та
товарами майстрів декоративно-ужиткового мистецтва з усіх куточків України.
Нагадаємо, що торік в агропромисловій виставці
«AGROEXPO» взяли участь 364 компанії, експозиції
яких зайняли сумарну площу 39 000 м². Загальна кількість відвідувачів за три дні виставки склала більше
18 тисяч осіб. З продукцією провідних вітчизняних та
іноземних брендів ознайомилися аграрії з усіх куточків України, а також гості з держав Східної та Західної
Європи.
№ 4 (045) 2015
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Система «PROZORRO» у Кіровограді
На базі Кіровоградської регіональної
торгово-промислової палати
5 жовтня 2015 року відбувся семінар
з впровадження системи електронних
державних закупівель.
Учасникам семінару – представникам облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів та керівникам підприємств – проектний менеджер реформи державних закупівель Національної ради реформ Кристина
Гуцалова презентувала систему електронних державних
закупівель «PROZORRO».
Система уже працює, її тестовий запуск відбувся ще
минулого року. Основна мета системи – забезпечення прозорості процесу державних закупівель, підвищення довіри бізнесу та боротьба з корупцією. Перші закупівлі через
«PROZORRO» вже провели Міністерство юстиції України, Міністерство оборони України, Державне управління
справами, «Енергоатом» та інші державні органи і компанії. В усіх торгах, що відбулися, економія склала очікувані
10-20% від початкової ціни.
«Створення реальної конкуренції в сегменті державних
закупівель, бюджет яких складає біля 200 млрд. грн. на рік, є
нагальною потребою української економіки», – підкреслила Кристина Гуцалова.
Щороку через корупційну складову і неефективно орга-

нізований сам процес торгів, як зауважила далі проектний
менеджер, загальна сума державних закупівель втрачає по
10%. Запровадження електронної системи торгів унеможливить застосування корупційних схем завдяки низці
факторів. Так, одним із ключових принципів є «всі бачать
все» – повна інформація про умови закупівлі доступна всім
учасникам, громадськості та контролюючим органам. Імена
учасників стають відомі лише після завершення аукціону.
На відповідність якісним та іншим кваліфікаційним вимогам перевіряються пропозиції лише переможців, що унеможливлює відсіювання учасників до проведення аукціону.
Переможець, який не підтвердив своєї пропозиції, дискваліфікується, а статус переможця переходить до учасника,
який надав наступну кращу пропозицію. Навіть наявність
прямого контакту продавців та покупців не може вплинути
на результат аукціону.
Учасники семінару мали змогу поспілкуватися також і
з представниками електронних торговельних майданчиків,
що ввійшли до складу системи «PROZORRO».

Зустріч з колегами з Шарджи
24 листопада 2015 року відбулася офіційна зустріч
президента Кіровоградської РТПП Ірини Саєнко та Координатора по відносинам з країнами СНД Торгово-промислової палати емірату Шарджа пана Хасіма Іси Аль Мутави.
Під час заходу іноземному партнеру були представлені
інвестиційні можливості та проекти Кіровоградської області, обговорені потенційні напрямки співпраці між регіонами, де особливу увагу було приділено співробітництву
у сферах сільського господарства та харчової переробки.
Також у ході зустрічі було презентовано смачну продукцію компаній-членів КРТПП ТОВ «Три Стар»
(ТМ Золотий вік) та інноваційні технології, спеціально
розроблені для посушливого клімату, від ТОВ «ТераветУкраїна» (ТМ Максимарин).
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Вивчаємо азійський
ринок в ОАЄ

Сьогодні необхідність диверсифікації ринків є не просто важливим,
а першочерговим завданням українських товаровиробників.
Особливо привабливим в цьому
питанні є азійський ринок. Адже вітчизняні товари є якісними та достатньо адаптованими до традицій
споживання східних країн.
Щоб допомогти бізнесу Кіровоградської області та налагодити
нові контакти президент Кіровоградської регіональної торговопромислової палати здійснила діловий візит до Об’єднаних Арабських
Еміратів, у рамках якого відвідала
Міжнародну будівельну виставку
«The Big 5».

Дана виставка є однією з найпотужніших спеціалізованих заходів
будівельного профілю у Східному
регіоні. Цього року вона проходила
23-26 листопада 2015 року та зібрала
більше 3 000 експонентів з 63 країн
світу.
Вони презентують свою продукцію, розробки та інновації за цілою
низкою напрямків, зокрема «швидкомонтовані будівлі», «бетонні та
супутні товари», «будівельні інструменти», «металеві та алюмінієві вироби», «ліфти та ескалатори»,

«електричні системи», «системи
кондиціонування», «вікна та двері»,
«ванні кімнати та кухні» тощо.
Формат заходу передбачає проведення 75 безкоштовних семінарів для
всіх бажаючих. Тому “The Big 5” - це
не тільки ефективний майданчик для
налагодження співпраці із закордонними партнерами, а й місце презентування новинок, світових трендів та
обміну досвідом у будівельній галузі.
Більш детально про виставку можна ознайомитись на сайті
https://www.thebig5.ae/
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Презентація

«Купуй Кіровоградське» у Запоріжжі
8 жовтня 2015 року у Запоріжжі відбувся П’ятий форум, присвячений проблемним
питанням аграрної сфери, «АгроІнвест» та Перший виставковий форум національних
товарів та послуг «Українське – це якісне».
Заходи проходили у виставковому центрі «Козак-Палац» в рамках демонстрації здобутків агропромислової
сфери Запорізької області та інших регіонів України під час
XIV спеціалізованої виставки «АгроТехСервіс-2015».
Організатором заходів виступила Запорізька торговопромислова палата.
У роботі форуму взяли участь представники Міністерства аграрної політики та продовольства України, Торгово-промислової палати України, Канадсько-української
торгової палати, Запорізької ТПП, Кіровоградської РТПП,
проектів USAID, GIZ, ЄС/ПРООН, органів державної влади Запорізької області, місцевого бізнесу.
Особливу увагу було приділено питанням землекористування – законодавчим ініціативам у цій сфері, правовим
колізіям, проблемам надання в користування земель сільськогосподарського призначення.
Окремою темою став пошук нових ринків збуту сільськогосподарської продукції та налагодження партнерських
зв’язків на ринку ЄС. Так, від проекту GIZ була презентована програма бізнес-стажування в Німеччині для керівників українських підприємств «Fit for Partnership with
Germany», від проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду» - переваги створення сільськогосподарських кооперативів.
В рамках заходу були представлені також проекти підтримки та популяризації місцевих товаровиробників. Серед
них яскраві результати показав проект «Купуй Кіровоградське», який на форумі презентувала начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків, виставок та реклами КРТПП
Олександра Ратушна.
На сьогодні подібні ініціативи діють у трьох областях
– Запорізькій, Львівській та Кіровоградській, однак саме в
нашому регіоні проект був покликаний не лише допомогти
продукції місцевих виробників потрапити на полиці магазинів, а й забезпечити доступні ціни для населення на соціально значущі групи товарів.
В цілому, форум «АгроІнвест» пройшов достатньо продуктивно та підтвердив репутацію ефективного майданчика
для презентації нових можливостей і обміну досвідом на
всеукраїнському рівні.
10
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ХРОНІКА ПОДІЙ

Міжнародна конференція
«Стратегічні напрями реформи
державних закупівель в Україні»
27 листопада 2015 року у м. Києві
відбулася Міжнародна конференція на
тему: «Стратегічні напрями реформи
державних закупівель в Україні вимір ЄС, останні зрушення та основні
виклики». Конференцію організовано
учасниками проекту ЄС «Гармонізація
системи державних закупівель в
Україні зі стандартами ЄС» у співпраці з
Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України.
Конференція об’єднала міжнародних та українських фахівців для проведення аналізу поточної ситуації у сфері державних закупівель в Україні та визначення завдань, які потребуватимуть виконання у процесі реформування системи
впродовж кількох наступних років.
Відкриття заходу відбулося за участю Посла Європейського Союзу в Україні Яна Томбінські та заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максима
Нефьодова.
Під час конференції виступили представники Європейської комісії, Програми підтримки вдосконалення
врядування та менеджменту (SIGMA – спільна ініціатива
ОЕСР та ЄС), CrownAgentsLtd., британської компанії-виконавця проекту, Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, Рахункової палати України, державного
підприємства «Держзовнішторгвидав України», проекту «Prozorro», «TransparencyInternational Україна»,
міжнародні експерти та експерти проекту.
Учасники конференції обговорили стратегію державних
закупівель (Дорожню карту) та ключові аспекти реформи,
у тому числі: новітнє та майбутнє законодавство, розвиток
системи електронних закупівель, впровадження Єдиного
закупівельного словника ЄС, створення Централізованої
закупівельної організації, а також питання, пов’язані з підвищенням ефективності державних закупівель, навчанням та
професіоналізацією у цій сфері.
Від Кіровоградської РТПП у конференції взяла участь
Людмила Солонар – начальник навчального центру.
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Державні закупівлі – семінар у КРТПП
Верховна Рада України ухвалила Закон України «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».
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 бізнесу в процедурах закупівлі, приведення системи державних закупівель до міжнародних стандартів. Тим самим скасовано норму щодо
обов’язкового підтвердження у письмовій формі інформації, поданої не у формі електронних документів відповідно до законів України «Про електронні документи
та електронний документообіг» і «Про електронний
цифровий підпис». Додано норму щодо обов’язкового
оприлюднення на веб-порталі протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), змін та
роз’яснень до запиту цінових пропозицій тощо.
Ці та інші актуальні питання були розглянуті під
час проведення ряду семінарів на базі Кіровоградської
РТПП. У семінарах взяли участь представники органів

виконавчої влади, місцевого самоврядування, закладів
освіти та охорони здоров’я. Під час занять слухачі отримали знання та практичні навички щодо проведення
процедур відкритих торгів, запитів цінових пропозицій,
переговорної процедури закупівлі, електронних закупівель у системі «ProZorro».

Сприяти зайнятості учасників АТО
В рамках Всеукраїнської декади зайнятості учасників
АТО та осіб з інвалідністю 8 грудня 2015 року в Кіровоградському обласному центрі зайнятості відбулось спеціалізоване засідання Центру надання в області допомоги
учасникам АТО, в якому взяв участь і представник Кіровоградської РТПП.
Учасники засідання обговорили стан справ, проблемні
питання та шляхи їх вирішення. Особливу тривогу викликає зменшення вакансій та низький рівень зарплати.
В результаті обговорення була підготовлена низка
пропозицій щодо змін в законодавстві. Прозвучала навіть
пропозиція, щоб, враховуючи наявність у м. Кіровограді
значних вільних виробничих площ, евакуювати сюди деякі непрацюючі підприємства із зони АТО, створити нові
робочі місця та працевлаштовувати туди і мобілізованих
військовослужбовців, і внутрішньо переміщених осіб.
Домовились також створити робочу комісію, що буде
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допомагати вирішувати питання працевлаштування та
соціальної адаптації конкретно кожному демобілізованому.
Кіровоградська РТПП, в рамках підписаної угоди про
співробітництво з обласним центром зайнятості, готова
й надалі всіляко сприяти у наданні комплексу соціальних
заходів для учасників АТО.

ХРОНІКА ПОДІЙ

Фінал Кіровоградського бізнес-турніру

«Стратегія фірми – 2015»
Всеукраїнський бізнес-турнір для школярів «Стратегія фірми», що був успішно
проведений Компанією Інтелектуальних Технологій у 2014 і 2015 рр. спільно з
Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана,
Coca-Cola, KPMG, поклав початок регіональним змаганням Кіровоградської молоді
у бізнес-симуляції ViAL+.
Першими стали кіровоградці: для участі в дистанційному бізнес-турнірі для учнів 8-11 класів м. Кіровоград
зареєструвалося 215 школярів з цього промислового й
культурного центру Центральної України. Організаторами цього заходу виступили Компанія Інтелектуальних
Технологій, управління освіти Кіровоградської міської
ради (начальник управління Л.Д. Костенко), центр методичної та соціально-психологічної служби. Спонсорська
й організаційна підтримка була надана Кіровоградською
регіональною торгово-промисловою палатою та особисто її президентом І.А. Саєнко.
Найбільше майбутніх перспективних економістів і підприємців, що не побоялися проявити свої ділові таланти,
виявилося у НВК №34, НВО № 32, Кіровоградській гімназії нових технологій навчання, НВК «Кіровоградський
Колегіум», ЗОШ № 4, НВО Школа-ліцей №19, НВО №
16, педагогічному ліцею, ГНТН, ЗОШ № 22, Вікторії–П.
29 вересня 2015 року розпочався онлайн-етап змагання. Учасники турніру активно просували створені
ними віртуальні кампанії на ринку симулятора, вивчали
закони бізнесу й економіки, наочно знайомилися з виробничою сферою, яка може стати професійним середовищем багатьох із них. Адже одне із стратегічних завдань такого бізнес-змагання – допомога молоді в особистісному
самовизначенні та правильному виборі майбутнього фаху.
30 жовтня 2015 року до НВО № 8 були запрошені переможці І етапу.
Володін Олексій Сергійович – Педагогічний ліцей
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
Гусак Владислава Олександрівна – Комунальний
заклад «Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 34 – економіко-правовий ліцей
«Сучасник» – ДЮЦ» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
Євчик Володимир Васильович – Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Завітренко Дарія Олександрівна – НВК Кіровоградський колегіум – спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
Котов Денис Ігорович – Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 4 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
Ліщенко Олександр Валерійович – Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – позашкільний центр»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
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Мартиненко Марина Ігорівна – Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів № 34 – економіко-правовий ліцей
«Сучасник» – ДЮЦ» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
Микитенко Вероніка Олегівна – Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – позашкільний центр»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
Михайлов Олександр Вікторович – Гімназія нових
технологій навчання Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
Михальська Анастасія Орестівна – Комунальний
заклад «Навчально-виховний заклад І-ІІІ ступенів № 16 –
дитячий юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
Музиченко Дмитро Вікторович – Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 22 Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області
Солод Діана Русланівна – Комунальний заклад «Навчально-виховний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий
юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області
Федоренко Дар’я Ігорівна – Гімназія нових технологій навчання Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
Цигульська Ольга Віталіївна – НВК «Кіровоградський колегіум-спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ
ступенів-дошкільний навчальний заклад-центр естетичного виховання» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
Шило Олександр Олегович – Комунальний заклад
«Навчально-виховне об’єднання № 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – позашкільний
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центр «Школа мистецтв» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області
Яротник Ярослав Сергійович – Гімназія № 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області.
30-31 жовтня 2015 року молоді бізнесмени, чиї віртуальні підприємства досягли найкращих показників за
комплексним рейтингом ViAL+, зустрічалися в очному
фіналі та боролися не лише за першість, а й за цінні призи
від організаторів турніру. Слід відмітити гостинність господарів (НВО № 8) та високий рівень організації заходу.
Атмосфера ділового спілкування учасників, інтелектуальних можливостей, інтрига визначення учасників-переможців тривала два дні роботи. Всі учасники були гідними, але останній, очний, 25-й період бізнес-гри визначив
переможців. Перше місце з найкращими показниками
фірми здобув учень педагогічного ліцею – Володін Олексій Сергійович, конкуренцію лідеру склали – Котов
Денис Ігорович, учень ЗОШ № 4 (ІІ місце) та Ліщенко
Олександр Валерійович, учень НВО № 19 (ІІІ місце). Ці
учні стануть учасниками Всеукраїнського бізнес-турніру
для школярів «Стратегія фірми – 2016». Для інших учасників теж є шанс попасти до фінального етапу турніру,
потрібно пройти заочний відбірковий етап (з таким досвідом шанси досить високі).
31 жовтня 2015 року всім учасникам очного етапу
турніру особисто Вiталiй Паздрiй, координатор ІІІ Всеукраїнського бізнес-турніру «Стратегія фірми-2016» та
начальник управління освіти Кіровоградської міської ради
Лариса Костенко вручили сертифікати учасників турніру.
Грамоти та цінні подарунки отримали переможці від спонсорів та співорганізаторів Кіровоградської регіональної
торгово-промисловою палати, зокрема її президента Ірини Саєнко. Тож бажаємо перемоги на Всеукраїнському
етапі нашим фіналістам і висловлюємо сподівання на подальшу співпрацю з організаторами конкурсу.

ХРОНІКА ПОДІЙ

Кіровоградська торгово-промислова палата, Кіровоградський
обласний художній музей оголошують про початок проведення
конкурсу «Зцілююча сила мистецтва»
29 грудня 2015 року у Кіровоградській торговопромисловій палаті були підведені підсумки Конкурсу
«Зцілююча сила мистецтва»

Нагадуємо Умови проведення
конкурсу

Загальні положення
Конкурс проводиться Кіровоградською торговопромисловою палатою та Кіровоградським обласним
художнім музеєм для створення експозиції та оформлення
приміщення Кіровоградської дитячої обласної лікарні.
Мета конкурсу
Метою конкурсу є залучення різних категорій
обдарованих дітей, учнівської молоді, дорослих до
активної творчої роботи, відображення в мистецьких
роботах позитивного образу дитинства, створення
життєстверджуючих робіт, спрямованих на відтворення
добра.
Порядок проведення конкурсу
До участі у конкурсі запрошуються:
• учні художніх шкіл, шкіл естетичного виховання,
вихованці гуртків образотворчого мистецтва,
інших навчально-виховних закладів;
• студенти вищих навчальних закладів мистецького
спрямування;
• художники – члени Національної спілки
художників України, художники-аматори;
• майстри декоративно-ужиткового мистецтва;
• фотохудожники – члени Національної спілки
фотохудожників України, фотохудожникиаматори.
Для участі у конкурсі рекомендовано подавати твори,
виконані у різноманітних графічних техніках, у мішаній,
авторській техніках, комп’ютерної графіки, фотороботи.
Роботи повинні відповідати подальшому оформленню їх
в рами під скло. Для фоторобіт та комп’ютерної графіки
можлива подача робіт в електронному вигляді.
Участь у конкурсі виключно індивідуальна.

Розмір конкурсних робіт - формат А-2 (40х60 см).
Оформлення 200 робіт переможців здійснюється
співорганізатором конкурсу – Кіровоградською торговопромисловою палатою та розміщуються для створення
експозиції в фойє Кіровоградської дитячої обласної лікарні.
Роботи передаються Оргкомітету не пізніше 10 грудня
2015 року на адресу: м. Кіровоград, вул. Преображенська,
79-А, Кіровоградська торгово-промислова палата.
До роботи додається інформація, в якій зазначаються:
ПІБ автора (повністю), вік, назва роботи, рік виконання
роботи, техніка виконання, розміри, назва навчального
закладу або ВНЗ, клас або курс, домашня адреса,
контактні телефони, електронна адреса.
Критерії та система оцінювання робіт, визначення
переможців конкурсу
Роботи оцінюються за наступними критеріями:
• відповідність темі конкурсу;
• відповідність принципу арт-терапії;
• створення позитивного настрою;
• створення позитивного образу дитинства;
• оригінальність ідеї;
• технічна майстерність.
Журі визначає 200 робіт переможців конкурсу, які будуть
оформлені та виставлені для постійного експонування в
Кіровоградській дитячій обласній лікарні.
Визначення переможців конкурсу здійснюється шляхом
голосування членів журі.
Для кожної категорії учасників визначаються кращі твори,
що займають І, ІІ та ІІІ місця, автори яких отримують цінні
призи.
Відзначення учасників
Призовий фонд конкурсу забезпечується
Кіровоградською торгово-промисловою палатою.
Відзначення переможців конкурсу проводиться в
урочистій обстановці в день відкриття виставки робіт
переможців конкурсу у Кіровоградській дитячій обласній
лікарні. Про час відкриття виставки буде повідомлено
додатково.
№ 4 (045) 2015
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Кращі традиції в будівництві.
Компанія «Євро-Комплекс» – це
підприємство, яке динамічно розвивається та
за дванадцять років успішної роботи зайняло
гідне місце в ремонтно-будівельній сфері
міста Кіровограда та Кіровоградської області.
А починалось все з малого.... Тепер у нашій компанії працюють висококваліфіковані фахівці, які, як ніхто
інші, розуміють та задовольняють побажання клієнтів.
Ми допомагаємо зробити будинок гарнішим, теплішим,
а головне – безпечнішим.
Маючи власне виробництво в Кіровограді, ми виготовляємо броньовані двері, розпашні та відкотні ворота, паркани, а також пропонуємо повний комплекс
послуг, пов’язаних з автоматизацією воріт, ролетів,
монтажем шлагбаумів. Ми є офіційними представниками великих міжнародних компаній, таких як «Alutech»
та «Hörmann». Наша компанія пропонує послуги,
пов’язані з металопластиковими та алюмінієвими конструкціями, фасадним склом, встановленням офісних
та сантехнічних перегородок, монтажем алюмінієвих
поручнів та захисних ролетів, комплексним ремонтом
балконів та лоджій.
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ЗНАЙОМТЕСЬ
ВХІДНІ ДВЕРІ
Величезною перевагою дверей
нашого виробництва є те, що виробництво розташоване в Кіровограді, і ми можемо виготовити двері будь-якого розміру, оснастити
двері будь-якими замками і обробити будь-яким видом обробки. Наші
двері – це золота середина між китайськими неякісними дверима і
дорогими дверима відомих брендів.
Конструкція дверей :
Коробка дверей виготовляється
з профільної труби 60*40*3 + другий контур ущільнення 60*40 або
20*20 (в залежності від обробки).
Полотно дверей – з профільної
труби 40*20. Полотно посилено
вертикальним ребром жорсткості.
Фасадний лист: 2 мм або 3 мм. Тильний лист: 1,5 мм або 2 мм. На двері
встановлюються петлі на кульках.
Порожнина полотна заповнена
пінопластом 40 мм, що поліпшує
збереження тепла та звукозахист. У
стандартному виконанні двері обладнуються двома замками: KALE
252 (серцевина ключ/вертушка)
+ KALE 275 RL 5 (сейфовий). Так
само ви можете на свої двері замовити будь-який вид оздоблення.
Виготовлення броньованих дверей з декоративним оздобленням –
наша основна спеціалізація. Наші
консультанти завжди зможуть допомогти вам вибрати саме той вид
оздоблення, який підходить вам.
Броньовані двері, виготовлені нашими фахівцями, мають такі техніко-експлуатаційні параметри:
•
•
•
•
•
•
•

висока корозійна стійкість;
підвищена опірність до витискування;
жорсткість конструкції;
надійність системи замикання;
естетичний зовнішній вигляд;
екологічна безпека;
підвищені теплозберігаючі та
шумоізолюючі властивості;

Ворота від компанії
«Євро-Комплекс»
Паркан і ворота є невід’ємною
частиною будь-якої будівлі. Ворота, насамперед, є запорукою безпеки. Однак, вони можуть виконувати не лише захисну функцію, а й
служити доповненням до зовнішнього вигляду будівлі, ефектно підкреслюючи дизайн фасаду. Ворота
можна класифікувати за кількома
основними типами: відкотні ворота, розпашні ворота, секційні
гаражні ворота, секційні промислові ворота. Керування всіма типами воріт може здійснюватися як
в ручному, так і в автоматичному
режимі. Безумовно, автоматичні
ворота характеризуються більшою
функціональністю та простотою
використання.
Ми пропонуємо повний комп-

лекс послуг з проектування, виготовлення, монтажу та обслуговування будь-яких видів воріт у
Кіровограді та Кіровоградській
області – починаючи від найпростіших і закінчуючи складними
промисловими воротами. Якщо у
вас виникли питання, ви завжди можете звернутися за консультацією
до наших менеджерів за тел. 0663000-555 або http://evrokomplex.
com.ua
У переддень Новорічних та
Різдвяних свят ми хотіли б сердечно привітати всіх і побажати миру,
любові та злагоди, щастя і процвітання. Здійснення усіх ваших мрій
і сподівань. Гарного святкового настрою та бадьорості в душі. Тільки
добра і щирості у стосунках. Нехай
усі ваші починання і задуми завжди
увінчуються успіхом!

І з нагоди свят ми даруємо нашим клієнтам
знижку у розмірі 5% на всі товари і послуги.
Поспішайте, знижка діє до 31 січня 2016 року.
Чекаємо всіх в гості за адресою,
вул. В. Терешкової, 174 .
Усіх вам благ!
№ 4 (045) 2015
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Начальник управління правової роботи
Головного управління ДФС
у Кіровоградській області

Змеул Євгеній Олександрович
Органи Державної фіскальної
служби під час здійснення своїх функцій та завдань значне місце приділяють реалізації і захисту прав людини.
Відповідно до Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь
і гідність, недоторканість і безпека
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і
спрямованість діяльності держави,
а тому їх забезпечення є головним
обов’язком державних органів.

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи, є рівними перед
законом, їх права є невідчужуваними
та непорушними. Так серед величезного загалу прав людини існують і її
права як платника податків та зборів
(обов’язкових платежів).
Законодавством України встановлено, що платники податків, фізичні
особи – підприємці та юридичні особи мають невід’ємне право на захист
своїх прав та законних інтересів.

Звернення громадян
Звернення фізичних та юридичних осіб для захисту своїх прав до
органів Державної фіскальної служби
здійснюються в межах Податкового
кодексу України (далі – Кодекс), Кодексу адміністративного судочинства
України, Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 року №2657ХІІ, Закону України від 02.10.1996
року «Про звернення громадян»
№393/96-ВР та Закону України «Про
доступ до публічної інформації» від
13.01.2011 року №2939-VІ.
Відповідно до статті 5 Закону
України «Про інформацію» кожен
має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання,
використання, поширення, зберіган-

ня та захисту інформації, необхідної
для реалізації свої прав, свобод і законних інтересів. Держава гарантує
всім суб’єктам інформаційних відносин рівні права і можливості доступу
до інформації.
Закон України «Про звернення
громадян» визначає право громадян
України звернутися до органів державної влади із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються
їх статутної діяльності, заявою або
клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та
особистих прав і законних інтересів
та скаргою про їх порушення.
Так, згідно з Законом України
«Про звернення громадян» від

02.10.1996 року №393/96-ВР скарги,
заяви, звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а
ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше
п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.
Якщо в місячний термін вирішити
порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу,
підприємства, установи, організації
або його заступник встановлюють
необхідний термін для його розгляду,
про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний
термін вирішення питань, порушених
у зверненні, не може перевищувати
сорока п’яти днів.

Захист прав платників передбачений
Податковим кодексом України
Інструментом захисту прав та інтересів платників податків є право
надання заперечень на акти перевірок контролюючих органів, закладене у Податковому кодексі України.
18
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Так, відповідно до Кодексу контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні та
фактичні перевірки платників податків. Результати перевірок оформлю-

ються у формі акта або довідки.
У разі незгоди платників податків
з висновками перевірки і даними, викладеними в акті перевірки, вони мають право подати свої заперечення

п р о п о д а тк и д ет а л ь н і ш е
до контролюючого органу, у порядку
визначеному п.86.7 ст.86 Податкового кодексу України.
Такі заперечення розглядаються
контролюючим органом протягом
п’яти робочих днів, що настають за
днем їх отримання. Платник податку
має право брати участь у розгляді заперечень, про що зазначає у запереченнях.
Також ще одним із механізмів реалізації прав платників податків на
захист своїх інтересів є оскарження
податкових повідомлень – рішень в
адміністративному порядку відповідно до статті 56 Кодексу.
Адміністративне оскарження –
це встановлений законодавством
порядок захисту порушених рішеннями контролюючих органів прав
та законних інтересів юридичних і
фізичних осіб, який здійснюється
шляхом подання письмової скарги
і передбачає обов’язок податкового
органу реагувати і приймати рішен-

ня по суті визначених у скарзі питань
у встановлені строки.
Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі протягом 10 календарних
днів, що настають за днем отримання платником податків податкового
повідомлення-рішення або іншого
рішення контролюючого органу, що
оскаржується.
При цьому платник податків має
право оскаржити в суді податкове
повідомлення – рішення або інше рішення контролюючого органу у будь
– який момент.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень здійснюється згідно з Кодексом адміністративного судочинства
України.
Рішення контролюючого органу,

оскаржене в судовому порядку, не
підлягає адміністративному оскарженню.
Оскарження податкового повідомлення-рішення або іншого рішення
ГУ ДФС у Кіровоградській області та
державних податкових інспекцій області здійснюється шляхом подання
позовної заяви до Кіровоградського
окружного адміністративного суду.
Підводячи підсумки, хочеться зазначити, що на сьогоднішній день,
одним із пріоритетних напрямків політики Державної фіскальної служби
є вдосконалення механізму взаємодії
між державою та платниками податків, метою якого є розвиток демократії задля досягнення європейських
стандартів, відкритості та прозорості влади.

Начальник управління правової роботи
Головного управління ДФС у Кіровоградській області
Змеул Євгеній Олександрович

Відбулося чергове засідання громадської ради
при гу дфс у кіровоградській області
29 грудня 2015 року відбулося
чергове засідання громадської ради,
на якому підводились підсумки роботи ради у році, що минає.
У своєму виступі в.о. начальника ГУ
ДФС в Кіровоградській області Т. Гавренкова зокрема відмітила:
«Завдяки співпраці з платниками
податків, громадськістю, органами

державної влади та місцевого самоврядування у поточному році ми очікуємо мобілізувати до державного та
місцевих бюджетів 3,6 млрд. гривень,
а це на 700 млн. гривень більше, ніж
надійшло у 2014 році.
За рахунок внесених змін до
Податкового та Бюджетного кодексів місцеві бюджети отримають

2,1 млрд. грн. надходжень, що на
232 млн. грн. більше, ніж у минулому році. Це незважаючи на те, що
25% податку з доходів фізичних осіб
перераховувалися до державного
бюджету.
Також всіма територіями області забезпечено виконання завдань,
затверджених місцевими Радами –
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додатково очікується забезпечити
близько 265 млн. грн.
У порівнянні з 2014 роком на
335 млн. грн. будуть збільшені надходження за єдиним соціальним внеском. Для забезпечення своєчасної
виплати пенсій у поточному році вже
спрямовано до бюджету 3,3 млрд.
гривень.
Слід відзначити позитивні результати нашої спільної роботи і з
надходженням до державного бюджету. Державний бюджет поповниться 1,5 млрд. грн. надходжень
– що є найбільшим досягненням за
останні роки. Це на третину або
500,0 млн. грн. більше ніж у попередньому році.
Зазначені надходження вдалося
забезпечити за рахунок добровільної
сплати податків. При цьому, лише з
податку на додану вартість переплата
з початку року зменшилась у 5 разів.
До речі, за рахунок введення
системи електронного адміністрування ПДВ на 32,0% забезпечено
зростання середньомісячних надходжень податку на додатку вартість,
які становлять 50,6 млн. грн., проти
38,3 млн. грн. у І півріччі поточного
року. При цьому, у грудні очікується
забезпечити рекордні надходження з
ПДВ у сумі 75,0 млн. грн.

Одним із позитивних моментів
поточного року я вважаю значне скорочення бюджетної заборгованості
з відшкодування податку на додану
вартість. Так, лише на сьогоднішній день заборгованість скорочена
вдвічі і складає 112,4 млн. грн., при
цьому у поточному році платниками
заявлено до відшкодування майже
800 млн. грн.
Оскільки наша область в основному є сільськогосподарською,
більш ніж третина платників ПДВ
(1398 або 34,3%) користувалися
пільгою, наданою державою. Протягом поточного року сільськогосподарськими підприємствами області
перераховано ПДВ на спеціальні
рахунки 1,8 млрд. грн., що в 3 рази
більше, ніж перераховано ПДВ до
загального фонду державного бюджету всіма платниками області
(558,0 млн. грн.).
Також зі скороченням переплат
до державного бюджету майже в 2
рази (на 234 млн. грн. і станом на
01.12.15 – 284 млн. грн.), більше ніж
на 11 млн. грн. відбулося скорочення
податкового боргу (291,1 млн. грн.).
Ми намагаємося бути зрозумілими, передбачуваними у кожному нашому кроці і кожному намірі,
спрямовуємо зусилля на подальше

забезпечення рівних конкурентних
умов, робимо все для того, щоб бізнес працював і добровільно та сумлінно сплачував податки. У 2015 році
на чверть скорочено кількість перевірок при одночасному збільшенні
надходжень до бюджету.
На ряду з добровільністю сплати
податків ми не забуваємо і про фіскальну функцію нашої служби. Так, у
цьому році 6,5 млн. грн. відшкодовано
до бюджету грошових коштів у всіх
кримінальних провадженнях, що в 2,2
рази більше, ніж в 2014 році. Із незаконного обігу вилучено підакцизних
товарів на загальну суму 21,3 млн. грн.
проти 13,1 млн. грн. у 2014 році.
ГУ ДФС у Кіровоградській області інформує, що наразі відбуваються структурні зміни у службі, а саме
скорочення чисельності працівників
на 25% та зменшення кількості органів фіскальної служби області на 50%.
Проведена оптимізація жодним чином
не вплине на якість надання адміністративних послуг платникам податків.
У кожному регіоні області продовжують функціонувати центри обслуговування платників (22 центри)».
У засіданні приймали участь голова громадської ради І.Волков і
президент Кіровоградської РТПП
І.Саєнко.

ДФС Кіровоградщини закликає
«Дідів Морозів», «Снігуроньок» та продавців
ялинок не забути сплатити податок на доходи!
У Головному управлінні ДФС у Кіровоградській області роз’яснюють,
що оподаткування винагороди Діда
Мороза і Снігуроньки та інших
казкових персонажів під час святкування Нового року і Різдвяних
свят здійснюється згідно з нормами
Податкового кодексу і залежить від
статусу цих громадян – здійснює діяльність як приватний підприємець,
працює за цивільним договором з іншими платниками податків чи надає
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п р о п о д а тк и д ет а л ь н і ш е
послуги без державної реєстрації самостійно.
У разі надання таких послуг у
межах підприємницької діяльності
податок сплачується в залежності від
обраної системи оподаткування.
Новорічні персонажі, які працюють на корпоративних вечірках,
дитячих святах, або беруть участь в
театралізованих виставах, що тривають напередодні і під час зимових
канікул, які організовані юридичними особами чи приватними підприємцями, отримають свій заробіток
за мінусом податку, оскільки згідно
з нормами розділу ІV Податкового
кодексу України «Податок на дохо-

ди фізичних осіб» податкові агенти (хто виплачує дохід) зобов’язані
утримати податок та перерахувати
його до бюджету. Також такі суми виплаченого доходу повинні зазначатися у формі №1ДФ за ознакою доходу
102.
У разі отримання доходів, які не
оподатковувалися при виплаті, всі
«казкові герої» казковими залишаються лише під час святкування, а
після свят зобов’язані завітати до податкової служби за місцем реєстрації
та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за
наслідками звітного податкового
року, а також сплатити до бюджету

податок з таких доходів за ставкою
15% та/або 20% в залежності від розміру доходу.
Слід зазначити, що продаж найпопулярнішого новорічного товару
серед населення – ялинок, оподатковується за такими ж правилами.
Податківці запрошують добровільно задекларувати свої доходи,
оскільки володіють інформацією про
здійснення такої діяльності деякими
громадянами з оголошень у мережі
Інтернет та інших ресурсів.
Консультації щодо правил оподаткування можна отримати у Центрах обслуговування платників податків.

Про граничний термін сплати ЄСВ
для «єдинщиків»
Порядок сплати єдиного внеску визначено Законом
України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» зі змінами та доповненнями
(далі – Закон).
Платниками єдиного внеску відповідно до Закону є,
зокрема, фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування.
Базою нарахування єдиного внеску для фізичних
осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, є суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої
Законом. При цьому, сума єдиного внеску не може бути
меншою за розмір мінімального страхового внеску.
Єдиний внесок для зазначених платників встановлюється у розмірі 34,7 відсотка.
Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену
систему оподаткування, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця,
що настає за кварталом, за який сплачується єдиний
внесок.
Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV, якщо у зобов’язанні
встановлений строк його виконання, то воно підлягає

виконанню у цей строк.
Таким чином, граничний термін сплати єдиного
внеску фізичними особами – підприємцями, які обрали
спрощену систему оподаткування, – 19 число місяця,
що настає за кварталом, за який сплачується єдиний
внесок.
У разі, якщо останній день сплати єдиного внеску
припадає на вихідний, святковий день чи інший неробочий день, то останнім днем таких строків сплати
єдиного внеску вважається перший робочий день, що
настає за вихідним або святковим днем.
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Про соціальний діалог
на ринку праці
У процесі реалізації громадянами конституційного права на працю держава створює умови
для повного здійснення такого права, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду діяльності. Держава захищає право кожної особи від незаконного звільнення, дискримінації у
сфері зайнятості, необгрунтованої відмови у найманні на роботу. Забезпечення вказаних прав і
гарантій здійснюється заходами державного регулювання зайнятості, формуванням і реалізацією політики у сфері зайнятості населення. Провідна роль у даному процесі належить профспілкам, роботодавцям, їхнім організаціям та об’єднанням організацій.
Організації роботодавців, які утворюються і діють відповідно до Закону
України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», згідно зі статтею 22 цього
Закону беруть участь у спільних консультаціях з профспілками та органами
державної влади, органів місцевого
самоврядування – під час розроблення
програм зайнятості. Статтею 50 Закону України «Про зайнятість населення» визначені зобов’язання та права
роботодавців, права організацій роботодавців при забезпеченні зайнятості
населення.
Нормами Закону України «Про
професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності» встановлено, що профспілки у забезпеченні зайнятості, зокрема, мають право брати участь і проводити консультації з питань залучення
і використання в Україні іноземної робочої сили.
Узгодження дій між роботодавцями, профспілками, органами держав22
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ної влади в процесі формування і реалізації політки зайнятості здійснюється у
форматі соціального діалогу. Згідно з
Законом України «Про соціальний діалог в Україні» соціальним діалогом є
процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень
сторонами соціального діалогу, які
представляють інтереси працівників,
роботодавців, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації
державної соціальної та економічної
політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.
Соціальний діалог здійснюється
на локальному, галузевому, територіальному та національному рівнях. На
локальному рівні (рівні підприємства)
у сфері зайнятості соціальний діалог,
насамперед, забезпечується регулюванням у колективному договорі показників масового вивільнення працівників, заходів запобігання, мінімізації

негативних проявів такого явища. На
територіальному рівні (району, міста
обласного значення) організації роботодавців задіяні у діяльності спеціальних комісій для вжиття заходів щодо
запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення
працівників, комісій при базових центрах зайнятості з питань одноразової
виплати допомоги по безробіттю для
організації підприємницької діяльності. На рівні області організації роботодавців беруть участь у формуванні та
діяльності тристоронньої соціальноекономічної ради (діючий склад ради
затверджено розпорядженням голови
обласної державної адміністрації від
09.10.2015 № 406-р), координаційного комітету сприяння зайнятості населення.
Правовим підгрунтям утворення
координаційного комітету є постанова Ради Міністрів Української РСР від
21.12.1990 № 381 «Про створення
державної служби зайнятості в Україн-

і н ф о р м у є с л у ж б а з а й н я т о ст і
ській РСР». Пунктом 20 цієї постанови визнано доцільним для підготовки
погоджених рішень по здійсненню політики зайнятості створити комітети,
які працюють у взаємодії з державною
службою зайнятості. Відповідно до
пункту 10 рішення виконавчого комітету Кіровоградської обласної ради народних депутатів від 21.01.1991 № 15
«Про створення центрів зайнятості в
області» створено обласний координаційний комітет сприяння зайнятості
населення та затверджено його склад.
На даний момент обласний координаційний комітет у своїй роботі керується Законом України «Про зайнятість
населення», Положенням про Кіровоградський обласний координаційний комітет сприяння зайнятості населення, схваленим на його засіданні
25.03.2004. Склад комітету затверджено розпорядженням голови обласної
державної адміністрації від 18.03.2015
№ 109-р (входять по 5 представників
від органів влади, профспілок та роботодавців).
Комітет задіяний у розробці обласної програми зайнятості населення,
розгляді шляхів її реалізації, вирішенні
питань легального застосування найманої праці, інших аспектах забезпечення політики зайнятості. Новим
напрямом роботи комітету має бути
затвердження тривалості виплати
компенсації витрат роботодавця, який
працевлаштував внутрішньо переміщену особу, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
08.09.2015 № 696 (детальна інформація про компенсацію надрукована в
попередньому номері журналу та розміщена в рубриці «Сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб»,
утвореній на Інтернет-сторінці палати
(«Законодавство» – «Державна служба зайнятості»)).
Відповідно до статті 4 Закону
України «Про соціальний діалог в
Україні» для участі у діяльності тристоронніх органів соціального діалогу
склад суб’єктів сторони роботодавців
визначається за критеріями репрезентативності (оцінка відповідності

критеріям в області проводиться відділенням Національної служби посередництва і примирення). Таким критеріям на рівні області відповідають 2
об’єднання – Кіровоградське обласне
об’єднання організацій роботодавців
(голова правління Штутман Павло Леонідович, генеральний директор Саінсус Олександр Дмитрович, до складу
об’єднання входять 12 обласних організацій роботодавців), Кіровоградське
обласне об’єднання організацій роботодавців “Співробітництво” (голова
Бахмач Євгеній Степанович, виконавчий директор Бедзай Сергій Андрійович, до складу об’єднання входять 3 обласні організації роботодавців).
У вирішенні питань зайнятості з
цими об’єднаннями співпрацює обласний центр зайнятості. Зміст такої
взаємодії полягає, зокрема, в наданні
інформації про зміни у законодавстві
про зайнятість населення, залученні
представників об’єднань до заходів,
які проводяться в інформаційно-консультаційному центрі обласного центру зайнятості. Так, нещодавно було
проведено круглий стіл з обговорення
питань співпраці центрів зайнятості та
роботодавців сфери сільського господарства та за його результатами семінар для роботодавців у форматі кадрового клубу для с/г товаровиробників.
У засіданні круглого столу взяли участь
голова Кіровоградської обласної організації роботодавців АПК (входить до
складу Кіровоградського обласного
об’єднання організацій роботодавців)
Сергатий Олександр Михайлович,
представники Асоціації фермерів та
приватних землевласників області, об-

ласної профспілкової організації працівників АПК.
Окрім організацій роботодавців
центри зайнятості співпрацюють також з обласними організаціями підприємців, які активну участь беруть у
діяльності консалтингових центрів.
Налагодженою є співпраця обласного центру зайнятості з регіональною торгово-промисловою палатою.
Тривалий час на Інтернет-сторінці та
у журналі палати публікуються матеріали з питань додержання роботодавцями законодавства про зайнятість
населення, роботодавцям - членам
палати надсилається інформація про
зміни у законодавстві та оглядові листи
з певних правових напрямків. Для працівників кадрових служб роботодавців
проводяться семінари, у тому числі засобами Інтернет-зв’язку, що дозволяє
кадровикам у приміщеннях районних
центрів зайнятості отримувати інформацію від працівників обласних державних установ.
Обласний центр зайнятості зацікавлений також у співпраці з іншими
(крім перелічених) організаціями, що
представляють спільні інтереси роботодавців, підприємців, фермерів.
Представники таких організацій мають можливість звертатися до обласного центру зайнятості безпосередньо (адреса м. Кіровоград, вул.
Василини, 12), в телефонному режимі
(номер приймальні: 24-55-75) або
шляхом спілкування через сторінку
соціальної мережі Facebook (адреса –
www.facebook.com/kocz.gov.ua).
Заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості
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Січень
12-15

“Heimtextil 2016”
Міжнародна виставка домашнього текстилю та тканин для оформлення інтер’єру.
м. Франкфурт, Німеччина.

13-15

“INTERNEPCON JAPAN 2016»
Міжнародна виставка проектування, виробництва і розробок в електронній промисловості в
Японії.
м. Токіо, Японія.

15-24

“GW Berlin Зелений Тиждень 2016”
Міжнародна торгова виставка харчової промисловості, садівництва, сільського та лісового
господарства.
м. Берлін, Німеччина.

17-20

“STEELFAB 2016”
Міжнародна виставка металообробного обладнання, машинобудування, верстатобудування.
Шарджа, ОАЕ.

20-21

“Nuclear Power Asia 2016”
Міжнародна конференція з атомної енергетики Азії.
м. Джакарта, Індонезія.

19-22

“NAHB International Builders’ Show”
Міжнародна виставка будівельної галузі по будівельним матеріалам та технологіям будівництва
будинків котеджного типу.
м. Лас-Вегас, США.

23-27

“Sigep 2016”
Міжнародна виставка обладнання для кондитерських виробів, хлібопекарень, виробництво
морозива та солодощів.
м. Ріміні, Італія.

26-29

“Aquatherm Vienna 2016”
Міжнародна виставка опалення, кондиціювання , сантехніки, дизайну ванн та відновлюваних
джерел енергії.
м. Відень, Австрія.

29.01-1.02

“HOMI - Il Nuovo Grande MACEF 2016”
Міжнародна виставка товарів та дизайнерських рішень для облаштування будинку.
м. Мілан, Італія.
Лютий
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2-5

“World of Concrete – 2016”
Міжнародна виставка будівельної галузі по бетону, устаткування виробництва бетонних виробів,
застосування та демонтаж бетонних виробів, застосування та демонтаж бетонних виробів в
багатоповерховому та промисловому будівництві.
м. Лас-Вегас, США.

3-6

“Fieragricola 2016”
Міжнародна виставка машин, послуг, продукції для сільського господарства і тваринництва.
м. Верона, Італія.

9-12

“Integrated Systems Europe 2016”
Міжнародна виставка комп’ютерних систем, ТВ - радіо систем, а також інформаційні технології.
м. Амстердам, Нідерланди.

10-12

«Зернові технології 2016»
Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза» міжнародна виставка інноваційних рішень в зерновому
господарстві.
м. Київ, Україна.
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14-18

“FIMA AGRICOLA 2016”
Міжнародна виставка обладнання для агропромислового комплексу.
м. Сагагоса, Іспанія.

21-27

“Кувейт – серце світової торгівлі”
Міжнародна торгівельна виставка.
м. Ель-Кувейт (Держава Кувейт).

23-25

“Промисловий холод 2016”
Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза», спеціалізована виставка технологій промислового холодопостачання “Промисловий холод 2016”. Промислове холодильне обладнання,
кондиціонування повітря і вентиляція, контрольно-вимірювальні прилади і автоматика, обладнання та аксесуари для монтажу, ремонту, експлуатації.
м. Київ, Україна.

23-25

“EuroCIS 2016”
Міжнародна спеціалізована виставка комунікаційних , інформаційних технологій, систем охорони і безпеки.
м. Дюссельдорф, Німечинна.

25-26

“IBAE - Indian Business Aviation Expo»
Міжнародна виставка авіаційної промисловості.
м. Нью-Делі, Індія.

27.02-1.03

“Iran Enviro 2016”
Міжнародна виставка захисту навколишнього середовища, очищення стічних вод, чистої енергії
та зберігаючих технологій.
м. Тегеран, Іран.
Березень

1-3

“PROPAK VIETNAM 2016”
Міжнародна виставка технологій для харчової та пакувальної галузей.
м. Хошимін, В’єтнам.

2-4

“UzBuild 2016”
Міжнародна виставка будівництва та інтер’єру, опалення та вентиляції.
м. Ташкент, Узбекистан.

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 «Евро-комплекс»

Директор – Кравчук Микола Васильович
25014 м. Кіровоград, вул.В.Терешкової, 174
тел.: (0522) 56-56-85; (066) 300-05-55
E-mail: evro_kompleks@mail.ru
Комплекс послуг: металопластикові та алюмінієві
конструкції. Захисні ролети. Ремонт балконів та
лоджій. Броньовані двері, розпашні та відкатні
ворота, забори. Автоматизація воріт, шлагбаумів. Усі
види жалюзі. Гарантійне та післягарантійне сервісне
обслуговування.

ТОВ «Сідвелс»

Директор – Кодаченко Григорій Васильович
27500 м. Світловодськ, вул.Павлика Морозова,3
тел.: (05236) 3-40-53;
факс: (05236) 3-39-20;
E-mail: pavlovav@svk.net.ua
Кондитерські вироби, (ядро насіння соняшнику,
халва соняшникова в асортименті, білкова маса).
Пелети, брикети з лузги насіння соняшнику.
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Ми допоможемо Кіровоградщині
стати флагманом українського
сільгоспвиробництва
Степова перлина, житниця України, край хліборобів – так називають свій край кіровоградці, кохаючи
землю своїх пращурів. Природа щедро обдарувала Кіровоградщину, наділивши її найбільшим багатством –
унікальними родючими чорноземи, які дають можливість вирощувати високі врожаї. 2034,7 тис. га області

займають сільськогосподарські угіддя, які потребують
не лише працьовитих рук, але й нової сучасної техніки.
Про можливості придбання такої необхідної для аграріїв, якісної, надійної техніки і піде розмова з Ростиславом Масло, директором Кіровоградського регіонального управління ПриватБанку.

Чи можуть аграрії Кіровоградщини розраховувати на підтримку ПриватБанку у оновленні свого технічного парку?
Сільське господарство є однією з найважливіших
галузей економіки регіону, яка й формує обласний бюджет. 66% території Кіровоградській області відведено
під посівні площі. Однак однією з основних проблем
галузі залишається низький рівень забезпеченості
основними засобами. Для прикладу, за статистикою
тільки у 66% фермерів є трактори, у 39% – автомобілі,
у 28% – сівалки. Забезпеченість технікою галузі в цілому по Україні складає близько 75%, але це включаючи
вже давно фізично і морально застарілі одиниці. На
жаль, наші аграрії обмежені у коштах на закупівлю нової техніки. Складно виділити кругленьку суму з бізнесу, яку можна витратити на якісний посівний матеріал
чи добрива. Крім того, українські виробники сільськогосподарської техніки та обладнання не в змозі надати покупцеві продукцію того рівня, яку пропонують
іноземні фірми. Тому ми пропонуємо нашим клієнтам
найвигідніші умови придбання сучасної, якісної сільськогосподарської техніки, співпрацюючи з передовими українськими компаніями – ТОВ «Приват Лізинг»,
26
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яка здійснює забезпечення ринку високоякісною сільськогосподарською технікою таких світових марок, як
CLAAS, AMAZONE, KUHN, GRIMME тощо та ТОВ «НовоФарм», яка є офіційним дистриб’ютором всесвітньо
відомого виробника сільськогосподарської техніки
CASE. До речі, регіональне представництво ТОВ «Приват Лізинг» Східний регіон базується в м.Олександрія,
пров.Лермонтова 1.

Кіровоградщина
Ми розробили унікальні кредитні та лізингові програми
з продажу техніки. А висококваліфіковані фахівці цих компаній надають гарантійний та післягарантійний сервіс, а також
проведуть навчання з експлуатації та технічного обслуговування імпортної техніки.

Васильович у минулому році придбав комбайн, а у цьому –
надзвичайно потрібний в господарстві, хоча і не дешевий,
оприскувач. Техніка вже працює в полі, а пан Микола має
можливіть оплачувати її вартість частинами. До речі, як
предмет лізингу розглядається і нова, і вживана сільськогосподарська техніка марок Case, Claas, Amazone, Grimme,
Kuhn (трактори, комбайни, навісне та причіпне обладнання)
від партнерів банку провідних компаній ТОВ «НовоФарм»
(novo-farm.com.ua) і ТОВ «ПриватЛізинг» (pleasing.com.ua).

Чому саме лізинг та які його переваги для
сільгоспвиробника?
Користуючись цією програмою, аграрії отримують масу
переваг. Найперше – не потрібно виводити з обігу всі 100%
вартості покупки, а сьогодні це досить суттєва сума. Наразі
отримана техніка сама буде заробляти на себе. Адже можна оплачувати її частинами за рахунок прибутку від використання. Крім того, господарства можуть зекономити на
податкових платежах за рахунок амортизації, податкового
кредиту за ПДВ і збільшення витрат на суму відсотків і комісій. А ще, для залучення фінансування не потрібна додаткова застава, а адаптований графік погашення, з урахуванням
сезонності бізнесу, надає фермеру право самостійно вибирати
найзручніші для основних погашень місяці. Ну і не менш важливим аргументом на користь користування програмою Лізинг
є те, що Банк захищає майно господарника. На предмет лізингу,
яким виступає придбана техніка, не можна накласти арешт або
звернути стягнення. Що стосується своєчасного виконання постачальником сільгосптехніки зобов’язань, то тут гарантом виступає ПриватБанк.

Всебічна підтримка вітчизняних сільгоспвиробників, у тому числі доступними кредитними та лізинговими
програмами, на мій погляд, сьогодні виходить за межі
виключно банківських операцій в площину підтримки
конкурентоспроможності нашої країни на світовій арені.
А своєчасне отримання кредитів і придбання техніки дозволяють аграріям успішно проводити посівні та збиральні кампанії, не відволікаючи власних оборотних коштів.
Ми готові надати руку допомоги усім господарствам, аби
наша Кіровоградщина стала лідером українського сільгоспвиробництва.
Користуючись нагодою, хочу привітати читачів журналу з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай наступний рік принесе мир, злагоду та процвітання!

На сільгоспвиробника якого рівня розрахована ця програма, чи доступна вона фермерам
середньої руки?
Нашою програмою Лізинг з задоволенням користуються і великі сільгосппідприємства – флагмани українського
агробізнесу і підприємства так званого середнього бізнесу.
Як приклад, СФГ «Фаворит», що у Долинському районі. Керівник цього фермерського господарства – Місюня Микола

ПриватБанк – банк для тих, хто любить Україну!

www.pb.ua
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Захист,

який працює

Незважаючи на складну економічну ситуацію в Україні, власники
підприємств не поспішають відмовлятися від страхування.
Адже воно реально допомагає підприємству у разі нанесення йому
незапланованих фінансових збитків, навіть великого розміру. Про
останні тенденції у страхуванні бізнесу, розповідає директор філії
АСК «ІНГО Україна» у Кіровограді Олена Берегова.
–Олено Володимирівно, які види страхування користуються найбільшим попитом серед
ваших клієнтів?
– В першу чергу це автострахування. Також помітна
тенденція до збільшення попиту на добровільне медичне
страхування персоналу та сільськогосподарське страхування.
– Які зміни відбулися на ринку агрострахування за останній рік? Наскільки вплинула
економічна криза на обсяги застрахованих
площ?
– За нашими спостереженнями, саме під час кризи
більш глибокий сенс набув менеджмент фінансових ризиків підприємств. Адже в разі втрати врожаю (внаслідок
вимерзання, посухи, граду або інших стихійних лих) або
зменшення ціни реалізації вирощеного врожаю аграрії
зазнають значних фінансових збитків. Залучення додаткових оборотних коштів для здійснення господарської діяльності стало майже неможливим. Кредити дорогі, державна підтримка відсутня.
Поліс страхування дозволяє у разі настання певної
події, що призвела до втрати врожаю, отримати часткову
компенсацію вартості недоотриманого врожаю.
– Отже, виходячи з вашого досвіду, агрострахування є економічно виправданим?
– Так, у будь-якому випадку укласти договір страхування набагато дешевше, ніж компенсувати збиток самостійно. Бували випадки, коли через примхи природи господарство ставало банкрутом. Останні роки підтвердили
високі ризики ведення сільського господарства в Україні
та його велику залежність від природно-кліматичних
умов. І якщо раніше катаклізми траплялися кожні 5років,
то сьогодні вони відбуваються кожні 2-3 роки. Тому актуальність страхування буде тільки зростати.
– Ви плануєте і надалі розвивати цей вид
28
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страхування?
– Так. Ми бачимо великий потенціал в аграрній галузі і
впевнені, що агрострахування може допомогти сектору в
розвитку. До речі, АСК «ІНГО Україна» займається сільськогосподарським страхуванням вже більше 10 років.
– Які площі були застраховані вашою компанією в минулому році?
Ми застрахували 282 тис. га площ, що належать 150
клієнтам. Спектр культур досить широкий: лідером була
кукурудза, далі озима пшениця, озимий ріпак, ячмінь, соя
тощо. За минулий рік ми отримали понад 17,7 млн. грн.
страхових премій, виплатили 6,35 млн. грн. (35% залучених коштів).
– Які ризики покриває страховка?
–Договором страхування передбачено захист від всіх
катастрофічних ризиків які можуть вплинути на зменшення врожайності сільськогосподарської культури від
застрахованого рівня, а саме: заморозок, вимерзання, льодова кірка, випрівання, пилова буря, повінь, шквал, град,
атмосферна посуха та інші.
–Який портрет вашого клієнта?
– Ми страхуємо аграрні компанії будь-якого масштабу, у тому числі компанії з іноземним капіталом. Зараз ми
більш активно працюємо із середніми і невеликими сільськогосподарськими виробниками з земельним банком
від 1,0 –5,0 тис. га. Для них страхування є більш ефективним інструментом захисту, оскільки втрата врожаю може
стати згубною для всього бізнесу.
–У вирі життя ми інколи забуваємо про найголовніше – власне здоров’я. А коли погіршується самопочуття, не знаємо, до кого звернутися. Як же швидко і ефективно вирішити
проблему, але при цьому не переплатити?
– Оптимальне рішення – добровільне медичне страху-

Кіровоградщина
вання (ДМС). Перевага ДМС – це безперервний і ефективний захист здоров’я при суттєвій економії коштів.
Адже вартість поліса вийде значно меншою тієї суми, яку
довелося б витратити в разі хвороби, оплачуючи окремо
кожну процедуру в комерційних медичних закладах. Крім
того, АСК «ІНГО Україна» забезпечує контроль за високою якістю сервісу, який надає медичний заклад, і захищає
інтереси клієнта у будь-якій ситуації.
– Хто, як правило, купує програму медичного
страхування?
–Нашими клієнтами по ДМС здебільшого є групи
співробітників підприємств від 10 осіб. За корпоративною програмою страхування АСК «ІНГО Україна» може
запропонувати індивідуальний оптимальний набір медичних послуг, потрібних клієнтові з урахуванням специфіки
діяльності підприємства. Але придбати поліс ДМС можна
й індивідуально, для себе або всіх членів родини.
– Які страхові програми користуються найбільшим попитом?
– Ми пропонуємо декілька страхових програм ДМС,
розроблених для різних груп клієнтів – як дорослих, так і
дітей. Найбільш популярні програми – «Міцне Здоров’я.
Соціальний» та «Міцне Здоров’я. Комфорт» – вони мають достатньо широкий вміст медичних послуг і помірну
ціну. При цьому отримати допомогу клієнт може в одному з медичних закладів, з якими ми укладаємо договір про
співпрацю. В Кіровограді, зокрема, наших клієнтів обслуговують два медичних центри з висококласними спеціалістами та сучасним обладнанням.
– А які витрати покриваються програмою
страхування?
– Базовою комплексною програмою ДМС покриваються витрати на амбулаторно-поліклінічне обслуговування, медикаменти при амбулаторно-поліклінічному
обслуговуванні, надання невідкладної допомоги, стаціонарної допомоги, медикаментів при невідкладній та стаціонарній допомозі.

– Як забезпечується якість лікування і високий рівень обслуговування?
– Обслуговування застрахованих осіб здійснюється
через медичний асистанс лікарями, які мають медичну
освіту і досвід роботи з профільної спеціальності. Лікарі
приймають скаргу на стан здоров’я по телефону і починають організацію медичної допомоги застрахованій особі.
Співробітник медичного асистансу організує візит до лікаря у місті, в якому знаходиться застрахована особа. Вам
залишиться тільки прийти в зручний для вас час на прийом в клініку. За результатами огляду спеціалісти медичного центру в режимі реального часу узгоджують діагноз
та процес лікування з лікарями страхової компанії, таким
чином пацієнт не відчуває жодних незручностей і вчасно
отримує якісну допомогу.
Ще одна важлива функція лікарів-кураторів – контроль відповідності наданих послуг програмі й договору
страхування, вирішення спірних ситуацій під час організації меддопомоги, а також контроль задоволеності клієнта процесом організації та надання допомоги. Всі ці послуги входять в базовий пакет страхування.
–На українському ринку страхових послуг
працює багато компаній. А в чому ви бачите
ваші конкурентні переваги?
–Основною конкурентною перевагою є стабільність.
Страхова компанія «ІНГО Україна» протягом 15 років
знаходиться у ТОП-5 компаній. Рівень виплат – один з
найвищих на страховому ринку.
До того ж відповідальність нашої компанії перестрахована на західних ринках з високим перестрахувальним
рейтингом (не менше А-). Тобто, у разі великих збитків,
які жодна компанія не може відшкодувати за рахунок
власних коштів, вмикається механізм фінансового захисту з боку західних перестраховиків.
АСК «ІНГО Україна» працює на українському ринку вже 21 рік. Ми точно знаємо, що потрібно нашому
клієнту, коли і який продукт йому запропонувати.

Колектив Кіровоградської філії АСК «ІНГО Україна»
вітає усіх з Новим роком! Нехай у 2016 році здійсняться
усі ваші плани та втіляться найсміливіші мрії. Бажаємо
динамічного розвитку бізнесу, нових клієнтів, надійних
партнерів. Нехай завжди вас зігріває любов близьких
людей та затишна атмосфера вашої оселі.
Щастя, здоров’я та вдалого року!
ФіліяПрАТ «АСК «ІНГО Україна» у м. Кіровоград,
вул. Преображенська, 3-а, оф. 33
Тел.: (0522) 22-14-26, (050) 444-57-96
www.ingo.ua
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Знайомтеся!
Новий партнер
аграріїв ТОВ «Варнет Груп»
Сільське господарство – одна з найважливіших галузей виробничої сфери України. В умовах, коли промисловість, будівництво і торгівля мають далекі від ідеалу показники росту,
сільське господарство демонструє зростання. Тому навколо стратегічної галузі економіки
згуртувалися партнери, які покликані допомагати аграріям.

На допомогу сільгоспвиробникам Кіровоградщини
прийшло ТОВ «Варнет Груп», яке є дистриб’ютором
корпорації UKRAVIT. Складно переоцінити важливість
агрохімії у сільському господарстві, яка розвивається під
впливом вимог землеробства і покликана сприяти підвищенню його культури. В сучасних складних кліматичних
умовах вирощування сільськогосподарських культур особливого значення набуває своєчасний і високоякісний захист рослин із спільним використанням високоефективних пестицидів та добрив з мікроелементами, які відмінно
використовуються у бакових сумішах та адаптовані до
усіх ґрунтово-кліматичних зон.
Надійним помічником у вирішенні таких завдань є хімічні засоби захисту рослин від корпорації UKRAVIT, які
випускаються також під торговою маркою «Аптека садівника». Продукція UKRAVIT з кожним роком набуває все
більшої популярності серед аграріїв не тільки України, а
й поза її межами. За останні роки налагоджений експорт
до Молдови та Грузії, де препарати компанії вже зайняли
провідні позиції на аграрному ринку країн-партнерів. Тепер UKRAVIT – у Кіровограді.
Компанія «Варнет Груп», дистриб’ютор UKRAVIT,
об’єднала групу експертів і професіоналів високого рівня,
які впроваджують вітчизняні та іноземні передові сучасні
технології. Вона має гарну репутацію надійного партнера
не тільки на внутрішньому ринку, а й за його межами. Є
членом Торгово-промислової палати України. Обслуговує дрібні і великі підприємства, різного роду проекти в
багатьох сферах діяльності.
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Основними напрямками діяльності корпорації
UKRAVIT є високоякісне виробництво та продаж пестицидів, добрив з мікроелементами, що інтенсивно застосовуються в сучасному ресурсоощадному землеробстві, засобів для знищення гризунів та побутових комах.
UKRAVIT допомагає оптимізувати витрати виробника
на захист посівів та досягти максимальної рентабельності
виробництва як у багатогалузевих господарствах, так і в
приватному секторі.
Крім цього компанія «Варнет Груп» надає консультаційні послуги з вирішення земельних питань та питань
будівництва: оформлення усіх видів документів, вирішення питань землекористування та землеволодіння (оформлення нових земельних ділянок, поділ земельних ділянок,
виділення земельних часток в натурі, свідоцтва на право
власності, постійного користування, договори оренди земельних ділянок, емфітевзису, сервітуту тощо).
Оформлення усіх видів дозвільних та правовстановлюючих видів документів на будівлі, споруди та інше
нерухоме майно (інвентаризація майна, узаконення самовільного будівництва, супровід нового будівництва,
повідомлення про початок будівельних робіт, декларації
про початок будівельних робіт, декларації про готовність
об’єктів до експлуатації, свідоцтва про право власності на
нерухоме майно тощо).
«Варнет Груп» прагне до щирої і взаємовигідної
співпраці, завжди дотримується принципу чесності, гарантує високу якість продукції за вигідною ціною і обслуговування клієнтів на вищому рівні.

м а л и й т а се р е д н і й б і з н ес

Регіональне представництво в місті Кіровограді:
вул. Преображенська, 79 А, офіс 111.
(будівля Кіровоградської регіональної
торгово-промислової палати)
Тел/факс:
+38 (0522) 27-98-89
+38 (067) 524 38 03
+38 (067) 520 64 65

25000, м. Кіровоград,
провулок Центральний, 3\1, оф.15
(Бізнес центр «Плаза»)
Телефони:
+38 (0522) 27-75-57
+38 (050) 487-54-24
+38 (067) 259-81-94

www.varnet-group.com
email: varnet-agro@ukr.net
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Виробничо-технологічний центр Імпексмаш прагне,
щоб бізнес-відносини зі своїми клієнтами завжди переростали в дружні. Для того, щоб розповісти про новинки на ринках виробництва хлібобулочних та кондитерських виробів, ВТЦ Імпексмаш періодично проводить
зустрічі із пекарями та кондитерами. Ці зустрічі організовуються в формі практичних семінарів, на які приїжджають власники бізнесу, директори, головні технологи
й інженери фірм-виробників з усього колишнього СНД.
Практичні семінари від ВТЦ Імпексмаш – це демонстрація хлібопекарного й кондитерського обладнання
(власного виробництва, а також виробництва кращих
світових брендів), новітніх технологій в хлібопекарній
й кондитерській промисловості, а також презентація
інгредієнтів, які використовуються у виробництві хлібобулочних й кондитерських виробів. На семінарах виступають австрійські партнери ВТЦ Імпексмаш – компанія
«Пфанл» («PFAHNL»), яка є одним із світових лідерів
по поставкам інгредієнтів для харчової промисловості.
В процесі проведення семінару клієнтам проводиться
екскурсія по складу готової продукції, який є одним із
найбільших в Україні (близько 2500 кв.м.). На цій екскурсії бажаючим надається детальна інформація по
усім технічним характеристикам обладнання.
Протягом 2015 року ВТЦ Імпексмаш провів близько 20 практичних семінарів, на яких
були присутні близько 100 делегацій компаній-виробників із різних областей України
та СНД. На семінарах було продемонстровано обладнання для виробництва хліба,
батонів, багетів, булок, тістечок, пісочного
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печива, пряників, еклерів, профітролей, кексів, мафінів
тощо. Проведені презентації проектів відкриття нового «бізнесу під ключ» – Австрійська пекарня (випічка
найсучасніших європейських кондитерських й хлібобулочних виробів), на яких гостям було розраховано економічний ефект відкриття даного виду бізнесу (складено бізнес-план з урахуванням асортименту продукції,
необхідного обладнання, технологій, налаштування й
запуску).
За результатами проведених семінарів відразу були
укладені договори на постачання близько 50 одиниць
обладнання.
Виробничо-технологічний центр Імпексмаш завжди
слідкує за новинками на ринку хлібопекарного й кондитерського обладнання. Так, протягом 2015 року компанія доповнила асортимент власної продукції новими
одиницями: темперувальною машиною для шоколадної
глазурі, багетоформувальною машиною, дозатором-водозмішувачем та декоратором для власної глазурувальної машини.

Обладнання виробництва ВТЦ Імпексмаш добре зарекомендувало себе у виробників хлібобулочної та кондитерської промисловості не тільки України, а й країн
колишнього Радянського Союзу. Конструктори й технологи завжди слідкують за всіма тенденціями ринку
обладнання. ВТЦ Імпексмаш є постійним учасником й
відвідувачем найбільших тематичних виставок, що проводяться у світі.
В цілому 2015 рік став вдалим для компанії. В цьому
році клієнтами Імпексмашу стали нові компанії з Росії,
Латвії, Узбекистану, Грузії, Молдови. Близько 50 нових
партнерів з’явилось в Україні. Відбулось розширення
матеріально-технічної і технологічної бази. В черговий
раз підтверджено статус офіційного дилера на території
України від закордонних партнерів – ЗАТ НВП «Восход» (Росія), Edhard Corp. (США), Starmix srl (Італія).
Виробничо-технологічний центр Імпексмаш вітає з
наступаючими новорічними й різдвяними святами й бажає Вам миру, спокою, злагоди, добра й благополуччя!
Щоб новий 2016 рік приніс Вам лише позитивні емоції!

Всю інформацію щодо діяльності компанії можна отримати на корпоративному сайті – www.impexmash.com
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•

Вентиляція (промислові припливно-витяжні системи загального і місцевого призначення);

•

Енергозбереження (розробка та впровадження систем енергозбереження в технологічні
процеси);

•

Очищення повітря (фільтруючі установки пиловидалення будь-якого обсягу та якості очищення);

•

Системи опалення (водяні, електричні, повітряні, парові);

•

Кондиціонер побутовий і промисловий;

•

Автоматизація роботи кліматичного устаткування й управління технологічними
процесами;

•

Системи водопостачання, димовидалення, водовідведення та комплектуючі до них.

Ми постійно знаходимося в повітряному середовищі і
щодня вдихаємо 20 000 л повітря. На скільки повітря, що ми
вдихаємо, придатне для безпечного життя?
Існує ряд основних показників, які визначають
якість повітря і навколишнього повітряного середовища:
1. Вологість – підвищена або знижена вологість повітря викликає неприємні відчуття, а у людей із захворюваннями дихальних шляхів може викликати загострення хвороб.
2. Температура повітря – в приміщенні комфортна
температура повітря для людини вважається 2123 °С. Підвищення або зниження цього показника
впливає на фізичну та розумову активність людини,
а також її стан здоров’я.
3. Рухливість повітря – підвищена швидкість повітря
в приміщенні викликає відчуття протягу, а знижена призводить до застою повітря, що знаходиться в
приміщенні. Негативним для стану здоров’я людини
є будь-який з цих фактів.
Допомогти в рішенні цих питань може правильно організована система припливно-витяжної вентиляції, яка буде забезпечувати подачу свіжого, очищеного, а при необхідності
підігрітого чи охолодженого повітря.
На сьогодні однією з глобальних світових проблем є раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів.
Одним з перспективних шляхів вирішення цієї проблеми є
34

|

ЗОВНІШСЕРВІС

|

№ 4 (045) 2015

м а л и й т а се р е д н і й б і з н ес

застосування нових енергозберігаючих технологій.
Переваги технологій теплопостачання, що використовують низькопотенційне тепло в порівнянні з їх традиційними
аналогами, пов’язані зі значними скороченнями витрат енергії в системах життєзабезпечення будівель і споруд.
Джерелом низькопотенційної теплової енергії може
бути тепло як природного, так і штучного походження. В
якості природних джерел низькопотенційного тепла можуть
бути використані:
• тепло землі (тепло ґрунту);
• підземні води (ґрунтові, артезіанські, термальні);
• зовнішнє повітря.
В якості штучних джерел низькопотенційного тепла можуть виступати:
• вентиляційне повітря, що видаляється;
• каналізаційні стоки (стічні води);
• промислові викиди;
• тепло технологічних процесів;
• побутові тепловиділення.
Таким чином, існують великі потенційні можливості використання енергії навколо нас.
Також фахівці нашого підприємства допоможуть вам вирішити питання, пов’язані з системами автоматизації технологічних процесів. Запропонують різні варіанти сукупності

методів і засобів, що призначена для реалізації системи або
систем, що дозволяють здійснювати управління самим технологічним процесом без безпосередньої участі людини або
залишення за людиною права прийняття найбільш відповідальних рішень.
Основа автоматизації технологічних процесів – це перерозподіл матеріальних, енергетичних та інформаційних потоків відповідно до прийнятих критеріїв управління (оптимальності).
Всі питання, пов’язані з повітрям (подача, витяжка, очищення, підігрів, охолодження, відбір тепла), Вам допоможуть вирішити фахівці нашого підприємства, які мають багаторічний досвід і репутацію надійних партнерів.
Підприємство «РОМКОР» є представником кліматичного обладнання різних торгових марок в Кіровоградській
області. Завдяки цьому ми забезпечуємо оптимальне співвідношення ціни, якості і термінів поставки обладнання.
Вирішення питань, пов’язаних з повітрям, дозволить
нам створити мікроклімат, що приносить радість і комфорт незалежно від призначення приміщення, кліматичної зони і погоди за вікном
Наші клієнти можуть покластися на нас в питаннях,
пов’язаних з вибором обладнання, матеріалів і практичних рішень у сфері вентиляції, кондиціонування, очищення повітря, відбору тепла і процесах автоматизації.
Основною концепцією нашого підприємства стали
новаторство і широка гамма технічних рішень. Таке поєднання дає нашим замовникам право вибору.
Позитивний досвід роботи, хороша репутація і розвиток
не тільки зміцнює наші позиції на ринку, але і дозволяє підкорювати все нові і нові вершини будівельного бізнесу.
ТОВ «РОМКОР» має всі необхідні дозволи та ліцензії
для проведення будівельно-монтажних робіт.
Ми вибираємо найкраще із створеного і пропонуємо
оптимальний варіант між інноваціями та перевіреними
часом рішеннями.
№ 4 (045) 2015

|

ЗОВНІШСЕРВІС

|

35

За останні 15 років кількість Інтернет-користувачів на земному шарі збільшилась на
3 мільярди чоловік. 78 відсотків мешканців Європи регулярно заходять до Мережі.
Щодня люди надсилають мільярди мейлів та постів, мільйони sms та твітів.
У минулому році користувачами соціальної мережі Facebook кожного дня
ставилося 7 000 000 000 лайків. Щоб ще раз ілюструвати масштаби, наведемо
ще один приклад – під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Лондоні було
написано 9 600 000 твітів.

Ці приклади яскраво ілюструють, що без сучасних засобів зв’язку цілком неможливо уявити собі ні роботу, ані
дозвілля людини в будь-якій розвиненій країні.
Телекомунікаційна компанія «Шторм» була заснована в місті Кіровограді в 1999 році та з самого початку
займалася наданням Інтернет-послуг за допомогою ще
нової тоді технології – Wi-Fi. Компанія тоді отримала
одну з перших в Україні ліцензій з даного виду зв’язку.
Одним з перших клієнтів став флагман промисловості
міста – завод «Червона Зірка». Трохи згодом було організовано модемний пул, що дозволив надавати Інтернетпослуги всьому населенню міста за допомогою протоколу
dial-up. Це дало можливість підключати не лише потужні
бізнес-структури (комплект обладнання Wi-Fi на той час
коштував близько 1500 доларів США), а також домашніх
користувачів. З першого дня свого існування компанія зарекомендувала себе як надійний партнер, про що свідчать
багаточисельні схвальні відгуки від клієнтів.
Декілька фактів про компанію «Шторм»:
2005 рік: компанія почала будувати волоконно-оптичні мережі зв’язку. Першу магістраль було збудовано від
готелю «Турист» до офісу компанії по вул. Героїв Сталінграда. Пропускна здатність сягнула фантастичної на той
час цифри – 1 Гбіт/с.
2006 рік: було введено в експлуатацію першу чергу
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власної опорної мережі, яка поєднала більшу частину мікрорайонів міста.
2007 рік: розпочато проект покриття м. Кіровограда
власною домашньою мережею. В цьому ж році отримано
ліцензію на зовсім новий тип бездротового з’єднання –
WiMAX, що забезпечило покращення якості та підвищення пропускної здатності ефірного зв’язку.
2009 рік: сервіс «Шторму» вийшов за межі міста.
З’явились перші клієнти в Кіровоградській області.
2010 рік: запрацювало кабельне телебачення ШтормТВ.
2011 рік: компанія отримала номерну ємність і стала
оператором міського телефонного зв’язку.
У 2012-2014 роках було розгорнуто власний комунікаційний майданчик у м. Києві, що дозволило запровадити прямі з’єднання з провідними операторами нашої
держави та першими в Кіровоградській області ввійти до всеукраїнських мереж обміну трафіком: UA-IX,
DTEL-IX, Giganet, DATA-IX та інших. У 2013 році компанія «Шторм» стала членом Всеукраїнської асоціації
ІНАУ(Інтернет-Асоціація України) – елітного клубу операторів України.
У 2015 розпочато тестування нового сервісу – IPTV,
який дасть можливість отримувати послуги якісного телебачення стандарту HD будь-якому користувачу Інтернет

м а л и й т а се р е д н і й б і з н ес
від компанії “Шторм”.
Зараз «Шторм» надає весь спектр
телекомунікаційних послуг:
Доступ в Інтернет
Кабельне телебачення
Міський телефонний зв’язок
Послуги передавання бізнес-інформації
Локальні мережі
Доступ в Інтернет надається за допомогою широкого
спектру дротових та бездротових технологій.
Найпопулярнішим різновидом доступу є домашні мережі, якими зараз є можливість користуватися у декількох
сотнях будинків у місті Кіровограді та Олександрії. Мережу збудовано за допомогою сучасної технології FTTB
(Fiber To The Building). Між будинками та районами прокладено волоконно-оптичний кабель, який не боїться великих відстаней та атмосферних перешкод. За його допомогою райони міст зв’язані з центральним комутаційним
обладнанням з неймовірною на даний час швидкістю – 10
Гбіт/с, що дозволяє отримати феноменальну пропускну
здатність – до 1 Гбіт/с до абонента. Всі комутатори, які
беруть участь в процесі доставки інформації, сучасні, керовані, що дозволяє контролювати якість наданої послуги
з мережевого центру, не виходячи безпосередньо на лінію.
Для абонентів пропонуються бонусна та сервісна програми, що дозволяє економити гроші та отримувати сервісні послуги безкоштовно.
Приємна новина у «Шторму» є й для жителів приватного сектору – PON (англ. Passive Optical Network – пасивна оптична мережа) – це найбільш перспективна технологія широкосмугового мультисервісного множинного
доступу по оптичному волокну, без використання активних мережевих елементів у вузлах розгалуження.
Простіше кажучи, дана технологія дозволяє будувати
високошвидкісні оптичні мережі по приватному сектору
без дорогого активного комутаційного обладнання, що
зменшує вартість абонентського включення в кілька разів.
Максимальна пропускна здатність при даному виді
становить 100 Мбіт / с, що дозволяє жителям приватного
сектору використовувати ті ж сервіси, що і абонентам в
багатоповерхових будинках. В Кіровограді послуги PONмережі можуть отримувати мешканці мікрорайонів Завадівка, Кущівка, Лелеківка, Масляниківка, Некрасівка,
Новомиколаївка та Новоолексіївка.
Бізнес-клієнти обслуговуються за VIP програмою,
отримуючи окрім послуг зв’язку, цілодобову службу підтримки та моніторингу мережі, яка дозволяє забезпечувати працездатність на найвищому рівні, а також прямі
номери ключових спеціалістів компанії для консультації з
будь-яких питань. Компанія «Шторм» постійно вдосконалюється, і кожен її крок направлений назустріч абонентам. Наразі клієнти компанії мають можливість вносити

оплату за послуги зв’язку більш ніж десятьма способами,
від каси у точці обслуговування абонентів до розрахунків
безпосередньо через інтернет, навіть не виходячи з дому.
Це дає можливість кожному обирати зручний варіант розрахунків. Автоматичні нагадування про закінчення пакету
можна встановлювати за будь-яким зручним для абонента графіком і навіть отримати професійний антивірусний
захист можна, не виходячи з віртуального «особистого
кабінету» абонента компанії «Шторм». Прогрес рухає
життя вперед – і швидше та ефективніше орієнтується у
стрімкому потоці той, хто забезпечений сучасними, а головне – надійними телекомунікаційними технологіями.
Користуючись нагодою, компанія «Шторм» вітає читачів журналу «Зовнішсервіс» з Новорічними та Різдвяними святами та бажає якісного зв’язку, успіху в бізнесі та
миру і достатку у ваших родинах!

Офіційний сайт компанії «Шторм» –

www.shtorm.com

Телефони для довідок:
(0522) 30-88-88
(05235) 7-64-48
(067) 553-00-03
(050) 430-88-00
(093) 170-09-81
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за нами майбутнє!
Швейне підприємство «Мрія Є» – компанія, яка виробляє
текстильні вироби високої якості, доступні широкому колу
споживачів. Індивідуальний підхід дозволяє втілити мрію,
привнести естетику і комфорт у життя кожного клієнта.
«Мрія Є» – це зростаюча і перспективна компанія, яка має величезний
потенціал для успішного розвитку.
За 10 років плідної роботи, завдяки згуртованій команді були освоєні і
продовжують удосконалюватися такі напрямки:

•

ресторанно – готельний текстиль, корпоративний одяг;

•

послуги з пошиття виробів великими партіями під замовлення;

•

дизайнерська розробка та пошиття текстилю для будинків і квартир.

2015 рік – став роком освоєння нового напрямку роботи – виробництво
дитячого одягу під власною торговою маркою. Перші моделі вже зійшли з
виробництва і несуть тепло і комфорт маленьким клієнтам.
Всі вироби, які виготовляються на нашому виробництві, – сертифіковані.

За нами майбутнє!
Весь наш дружний колектив вітає Вас з наступаючим 2016 роком!
Нехай цей рік принесе Вам масу позитивних емоцій!
Нехай успіх буде Вашим вірним супутником у житті!
Дякуємо, що Ви завжди з нами!
Ми стараємося для Вас!

www.mriyae.com.ua
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Медіація

як альтернатива
вирішення спору
Медіація (відновне правосуддя) – альтернативний (позасудовий) метод вирішення
спорів, за допомогою якого дві або більше сторони спору намагаються в рамках
структурованого процесу, самостійно, на добровільній основі досягти згоди для
вирішення їх спору за допомогою медіатора.
Медіація розповсюджена у більшості країнах вже
понад 25 років, зокрема, цей процес успішно розвивається у Європі (Австрії, Бельгії, Великій Британії,
Норвегії, Німеччині, Фінляндії, Польщі тощо), США,
Австралії, Новій Зеландії та інших країнах.
«Хоча на даний час Україна знаходиться лише
на етапі формування вітчизняної моделі відновного правосуддя, вже з впевненістю можна констатувати, що необхідність запровадження інституту
примирення (медіації) у вітчизняній системі права
підтримується широким колом фахівців. Така підтримка ґрунтується, насамперед, на позитивних
результатах практики застосування інституту
примирення у багатьох країнах світу, які свідчать
про його ефективність» – так про медіацію висловлюється на сайті Міністерства юстиції України міністр
Павло Петренко.

Незважаючи на відсутність спеціального законодавства, Україна може похвалитися своїм власним
досвідом застосування процедури медіації, який підтверджує високу ефективність застосування цього
інституту при вирішенні конфліктів. 2010 рік відзначився тим, що в Україні було реалізовано два проекти
Ради Європи, у яких був присутній компонент медіації.
До того ж, це відповідатиме загальній позиції України
щодо гармонізації національного законодавства із законодавством Європейського Союзу, адже питанню
медіації присвячена ціла низка рекомендацій і рішень
Ради Європи, які наголошують на необхідності розвитку та впровадження програм відновного правосуддя в національні системи права. Про доцільність
запровадження процедури медіації у цивільному та
господарському судочинстві свідчать Рекомендації
Комітету Міністрів Ради Європи «Про медіацію в

Мовою цифр:
За даними досліджень, проведених Центром ефективного вирішення спорів у 2014 році, щороку у
Великій Британії проводиться близько 9500 процедур медіації по цивільним та комерційним спорам.
Більше 75% спорів вирішуються протягом одного дня. 86% усіх проведених медіацій завершуються
мировою угодою сторін. При цьому, економія для бізнесу від витрат на юридичні послуги, судовий
збір, втрат робочого часу, зупинки падіння виробництва тощо становить 2,4 млрд. фунтів на рік.
В Нідерландах 70% усіх мирових угод, укладених після процедури медіації, виконуються протягом 2
місяців. У 20% випадків можуть виникати деякі труднощі з виконанням угод, які вдається вирішити.
Для порівняння – судові рішення виконуються на рівні 30%.
У Великій Британії в 2005-2006 роках за допомогою медіаторів служби медіації графства Манчестер
було досягнуто угод по «малим позовам» у 85% звернень. 100% угод було виконано сторонами
добровільно.
В Україні рівень виконання судових рішень – 25-30% …
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цивільних справах» (R № (2002) 10) та «Про сімейну
медіацію» (R № (98) 1), а також «Зелена книга» про
альтернативне врегулювання спорів у цивільному та
комерційному праві Комісії Європейських Співтовариств, Типовий закон ЮНСІТРАЛ Про міжнародну
комерційну примирювальну процедуру з настановами
щодо її впровадження й застосування (2002) тощо.
Зокрема, медіація забезпечує більш ефективне
розв’язання проблеми відшкодування моральної та/
або матеріальної шкоди; надає можливість сторонам
впливати на рішення, що приймається у справі, допомагає зняти емоційне напруження.
Крім того, медіація звільняє суди від навантаження
у зв’язку із розглядом справ невеликої тяжкості і надає
можливість зосередитися на більш серйозних справах,
а також прискорює процес розгляду справ у суді.
Отже, можна прогнозувати, що вже у 2016 році в

українському законодавстві буде запроваджено цей
прогресивний інститут, який позитивно впливатиме
на учасників цивільного та господарського процесів,
стане конкретним механізмом забезпечення права сторін на примирення, визначеного чинним законодавством, та сприятиме формуванню позитивного іміджу
країни серед світової спільноти.
Навички медіатора вже опановують працівники
Кіровоградської РТПП, що стане можливим застосовувати їх на практиці. Відповідний сертифікат від
Українського центру медіації отримав начальник договірно-правового відділу Кіровоградської РТПП Олег
Хмуренко.
Тому запрошуємо усіх бажаючих спробувати
розв’язати конфлікт із застосуванням переговорної
процедури медіації на базі Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати.

Телефон для довідок: +38 (0522) 35-18-56
Електронна адреса: law@chamber.kr.ua
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Мы живем в интересном и трудном времени – времени перемен. И древние китайцы
говорили: «Не дай вам Бог жить во времена перемен!» Дал нам Бог, значит
заслужили. И чем это вызвано? И космическим и человеческим фактором. Е.И. Рерих
говорила: «Человек, как часть Космоса, подлежит всем его законам».
Мы находимся на пороге Нового
2016 года. Каждому хочется заглянуть за пелену, а что там, в будущем?
И возникает вопрос: «А для чего?»
ответы будут разные, но большей части личные, ведь своя рубашка ближе к телу. Но заявляю ответственно:
«своя рубашка» нам не поможет,
мы все будем в резонансе, то есть все
будет зависеть от всех и отсидеться
в «хате скраю» не удастся. Наступили не те времена.
Еще в 2009 году в своей статье я
сообщала, что наступило время перемен дальних планет, а их энергия
воздействует на целые поколения
людей, и поэтому возникают глобальные масштабные события.
Энергия планеты Плутон (который вошел транзитом в знак зодиака Козерог) начала чистить от
накопившегося шлака-мусора матушку Землю. И это он делает 1 раз
в 228 лет – рушит неэффективные
формы, методы правления, свергает неэффективных лидеров. Все это
началось с 2008 года, и будет продолжаться до 2023 года. И люди помимо своей воли будут оказываться
в другой, новой реальности. Будет
идти трансформация, преобразова42
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ние всего человечества, оно будет
подниматься, как «птица Феникс –
из пепла».
Планету Плутон называют
«бульдозером Зодиака», разрушив
старое, он требует конкретной работы, привести в порядок то, что
было хаотично, убрать «лишний
жирок». Наступил «Мировой трезвяк» – это выражение принадлежит
известному писателю и политологу
Дмитрию Выдрину.

Ключевое слово Плутона – эволюция, поэтому под его воздействием приходят новые мировоззрения.
Но без высокой идеи его энергии не
работают позитивно, а, наоборот.
Разрушительно. Поэтому прежний
советский лозунг «Раньше думай
о Родине, а потом о себе!» – будет
очень актуален.
Он управляет огромными массами людей, энергией толпы, которая
способна крушить «до основания»,
как в 1917 году, когда народные массы разнесли Российскую империю
по кирпичику. И, кстати, тогда действие Плутона было намного слабее, чем сейчас. Поэтому до 2023
скучно нам не будет.

Он говорит, что время романтики и розовых очков прошло. Мир
жил не по средствам, жил на игре
процентов и ставок, а проценты –
это иллюзия, мыльные пузыри. И
кто заигрался этими мыльными
шариками, тот сейчас кусает локти.
«Под каждым розовым кустом удовольствия таиться колючка боли»,
– сказал мудрец.

Люди говорят о финансовых, социальных катастрофах, а я говорю о
реально надвинувшейся общепланетарной беде.

Наступило время жить просто,
по средствам, а не гламурно. Жить
просто – это не означает примитивно, пошло, безответственно. Это
значит жить по законам Природы,
строить государства, свою жизнь
по законам Природы, а не вопреки,
разрушая и калеча ее.

Жизненный уровень, каким бы
фантастично сказочным он ни был,
достигается ведь вполне земными
средствами, в основе которых – эксплуатация земных ресурсов. На
Земле господствует единственный
сценарий человеческой деятельности – прибыль и только прибыль!

Затягивает гигантский магнит
прибыли. И ему подчинена экономическая структура мира. А каждый новый миллион денег – это
убийство геологических тел, убийство других форм жизни – растений, животных, а вместе с ними и
человечества.
Некоторые ученые – теоретики
уже всерьез планируют возможность бесприродной цивилизации.
Вы хотели бы в ней жить?
Освобождаясь от одних догм,
люди впадают во власть новых.
Вспомним лозунг СССР: «Догоним и перегоним Америку!» Не догнали, не перегнали, но теперь над
нами развевается новый лозунг:
«Даешь уровень жизни такой же,
как в Америке!» Но оказывается,
что путь развития, который нам навязывается развитыми странами, –
тупиковый. Например, США с населением 5% от всего человечества,
потребляет 40% ресурсов планеты
и выбрасывает в окружающую среду более 55% отходов. И этот нерациональный путь развития приведет к экологической катастрофе.
И даже поражающая западная
чистота и плюшевые газоны, ровные, как ниточки, дорожки у коттеджей – это всего лишь косметика
на больном лице. «Зри в корень!»
– говорил литературный персонаж.
Задают вопрос о будущем Украины. А я хочу возвратить вас в прошлое таким примером: президент

США Рузвельт в 30-х годах ХХ века
пришел к власти на острие колоссального экономического кризиса
в стране. Он сказал, приступая к
управлению государством: «Если
я справлюсь с великой депрессией
в стране, то стану самым знаменитым президентом Америке, если
нет, то стану самым последним
президентом!» И он справился!
Вот в такой ситуации сейчас находится Украина. Позитивно то, что
мы изменяемся, хотя и через боль и
кровь.
«Обывателю невдомек, что
лишь препятствиями мы растем»
– сказала Е.И. Рерих – выдающийся
мыслитель ХХ века, созидательница грандиозного духовно-философского труда «Живая этика».
В 2016 году в мире будет резкая
смена ситуации, и цель оправдывает средства. То, что будет отравлять нашу жизнь, т.е. точка страданий – это вещи материальные, то,
что необходимо для нормального
существования. Повторяю, время
гламура прошло. Наше счастье,
наше утешение будем искать в наших семьях, в детях, в родителях.
Упор в 2016 году следует делать
на контакты, переговоры, посредничество. Основное оружие в мире
должно быть – тактика. А главная

черта – умение приспосабливаться, избегать крайностей. Упор на
дипломатию, находчивость, интеллект и уметь из всего извлекать рациональное зерно.
Проблемы будут преодолеваться, когда будет решен вопрос о внутренней честности людей. Тогда
будет исчезать и внешняя ложь.
Для тех, кто будет упорно работать, могут приходить удачи, главное – сохранять хорошую физическую форму, полезны обливания,
закаливания. Нужно будет бороться с гордыней, воинственностью,
агрессией.
Хорошо носить в 2016 году белые и красные одежды, легкие, не
стесняющие тело. Камни носить
обсидиан, авантюрин. Противопоказаны нагрузки на печень и
желательно проводить кровоочистительные процедуры, а для этого
подходит морковь, свекла, рябина и
гранаты.
Важно каждому из нас в наступающем году – безжалостное отношение к своим слабостям, увидеть
свои недостатки и решительно с
ними бороться. Станет мы лучше –
и мир станет краше.
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ОВЕН. Настраиваю вас на перемены. Время, когда нужно провести ре-

визию в своих делах за последние 6 лет. Особенно это время приблизится
к вам с осени 2016 года. А до осени – крайности и не хватает независимости. Овнам, рожденным до 10 апреля, пожелаю удачи, т.к. она будет на
вашей стороне, но добивайтесь собственным трудом, а не через кого-то.

ТЕЛЕЦ. Ваша задача – не расслабляться, не лениться, так как, если

вы хорошо потрудитесь, то можете заработать больше денег (особенно
до осени наступающего года). Люди любят вас и откликаются на ваши
просьбы.

БЛИЗНЕЦ. Если ваши дни рождения приходятся до 10 июня, то по-

желаю вам благополучно пережить период трудностей, неудач, замедления дел и программ. У вас идет подведение итогов жизни за последние 15
лет. И нужно что-то менять, перестраиваться. Особое внимание здоровью, нежелательно переутомление. С весны до осени лучше не начинать
ничего нового, не рисковать, а дождаться осени.

РАК. Рожденные с 1 по 10 июля могут что-то терять ради того, чтобы

иметь нечто большее, важное. Нужно взять голову в руки и подумать о
жизни, а не кружиться, как белка в колесе, в колесе жизни. До осени не
ждите, а сами ищите удачные варианты в работе. С осени будьте осторожнее с кредитами, не нарушайте закон.

ЛЕВ. Львы, рожденные до 20 августа, я обращаюсь к вам с призывом –

это наступило ваше время и ваш час побед, успехов. Выгодные контакты
и контракты, радость жизни, подъем жизненной энергии. А остальные
львы – вы будете гордиться собой и делами.

ДЕВА. До осени года вы включаетесь в новый 12-летний период сво-

ей жизни. А это соответственно, так, как стартуешь, так и побежишь на
ближайшее 12 лет. Поэтому проникнетесь ответственностью этого года
и хорошенько поработайте. Но легко не будет, ведь сказал мудрец: «Часто новое к нам приходит, не теряйте надежду, и продолжайте двигаться
своим курсом».
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ВЕСЫ. Для тех, кто родился до 15 октября, наступает новое время –

время перемен, наступление нового 12-летнего цикла их жизни. У вас
начало цикла идет удачно – будут шансы и в работе, и в личной жизни.
Опирайтесь на поддержку и советы пожилых и опытных людей.

СКОРПИОН. До осени 2016 года удачу нужно искать, моделировать,
но не мантрами призывать, а реально создавать самому шансы, презентовать себя. И удача сопутствует реальной, практической работе. Вы сможете гордиться собой. В конце концов усилия приведут к успеху. Люди,
рожденные до 5 ноября, будут обаятельны, окружены аурой вдохновения и духовности Особенно это хорошо для деятелей в сфере искусств, а
также, если ваша работа связана с жидкостями.
СТРЕЛЕЦ. Вас можно считать именинником Зодиака, так как вам

открывается новая дорога длиною в 30 лет, новые цели, обстоятельства.
Поэтому готовьтесь. Будет неуютно оставаться в старой скорлупе дел и
событий. Это время можно называть жизненным экзаменом на зрелость,
силу, волю. Оно захватит и следующий, 2017 год. Весна, лето 2016 года
– постарайтесь проявить себя, будьте активны, решительны, созидательны. И увидите положительные результаты. Будьте летом осторожны на
солнце, опасность солнечных ударов и ожогов.

КОЗЕРОГ. До осени 2016 года возможны удачные стечения обстоя-

тельств. Это принесет вам успех, признание, почести, даже при минимальных усилиях. Но не успокаивайтесь, не расслабляйтесь, так как с
осени ситуации поменяют свое лицо. То, что планировалось, приходит
с опозданием или вообще не появляется. Особенный период жизни идет
у рожденных с 5 по 11 января Козерогов. Хочется пожелать им терпения
и выдержки. Так может меняться вообще их образ жизни, пытайтесь обрести власть над собой, а не над другими.

ВОДОЛЕЙ. Если вы стремитесь к лидерству, к власти, то ваше время

наступает. Вам будет оказана помощь и поддержка от лиц старшего возраста и опыта. До осени соблюдайте умеренность в образе жизни, чтобы
избежать проблемы со здоровьем, и будьте умерены в поведении. С осени 2016 года удача будет на вашей стороне, проблемы начнут отступать.

РЫБЫ. До осени года 2016 вряд ли вы будете процветать, поэтому
рекомендую жить по средствам, экономить. Не будьте великодушны ко
всем подряд – это истощит ваши материальные ресурсы еще больше.
Вашей добротой будут пользоваться те, кто ее недостоин. А с осени, возможно, подумайте о том, что образование вам не помешает и учитесь чему-нибудь.
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КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Арабська Республіка
Єгипет

Компанія «Fresh Electric
Company for Home Appliances»,
яка є виробником і експортером
електричних приладів (вентиляторів, водонагрівачів, посудомийних машин, кондиціонерів,
пральних машин, плит, пилососів
і т.д.), зацікавлена у співпраці з
українськими контрагентами.
Адреса: 66 Makram Ebeid St,
Тел.: +20 122 3228556
Сайт: www.fresh.com.eg
Арабська Республіка
Єгипет

Підприємство «Ultra Trading»,
яке спеціалізується на виробництві, упаковці й експорті сільськогосподарської продукції, такої як
лікарські і ароматичні рослини,
ефірні масла, спеції, жирні олії,
екстракти, шукає партнерів в
Україні.
Тел.: +201093117542
E-mail:
sameh.export@ultra-trading.net
Сайт: www.ultra-trading.net
Польща

Польський концерн „DRUTEX
S.A.” – компанії „Door & Windows
Architect” (виробник світлоогороджувальних конструкцій з
ПВХ, алюмінію та деревини) та
його представництво в Україні
зацікавлені у співпраці з українськими контрагентами.
Адреса: вул. Ежена Потьє,12,
м. Київ (українське
представництво)
Тел.: +38 044 5831184
Сайт: www.druteх.eu
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Республіка Білорусь

Іспанія

ТОВ «Слуцьк-Модуль» пропонує до реалізації виробничий
комплекс. Об’єкт розташовано
на земельній ділянці загальною
площею 8,4 га, де будівлі займають 53,9 тис.м2. Здійснено повну
державну реєстрацію земельної
ділянки та нерухомості. Комплекс складається з 25 будівель,
зведених у період з 1976 по 1991
рік. Вартість об’єкта з податками складає 27,4 млрд. біл.рублів
(1,56 млн. дол. США).
Адреса: вул.14 Партизан, 101,
м. Слуцьк
Тел.: +375 29 6136132
(Дегтярьов Андрій Володимирович – голова ліквідаційної
комісії)

Компанія “SOLYDI” пропонує
українським компаніям послуги
з проектування та оптимізації
освітлення приміщень, енергозберігаючі технології та освітлення
лампами LED.
Адреса: Calle Torre del Mar, Local
10, Málaga, Andalucía, España
Тел.: +34 638 777 969
(Federico Morreno Serrano)
Сайт: www.solydi.es

Республіка Білорусь

Компанія-виробник будівельного
вапняку – СЗАТ «КварцМелПром» шукає партнерів в Україні
та пропонує продукцію з мінімальними логістичними затратами.
Адреса: Хотиславська с/р,10,
кв.53, Малоритський р-н,
Брестська обл.
Тел.: +375 16 5142426
Сайт: www.kmp.by

Іспанія

Виробник оливкової олії під ТМ
Betis – “TORRES Y RIBELLES,
S.A.” – який вже постачає продукцію в Грузію, Узбекистан
та Азербайджан, зацікавлений
у співпраці з українськими
дистриб’юторами.
Адреса: C/ Virgen de la
Esperanza, 3 C.P, Dos Hermanas
(Sevilla)
Тел.: +34955 697 010
(Rafael Aznar Mateos)
Сайт: www.torresyribelles.com

№ 4 (045) 2015

|

ЗОВНІШСЕРВІС

|

47

48

|

ЗОВНІШСЕРВІС

|

№ 4 (045) 2015

