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СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

С первой
годовщиной,

госпожа
президент!
Минул год с тех пор, как на должность
президента Кировоградской региональной
торгово-промышленной палаты была избрана Ирина Саенко. Не верится,
что прошел целый год с тех пор, как мы поздравляли Ирину Анатольевну со
вступлением на новую стезю. Стезя эта стала для нее нелегкой, но результаты,
которых добилась эта энергичная, неравнодушная женщина в новой ипостаси,
поражают.

Мы обратились к нашей статье годичной
давности под названием «Удачи, госпожа президент!», написанной сразу после избрания Ирины
Саенко на новую должность. Тогда госпожа президент, только сев в новое кресло, уже очертила для себя цели и задачи. Мы, пообщавшись с
Ириной Анатольевной сегодня, соотнесли ее
слова со сказанным в начале февраля прошлого
года. Она просто говорила, подытоживая работу
за год. А мы, вспомнив ее слова в начале нового этапа жизни, сделали своеобразный сравнительный анализ. Признаемся, это будет сюрприз
для самой Ирины Анатольевны. В общем, вот что
у нас получилось.
«Первое, на чем я акцентирую свою работу, –
это привлечение новых членов ТПП» (февраль
2013).
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«Будучи 18 лет членом ТПП в качестве директора рекламного агентства «Антураж А», я
не знала, чем занимается эта организация. Не
хватало пиара. А совсем недавно вдруг узнала,
что «Антураж А» может участвовать во всеукраинских тендерах – и выигрывать их! Первый шаг,
который я должна была сделать, – рассказать
жителям Кировоградской области, что есть такая организация и чем она занимается. Но сначала я сама должна была в этом разобраться и
объяснить другим, почему выгодно быть членом
ТПП. Мне пришлось вникать в специфику деятельности организации. Я понимала, что пиарить нужно не структуру, а направления ее деятельности. И прошло достаточно много времени
для того, чтобы я могла доступно рассказывать,
чем мы можем помочь.
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СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА
Сегодня я четко понимаю и не устаю говорить на разных уровнях, что торгово-промышленная палата работает в нескольких направлениях, и каждое из них является очень важным
для становления и развития кировоградского
бизнеса. Это организация встреч и переговоров
украинских предприятий с представителями зарубежных деловых кругов; распространение
деловой информации среди заинтересованных
лиц, организация и проведение украинских
и международных выставок; консультации по
правовым вопросам; консультации по вопросам
законодательного регулирования внешнеэкономической деятельности зарубежных стран,
подбор зарубежных нормативных актов, регламентирующих поставки конкретной продукции;
независимая экспертиза проектов регуляторных
актов органов власти и местного самоуправления с точки зрения их влияния на предпринимательскую среду; распространение в Украине и за
ее пределами информации о Кировоградской
области, ее экономическом потенциале и инвестиционной привлекательности; организация
выставок и ярмарок в Кировоградской области;
проведение семинаров, конференций, деловых
встреч с участием украинских и иностранных
субъектов хозяйствования как в Украине, так и за
ее пределами; поиск инвесторов для финансирования инвестиционных проектов в Кировоградской области; освещение актуальных вопросов
экономической жизни Кировоградской области в
журнале «Зовнішсервіс» и многое другое.
Теперь о количественном составе нашей
организации. Сегодня членами КРТПП являются
172 субъекта. За время моего пребывания прибавилось 18. Это не много, но и не мало. Для того,
чтобы люди приходили сюда, нужно оказывать
качественные услуги, что наш коллектив и старается делать».
«Однозначно мы будем привлекать инвесторов на Кировоградщину и презентовать наш регион за пределами страны» (февраль 2013).
«Очень важно понимать, что торгово-промышленная палата – структура мирового масштаба.
В течение прошедшего года мы познакомились практически со всеми министерствами и
министрами и плотно с ними работаем. Мы рассказываем, что для наших предприятий хорошо,
что не очень. Мы вносили свои замечания в законодательную базу. Очень серьезно работаем
над проблемами, возникающими на границах,
особенно учитывая нынешнюю ситуацию.
У меня сложились очень хорошие отношения с президентами торгово-промышленных палат других регионов Украины. Сначала я для них
была чем-то инородным, потому что они на своих
постах десять-пятнадцать-двадцать лет. А потом
мы нашли общий язык, притерлись характерами,
Зовнішсервіс | №1 (038) 2014

и сегодня о наших предпринимателях знают во
всей Украине. По крайней мере, на том уровне,
который зависит от меня».
«Что касается новых проектов и интересных
тем, связанных с работой ТПП, госпожа президент
заверила, что они, без сомнения, будут в самое ближайшее время» (февраль 2013).
«Тридцать четыре человека, работающие
сегодня (Ирина Анатольевна сократила штат
практически вдвое. – Авт.), – это минимум для
существующего сегодня финансового оборота.
Но это ни в коем случае не тормозит их развитие.
Какие-то направления мы сегодня самостоятельно можем сопровождать и обучать. К нам уже
приезжают из других областей, чтобы послушать
наших специалистов.
Мы еще занимаемся экспертизой. И наши
специалисты востребованы. Я считаю, что специалисты высокого класса должны получать высокую зарплату. Но не за счет высоких расценок, а
за счет объемов. Чем больше к нашим экспертам
будут обращаться, тем больше будет подтвержден их уровень, и тем выше будет у них зарплата.
Арифметика простая, и она у нас работает».
Планы у Ирины Саенко по истечении года
амбициозные: «Нам надо увеличивать оборот.
Нам надо построить выставочную площадку.
Она должна быть постоянно действующей. В
рамках «Купуй кіровоградське!» мы можем сделать очень много – каждый месяц проводить
выставку товаров местной промышленности. Я
хочу развить конференц-сервис, привлечь новых членов ТПП и партнеров. Мы можем любого
бизнесмена научить, раскрутить, наладить нужные ему связи».
«Сила – в действии!» – это главный слоган
сегодняшней Кировоградской торгово-промышленной палаты. И он действует, и в этом сила Саенко и сила коллектива, который она возглавила.
«Ничего подобного в Украине нет. Но об этом никто не говорит», – заметила президент Кировоградской ТПП. Мы говорим! Это нечто! То, что эта
творческая натура плюс бизнесмен сделала из,
казалось бы, обычной торгово-промышленной
палаты, поражает. Там, на Преображенской, даже
не бизнес-центр. Там – бизнес-ядро, в котором
вертится настоящая жизнь, полная преобразований и развития.
Напоследок Ирина Анатольевна призналась:
«Если бы мне сегодня предложили бросить всё и
вернуться в «Антураж А», я бы сказала: пятьдесят
на пятьдесят. Мне очень сложно. Сложно, потому
что я, в силу своего характера, хочу всё и сразу. Но
пятьдесят процентов – за ТПП, потому что я знаю,
что нужно, и понимаю многое. Намного больше,
чем понимала до этого, год назад».

Елена Никитина,
«Украина Центр»
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ІНФОРМАЦІЯ про ЗМІНИ

ОПОДАТКУВАННЯ-2014:

чого чекати?

Наприкінці січня перший заступник начальника Головного управління Міндоходів
у Кіровоградській області
Сергій Колотуха зустрівся з
бізнесменами Знам’янщини.
Підприємців найбільше
цікавили питання змін у податковому законодавстві з 1 січня
2014 року.
Під час зустрічі обговорили основні нововведення, які приніс цей рік у життя підприємців. Сергій Колотуха наголосив, що податок на
додану вартість необхідно сплачувати за старою ставкою – 20%. Зниження до 17% відкладено на 2015 рік. Щодо податку на прибуток, то
відповідно до останніх змін встановлено такі
ставки: в 2014 році – 18%, в 2015 році – 17%,
з 2016 року – 16%.
Також, з нового року за неподання до органів доходів і зборів звітності, пов’язаної із застосуванням РРО та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків дротовими або
бездротовими каналами зв’язку, до суб’єктів
господарювання застосовуються штрафні санкції в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (170 грн.). Ці правила передбачені змінами до Закону від 06.07.1995 р.
№ 265/95-ВР.
Під час зустрічі йшла мова і про нові сервіси від Міндоходів – електронну перевірку та
Електронний кабінет платника податків. Перша являє собою безкоштовний дистанційний
аудит від Міндоходів. Проводитиметься вона
за заявою платника на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях та електро-
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нних документах. За результатами такої перевірки складається довідка, яка надається
підприємцеві для усунення виявлених порушень. Скористатися новим сервісом уже
сьогодні можуть суб’єкти спрощеної системи
оподаткування, з 1 січня 2015 року – всі платники малого і середнього бізнесу, а з 1 січня
2016 року – всі категорії суб’єктів господарювання.
Електронний кабінет платника податків –
система, що надає можливість подавати податкову звітність в режимі реального часу та
дозволяє переглядати стан розрахунків з бюджетом на конкретну дату і прогноз платежів
до кінця поточного року.
Крім того, Міністерством доходів і зборів
України прийнято рішення про продовження у наступному році мораторію на перевірки малого та середнього бізнесу. При цьому
Міністр доходів і зборів доручив забезпечити
безапеляційне дотримання цієї заборони на
місцях.
Наприкінці зустрічі посадовець обласного управління Міндоходів висловив намір у
2014 році всіляко підтримувати та розвивати
той якісний діалог, який сформувався торік.
Зовнішсервіс | №1 (038) 2014

ІНФОРМАЦІЯ про ЗМІНИ

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИВАТНИХ

АГЕНТСТВ ЗАЙНЯТОСТІ
Одним із основних напрямів державної політики у сфері зайнятості населення є
координація діяльності суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні. Згідно зі статтею 1
Закону України «Про зайнятість населення»
(далі – Закон) такими суб’єктами є зареєстровані в установленому законом порядку юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які
надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні та/або за кордоном. До
послуг з посередництва належать пошук роботи та сприяння у працевлаштуванні особи,
добір працівників відповідно до замовлень
роботодавців (у тому числі іноземних) у межах укладених з роботодавцями договорів.
Статтею 41 Закону передбачено здійснення державного регулювання діяльності приватних агентств зайнятості шляхом:
• ліцензування діяльності агентств, які
надають послуги з посередництва у
працевлаштуванні за кордоном;
• видачі дозволів суб’єктам господарювання, які наймають працівників для
подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця на
умовах трудових договорів;
• ведення переліку суб’єктів господарювання.
Органом ліцензування діяльності з посередництва у працевлаштування за кордоном є Державна служба зайнятості України.
Ліцензіати мають провадити діяльність відповідно до законів України «Про зайнятість
населення», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні
на роботу за кордоном, затверджених наказом Мінпраці від 06.09.2010 р. № 272, зареєстрованим в Мін’юсті 05.10.2010 р. за
№ 887/18182.

Діяльність агентств з трудового лізингу
має здійснюватися на підставі дозволів Державної служби зайнятості України (постанова
Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 р.
№ 359, якою затверджено Порядок видачі дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого
роботодавця, на поточний момент не набрала
чинності).
Постановою Кабінету Міністрів України
від 05.06.2013 р. № 400 затверджено Порядок
формування та ведення переліку суб’єктів
господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єктів
господарювання, які здійснюють наймання
працівників для подальшого виконання ними
роботи в Україні в інших роботодавців. Перелік є загальнодоступним (розміщено на Інтернет-сторінці Державного центру зайнятості –
адреса www.dcz.gov.ua) та формується з метою забезпечення інформування населення
про агентства.
Начальник інспекції по контролю
за додержанням законодавства
про зайнятість населення Кіровоградського обласного
центру зайнятості
Стоян Б.С.

Консультації з питань застосування праці іноземців на підставі дозволів надаються інспекцією
по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення обласного центру зайнятості
за телефоном (0522) 24-64-18 або шляхом безпосереднього звернення за адресою:
м. Кіровоград, вул. Василини, 12, кім. 205, 208.
Зовнішсервіс | №1 (038) 2014
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ХРОНІКА ПОДІЙ

ЯК РОЗВИВАТИ ТОРГІВЛЮ З

ЄВРОПЕЙСЬКИМ
СОЮЗОМ
Під такою назвою 18 лютого 2014 року у
м. Кіровограді відбувся семінар на тему
«Як розвивати торгівлю з Європейським
Союзом». Організаторами заходу виступили Міністерство економічного розвитку
та торгівлі України за сприяння Посольства Сполученого Королівства Великої
Британії і Північної Ірландії спільно з СТА
Economic&Export Analysts та Кіровоградською РТПП.

Поточний стан торгівлі нашої області з країнами Європейського Союзу окреслила президент Кіровоградської регіональної торговопромислової палати Ірина Саєнко. Вона також
охарактеризувала роль ТПП у зовнішньоекономічній діяльності регіону та розповіла про
конкретні кроки з підтримки місцевих товаровиробників у цій сфері.
Іншою важливою темою семінару стало
роз’яснення основних засад угоди про зону
вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також
окреслення потенційних переваг від її втілення.
Як зауважив урядовий уповноважений з питань
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європейської інтеграції Валерій П’ятницький,
зазначена угода відрізняється від традиційних
діючих угод України. Вона охоплює не лише
зниження митних ставок з відповідними країнами чи групою країн (як, наприклад, з СНД чи
ЄАВТ), а й виступає у ролі своєрідного «кодексу» співробітництва з країнами Європейського
союзу.
З точки зору зовнішньоекономічної діяльності важливим аспектом є гармонізація правил технічного регулювання, в першу чергу
– промислової продукції. Це дозволить уникнути додаткових перевірок якості вітчизняних
товарів на території країни-імпортера завдяки
визнанню результатів досліджень, виконаних
акредитованими українськими лабораторіями.
Директор компанії СТА Economic&Export
Analysts Марк Хейлієр підкреслив, що основними перевагами зони вільної торгівлі з ЕС є
поліпшення інвестиційного клімату та модернізація економіки України. Однак, для досягнення
таких результатів замало лише підписання тексту договору. Необхідні реальні зміни та наполеглива праця.
По завершенню заходу головні доповідачі
взяли участь у прес-конференції за підсумками
семінару.
Зовнішсервіс | №1 (038) 2014
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18 грудня 2013 року Кіровоградська міська
рада на черговій сесії вирішила приєднатися до
європейської ініціативи «Угода Мерів» та уповноважила
Кіровоградського міського голову Саінсуса Олександра Дмитровича від імені територіальної громади міста
Кіровограда підписати Угоду.
«Угода Мерів» – це масовий рух місцевих і
регіональних влад, об’єднаних добровільним
зобов’язанням розвивати на своїх територіях
політику на основі принципів сталої енергетики. Ця масштабна ініціатива європейських міст
залучає місцеві та регіональні органи влади до
управління процесами сталого енергетичного
розвитку та захисту клімату.
На сьогодні у світі налічується 5495
учасників цієї угоди. Наразі в Україні вже
49 міст примкнуло до цієї ініціативи.
Учасники угоди отримують такі переваги, як
покращення іміджу міста, підтримка з боку Європейської Комісії, зниження витрат на закупівлю
енергетичних послуг та залучення додаткових
інвестицій.
З моменту запуску ініціативи у 2008 році,
підписантами Угоди залучено інвестицій на суму
понад 2 000 000 000 Євро.
Після підписання Угоди для Кіровограда відкривається можливість отримання коштів з нових джерел: Європейський банк реконструкції
та розвитку, Європейський інвестиційний банк,

Глобальний екологічний фонд (ГЕФ) (у тому числі, ЄБРР, ПРООН, ЮНЕП, ЮНІДО, МБРР), Світовий
банк, Глобальний фонд кліматичного партнерства та багато інших.
Сторони Угоди, що підписали документ,
прагнуть скоротити власні викиди CO2 більше
ніж на 20% до 2020 року через проведення енергоощадних заходів та запровадження поновлюваних джерел енергії. Щоб досягти цієї мети,
місцеві органи влади зобов’язуються провести
інвентаризацію базового рівня викидів CO2 на
своїй території, а також підготувати та представити План зі Сталого Енергетичного Розвитку
(План Дій), схвалений місцевою радою, протягом року з дня приєднання до Угоди, в якому
мають бути описані послідовні та реальні кроки,
які вони планують здійснювати для досягнення
мети Угоди.
Приєднання до Угоди у 2012 році міст Житомира, Тернополя та Миколаєва дало їм можливість залучити значні кошти: Житомир – 16,0 млн.
євро, Тернопіль – 16,0 млн. євро, Миколаїв –
20,65 млн. євро.

НОВІ ЧЛЕНИ ПАЛАТИ
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТД «Агроліга»
Директор – Бондар Олексій Володимирович
вул. Преображенська, 79-а, м. Кіровоград, 25006
тел.: (0522) 22-05-65; (067) 520-56-59
E-mail: agroligakr@gmail.com
www.agro-liga.com
Сільськогосподарська техніка: сівалки, культиватори, дискові борони.
Запчастини до сівалок, культиваторів.
Засоби захисту рослин.
Насіння кукурудзи, соняшнику, сої від світових виробників.

Кіровоградська обласна дирекція
Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Укргазбанк»
Директор – Нікітіна Валентина Володимирівна
вул. В.Чорновола, 20, м. Кіровоград, 25006
тел.: (0522) 24-08-53; 24-42-35
E-mail: vnikitina@ukrgasbank.com
www.ukrgasbank.com
Надання банківських послуг.
Інші види грошового посередництва.
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Свою історію Кіровоградська
регіональна торгово-промислова палата веде з 1946 року. Тоді в Кіровограді було створено бюро експертиз ТПП
СРСР. Як самостійна організація палата
працює з 15 березня 1995 року.
За останнє десятиріччя Кіровоградська
РТПП досягла помітних успіхів. Насамперед,
зміцнилася її роль як провідної структури
регіону, що представляє й захищає інтереси
підприємців. Кількість членів палати зросла
в півтора раза – до 180. І ця тенденція залишається такою. Постійно розширюється географія міжнародного співробітництва. Довгострокові угоди про співпрацю підписано з
80 зарубіжними організаціями, в тому числі
з торгово-промисловими палатами Австрії,
Білорусі, Греції, Казахстану, Литви, Молдови,
Польщі, Туреччини, Росії, Румунії та ін.

При палаті працює Навчальний центр. Щомісяця проводяться семінари «Державні закупівлі для замовників торгів», програма яких передбачає розгляд порядку проведення кожної з
6 процедур закупівель, передбачених Законом,
та основних вимог щодо укладення договору
про закупівлю. За результатами навчання учасники отримають сертифікат або свідоцтво державного зразка. Це дає можливість суб’єктам
господарської діяльності різних форм власності
навчитися реалізовувати свою продукцію (товари, роботи або послуги) через державні контракти.

Налагоджено контакти з багатьма зарубіжними посольствами й торговими місіями
в Україні, а також посольствами України за
кордоном. На запрошення палати регіон постійно відвідують ділові делегації, представники іноземних торгово-промислових палат
і дипломатичних місій.

На сьогодні Кіровоградська РТПП – це сучасний бізнес-центр, де можна отримати широкий
спектр послуг, пов’язаних із підприємницькою
діяльністю, організувати діловий захід, провести
зустріч із партнерами. Конференц-сервіс КРТПП
– це три технічно обладнані зали різної місткості
(до 150 місць) і комп’ютеризований клас, організація фуршетів та кава-брейків. Існує можливість
проведення до трьох заходів одночасно.

Палата уважно вивчає проблеми малого
й середнього бізнесу, прагне максимально
їх вирішувати. Експерти готують пропозиції
щодо вдосконалення регуляторних актів і
поліпшення бізнес-клімату та направляють
їх до органів виконавчої влади всіх рівнів.
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Але, перш за все – КРТПП – це громадська
організація, що об’єднує підприємства, компанії
і фірми регіону, відомі не лише в Україні, а й за її
межами.
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На сьогодні АБ «Укргазбанк» демонструє один з найкращих фінансових
результатів. Другий рік поспіль щорічний прибуток банку сягає понад
1 мільярда гривень, а показник рентабельності активів та капіталу є найвищим серед усіх найбільших банків України. В Кіровоградській області
Укргазбанк активно розвиває кредитування представників малого та
середнього бізнесу, особливо тих, хто працює в агросекторі. Про плани
банку в 2014 році в інтерв’ю з Валентиною Нікітіною, директором
Кіровоградської обласної дирекції Укргазбанку.
 Валентино Володимирівно, які головні напрямки бізнесу Ваш банк розвиватиме найближчим часом на Кіровоградщині?
Наш банк традиційно сильний в обслуговуванні та кредитуванні корпоративних клієнтів, які є лідерами в таких галузях, як енергетика, транспорт, сільське господарство та
машинобудування. В останні роки Укргазбанк
робить особливий акцент на впровадженні
кредитних продуктів для представників малого та середнього бізнесу (МСБ). У 2013 році
кредитний портфель банку для МСБ виріс на
62%, і ми прогнозуємо не менше зростання в
цьому році.
 Який зараз попит на кредити у представників МСБ?
Він досить високий. Традиційно в I кварталі на Кіровоградщині найбільшу частину
кредитів беруть сільгоспвиробники на вес-
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няно-польові роботи. Загалом у нашого банку
є 16 кредитних програм для підприємців. Той,
хто планує розвиток та розширення свого бізнесу, цілком може вибрати оптимальний для себе
кредит на закупівлю обладнання, придбання
сільськогосподарської техніки та комерційного
транспорту. Наприклад, у мережі автосалонів
АІС ми пропонуємо вигідну програму кредитування «Бізнес - ГАЗ» спільно з російською компанією «Комерційні автомобілі – Група ГАЗ». Діє
спільна програма з «Білоцерковмаз», яка передбачає кредитування купівлі сільськогосподарської техніки в дилерській мережі партнера. Також впроваджено спільну з УкрАвто програму
кредитування комерційного транспорту.
Щоб знизити вартість кредитів, Укргазбанк
уклав нові угоди з Німецько-Українським Фондом (НУФ), який сприяє розвитку мікро-, малих
та середніх підприємств. Завдяки угодам з НУФ
ми кредитуємо підприємців за ставками 14-16%
річних у гривні.
Зовнішсервіс | №1 (038) 2014
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 Яку заставу або гарантію використовують агрокомпанії? Який її розмір щодо кредиту?
У випадку програмних кредитів на купівлю сільськогосподарської техніки заставою є
сама техніка, яку купує клієнт. У цьому випадку розмір застави вираховується від ринкової
ціни суми кредиту, помноженої на коефіцієнт
від 1,3 до 1,6. Коли ж відбувається кредитування сільськогосподарських компаній з метою
поповнення обігових коштів, зазвичай заставою є нерухомість та техніка. В якості додаткової застави може виступати готова продукція
або біологічні активи. Покриття застави не
повинне бути меншим від вартості кредиту.
Також оформлюється фінансове поручництво
фізичних осіб – власників бізнесу.
 Як, на Вашу думку, розвиватиметься агрокредитування у 2014 році?
Ті, хто займається агробізнесом, завжди
потребують коштів на оновлення та закупівлю обладнання і техніки. Адже використання
сучасних технологій дає можливість різко підвищити рентабельність бізнесу. Весною гроші
потрібні на закупівлю мінеральних добрив, за-
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собів захисту рослин та інших матеріалів необхідних для посівної кампанії. Зазвичай, саме в
цей час до нас звертаються з проханням прокредитувати поповнення обігових коштів.
На мій погляд, у агрокредитування дуже
хороші перспективи. Агробізнес визнано найперспективнішим напрямком економічного
розвитку в Україні. Адже глобальний попит
на продукти рослинництва та тваринництва
постійно зростає. Тому сільгоспвиробники Кіровоградщини мають величезний потенціал
для розширення свого бізнесу, який може бути
головним джерелом економічного зростання
нашої області.
 Валентино Володимирівно, в яких містах Кіровоградської області працюють відділення Укргазбанку?
На Кіровоградщині Укргазбанк представлений мережею з шести відділень: трьох – в
обласному центрі та по одному в Олександрії,
Світловодську та Малій Висці. Ми запрошуємо
до нашої обласної дирекції за адресою: м. Кіровоград, вул. В’ячеслава Чорновола, 20, та
готові детально розповісти про кредитні та депозитні програми нашого банку.
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ІНТЕРВ’Ю

ЯКІСТЬ - ЦЕ КОЛИ ДО ТЕБЕ
ПОВЕРТАЮТЬЯ КЛІЄНТИ,
А НЕ ТОВАР
Енергозбереження сьогодні є
одним з актуальних завдань для
країни. Перехід рослинництва
в нових економічних умовах на
якісно новий рівень продуктивності,
ресурсоенергоекономічності,
екологічної безпеки та
рентабельності в першу чергу
пов’язаний з використанням
сучасних ресурсозберігаючих
технологій і техніки.
Генеральний директор корпорації
MaxiMarin GROUP – Ігор Едуардович Ярощук:
– Значна частина території України лежить
в зоні ризикованого землеробства. На великих
просторах врожайність сильно коливається залежно від погодних умов. Наявні в Україні земельні угіддя являють собою величезну продуктивну
силу. Криза в сільському господарстві і спад його
виробництва відразу завдає важкого удару по
всій економіці, оскільки призводить до втрати
величезної кількості безкоштовних природних
ресурсів. Як показують економічні оцінки, вода
з атмосфери може стати найдешевшою з усіх
відомих способів зрошення. Немає проблеми
нестачі води, а є проблема її нераціонального
використання! Боротьба за вологу велася з найдавніших часів. На сьогодні глобальну проблему
збереження вологи в ґрунті вчені вирішують
шляхом розробки
ефективних агротехнологій, спеціалізованої техніки
та обладнання, застосування яких
дозволяє аграрі-
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ям досягти необхідних результатів.
– В якому напрямку працює корпорація
MaxiMarin GROUP?
– Наша корпорація MaxiMarin GROUP ® працює в складі:
ПП НВЦ з ІТ «Максимарин», ПП «Теравет
– Україна», ПП «Агрореммаш – Спецтехніка»,
ПП «Юридична компанія «Ліга захисту прав».
Корпорація створена для надання широкого
спектру послуг сільгоспвиробникам за такими напрямками:
• постачання спеціалізованої техніки, обладнання, шпалерної продукції, контейнерів і тари для садівництва, виноградарства та овочівництва;
• сервісне обслуговування, запчастини, доставка;
• розробка і впровадження
ресурсозберігаючих
технологій в сучасному
сільськогосподарському
виробництві;
•
всебічне і найбільш комфортне обслуговування клієнЗовнішсервіс | №1 (038) 2014
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тів, при якому практично всі необхідні
товари і послуги можна придбати в одному місці.
– Які інновації пропонує корпорація
сільгоспвиробникам?
– На сьогодні корпорація MaxiMarin GROUP
активно розвивається та займає лідируючі позиції в Україні з розробки, виробництва і впровадження інноваційних технологій збереження та
регулювання вологи в ґрунті, поліпшення складу
ґрунту під торговою маркою MaxiMarin. Згідно з
підрахунками вчених, якщо опади, що випали, прийняти за 100%, то 70% з них випаровується, 20% – йде у підземні води і лише 10% –
доступно рослинам. Технологія MaxiMarin має
унікальну здатність легко поглинати, утримувати
та акумулювати природну або поливальну воду і
у разі необхідності віддавати її кореневій системі рослини. Причому цей процес може циклічно
повторюватись необмежену кількість разів, до
практично повного розпаду речовини. Термін
активного функціонування продукції MaxiMarin
становить не менше 10 років.
– Технологія MaxiMarin відноситься
до українських розробок?
– Це новітня розробка, яка не має аналогів
в світі. MaxiMarin розроблений провідними фахівцями компанії спеціально для застосування в
сільському господарстві, виноградарстві, садівництві, овочівництві, при вирощуванні кімнатних
рослин, в лісовому господарстві, ландшафтному
дизайні, при закладці трав’яних газонів. Всі препарати пройшли реєстрацію, сертифікацію в Україні,
а з 2008 р. – сертифікацію в Європі. Рекомендована Мінагрополітики України для застосування в
рослинництві. Компанія регулярно співпрацює з
науковцями, досліджує препарати на різних культурах, проводить власні наукові та практичні конференції, регулярно бере участь у міжнародних
та українських виставках, друкується в наукових
журналах. У 2011 р. видано книгу про раціональне використання вологи.
– Який ефект від застосування MaxiMarin?
– У першу чергу – це економія до 50% води,
а також її більш раціональне використання, при
якому не допускається перезволоження ґрунту.
Рослина в будь-який момент може взяти вологи
стільки, скільки їй потрібно, при цьому заощаджується до 40 % добрив, так як MaxiMarin,завдяки
своїм властивостям, утримує їх разом з водою
всередині гранул, перешкоджаючи вимиванню в

глибинні шари ґрунту, недоступні для кореневої системи
рослини. Періодичне розбухання-стиснення гранул створює канали для доступу повітря до коріння - поліпшується
дренаж і аерація. Препарат
екологічно нешкідливий, нетоксичний,
нейтральний,
інертний до гербіцидів, пестицидів, нематоцидів, виключно
корисний і економічний.
– Яка техніка поставляється
українським аграріям?
– Надійні партнерські
відносини нашої компанії з
провідними європейськими
виробниками сільгосптехніки
дають можливість постачати
широкий спектр високоякісної техніки та інвентарю для
садівництва і виноградарства.
Власне виробництво дозволяє виготовляти спеціально
розроблені для садів і виноградників шпалерні стовпи
з деревини і оцинкованого
металу. Одним з пріоритетів
нашої компанії є якість поставлених на ринок
товарів і послуг, а також їх гарантійне та післягарантійне обслуговування. Гарантійне обслуговування та сервіс проводяться висококваліфікованими фахівцями з багаторічним досвідом роботи
в даній сфері.
– Які цілі Ви ставите в роботі корпорації?
– Головна мета – індивідуальний підхід до
роботи з кожним партнером. Це дозволяє нам
найкращим чином здійснювати впровадження інноваційних технологій на сільськогосподарських
ділянках замовників, враховуючи специфічність
кожної культури і особливості ґрунту, надати комплекс послуг з постачання техніки та інвентарю.
Головне достоїнство компанії – дружний
творчий колектив, завдяки його високому професіоналізму та величезному потенціалу компанія
йде впевнено до поставленої мети.
– Ваш девіз?
Якість – це коли до тебе повертаються
клієнти, а не товари!
Працюючи з нами – ВИ заощаджуєте свій час
і гроші!

Корпорація MaxiMarin GROUP,

м. Кіровоград, вул. Заміська, 5 ,
Телефони: (0522)-563577, 067-520-3161,
www.maximarin.com
Зовнішсервіс | №1 (038) 2014
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НА ГРЕБЕНІ
СУЧАСНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

Компанія «Агроліга» є флагманом
на ринку сільськогосподарської
продукції в Кіровограді. Вона
також займає високі місця і
на всеукраїнському ринку, а
ще має свої представництва в
країнах ближнього зарубіжжя.
Мета компанії – допомогти
аграріям, зробити свій внесок у
розвиток сільськогосподарського
виробництва. Нам важливо
запропонувати нові технології,
запустити нове обладнання,
реалізувати розробки, які будуть
служити імпульсом не тільки для
сьогодення, а й для майбутнього.

Форсований розвиток агропромислового
комплексу вимагає від нас дій, які дозволять
не просто не відставати від інших, але й бути
зразком, від якого намагатимуться не відставати інші. Ми пропонуємо найширший спектр
продукції, який охоплює сільськогосподарську
техніку, посівний матеріал, засоби захисту рослин та мінеральні добрива.
Щосезону аграрії отримують від нас щось
нове, те, що дозволить їм зміцнити свій потенціал, те, що дасть їм можливість підвищити
рентабельність власного господарства.
Ми поставляємо на ринок нові модернізовані сівалки, що відрізняються багатофункціональністю, техніку, що автоматизує процес
роботи і дає найвищі результати під час збирання врожаю. Нові трактори, з якими робота буде безперервною, що дозволить виграти
час і швидше отримати результат. Мінімізація
витрат на заданий період часу дозволить суттєво підвищити прибутковість господарства.
Комбайни з новими опційними системами, які
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одночасно можуть виконувати різні функції і є
дуже економічними в експлуатації, а також всі
необхідні запчастини до сучасної сільгосптехніки.
Не залишилася без нашої уваги і така продукція, як посівний матеріал. Тут ми теж прагнемо запропонувати тільки найкраще насіння,
яке поєднує в собі всі необхідні характеристики, що дасть можливість отримати високий дохід. Наші співробітники завжди готові не лише
запропонувати високоякісну продукцію, а й
дати професійні рекомендації, які дозволять
аграріям отримати від запропонованого більшу ефективність. Технологія застосування засобів захисту рослин, технології посіву та інші
рекомендації – про все це ми готові дати максимально розгорнуті консультації.
Співпрацюючи з компанією «Агроліга»,
ви отримуєте величезну підтримку в особі команди справжніх професіоналів, яка може не
лише допомогти розширити матеріально-технічну базу або закупити якісне, стійке до різних катаклізмів насіння, а й надати професійну консультацію з усіх питань, що стосуються
сільського господарства.

Зовнішсервіс | №1 (038) 2014
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НОВА ТОРГОВА МАРКА НА РИНКУ УКРАЇНИ –

ТМ «Монтаж»

У вересні 2013 року на будівельно-монтажному ринку України з’явилась нова
торгова марка «Монтаж» з широким асортиментом товарів для кріплення
і монтажу. Тепер користувачі по всій Україні можуть використовувати
якісні товари, не дивлячись на ціни. Адже вони в ТМ «Монтаж» найнижчі. В
асортименті ТМ «Монтаж» – стяжка нейлонова, металічна, стяжка нейлонова
під шуруп, ізоляційна стрічка вогне- і морозостійка, кліпси, хомути, дюбелі,
монтажні майданчики. І все це – якісні товари за вигідними цінами.
ТМ «Монтаж» з’явилась в період, коли ніша
монтажних засобів була заповнена дешевою та неякісною продукцією. Тому на ринку України її поява
викликала широкий попит.
Час виходу товарів ТМ «Монтаж» на ринок
припав на складні погодні умови в Україні. Цей
фактор допоміг компанії показати користувачам,
що вироби ТМ «Монтаж» є дійсно надійними і витривалими до важких погодних умов і агресивного середовища. Для прикладу, вироби мають такі
стійкі технічні характеристики:
• нейлонова стяжка – матеріал: Нейлон 66,
стійкий до ультрафіолетового випромінювання, не містить галогенів, самозатухаюча, температурний діапазон від -40⁰С
до +85⁰С , стандарт пожежної безпеки UL
94 V-2;
• стяжки металічні з фіксуючим елементом
– призначені для використання в умовах
агресивного середовища, підвищеної
вібрації, вологості, радіації та екстремального перепаду температур, матеріал: нержавіюча сталь, температурний
діапазон від -80 °C до +540 °C, обладнані
роликовою замковою системою одностороннього ходу;
• ізоляційна стрічка ТМ «Монтаж» – товщина клеєвого шару – 0,013 мм, висока початкова адгезія, висока міцність склейки з
найрізноманітнішими поверхнями, стійка
до старіння і факторів навколишнього
середовища, морозостійка, подовження
при розриві < 190%, опір ізоляції 600В;
• стяжки нейлонові з отвором під шуруп
– швидке і надійне з’єднання, вогнестійкий матеріал (нейлон 66), можливість кріплення пучка за допомогою шурупа.
Клієнтами ТМ «Монтаж» стали підприємства
різних галузей по всій території України. Це інтернет-провайдери, монтажні організації, рекламні

18

агентства, підприємства ЖКГ, автозаправні комплекси, телерадіокомпанії та інші. Від усіх можна почути позитивні відгуки про вироби ТМ «Монтаж».
Багато підприємств стали постійними клієнтами,
що є доказом якості пропонованих нами товарів.
Найближчим часом ТМ «Монтаж» планує задовольнити потреби ринку України в монтажних
засобах у повному обсязі, а також розширити збут
продукції за межами України.
Працівники ТМ «Монтаж» завжди радо дадуть
відповіді на всі запитання щодо товару і його застосування.
Команда професіоналів допоможе підібрати
товар, необхідний саме для Ваших робіт. Щомісячні
акції, які ми проводимо за окремими групами товарів, допоможуть Вам заощадити кошти. А швидка
доставка по всій території України сприятиме невідкладному початку Ваших робіт.
Отже, ТМ «Монтаж» – обирайте якість за вигідною ціною!
Більш детальну інформацію ви можете отримати на сайті www.montazh.ua

Головний офіс:

м. Київ, вул. Бориспільська, 7, офіс 233,
тел.: (044) 22-111-06, (067) 524-38-04,
(050) 433-44-45

Регіональне представництво:

м. Кіровоград,
вул. Преображенська, 79-а, офіс 111,
тел.: (067) 521-67-21
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ДО ВАШИХ ПОСЛУГ

НАВІЩО БРАТИ
УЧАСТЬ У ВИСТАВЦІ
Сьогодні виставки набувають абсолютно особливого статусу, обумовленого нинішньою
економічною ситуацією. Вони дають чітке уявлення, хто з компаній залишився «на плаву», а хто
пішов з ринку, які ніші звільнилися і як слід планувати свою тактику і стратегію в нових реаліях.
Участь у виставці дозволить Вам:
• заявити про себе як про успішну компанію;
• дізнатись більше про клієнтів та їх очікування;
• отримати негайний відгук про продукцію і підприємство;
• створити та розширити базу даних контактів на перспективу;
• вивчити ринок і конкуренцію на ньому,
оцінити маркетинговий потенціал підприємства;
• йти в ногу з інноваціями та новими технологіями.
Участь у виставці дасть Вам
можливість:
• знайти нових клієнтів;
• підвищувати лояльність існуючих клієнтів;
• оновлювати контакти з колишніми покупцями / замовниками;
• вивести на ринок нові товари або послуги;
• продемонструвати і просунути на ринок весь спектр продукції та послуг;
• прискорити процес продажу;
• створити імідж своєї фірми та імідж
бренду;
• залучити інтерес з боку ЗМІ.
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Що можна зробити за місяць
до виставки?
Оптимальний термін початку підготовки
до участі у виставці – не менш, ніж за три місяці
до її відкриття. Почавши підготовку заздалегідь,
ви можете обрати найкраще місце в павільйоні,
ретельно продумати дизайн стенду та роздаткових матеріалів, рекламну кампанію. На жаль, це
не завжди можливо. Що ж необхідно встигнути,
якщо рішення про участь у виставці прийнято за
місяць до її початку?
• Зв’яжіться з організаторами виставки та
одночасно із заявкою на участь подайте
інформацію в каталог, в іншому випадку
ваша інформація може бути розміщена
на додаткових аркушах і вкладках, які
завжди губляться!
• Приділіть особливу увагу дизайну. За
місяць практично неможливо розробити і виготовити ексклюзивний повномасштабний стенд, і, швидше за
все, вам доведеться орендувати обладнану виставкову площу (білі стіни,
фриз, килим). Щоб у такій ситуації відвідувачі виставки виділили ваш стенд
із загального ряду, вам необхідний
ретельно продуманий дизайн. У даному випадку оптимальний варіант –
мобільні або портативні конструкції та
яскраві повнокольорові плакати. І головне: дизайн і виготовлення вашого
стенду доручіть справжнім професіоналам з рекламної агенції.
• Перевірте, чи достатньо у вас роздаткових матеріалів різних типів, чи не
доведеться що-небудь додруковувати
в останній момент. Друкарні беруть націнку за термінову роботу!
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ДО ВАШИХ ПОСЛУГ
Робота на стенді
Робота на стенді повинна бути організована
таким чином, щоб жоден перспективний відвідувач
не чекав спілкування більше 20-30 секунд. В іншому
випадку він піде до конкурента – стендів багато, а
часу, як завжди, мало.
Статистика стверджує: абсолютна більшість
відвідувачів (62%) не готові чекати біля стенду навіть 1-2 хвилини.
Ніхто не повинен відчувати, що його ігнорують.
Підкреслена повага (бажано, щира) - найнадійніший
початок контакту.
Як працювати з потенційними клієнтами
після виставки
Згідно з правилом, сформульованим Марліс К. Арнольдом в книзі «Створи кращий образ
торгової виставки», відпрацювання контактів можливе за планом «48/10/30». Згідно з цим планом:
Перший контакт з клієнтами повинен відбутися протягом 48 годин після їх візиту на ваш стенд
(24 години для найбільш «гарячих» перспективних
клієнтів). Цим контактом може бути просто електронний лист з подякою за відвідування стенду і повідомленням про те, які дії ви робитимете в подальшому
(наприклад, надішлете запитану інформацію протягом тижня).
Другий, більш широкий контакт (розсилка докладної інформації, спеціальних комерційних пропозицій) – протягом 10 днів після зустрічі. Розсилка
інформації дає вам привід зателефонувати клієнтові, дізнатися, чи отримав він інформацію, чи не потрібна йому додаткова консультація, коли варто з
ним зв’язатися знову. За результатами таких контрольних дзвінків ви можете перерозподілити кон-

такти за ступенем їх актуальності: частина «гарячих»
контактів перейде в розряд «теплих» і навпаки.
Третій контакт протягом 30 днів після зустрічі.
Зазвичай буває важко придумати привід для третього контакту, і нерідко менеджер просто телефонує і запитує: «Ви що, не надумали купити нашу
продукцію?» Приводом для третього контакту може
бути повідомлення клієнтові нової інформації. Наприклад, до цього моменту, як правило, підсумки
виставки вже підведені (статистика за кількістю відвідувачів та учасників, результати конкурсів, публікація матеріалів конференцій); ви також маєте результат своєї участі (отримання дипломів і нагород,
публікації в пресі, оцінка того, яка продукція стала
лідером вашої експозиції). Надалі контакт слід встановлювати приблизно кожні шість тижнів.
Традиційно болючим є питання мінімізації
виставкових витрат
Говорячи про конкретні результати роботи –
кількість та вартість контактів, отримані доходи і
зміцнення іміджу, треба чітко розуміти – все це оцінюється не саме по собі, абстрактно, а в прив’язці
до загальної системи маркетингових комунікацій.
Скільки коштуватиме рішення тих самих завдань
при використанні інших маркетингових інструментів – телевізійної реклами, «наружки», прямої
поштової розсилки, корпоративних заходів? Не
знаючи цього, адекватно оцінити підсумки участі у
виставці просто неможливо.
Бажаємо всім успіху!
Матеріал підготувала
Наталія Гетьманенко,
спеціаліст з виставок та реклами
Кіровоградської регіональної
торгово-промислової палати

Інформацію про виставки можна знайти на офіційному сайті КРТПП: www.chamber.kr.ua
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КРТПП ЗАПРОШУЄ взяти участь
березень
11-14
12-14

12-14
12-15
13-16
18-20
18-21
19-22

20-23
19-28
23-26
26-28
26-29

26-31

XXIII Міжнародна будівельна виставка «BUDMA»
м. Познань (Польща)
XVIII Міжнародна спеціалізована виставка «БелЕкспоСтрой»; XI Міжнародна
спеціалізована виставка «Енергозбереження та електротехніка. Житловокомунальне господарство»
м. Бєлгород (РФ)
XIII спеціалізована виставка сільськогосподарської техніки та технологій
«АгроТехСервіс 2014»
м. Запоріжжя
III Міжнародна спеціалізована виставка-продаж
«КОСМЕТИКА. КРАСА. ЗДОРОВ’Я»
м. Мінськ (Республіка Білорусь)
Румунський туристичний ярмарок «TTR I»; Міжнародний фестиваль духовності,
альтернативної медицини і комплектарної терапії «TMA»
м. Бухарест (Румунія)
XXIII універсальна міжнародна виставка «Ворота в Азію»
м. Улан-Батор (Монголія)
Міжнародна спеціалізована виставка «СТРОЙЕКСПО. ВЕСНА»
м. Мінськ (Республіка Білорусь)
Республіканська спеціалізована виставка-ярмарок «Все для дому»
(будівельні та оздоблювальні матеріали, будівельна техніка та інструменти, опалення,
сантехніка, все для інтер’єру, ландшафтний дизайн, садовий інвентар.) м. Мозир
(Республіка Білорусь)
Виставка ювелірної продукції «İSTANBUL JEWERLY SHOW 2014»,
м. Стамбул (Туреччина)
«Каїрський міжнародний ярмарок»
(Арабська Республіка Єгипет)
Міжнародна виставка продуктів франчайзингу «Franchise Expo Paris 2014»
м. Париж (Франція)
Спеціалізована виставка текстильної продукції «TEXBRIDGE 2014»
м. Стамбул (Туреччина)
Міжнародна виставка екологічних технологій та обладнання для захисту
навколишнього середовища «ROMENVIROTEC»; Міжнародний ярмарок медицини
та фармації «ROMMEDICA»
м. Бухарест (Румунія)
Міжнародна виставка ювелірних виробів та годинників
«BASELWORLD 2014»
м. Базель (Швейцарія)

квітень
01-03
01-03
02-05
08-11
09-13
10-13
10-13
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VI Міжнародна спеціалізована виставка і конференція
«АТОМЕКСПО - БІЛОРУСЬ 2014»
м. Мінськ (Республіка Білорусь)
VI Міжнародна спеціалізована виставка
«Металообробка. Інструмент. Пластмаса-2014»
м. Київ
XI Республіканська спеціалізована виставка-ярмарок
«Здоров’я, сила, краса»
м. Гомель (Республіка Білорусь)
Міжнародна спеціалізована виставка
«МАШИНОБУДУВАННЯ – 2014»
м. Мінськ (Республіка Білорусь)
Виставка канцелярських товарів «İSTANBUL OFİS 2014»
м. Стамбул (Туреччина)
Виставка механіки, запчастин та інженерії «AUTOMECHANİKA 2014»
м. Стамбул (Туреччина)
Міжнародний ярмарок технологій, обладнання, будівельної техніки та
устаткування «CONSTRUCT TXPO»; Ярмарок предметів мистецтв та антикваріату
«ANTIQUE MARKET I»
м. Бухарест (Румунія)
Зовнішсервіс | №1 (038) 2014

КРТПП ЗАПРОШУЄ взяти участь
15-18

II Міжнародна спеціалізована виставка-ярмарок «Світ продуктів», «Обладнання та
технології для харчової промисловості»;
Міжнародна спеціалізована виставка-ярмарок «Світ молока і сиру»;
XV Міжнародна спеціалізована виставка «Білоруський будівельний тиждень»
м. Мінськ (Республіка Білорусь)

04-08

Міжнародна спеціалізована виставка «ВАТІМАТЕС-2014»
(житлове та інфраструктурне виробництво, будівельні матеріали, будівельна техніка та
інструменти)
м. Алжир (АНДР)
Виставка будівельної галузі «TURKEY BUILD 2014»
м. Стамбул (Туреччина)
Виставка опалення, охолодження, кондиціювання «İSK SODEX 2014»;
Виставка басейних технологій «POOL EXPO 2014»
м. Стамбул (Туреччина)
Міжнародна агропромислова виставка «Айил Агро»
м. Бішкек (Киргизька Республіка)
Участь у Білоруському промисловому форумі і колективній експозиції України на
виставці «Белпроменерго»
м. Мінськ (РБ)
XV Міжнародна універсальна виставка-ярмарок «Весна в Гомелі»
і Гомельський економічний форум
м. Гомель (РБ)
Х Ювілейний Всеросійський Форум-виставка «ГОСЗАКАЗ-2014»
м. Москва (РФ)
XXII міжнародна спеціалізована виставка промислового обладнання та новітніх
технологій «Машинобудування. Металургія – 2014»; спеціалізована виставка
«Зварювання – 2014»
м. Запоріжжя, ВЦ «Козак-Палац»
«Виставкові дні в Єлисаветграді»:
Виставка «Реклама 2014. Будівництво і ремонт»
м. Кіровоград

травень

06-10
07-10
14-16
20-23
21-24
23-25
27-30

28-30

червень
05-09

Міжнародна комп’ютерна виставка «COMPUTEX Taipei 2014»
м. Тайбей (Тайвань)

06-08

X Белгородський будівельний Форум і
XI Міжнародна спеціалізована виставка «Сучасне місто»
м. Белгород (РФ)

08-11

XVIII Китайський інвестиційно-торгівельний ярмарок «CIFIT»
м. Сямень (КНР)

02-04

Всеукраїнська агропромислова виставка «АгроЕкспо» з польовою демонстрацією
техніки та технологій
м. Кіровоград
Міжнародна виставка цифрової електроніки «TAITRONICS TAIPEI- 2014»
м. Тайбей (Тайвань)
Виставка «Осінній ярмарок»
м. Кіровоград

серпень

вересень
жовтень

06-09
16-18

За додатковою інформацією та з питань участі звертайтеся до відділу зовнішньоекономічних
зв’язків, виставок та реклами
за телефоном 0522 351856
або електронною поштою expo@chamber.kr.ua
Контактна особа – Гетьманенко Наталія.
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Інгульська шахта ДП «СхідГЗК» є дійсним членом Кіровоградської
регіональної торгово-промислової палати разом з іншими великими
підприємствами, відомими далеко за межами не лише області, але й
України.
Завдяки будівництву уранової шахти Кіровоград отримав кілька нових житлових районів
з розвиненою інфраструктурою, а це більше 3
тисяч квартир, а також лікарні, школи, дошкільні виховні заклади. Шахта і на сьогодні зберігає
партнерські стосунки з колись підшефними школами та дитячими садками, в міру можливостей
намагається допомагати вирішувати комунальні
проблеми мешканців шахтарських мікрорайонів.
На Інгульській шахті діє потужний соціальний пакет для кожного з 1600 працюючих, до
якого входить щорічне безкоштовне медичне
обстеження, доставка на роботу і з роботи, безкоштовне харчування, пільговий відпочинок і
санаторне лікування для працівників і членів їх
сімей, щомісячна виплата оздоровчих у розмірі
310 гривень і багато іншого, при середній заробітній платі по шахті в 4527 гривень. Шахта є
бюджетоутворюючим підприємством для Кіро-
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КІРОВОГРАДЩИНА
воградського району, а її платежі до бюджетів і
фондів різних рівнів лише за два останні роки
склали понад 116 мільйонів гривень!
Зазначу, що стабільна робота шахти забезпечується напруженням усіх сил кожного
працюючого. Навіть незважаючи на відомі усім
проблеми з фінансуванням гірничо-капітальних
робіт, на шахті ведеться робота з впровадження
нової техніки та розроблених фахівцями комбінату передових технологій, таких як підземне
блокове вилуговування та переробка відвалів
комплексом ПРСК. Шахта працює у суворій відповідності до санітарних норм та екологічних
стандартів.
Уранова шахта – це дуже складне виробництво. В силу специфіки воно начебто закрите для
широкого загалу в промисловому і соціальному
плані, але це далеко не так. Ми абсолютно відкриті для представників бізнесових кіл, ділових
партнерів, преси та громадськості.
Інгульська шахта має потужний допоміжний потенціал, що дозволяє нам виконувати
роботи будь-якої складності. Наші будівельники
здатні виконувати будівельні та опоряджувальні
роботи на промислових і соціально-побутових
об’єктах міста і району. Маємо власну пилораму і
деревообробні верстати. На шахті існує потужна
енергетична служба, оснащена всім необхідним
для проведення робіт з ремонту енергетичного
та компресорного обладнання. Ремонтно – механічний цех має великий парк сучасних токарних, свердлувальних, фрезерних верстатів і забезпечує виконання робіт будь – якої складності
промислового обладнання. Автотранспортний
парк налічує більше ста одиниць транспортної і
землерийної техніки, таких як автобуси, вантажні автомобілі (у тому числі КрАЗи), відкачувальні
цистерни, бульдозери і екскаватори. Наш заліз-
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ничний цех має можливість доставляти партнерам вантажі народногосподарського значення.
Окрім того, Інгульська шахта надає послуги з
водопостачання в Неопалимівці, Завадівці, Сонячному та на Лелеківці, забезпечуючи обслуговування трубопроводів власними силами.
В межах Кіровограда розташована і база
відпочинку шахти «Гірник», де на відпочиваючих
чекають розкішна природа, водойма і комфортабельні будиночки.
Такий потенціал дає можливість Інгульській
шахті не лише успішно виконувати наші безпосередні функції, але й працювати на розвиток
інфраструктури Кіровограда і Кіровоградського
району.
Директор Інгульської шахти,
депутат Кіровоградської обласної ради
Равіль Агліулін
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ТДВ «Об’єднання Дніпроенергобудпром» має
можливість взяти участь у виконанні проектних
та будівельних робіт у промисловій, житловій
та сільськогосподарській галузях народного
господарства. Для цього має відповідний досвід
та виробничу базу. В своїй структурі має три заводи по виготовленню залізобетонних виробів,
завод металевих конструкцій, деревообробний
завод, гранітний кар’єр, автотранспортне господарство, залізничну ділянку, має два річкові
причали для відвантаження продукції водним
шляхом.
Про підприємство, на якому працює вже більше 20 років, розповідає
заступник генерального директора ТДВ «ОДЕБП»
Станіслав Володимирович Маріщенко:

«Свій шлях ТДВ «ОДЕБП» розпочинало з часів будівництва Кременчуцької ГЕС, розбудови
нашого міста – Світловодська. Набравши потужностей, успішно брало участь в будівництві
житлових, промислових (Камський і Волжський
автомобільні заводи) та енергетичних (атомні,
теплові та гідроелектростанції колишнього Радянського Союзу) об’єктів як ближнього, так і
дальнього зарубіжжя.
В часи «перебудови» вели активну участь у
будівництві: пташників в Джанкойському районі,

26

м. Каневі («Наша Ряба»), м. Миронівка («Миронівський Хлібопродукт»), с. Ротмістрівка (ТОВ «Агро
Ро сь»), с. Гаврилівка («Гаврилівські курчата»); корівника в Маріуполі Донецької обл.
Аналізуючи роботу останніх двох років,
можемо виділити основні об’єкти, для будівництва яких ми здійснювали поставку своєї
продукції:
• сільськогосподарські об’єкти (елеватори,
підприємства з виробництва комбікормів
та з переробки та зберігання сої): м. Красногорівка Маріїнського р-ну Донецької обл.,
м. Рогатин Івано-Франківської обл., с. Радчиці Овруцького р-ну Житомирської обл.,
с. Оліївка Житомирського р-ну, м. Умань
Черкаської обл., м. Пирятин Полтавської
обл.; м. Глобине Полтавської обл., м. Кременчук Полтавської обл., м. Світловодськ Кіровоградської обл., м. Яготин Київської обл.,
с. Гнівань Вінницької обл.;
• зерносховища та силосні склади – с. Корделівка Вінницької обл., м. Глухів Сумської
обл.;
• тваринницькі комплекси (пташники, свинарники, корівники): смт Компаніївка Кіровоградської обл., м. Глобине Полтавської
обл., м. Нікополь Дніпропетровської обл., ;
• норкова ферма – Київська обл.;
• цукровий завод – м. Глобине Полтавської обл.;
• торгівельно-розважальні
комплекси:
м. Світловодськ
Кіровоградської
обл.,
м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.;
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КІРОВОГРАДЩИНА
•

реконструкція та будівництво м’ясокомбінату «Ятрань» – м. Кіровоград
• реконструкція автодороги М-03 Київ – Харків – Довжанський на ділянці Лубни – Полтава.
• об’єкти енергетичного будівництва – у
2013 році було відвантажено 27000 опор
для ліній електропередач напругою 0,4-610 кВт та ліній зв’язку. Здійснювалось забезпечення потреб «Дніпрообленерго»,
«Полтаваобленерго»,
«Сумиобленерго»,
«Чернігівобленерго», «Чернівціобленерго»
та інших МК.
Партнерам з Російської Федерації (ТОВ
«Енерголайн», ТОВ «Енергія», ТОВ «Енергопром»)
поставлялися опори для потреб будівництва лінії електропередачі, щодо підготовки Зимових
Олімпійських ігор в Сочі.
Поряд з вищезазначеним, наше підприємство здійснювало будівництво птахокомплексу в
Росії за замовленням ЗАТ ТД «Лискимонтажконструкция» та забезпечувало залізобетонними
виробами Ростовську АЕС.

Нашими партнерами в 2013 році були:
ТОВ
«Птахокомплекс
«Дніпровський»,
ВП «Старинська птахофабрика «Нова», ТОВ «Семенівка-Агрокомплекс», ТОВ НВП «Глобинський
свинокомплекс», ТОВ «Глобинський переробний
завод», ТОВ «Малодівицьке хлібоприймальне
підприємство», Корпорація «Система ССБ», ТОВ
«Нібулон», ПП «Трансвіт», ТОВ «ПМК-2000», ТОВ
«Станіславська Торгова Компанія», ПАТ «Астарта Млинелеваторбуд», ТОВ «Герместрейдінг»,
ТОВ «Агро-Рось», ТОВ «Етуаль», ДП «Промспецбуд», ПАТ «Вільногірський Гірничо-Металургійний Комбінат», ТОВ «Ворскласталь», ПАТ «Арселор міттал Кривий Ріг», МП «Будмодуль», ПАТ
«Дніпровський меткомбінат», ТОВ «Етуаль», ПП
«Ефект», ТОВ «Зінківський комбікормовий завод», ТОВ БК «Київбуд», ТОВ «Компанія Грамет»,
ТОВ «Комсомольський укрсплав», ТОВ «Кременчуцька торгова компанія», ТОВ «Лубенське ШБУ
№9», ТОВ ТК «Металстрой», ТОВ УП «Метрополія», ТДВ «М’ясокомбінат Ятрань», ПП «Надія»,
ТОВ «Нафтоспецбуд», ТОВ НВП «АТК», ТОВ «Олтекс Трейд», ТОВ «Південно-промислова компанія», ТОВ «Плайтех», ТОВ ЗБ «Постач Комплекс»,
ТОВ «Проматом», ТОВ НВП «Промтехснаб Кременчук», ТОВ «Рантьє», ТОВ «Спецбудмонтаж
Україна», ТОВ «Украгроком», ТОВ «Укрмодуль»,
ТОВ «Укрпівденьбудінвест», НВП «Фероліт», ПАТ
«Шарівське», ТОВ «Шляхбуд-транс».

Основні види продукції:
•

опори залізобетонні для ліній електропередач напругою 0,4-6-10 кВт та
ліній зв’язку;
•
фундаменти під високовольтні опори;
•
збірні залізобетонні анкерні плити для закріплення металевих та залізобетонних опор ЛЕП;
•
модульні утеплені швидкомонтовані одно- і двоповерхові будівлі із збірного залізобетону для обладнання міні-заводів по випуску промислової та
переробки с/г продукції, цехів, гаражів, електропідстанцій, компресорних,
насосних, автозаправних станцій, складів, офісів, санаторних корпусів,
столових, готелів та інших об’єктів соціально–побутового та адміністративно-виробничого призначення;
•
багатофункціональні будівлі сільськогосподарського призначення із залізобетонних конструкцій шириною 18-21м;
•
залізобетонні палі;
•
індивідуальні котеджі;
•
індивідуальні гаражі;
•
велика гамма залізобетонних виробів для промислового, житлового і спеціального енергетичного будівництва.
Вся продукція заводу сертифікована в системі УкрСЕПРО (ISO 9001:2009
(ISO 9001:2008, IDT) та має паспорт радіологічної безпеки.

Товариство з додатковою відповідальністю
«Об’єднання Дніпроенергобудпром»

вул. Молодіжна,63, с. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградська обл., 27552
(05236) 27496, 23981, 27437, 0503080819
e-mail: odesp@i.ua; odesp1@rambler.ru; odesps@rambler.ru
www.odesp.com.ua
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Малий та середній бізнес

ІНТЕРРЕСУРСИ
Товариство з додатковою відповідальністю «Інтерресурси» засновано у 1991р.

Основними напрямками діяльності холдингу є:
•

будівництво та реконструкція громадських
та житлових об’єктів;
• архітектура, проектування, монтаж інженерних систем та систем клімат-контролю;
• повний комплекс послуг з будівництва,
оздоблення та оснащення театрів, терміналів аеропортів, готелів, ресторанів та інших
подібних об’єктів культурного та громадського значення;
• реставрація пам’ятників архітектури;
• деревообробка та виготовлення виробів із
деревини;
• виробництво та реалізація опалювальних
приладів (конвекторів) під ТМ «Конвектор»;
• енергозберігаючі технології (твердопаливні
котельні, теплоізоляційні технології);
• послуги готельно-ресторанного бізнесу.
ТДВ «Інтерресурси» має у своєму розпорядженні матеріально-технічну базу, що включає
виробничі й складські потужності. Територіально підприємство розташоване у м. Кіровограді.

Офіси компанії:

Виробничі потужності: м. Кіровоград, вул. Дарвіна, 50
Дирекція: м. Київ, вул. Раєвського, 6
Представництво: м. Одеса, вул. Новоберегова, 90.

Деревообробний завод

Компанія «Інтерресурси» (власник ТМ
BOSCO) є одним із найбільших в Європі деревообробних підприємств, що випускає широкий
спектр готових виробів з деревини та клеєного
напівфабрикату.
Основний напрямок діяльності – виготовлення світлопрозорих конструкцій з дуба, сосни,
ясеня, фасадне скління, виготовлення меблевого щита, дошки підлоги, елементів інтер’єру.
Частина експорту в структурі продажів компанії становить понад 60%. Виробничі потужності знаходяться в безпосередній близькості
від сировинної бази (дубових лісів) у центральній частині України (м. Кіровоград), на перетині
транспортних магістралей.
Підприємство забезпечує повний цикл виробництва. Висококваліфіковані спеціалісти –
460 осіб. Автоматизація процесів виробництва.
Обладнання: «Weining» (Німеччина), «Altendorf»
(Німеччина), «Diessen» (Італія), ріжучий інструмент «Leitz» (Німеччина), автоматизовані сушильні камери «Muhlblock» (Австрія). Виробничі
площі підприємства – 20 000 м2.
Маючи власну ресурсну базу, сучасну технологію та мережу проектно-монтажних компаній
в регіонах України, підприємство «Інтерресурси»
здатне виконувати роботи на об’єктах будівництва будь-якої складності.

Товариство з додатковою відповідальністю «Інтерресурси»
вул. Дарвіна, 50, м. Кіровоград, 25014
тел.: (0522) 561033, 561036
факс: (0522) 561033, 567006
e-mail: info@bosco.ua; sales@bosco.com.ua
www.interresources.com.ua; bosco.ua
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ПЕРШИЙ ЦУКРОВАР УКРАЇНИ
Як свідчать історичні джерела, цукрова промисловість України веде початок
з 1822 року, коли дідич Канівського повіту Київської губернії І.Понятовський
збудував у своєму маєтку першу цукроварню. Через 25 років, зазначає відома
дослідниця історії України Наталія Полонська-Василенко, наша країна мала вже
цілу мережу цукроварень і в першій половині ХІХ століття вивозила цінний продукт за кордон.
Ці дані, безсумнівно, відповідають дійсності.
З одним лише уточненням: говорячи про зародження галузі в Україні, вчена мала на увазі виготовлення цукру з буряків. Таке цукроваріння зародилося
на початку ХІХ ст., коли російський винахідник
Я.Єсипов розробив технологію одержання цукру
з коренів цієї культури. До того у багатьох країнах
світу солодкий продукт виготовлявся з тростинної
сировини, що завозилася із субтропічних країн, де
її вирощують.
Першим переробником солодкої тростини на
цукор в Україні став купець першої гільдії Іван Масленников. Про життя цієї неординарної людини
збереглося надто мало матеріалів: газети у нашому
місті не видавалися, архівна справа ще не набула належного рівня. Деякі дані про той період історії міста знаходимо у стислих записах міської думи.
Отже, Іван Масленников. Його ім’я разом з іншим купцем, Семеном Сеньковським, згадується у
документах за 1762 рік, коли указом Сенату переселенцям-розкольникам, які поселилися біля фортеці св.Єлисавети у 1755 році, було надано право
займатися торгівлею. Вони й стали засновниками
купецького прошарку у місті. Першою з перших
стала велика і багата родина Масленникових. Походила вона із заможних землевласників Чернігівської губернії. На берегах Інгулу Масленникови
теж скупили значну кількість землі і зайнялися виробництвом та переробкою зерна, облаштувавши
для цього кілька вітряних млинів. Борошномельний
бізнес приносив значні прибутки, Масленникови
відправляли борошно у саму столицю імперії.
У Петербурзі Іван дізнався про існування там
цукрорафінадного заводу, який ще з 1719 року
працював на довізному тростинному цукрі-сирці.
Повернувшись додому, Масленников доповів про
побачене князю Потьомкіну – володарю Новоросії, чия резиденція знаходилася у Єлисаветграді.
«Найсвітліший» вважав себе покровителем торгівлі. Тому справу про відкриття у місті заводу для
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переробки тростини було вирішено без зволікань.
Так 1785 року в Єлисаветграді першим в Україні і
другим у Російській імперії виник цукровий завод.
Нове виробництво приносило господарю колосальні прибутки, невдовзі він уже наймав морські судна,
щоб відправляти свою продукцію за кордон. Дуже
швидко Масленников став одним з найбагатших
купців міста, адже конкурентів у нього не було.
Можливо, про купця Масленникова і не варто було б згадувати по сплині двох століть. Але ця
людина залишила добрий, благородний слід у місті,
яке стало йому другою батьківщиною. Цукрозавод
з кожним роком розростався, збільшувалася кількість робітників на ньому. Власник підприємства
дбав про них, будував житло, спорудив церкву, при
ній школу для бідняків. До цього часу район, де знаходився цукрозавод і стояли будівлі робітників, називається Маслениківкою.
А ще купець-благодійник разом з іншими заможними городянами виступив з ініціативою відкриття у місті християнської богадільні. Для неї
купецьке товариство придбало будинок на вулиці
Великій Перспективній (не зберігся). У ньому довгий час знаходили притулок 25 одиноких нужденних громадян міста. Відкрито богадільню 4 лютого
1794 року.
Треба зазначити, що це був перший благодійний заклад у нашому місті. З того часу благодійництво стало традицією у Єлисаветграді. Вона
продовжувалася більше 120 років і припинилася у
1917 році. На жаль, відродження проходить мляво.
А благодійники сьогодні так потрібні суспільству.

Юрій Матівос, vechirka.com.ua
04.11.2002
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КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ
П ОЛЬ Щ А

РУМУНІ Я

Фірма «Resbud» («РЕСБУД»)
Спеціалізується на виробництві стрічкових лісопильних рам TP-800 RESBUD з рухомим ріжучим
блоком, призначеним для поздовжнього розпилювання деревини, застосовуваних у лісопилках та меблевій промисловості. Виготовляє
заточувальні верстати та розводки для стрічкових пилок.
Лешек Сільванович
Тел.: +48 41 302 11 95
E-mail: traki@resbud.kielce.com
www.resbud.kielce.com

«PROGES»
Компанія зацікавлена в закупці мідних труб.

Biuro Handlowe «GREGPOL»
Зацікавлена у співпраці з українськими підприємствами, які займаються виробництвом і
реалізацією екологічно чистого насіння льону
коричневого і жовтого, соняшнику та проса.
Адреса: ul. Pierwsza 15a, 27-300 Wola Solecka
Тел.: + 48 507 84 44 17
Е-mail: trade.gregpol@wp.pl

Адреса: Str. Gradinitei 1, 705200 Pascani, Iasi,
Romania
Тел.: +40 232 765 120

«Changex» Sp.z o. o
Закупить великими партіями: соняшникову олію
в пляшках 0,75л; консервовану кукурудзу 400 г;
консервований горошок 400 г.
Тел.: +48 724 444 104
E-mail: changex@wp.pl

БІЛОРУС Ь
ВТОВ «ПСВ Трейдінг»
Зацікавлена в поставках на територію Республіки Білорусь шроту соняшникового гранульованого. Якість товару має відповідати ДСТУ
4638:2006 «Шрот соняшниковий», сорт гранульований. Орієнтовний обсяг поставок на місяць – до 3000 тон. (Перша поставка – 150 тон.)
Адреса: вул. Замкова, 27, адмін.приміщення 7, к.17,
м. Мінськ, 220004
Тел.: +375 17 203 50 86
Тел./факс: +375 17 203 74 96
E-mail: psvtraiding@gmail.com
otrabotka.by
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Адреса: Str. Uzinelor 60410605, Oradea, Romania
Тел.: +40 259 406 290
Тел./факс: +40 259 406 291
Моб.: +40 741 096 377
E-mail: vlad.kormos@proges.ro
www.proges.ro

«SC ROMPAK» SRL
Компанія зацікавлена в закупці мeляси
цукрового буряка.

ЧЕ ХІЯ
Interlacto spol s.r.o.»
Компанія шукає виробників пластикової упаковки у формі тюбика.
Адреса: Koubkova 13/228, 120 00 Praha 2
Тел.: +420/222 515 398
Тел./факс:+420/222 512 951
E-mail: ehl@interlacto.cz
www.interlacto.cz

НІМ ЕЧЧИ НА
«Witold Paleta»
Приватний підприємець зацікавлений у співпраці з виробниками рапсової олії з метою виробництва біодизеля.
Адреса: Marianne-Wolff-Weg 2, 22305 Hamburg
E-mail: wito54@gmx.de

ГР ЕЦ ІЯ

Aristotelis APOSTOLIDIS
Підприємець шукає експортерів соняшникової
та соєвої олії
E-mail: telis60@yahoo.gr
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