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СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Дорогі друзі!
Вперше в Кіровограді відбулась виставка «Будівництво і ремонт. Реклама і дизайн». Реалізація
такого масштабного проекту, поєднання двох знакових напрямків, що є дієвою складовою економічного
розвитку територій, під патронатом Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати красномовно свідчать: ми стали справжнім фаховим майданчиком для провідних ділових кіл нашої області.
У такий складний і відповідальний для української, для регіональної економіки час ми вбачаємо свою
роль, свою професійну місію в об’єднанні, активізації зусиль задля налагодження ділових і професійних
зв’язків між виробниками, постачальниками та потенційними клієнтами, споживачами послуг та
продукції, що виробляються на території області.
Ми почали з будівництва та рекламної діяльності абсолютно вмотивовано, бо тільки та країна,
той регіон чи окрема сфера матимуть успіх, якщо вони розбудовуватимуться, якщо якісна рекламна
діяльність супроводжуватиме будь-які процеси.
Наша виставка, як кажуть, «перша проба пера», «перша ластівка».
Колектив Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати доклав чимало зусиль і сумління,
щоб провідні та молоді фірми, підприємства, агенції продемонстрували кіровоградцям і гостям обласного
центру свій потенціал, свої досягнення.
Віримо, що за першим виставковим проектом слідуватимуть наступні, і ми разом гідно представлятимемо економічні та виробничі потужності нашого краю.
Щиро бажаю успіху і процвітання всім учасникам виставки.

З повагою
Президент
Кіровоградської РТПП
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Ірина Саєнко
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28 травня 2014 року розпочала свою роботу
Перша спеціалізована виставка «Будівництво
і ремонт. Реклама і дизайн», організатором
якої є Кіровоградська регіональна торговопромислова палата. В «ЕкспоЦентрі» о 12.00
відбулось урочисте відкриття виставки.
Виставку відкрила президент Кіровоградської
РТПП Ірина Саєнко. Серед почесних гостей
були заступник Міністра молоді та спорту
України – керівник апарату Ігор Гоцул, голова
Кіровоградської обласної ради Олександр
Чорноіваненко, Народний депутат України
Станіслав Березкін, Кіровоградський
міський голова Олександр Саінсус, перший
заступник голови Кіровоградської ОДА Віктор
Серпокрилов, президент Дніпропетровської
ТПП Віталій Жмуренко, президент Запорізької
ТПП Володимир Шамілов.

У виставці 2014 року представлені стенди ДП
«Кнауф Маркетинг» (м. Київ), Віконний завод VIKRA,
«КТ-Україна» (м. Київ, Кіровоградське регіональне
представництво), Студія декоративних штукатурок «Марокко», меблева компанія «ЮГОС»,
«ДекоДом», ТДВ «Інтерресурси», «Дом Дверей»,
ТОВ «Елгран», ПАТ «Кіровоградграніт», ТОВ ВКФ
«СПЛІТ», ТОВ «Сервіс-Корал», Служба гідроізоляції
м. Кіровограда, ТДВ «ОДЕБП» (Світловодськ), ТОВ
«Оконіка» фабрика вікон (Олександрія), ПрАТ
«Інститут «Кіровоградагропроект», ТОВ «Ромкор»,
ПАТ КШФ «Зорянка», ШП «Мрія €», Дизайн-студія
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Перша
спеціалізована

виставка

«Штори Люкс», МПП «Антураж А», ТОВ «Юнікс-С»,
РА «Рік», ТОВ «РА «Рік-Медіа», ТОВ «Прінт-Імідж»,
РІЦ «БЕСТ-Маркетинг», КП «Регіональна служба
охорони і реставрації пам’яток архітектури та
містобудування», ТОВ «Композиція», Корпорація
«XXI століття», ТОВ ІСП «Шторм» (інтернетпровайдер виставки) та інші.
В перший день виставки в презентаційній зоні
відбулись презентації Кіровоградської РТПП, Служби гідроізоляції м. Кіровограда та майстер-клас
ДП «Кнауф Маркетинг» (м.Київ), Кіровоградського
будівельного коледжу та ПТУ №8.
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Презентаційна програма другого дня виставки була насичена і цікава.
Першими презентували свою роботу
компанія «OneShot».Назва презентації – «Корпоративне відео: економимо час і кошти». Спеціаліст
з комп’ютерної та відеореклами Євген Коваленко розповів та показав глядачам, як саме працює
реклама, на що потрібно звернути увагу, коли
створюєш відеорекламу, та як працювати з замовником.
Цього ж дня відбувся показ одягу. Першим було представлене швейне виробництво
м. Кіровограда «Мрія Є». Одним із напрямків
діяльності цього виробництва є дизайн на виготовлення професійного спецодягу європейських
стандартів та індивідуальне виготовлення спецодягу для персоналу ресторанів, готелів, кафе та
інших закладів зі сфери обслуговування. На показі
були представлені деякі моделі спецодягу, які було
виготовлено для замовників компанії, та зразки
одягу для працівників кухні (кухарський одяг) й
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офіціантів у яскравих привабливих кольорах.
До уваги відвідувачів та учасників виставки Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка»
представила свою продукцію. Це, насамперед,
моделі, які сьогодні виготовляються на фабриці
з давальницької сировини: для французької
фірми «Ленер-Кордієр», ТМ «Сандро» (чоловічі
пальто та куртки зимові), для італійської фірми,
ТМ «Фей» (чоловічі пальто з плащової тканини,
на утеплювачі з синтепону), для німецьких фірм
«Бетті Барклей» та «ДжилБрет» (пальто жіночі
демісезонні комбіновані з тканин різної фактури та пальто однотонні), для німецької фірми
«Хенке» (костюми жіночі (жакет та спідниця) з вовняних та напіввовняних тканин). Та найбільше
всіх зацікавила колекція моделей, розроблена
спеціалістами підприємства для виробництва на
внутрішній ринок. Були показані брюки жіночі,
жилети; чоловічі вітрівки, пальто та плащі; жіночі
костюми, пальто та напівпальто.
Далі в програмі були представлені кращі
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моделі одягу, створені цього року студентками
Кіровоградського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка,
спеціальність «Технологічна освіта». Дівчата
показали відвідувачам виставки свої роботи в
трьох колекціях: «Вектор стилю» (гармонійно
поєднані сучасні та фольклорні елементи); «Ля
фльор» (яскраві квітчаті сукні); «Веселкове поле»
(сукні з натуральних матеріалів, оздоблені ручною вишивкою).
Цього ж дня відбулась ювілейна презентація
рекламного агентства «Антураж А» – «20 років
успішної реклами». Директор Наталія Бондар
презентувала послуги агенції та можливості виробничих потужностей. Власник компанії Ірина
Саєнко розповіла про історію рекламної агенції:
як все починалось, хто був поруч, як за всі ці
роки об’єднувались і співпрацювали компанії
нашого міста.
30 травня відбулась урочиста церемонія
закриття Першої спеціалізованої виставки
Зовнішсервіс | №2 (039) 2014

«Будівництво і ремонт. Реклама і дизайн». Президент Кіровоградської регіональної ТПП Ірина
Саєнко подякувала всім учасникам виставки
за їх рішучість і бажання презентувати свої
компанії, продукцію та послуги навіть в такий
нелегкий час. За підтримку та активну участь у
підготовці виставки окрему подяку було висловлено офіційним партнерам – Кіровоградській
обласній державній телерадіокомпанії, ТРВК
«Новий день», ТОВ ІСП «Шторм», ПАТ КБ КФ
«Приватбанк», медіа-групі «Весь Кіровоград»,
«Першій електронній газеті», інтернет-сайтам
«0522.ua», «Тусовка».
Під час нагородження учасників дипломами та кубками лунали оплески, слова вдячності
за організацію даного заходу та побажання розвивати виставкову діяльність нашого регіону.
Під час виступів неодноразово висловлювалась думка про необхідність проведення таких
рекламних заходів для малого та середнього
бізнесу.
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Члени КРТПП

учасники виставки
МПП «Антураж А»

Компанія надає широкий спектр послуг з виготовлення внутрішньої і зовнішньої реклами, сувенірної продукції,
поліграфії, різку та гравіювання будь-якої складності, друку на різних поверхнях, включаючи деревину, шпалери, штори,
оформлення виставкових стендів.
Тел.: (0522) 24-58-76, (050) 341-27-41; www.anturagea.com

ТОВ «Елгран»

Компанія є одним із провідних і найбільших українських підприємств, що спеціалізується на видобутку та переробці
натурального каменю. Номенклатура продукції включає плити, сходи, підвіконня, бруківку, камінь бортовий та інше.
Тел.: (0522) 36-04-22, 55-50-46, 55-90-47, 55-80-66; e-mail: info@elgran-stone.com

ТДВ «Інтерресурси»

Компанія (власник ТМ BOSCO) є одним із найбільших в Європі деревообробних підприємств, що випускає широкий спектр
готових виробів з деревини та клеєного напівфабрикату. Підприємство забезпечує повний цикл виробництва.
Тел.: (0522) 56-10-33, 56-70-06; e-mail: info@bosco.ua; sales@bosco.com.ua

ПАТ «КШФ «Зорянка»

Сучасне швейне підприємство, що спеціалізується на виробництві жіночого та чоловічого верхнього одягу: пальт,
напівпальт, плащів, курток, жакетів, штанів, жіночих костюмів.
Тел.: (0522) 22-97-13, 24-26-11; e-mail: zoryanka.pto@gmail.com

КФ ПАТ КБ «Приватбанк»

Банк пропонує весь спектр фінансових послуг, зокрема кредитування, відкриття депозитів, зарплатний проект,
віддалений банкінг, гарантований платіж та багато інших банківських послуг.
Тел.: 35-89-83, 35-89-50, 35-89-51; www.pbank.com.ua

ПАТ «Кіровоградграніт»

Компанія займається виробництвом каменещебеневої продукції, проектуванням та будівництвом під ключ.
Тел.: (0522) 55-31-04, 55-52-69; e-mail: kir.granit@gmail.com

Швейне підприємство «Мрія €»

Сучасне підприємство, яке виготовляє спецодяг, корпоративний одяг, ресторанно-готельний текстиль будь-якого
формату.
Тел.: (0522) 27-95-16, 27-95-18; www.mriyae.com.ua

ТДВ «Об’єднання Дніпроенергобудпром»

Унікальна промислова база будівельних конструкцій в Україні для енергетичного будівництва. Об`єднання складається
з 8 промислових підприємств різного профілю, що виготовляють будівельні конструкції та матеріали, виконують поставку і будівництво об`єктів під ключ, розробляють конструкторсько-будівельну документацію.
Тел.: (05236) 2-74-96, 2-39-81; e-mail: odesp@i.ua; odesps@rambler.ru

ТОВ «Ромкор»

Компанія займається виробництвом меблів для офісів та підприємств торгівлі; монтажем систем опалення, вентиляції
та кондиціювання повітря; облаштування водогінних та каналізаційних мереж; протипожежними роботами.
Тел.: (066) 580-29-00, (095) 906-90-15, (066) 416-48-48; e-mail: romkor@ukr.net

ТОВ ВКФ «СПЛІТ»

Компанія пропонує якісні будівельні матеріали та господарчі товари, зокрема спецодяг, засоби захисту, інструменти,
зварювальні прилади, сантехніку та інше.
Тел.: (0522) 24-28-12, 24-47-40; e-mail: split_office@ukr.net

ТОВ ІСП «Шторм»

Універсальна телекомунікаційна компанія, яка може вирішити будь-які питання зв’язку в м. Кіровоград, та
Кіровоградській області, займається підключенням та наданням послуг мережі Інтернет, телефонного зв’язку, кабельного телебачення, мережевими рішеннями та інтеграцією, створенням СКМ та IT-послугами широкого профілю.
Тел.: (0522) 30-10-10, 30-10-30, 30-10-01; e-mail: kreh@shtorm.com
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«Радій
В німеччині»
уЧАСТЬ У ЗАРУБІЖНІЙ
ВИСТАВЦІ

7-11 квітня 2014 року фахівці ПАТ
«НВП «Радій» взяли участь у Міжнародній виставці з поновлюваних
джерел енергії, енергопостачання,
передачі, розподілу та зберігання
енергії «Energy-2014», яка пройшла
у м. Ганновер, Німеччина.
Виставковий комплекс знаходиться в столиці Нижньої Саксонії –
м. Ганновері має статус провідного
світового виставкового центру.
Завдяки сучасному виставковому комплексу Ганновер сьогодні є одним з найважливіших двигунів світової економіки і символом
новітніх розробок, інновацій та інвестицій.
ПАТ «НВП «Радій» вперше взяло участь у
ганноверської виставці в розділі «Енергетика», який став одним з провідних напрямків
на виставці, де три з половиною павільйону учасників представили свої досягнення в
енергетиці, енергопостачанні і енергоефективності, а також застосуванні альтернативних і екологічно чистих джерел енергії.

Зовнішсервіс | №2 (039) 2014

За 5 днів виставки стенд ПАТ «НВП«Радій»,
на якому було представлено третє покоління
освітлювальної світлодіодної енергозберігаючої техніки, відвідали понад 300 фахівців з
12 країн світу, включаючи дипломатів України. Провідними фахівцями були відзначені
високі показники надійності і економічності
представленої освітлювальної техніки. Значний інтерес був виявлений з боку фахівців
з Німеччини з конкретними рішеннями про
інвестиції в напрямку енергоефективності в
Нижній Саксонії , Баварії та Молдові.
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Любов до Батьківщини, до рідної землі, високе почуття громадянського обов’язку,
істинна міра людяності та жертовності перевіряються часом і випробуваннями.
Ми переживаємо сьогодні дуже складні часи, а Україна на шляху захисту своєї
територіальної цілісності та суверенітету проходить тяжкі випробування.
У цей надзвичайно непростий для нашої держави період патріотизм кожного з нас визначається
конкретними справами.
Саме завдяки небайдужості багатьох кіровоградських доброчинців, котрі, як і всі жителі області,
щиро прагнуть, аби наші земляки – чоловіки, батьки,
сини – повернулися із зони проведення антитерористичної операції живими та неушкодженими, було
створено благодійну організацію «Благодійний фонд
підтримки українських військовослужбовців».
Одним з головних ініціаторів його заснування
став голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Олександр Петік, який довірив реалізацію
цього надважливого завдання Кіровоградській регіональній торгово-промисловій палаті.
Чому саме нашій організації? По-перше, торгово-промислова палата є унікальною ланкою, що
пов’язує між собою громаду, бізнес та владу, а подруге, ми гарантуємо (і забезпечили!) повну про-
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зорість надходження та використання благодійних
внесків. Такий звіт щоденно оновлюється на нашому
сайті (www.chamber.kr.ua). Тому кожен житель області, кожен добродійник може побачити і відстежити в
часовому режимі, скільки коштів є на рахунку благодійного фонду, хто їх перерахував, і на які потреби
вони витрачені.
Від імені регіональної торгово-промислової палати, від імені благодійної організації «Благодійний фонд
підтримки українських військовослужбовців» хочу
щиро подякувати всім підприємствам, організаціям,
установам, фермерським господарствам, суб’єктам
підприємницької діяльності, а також жителям області,
які не залишились байдужими і перерахували кошти
для підтримки наших військовиків. Особливу вдячність хочу висловити Євгену Бахмачу, Павлу Штутману, Андрію Табалову, Сергію Сухому, Руслану Згривцю
та багатьом іншим. Вони одними з перших активно долучились до ініціативи створення благодійного фонду.
Зовнішсервіс | №2 (039) 2014
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Екіпаж корабля «Кіровоград» отримав подарунки від Сергія Сухого
Безпосереднє управління організацією здійснює наглядова рада, яка колегіально вирішує
питання виділення коштів на ті чи інші потреби
кіровоградських військових. До її складу входять
представники органів державної влади, громадських організацій, військового комісаріату та промисловців. Очолює наглядову раду перший заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації
Віктор Серпокрилов.
На сьогодні за кошти благодійного фонду придбано тактичне спорядження, взуття, комплектуючі
для систем водопостачання, постільну білизну (наволочки, простирадла, ковдри), матраци, подушки,
а також подарунки військовослужбовцям, які повернулися із зони проведення антитерористичної операції.
Ми дуже ретельно, з урахуванням найрізноманітніших чинників вибираємо постачальників това-

рів спеціального призначення, аби наші військові
отримали найякісніші речі. Адже від цього може залежати їх здоров’я і життя.
У бойовому протистоянні наші з вами землякикіровоградці, разом із територіальними батальйонами з різних областей України, захищають зараз право
усіх нас жити у демократичній, суверенній державі,
яка обрала європейський шлях розвитку. З часу свого становлення Україні довелося долати багато проблем, впевнена, що і нинішні випробування держава
подолає з гідністю.
Ми вийдемо з честю із цих випробувань, станемо сильнішими, кращими, ми залишимо в минулому
розбрат і нерозуміння. І обов’язково збудуємо оновлену державу для щасливого майбутнього наших дітей, внуків і правнуків.
Бажаю миру кожній родині! Хай небо над нашою
рідною Україною завжди буде світлим і мирним!

З повагою
президент Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати,
керівник благодійної організації
«Благодійний фонд підтримки українських військовослужбовців»
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Призначено виконуючого обов’язки
начальника Головного управління
Міндоходів у Кіровоградській
області
Наказом Міністерства доходів і зборів
України від 29.05.2014 року №1479-о
виконання обов’язків начальника
Головного управління Міндоходів у
Кіровоградській області покладено на
Воленшчак Надію Антонівну.
До цього Надія Воленшчак працювала
на керівних посадах в органах Державної
податкової служби області. Останнє місце
роботи – заступник начальника ДПІ у Голосіївському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві.
Нового керівника колективу представив
голова Кіровоградської обласної державної
адміністрації Олександр Петік.
Вітаючи з призначенням, губернатор зазначив, що на сьогодні Кіровоградська область займає одне з перших місць по виконанню планів Міністерства фінансів України
та висловив сподівання, що цей темп по наповненню бюджетів усіх рівнів буде підтриманий і надалі.
У свою чергу керівник ГУ Міндоходів в
області Надія Воленшчак подякувала керівництву Міністерства та обласної державної
адміністрації за довіру, а також запевнила,
що Головне управління Міндоходів у Кіровоградській області буде тісно співпрацюва-

ти як з органами місцевого самоврядування,
так і бізнес-спільнотою Кіровоградщини.
«На сьогодні, зважаючи на важке фінансове та економічне становище, в якому перебуває Україна, одними з головних завдань,
які ставляться перед керівництвом органів
Міндоходів, є забезпечення стабільного та
ритмічного наповнення бюджетів усіх рівнів,
боротьба з тіньовим сектором економіки, а
також налагодження зворотного зв’язку та
партнерських відносин з бізнесом», – зазначила Надія Антонівна. – Мій принцип роботи: сплата податків – це обов’язок для всіх,»
– додала вона.

Воленшчак Надія Антонівна народилася 6 березня 1962 року у м. Червоноград
Львівської області. Має дві вищі освіти: у 1987 році закінчила Одеській інститут
народного господарства, у 2008 році – Національну академію державного управління при
Президентові України. Стаж державної служби – з 1 серпня 1980 року.
Спеціальне звання: радник податкової та митної справи І рангу.
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Податкові новації 2014.

Трансфертне ціноутворення.
Форс-мажорні обставини та
ускладнення
В Кіровоградській регіональній
торгово-промисловій палаті
відбувся семінар на тему:
«Податкові новації 2014.
Трансфертне ціноутворення.
Форс-мажорні обставини та
ускладнення».
Заступник начальника Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області
Тетяна Соколенко доповіла, що за I квартал
2014 року Головне управління Міндоходів у
Кіровоградській області зібрало 371 мільйон
гривень податків та зборів, що значно перевищує показник минулого року. Начальник
інформаційно-комунікаційного відділу ГУ
Міндоходів у Кіровоградській області Наталія Гай-Воронська більш докладно розповіла
про зміни у податковому законодавстві України у 2014 році. Так, наприклад, відтепер при
розрахунку податку на нерухомість, що перебуває у власності фізичних осіб, враховується
загальна площа житла.
Також говорилось про Декларування доходів громадян, отриманих у 2013 році; про
право громадян на податкову знижку року.
Доповідач звернула увагу відвідувачів семінару на сайт Головного управління, де
з`явився реєстр страхувальників, електронний кабінет. Все це створено для зручності
платників податків.
У програмі семінару були не менш важливі питання, такі як зміни у Податковому кодексі України:
• по податку на доходи фізичних осіб;
порядок оподаткування пасивних доЗовнішсервіс | №2 (039) 2014

ходів; по податку на додану вартість;
особливості нарахування та сплати
до органів доходів і зборів єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
• щодо справляння екологічного податку, збору за першу реєстрацію транспортних засобів, збору за спеціальне
використання води, плати за землю,
плати за користування надрами.
Начальник інспекції по контролю за додержанням законодавства про зайнятість
населення Кіровоградського обласного
центру зайнятості Богдан Стоян прокоментував Закон України «Про зайнятість населення»; розповів про впровадження нових
інструментів стимулювання зайнятості та
створення нових робочих місць, нові вимоги до роботодавців.
Олег Хмуренко – начальник договірно-правового відділу Кіровоградської РТПП
пояснив, що таке трансфертне ціноутворення, та наголосив про необхідність подачі до
1 травня звіту про контрольовані операції.
Окремо була розглянута тема форс-мажорних
обставин – послуга КРТПП: «Форс-мажорні
обставини та ускладнення при виконанні
зовнішньоекономічних контрактів».
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ОЧИМА ДИТИНИ
ПРО БЮДЖЕТ КРАЇНИ

Нещодавна в Головному управлінні Міндоходів у Кіровоградській області
відбулося підведення підсумків обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
дитячої творчості «Очима дитини про бюджет країни», який проходить за
ініціативи Міністерства доходів і зборів України.

Визначало переможців професійне журі,
до складу якого увійшли фахівці Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької
творчості, мистецтвознавці, представники
громадських організацій та засобів масової
інформації, а також співробітники органів доходів і зборів області.

ні твори» – Вероніка Лінтур (вікова категорія
9-11 років, с.Чечеліївка, Петрівський район)
та Владислав Личко (вікова категорія 12-15
років, смт Добровеличківка), «комп’ютерна
графіка (комп’ютерна анімація)» – Богдан
Валінькевич (вікова категорія 12-15 років,
м.Олександрія).

На обласний етап конкурсу в двох вікових категоріях – 9-11 років та 12-15 років було
представлено 57 робіт за трьома напрямками: «художні твори», «літературні твори» та
«комп’ютерна графіка (комп’ютерна анімація)». Всього ж у конкурсі на міському та районному рівнях взяли участь понад 400 дітей
Кіровоградщини.

«Всі конкурсні роботи, заслуговують на
увагу та по-своєму цікаві. Видно, що діти вкладали в них свою душу, намагалися передати,
як вони розуміють всю важливість сплати податків. У творах ми оцінювали не тільки зміст,
але й повноту розкриття теми та техніку виконання», – підсумувала голова журі Тетяна Соколенко.

У ході обговорення журі визначило
15 переможців, які отримають дипломи та
цінні подарунки. Серед переможців перші
місця посіли: в номінації «художні твори»
Анна Говорун (вікова категорія 9-11 років,
м.Кіровоград) і Таїсія Тарасенко (вікова категорія 12-15 років, м.Олександрія), «літератур-

Надалі дітей, які зайняли перші місця у
своїх вікових категоріях і номінаціях, чекає фінальний етап конкурсу, який пройде влітку у
м.Києві. Бажаємо нашим учасникам впевненої
перемоги на Всеукраїнському рівні змагань!
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Прес-служба ГУ Міндоходів
у Кіровоградській області
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ІНФОРМАЦІЯ про ЗМІНИ

Автономний преференційний
торговий режим (АПТР) ЄС для України
21 березня 2014 року під час самміту ЄС було підписано політичні положення Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС. З української сторони політичні положення Угоди про
асоціацію підписав Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк. Зі сторони Європейського
союзу – керівництво інституцій ЄС та глави держав або урядів 28 держав-членів ЄС.
Європейський союз в односторонньому
порядку надав Україні автономні торгівельні
преференції. Метою зазначених заходів є одностороннє зменшення або скасування митних
зборів ЄС на товари, що походять з України.
Підставою для застосування до товарів торгівельних преференцій є сертифікат походження EUR.1. При цьому діють правила походження
товарів відповідно до Регламенту ЄС №2454/93,
якими введено в дію імплементаційні положення Митного кодексу ЄС (Регламент Ради
№2913/92).
Протягом дії преференційного режиму сертифікати походження EUR.1 будуть видаватися
ТПП України та регіональними торгово-промисловими палатами.
На період дії АПТР ЄС залишає також мож-

ливість використання умов експорту в рамках
режиму GSP, який діє сьогодні для України та для
використання якого необхідно отримати сертифікат форми А. Відповідні сертифікати наразі видає ТПП України. Таким чином, за українськими
експортерами залишається право вирішувати в
рамках якого режиму здійснювати експорт до
ЄС: АПТР або GSP.
За основу введення АТПР взято домовленість щодо лібералізації доступу до ринку ЄС
в рамках Угоди про асоціацію, зокрема графік
скасування ввізних мит ЄС та домовленість
щодо обсягів тарифних квот. При цьому, незважаючи на те, що діятиме АПТР впродовж лише
6 місяців, обсяги тарифних квот залишаються на
тому ж рівні, як визначено положенням Угоди
про асоціацію.

НОВІ ЧЛЕНИ ПАЛАТИ

Приватне підприємство «Галант-Україна»
Директор – Лисенко Олег Юрійович
вул.Тимірязєва, 76, м. Кіровоград, 25006
тел.: (0522) 277884; 066-1769689
E-mail: gallant-ukraine11@rambler.ru
Будівництво житлових і не житлових споруд.

Товариство з обмеженою відповідальністю ВКФ «Спліт»
Директор – Красюк Ігор Володимирович
вул.Олександрійська, 85, м. Кіровоград, 25004
тел.: (0522) 242812, 226620
E-mail: split-office@ukr.net
Комерційна діяльність.
Торгівля деревиною, будівельними товарами.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровограддорсервіс»
Директор – Кроть Роман Станіславович
вул. Є.Маланюка, 27, к.7, м. Кіровоград, 25015
тел.: (0522) 275837; 0-66-7103424
E-mail: ds@krds.com.ua
Будівництво доріг, капітальний та ямковий ремонт доріг, організація дорожнього руху технічними засобами,
нанесення дорожньої розмітки, виготовлення та встановлення дорожніх знаків, будівництво світлофорних об’єктів.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Градолія»
Директор - Умрихін Володимир Костянтинович
вул. Мурманська, 37-г, м. Кіровоград, 25491
тел.: (0522) 366740; 0-50-2694648
E-mail: gradoliya@ukr.net
Виробництво нерафінованих олії та жирів; виробництво шроту; реалізація олії, шроту та іншої попутної продукції.
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зміни в
оподаткуваннІ
доходів
громадян
Тетяно Михайлівно, з 1 квітня набув чинності Закон
України №1166 «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного
зростання в Україні», яким не тільки запроваджено
режим суворої економії державних коштів, а й внесено зміни до Податкового кодексу України, зокрема
збільшено ставки податків і зборів. Хотілося б більш
детально зупинитися на цих змінах.
Одразу хочу відзначити, що введення в дію
норм цього Закону здійснюється поетапно, тобто
не всі зміни набули чинності з 1 квітня.
З 1 квітня незначних змін зазнав порядок
сплати податку на додану вартість.
Законом введено ставку 7% по операціях з
постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру
лікарських засобів, а також медичних виробів за
переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів
України.
Зменшено неоподатковуваний ПДВ імпорт
товарів, який переміщують у міжнародних поштових відправленнях, із 300 до 150 євро. Тобто,
раніше посилки з-за кордону вартістю до 300
євро не оподатковувалися податком на додану
вартість, тепер вартість, яка не оподатковується,
знижено до 150 євро.
До 1 жовтня 2014 року продовжено пільгу
з ПДВ по операціях з постачання зернових та
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Інтерв’ю заступника начальника
Головного управління Міндоходів
у Кіровоградській області Тетяни
Михайлівни Соколенко для
журналу Кіровоградської РТПП
«Зовнішсервіс».

технічних культур сільськогосподарським підприємствами (крім виробників такої продукції
та підприємств, які придбали таку продукцію у її
виробників). В той же час виробники сільськогосподарської продукції, вирощеної на землях,
які перебувають у їх власності, при експорті такої продукції мають можливість реалізувати її за
нульовою ставкою та відшкодувати податковий
кредит.
З 1 квітня вдвічі збільшено ставки акцизного податку на нові автомобілі та мотоцикли з
об’ємом двигуна понад 0,5л.
З 1 травня 2014 року збільшено ставку акцизного податку на пиво на 42,5%, з 1 липня – на тютюнові вироби на 31,5%, з 1 вересня – на спирт та
алкогольні напої на 25%.
Збільшено в середньому на 8,3% ставки
екологічного податку, збору за спеціальне використання води, збору за першу реєстрацію транспортних засобів.
Зовнішсервіс | №2 (039) 2014
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Також збільшено ставки по платі за землю,
зокрема ставки податку за земельні ділянки,
нормативну грошову оцінку яких не проведено.
Крім цього, відтепер для тих платників податків,
які орендують земельні ділянки, визначено, що
розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути
меншою 3% нормативної грошової оцінки.
Однак, крім збільшення ставок податків
для платників є й приємна новина. Так, 18 квітня 2014 року набрав чинності Закон України від
08.04.2014 р. №1191-VII, яким скасовано екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації
транспортних засобів та оподаткування акцизним податком операцій з переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного
засобу у підакцизний легковий автомобіль.
Які зміни відбулися в оподаткуванні
доходів громадян?
З 1 липня 2014 року Законом №1166 змінено порядок оподаткування пасивних доходів, які
отримують громадяни, – дивідендів, процентів,
роялті та інвестиційних доходів.
Відповідно до Закону до загального річного
доходу платника включатиметься дохід, отриманий у вигляді дивідендів, виграшів, призів та
процентів, окрім тих процентів, сума яких не
перевищує в рік сімнадцять прожиткових мінімумів для працездатної особи ( у 2014 році
– це 20706 грн.) Також не включатимуться до
такого доходу проценти та дивіденди, що не підлягають оподаткуванню відповідно до норм Податкового кодексу.
Оподатковуватимуться пасивні доходи за
ставками 15%, 20% та 25% в залежності від їх загальної суми.
Так, якщо отриманий дохід не перевищив
204 прожиткових мінімуми (а у 2014 році – це 248
472 грн.), ставка податку складатиме 15%.
Якщо сума доходу сягає від 204 до 396
прожиткових мінімумів (від 248 472 грн. до
482 328 грн.), до суми перевищення застосовуватиметься вже 20%.
У разі отримання пасивного доходу понад
396 прожиткових мінімумів ставка, за якою оподатковуватиметься сума перевищення, становить 25%.
По завершенні 2014 року фізичним особам,
яким протягом року були нараховані проценти, доведеться задекларувати такі доходи до
Зовнішсервіс | №2 (039) 2014

1 травня 2015 року і сплатити податок протягом 60 календарних днів, тобто до 1 серпня
2015 року. Банки будуть повідомляти податкові
органі про суми нарахованих відсотків, але податок утримувати та перераховувати до бюдже ту
не будуть. Це громадяни повинні зробити самостійно.
Законом України від 10 квітня 2014 року
№ 1200-VII «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких інших законодавчих
актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства» внесено зміни
до Закону № 1166 щодо оподаткування дивідендів, норми яких набирають чинності з 1 січня
2015 року.
Тетяно Михайлівно, зараз у зв’язку з ситуацією, яка
склалася в Україні, багато громадян призивають на
службу до лав Збройних сил України. Чи передбачено
для тих громадян, які є приватними підприємцями,
податкові канікули чи звільнення від оподаткування
у зв’язку з їх мобілізацією на військову службу?
У зв’язку з соціальною напругою, яка склалася у державі, що призвело до оголошення часткової мобілізації, Міністерством доходів і зборів
України з метою врегулювання питань оподаткування фізичних осіб – підприємців – платників
єдиного податку, видано Узагальнюючу податкову консультацію, яка затверджена наказом від
06.05.2014 №276 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань оподаткування платників єдиного податку».
Узагальнюючою консультацією роз‘яснено,
що для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку 1 та 2 груп, що не здійснюють
господарську діяльність і не використовують найману працю, на період перебування на військових зборах, у разі виникнення податкового боргу
по єдиному податку, такий борг буде вважатися
як безнадійний на підставі статті 101 Податкового кодексу України, що підлягатиме списанню
відповідно до Порядку списання безнадійного
податкового боргу.
Крім цього, мобілізовані спрощенці, які є
платниками єдиного соцвнеску і при цьому у господарській діяльності не використовують працю
найманих осіб, звільняються від сплати єдиного
внеску (за себе). При цьому умовою звільнення
від сплати є нездійснення господарської діяльності у цей період, неотримання доходів та надання підтверджуючих документів з військових
комісаріатів, у яких зазначається період перебування на військовій службі.
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Що нам відомо

про зовнішньоекономічний
договір?
Cтисле ознайомлення зі змістом практичного посібника
«Зовнішньоекономічний договір (контракт)»

Практичний посібник «Зовнішньоекономічний
договір (контракт)» був підготовлений групою авторів,
яку очолив виконуючий обов’язки начальника
Кіровоградської митниці Поліщук Олександр
Валентинович, та виданий АТ «Пласке» у 2014 році.
У практичному посібнику детально викладені особливості зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в залежності від їх видів, а
також умови та порядок їх укладення. Книга є
цікавою для суб’єктів, які займаються або планують зайнятися зовнішньоекономічною діяльністю, які надають послуги в цьому напрямку
(митних брокерів, власників складів тимчасового зберігання, митних складів, агентів, експедиторів, перевізників, юристів тощо), а також студентів та слухачів вищих навчальних закладів,
що навчаються на юридичних та економічних
спеціальностях.
Важливим ключовим моментом здійснення
зовнішньоекономічної операції є укладання зовнішньоекономічного договору (контракту) – це
матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
та їх іноземних контрагентів, спрямована на
встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній
діяльності.
Така угода має спеціальний суб’єктний
склад, тобто, як мінімум, одним з контрагентів
угоди, що укладається, повинен бути суб’єкт
господарської діяльності України, а іншим - іноземний суб’єкт господарської діяльності. При
цьому договір визначає господарські відносини, які можуть здійснюватися як на території
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України, так і за її межами, та є письмовим підтвердженням укладення даної зовнішньоекономічної угоди.
Основні положення порядку укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів),
прав і обов’язків сторін, викладені в ст. 6 Закону
України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
та ст.382 Господарського кодексу України. Таким
чином, суб’єкти, які є сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту),
повинні:
• бути здатними до укладання договору
(контракту) згідно із законодавством
України та/або закону місця укладання
договору (контракту);
• мати повноваження на підписання договору (контракту), які можуть випливати з довіреності, статутних документів,
договорів та інших підстав, які не суперечать закону;
мають право:
• укладати будь-які види зовнішньоекономічних договорів (контрактів), крім
тих, що прямо та у виключній формі заборонені законами України;
• набувати права та обов’язки, що визначаються правом місця укладення договору (контракту), якщо сторони не поЗовнішсервіс | №2 (039) 2014
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•

•

годили інше. (У разі недосягнення згоди
сторонами порядок визначення права
встановлюється законом про зовнішньоекономічну діяльність);
при складанні тексту договору (контракту) використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних
органів та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній формі
законодавчими актами України;
підписувати зовнішньоекономічний договір (контракт) без дозволу будь-якого
органу державної
влади, управління
або
вищестоящої
організації, за винятком випадків, передбачених законами
України.

Контракт є одним з документів, які надаються митним органам при проведенні митних формальностей.
Слід зазначити, що згідно з частиною 3 статті 257
Митного кодексу України
документи, подання яких
митним органам передбачено законодавством, можуть
подаватися як на паперових
носіях, так і в електронному
вигляді. При цьому вони мають однакову юридичну силу.
Основна частина практичного посібника містить аналіз різних видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), пояснює їх
особливості, дає практичні рекомендації щодо
мінімізації ризиків як для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, так і співробітників митних органів.
У посібнику підкреслене, що використання
митними органами зовнішньоекономічного договору (контракту) як джерела відомостей про
зовнішньоекономічну операцію, необхідних
для здійснення митного та інших видів контролю, має довгострокові перспективи. Так, у деяких країнах Європи була розроблена і впроваджується концепція Stairway, окремі елементи
якої вже впроваджені в практику роботи митної
системи України.
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Концепція Stairway - це:
• система митниці, що включає всі митні
операції та процедури;
• платформа для партнерства митниці та
бізнесу;
• визначення рамок, що сприяють митним процедурам, та заходів спрощення
для бізнес-спільноти;
• модель національної та міжнародної
акредитації і сертифікації якості для
уповноважених економічних операторів, як наприклад, модель ISO для безпеки в митних операціях;
• система «одна зупинка»;
• система «єдиного вікна»;
• модель сучасного та
ефективного контролю;
• модель
послідовного
контролю та аудиту відповідності й якості у митних операціях;
• передова платформа інформаційних технологій з інструментарієм інтернет-підтримки;
• стовідсотково електронна система.
Одним з актуальних і перспективних напрямів розвитку митної системи найближчим часом стане створення
системи національної та міжнародної акредитації і сертифікації якості для уповноважених економічних операторів.
Основна ідея акредитації компаній як робочого методу митниці полягає в добре розвиненому управлінні ризиками та ефективному аналізі таких ризиків. Для цього необхідно в митних
органах мати фахівців з глибокими знаннями не
тільки митної справи, але і процесів, які відбуваються у бізнес-середовищі, логістиці, аудиті
тощо.
Таким чином, підкреслюють автори, зовнішньоекономічний договір (контракт) і надалі
буде одним з основних документів, який митні
органи будуть використовувати при здійсненні
митного контролю в умовах реформування та
розвитку митної справи в Україні.
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ІНФОРМАЦІЯ про ЗМІНИ

ПРО ЛЕГАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ

ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
Нормами Закону України «Про зайнятість
населення» визначено, що роботодавцям
забороняється застосовувати працю
громадян без належного оформлення
трудових відносин, вчиняти дії, спрямовані на
приховування трудових відносин.
Начальник інспекції
по контролю за додержанням законодавства
про зайнятість населення
Кіровоградського обласного центру зайнятості
Стоян Б.С.

Під легальним та належним оформленням трудових відносин розуміється укладення трудового
договору відповідно до норм Кодексу законів про
працю України (далі – Кодекс) та прийнятих відповідного до нього нормативно-правових актів.
Зокрема, статтею 24 Кодексу визначено, що
укладення трудового договору оформлюється наказом чи розпорядженням власника або
уповноваженого ним органу про зарахування
працівника на роботу. Наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008 № 489
затверджено типову форму первинної облікової
документації № П-1 «Наказ (розпорядження) про
прийняття на роботу». Після прийняття особи на
роботу кадровий облік трудових відносин здійснюється в особовій картці працівника, яка ведеться за типовою формою первинної облікової
документації № П-2 «Особова картка працівника», затвердженою наказом Державного комітету
статистики України, Міністерства оборони України від 25.12.2009 № 495/656.
Відповідно до статті 24-1 Кодексу у разі укладення трудового договору між працівником і

фізичною особою фізична особа повинна у тижневий строк з моменту фактичного допущення
працівника до роботи зареєструвати укладений
у письмовій формі трудовий договір у державній
службі зайнятості за місцем свого проживання.
Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує
найману працю, затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
08.06.2001 № 260 (у редакції наказу від 14.10.2010
№ 320), зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 05.11.2010 за № 1038/18333. Вказаний
Порядок поширюється на роботодавців - фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, та фізичних осіб, які використовують
найману працю, пов’язану з наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо).
Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 № 260 затверджено
також форму трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю. Форма договору передбачає внесення
до нього, у тому числі, інформації про працівника,
фізичну особу, термін дії договору, характеристики роботи працівника, розмір заробітної плати,
час виконання робіт, вихідні дні, тривалість відпустки.

Консультації з питань реєстрації трудових договорів 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. Інформація з питань легального оформлення трудових відносин розміщена на Інтернет-сторінці КРТПП у рубриці «Законодавство» (підрубрика
«Державна служба зайнятості»).
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Вже 22 роки ПриватБанк успішно та продуктивно
працює на українському ринку фінансових
послуг. За цей час суттєво зміцніла позиція цієї
фінансової установи та, відповідно, цікавішими і
привабливішими стають пропозиції для бізнесу.
Про все це докладніше розповість директор
Кіровоградської філії ПриватБанку
Ростислав Масло.

ПРОПОЗИЦІЇ ВІД

ПриватБанку
Ростиславе Володимировичу, чому саме на
пропозиціях для аграріїв акцентує свою увагу Кіровоградська філія ПриватБанку?
Так склалось історично, що Кіровоградська область – аграрний регіон, тому і банківські послуги орієнтуємо, переважно, на
нашого сільгоспвиробника. Ми проаналізували потреби наших клієнтів аграрного сектору, врахували сезонність ведення бізнесу та
розробили і пропонуємо комплекс тих необхідних банківських кредитних продуктів, що
потенційно володіють wow-ефектом для підприємств агропромислового комплексу.

Чи є якісь спеціальні пропозиції, які можуть
зацікавити сільгоспвиробників?
Що стосується сільгоспвиробників малого та середнього бізнесу, тобто сільськогосподарських підприємств з кількістю земель
від 100 до 4 тис. га, ми пропонуємо пакет банківських продуктів «Агросезон», який включає в себе наступні пропозиції – кредитний
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ліміт, гарантовані платежі, лізинг сільськогосподарської техніки, паливний проект, кредит
під депозит, вексельне фінансування.
Для сільськогосподарських господарств з
кількістю земель від 4 тис. га ми пропонуємо
персональне VIP-обслуговування та комплекс
кредитних продуктів: овердрафт, кредитний
пакет, гарантовані платежі, лізинг сільськогосподарської техніки, паливний проект, кредит під депозит, вексельне фінансування.

Давайте зупинимось на деяких із цих пропозицій, наприклад, у чому полягає суть гарантованих платежів?
Завдяки послузі «Гарантовані платежі –
кредит під 4% річних» ми надаємо можливість нашим клієнтам провести безготівкові
розрахунки з партнерами частково або повністю за рахунок ліміту фінансування, що
наданий банком, у заздалегідь вибрану дату.
Слід додати, що тепер ми розширили можливості цієї послуги і надали можливість надси-
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лати гарантовані платежі не лише на рахунки
своїх контрагентів у ПриватБанку, а й на рахунки своїх партнерів в інших банках України. Партнери наших клієнтів отримають від
ПриватБанку гарантію оплати, а вони, в свою
чергу, зможуть проводити з ними розрахунки за рахунок наданого банком ліміту фінансування під 4% річних на строк до 365 днів.
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Аби краще зрозуміти суть цього банківського
продукту, пропоную такі розрахунки:
Користуючись гарантованими платежами, наші клієнти отримують ряд переваг:
можливість оплатити товар частково або
повністю за рахунок наданого банком ліміту фінансування, придбати більшу кількість
техніки чи посівного матеріалу, можливість
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укласти контракт без передоплати; тільки
наші клієнти мають можливість призначати
дату платежу та не знижувати обороти свого
бізнесу через відстрочення платежу. Аби зрозуміти економічний ефект від використання
гарантованих платежів, пропоную прості розрахунки:

Враховуючи політичні реалії сьогодення,
Україна стоїть на порозі відкриття дверей у
Європу. Чи готовий ПриватБанк до європейської інтеграції України?
Сьогодні перед нашими підприємцями
відкриваються нові європейські горизонти.
Якщо наші клієнти мають на меті вести бізнес
в країнах далекого зарубіжжя, ми в цьому їм
допоможемо. ПриватБанк пропонує комплексне обслуговування зарубіжних рахунків
у ПриватБанку (Європа). ПриватБанк (Європа) - самостійна кредитна установа ЄС (окрема юридична особа). Ми пропонуємо нашим
клієнтам відкриття та ведення поточних ра-
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хунків, депозитні вклади, кредитні операції,
документарні, валютообмінні операції, міжнародні пластикові карти, консультаційні послуги з реєстрації компаній за кордоном.
Кожен клієнт для нас є важливим, тому
і підхід до кожного – персональний. Своїм
корпоративним клієнтам ми пропонуємо валютообмінні операції за «гнучким» курсом
(без додаткової комісії), – ми застосовуємо
індивідуальний підхід, що стосується курсоутворення, для них немає обмежень і на
обсяг купівлі або продажу валюти. Ми пропонуємо консультації з питань зовнішньоекономічної діяльності клієнтів. Відповіді на
питання з ЗЕД можна отримати за телефоном:+380927353216. До речі, всі консультації
надаються в режимі 24/7/365 профільними
спеціалістами Головного Банку. Дуже важливий момент! Ми надаємо консультації як клієнтам, так і не клієнтам ПриватБанку, поки що
(посміхається Ростислав Масло) не клієнтам
нашого Банку.
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Знайомтесь

Резюме підприємства
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Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Кіровограддорсервіс»

Директор

Кроть Роман Станіславович

ЄДРПУ

33520253

Рік заснування

2005 рік

Адреса підприємства

Україна, м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка, 27, кім. 7

Телефон/факс

+38(0522)27-58-37, +38(044) 361-94-62, +38(067)520-24-99

Електронна адреса

ds@krds.com.ua

Ліцензування

Ліцензія ЕА № 262007 (Провадження господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури (будівництво об’єкта архітектури, який за складністю
архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до
IV i V категорії складності)

Наш сайт в Інтернеті

www.krds.com.ua

Основні напрямки
діяльності

Наше підприємство є провідним у сфері організації дорожнього руху.

Потужності підприємства (основні засоби
та персонал)

На підприємстві постійно працює 27 осіб.
В розпорядженні підприємства є виробнича база на території 1 га, виробничоскладські приміщення – 1200 м2, офісні приміщення – 100 м2, 3 автомобілі та
5 одиниць спецтехніки.

Основні клієнти та
партнери

Мережі АЗС Окко, Лукойл, Shell, Socar, WOG; міські ради: Южноукраїнськ, Первомайськ, Боярка, Керч, Кіровоград; міжнародний аеропорт «Бориспіль» та ін..

Найбільш значимі
роботи

Нанесення дорожньої та навігаційної розмітки на об’єкті Євро 2012 - стадіон
«Львів арена»; виготовлення та встановлення дорожніх знаків на ТК «Буковель»;
нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків, ремонт дорожнього покриття та будівель для мережі АЗС Окко (тільки в 2013 році більш ніж 85
АЗС та АЗК); реконструкція світлофорного об’єкта для міжнародного аеропорту
«Бориспіль».

Особливості підприємства

На підприємстві працюють переважно молоді та амбіційні люди, які вже мають
чималий досвід у сфері будівництва та обслуговування дорожньої інфраструктури.
Завдяки наполегливості, залученню інновацій та постійному удосконаленню
ТОВ «Кіровограддорсервіс» демонструє динамічний розвиток протягом 9 років.

Ми пропонуємо наступні види робіт:
• Будівництво доріг;
• Нанесення дорожньої розмітки;
• Виготовлення та встановлення дорожніх знаків;
• Будівництво світлофорних об’єктів під ключ;
• Монтаж металевого дорожнього огородження бар’єрного типу;
• Ремонт дорожнього покриття;
• Виробництво металоконструкцій для дорожньої інфраструктури;
• Виготовлення інноваційних дорожніх знаків із світлодіодною під-світкою.
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Проектування і монтаж інженерно-технічних систем
на сьогодні є актуальним питанням. Цей комплекс
питань відповідно до побажань замовника вирішує член
Кіровоградської регіональної торгово-промислової
палати ТОВ «РОМКОР».
Під час будівництва, реконструкції або
ремонту будь-якого об’єкта (промислова, комерційна або житлова будівля) актуальними є
питання вентиляції, кондиціювання, опалення,
водопровідних та інших робіт. І, нарешті, в більшості випадків меблювання приміщень. Вирішити ці питанн допоможуть спеціалісти кіровоградського підприємства «РОМКОР».
Компанія «РОМКОР» працює з 1995 року.
Розпочавши свою діяльність як підприємство
з виробництва корпусних меблів, за 19 років своєї наполегливої роботи фірма охопила великий сегмент ринку: у 2006 році освоїла напрямок проектування і монтажу систем
вентиляції та кондиціювання повітря, у 2008
році – монтаж систем електричного опалення,
у2009 році – водопровідні та сантехнічні роботи, у 2010 році – холодозабезпечення, а у 2012
році – автоматизацію мікроклімату, розробку
та впровадження систем автоматизованого
управління технологічними процесами на підприємствах та інше.
За цей час було виконано монтаж систем
вентиляції та кондиціювання на об’єктах Асоціації «Ельворті» (заводи «Червона Зірка», «Гідросила», «ГідросилаЛеда»), заводах продовольчих
товарів («Масложиркомбінат», «АгроДар», «Ласка», Знам’янський завод продовольчих товарів), у торгових центрах («Mitsubishi», «СтройДвор», «Копилка», Черкаський «Строй Центр»), на
об’єктах Одеської залізниці, дитячо-юнацької
спортивної школи м. Кіровограда, діагностично-лікувального центру «Ацинус», кардіоцен-

тру, Кіровоградської обласної лікарні; змонтовано системи електроопалення більш, ніж на
20 об’єктах Кіровоградського комунального
водного господарства; виконано монтаж вікон
і дверей в закладах освіти, не кажучи вже про
значну кількість побутових клієнтів, для яких
робота ТОВ «РОМКОР» асоціюється зі знаком
якості.
Досвід, накопичений співробітниками підприємства, дозволяє підібрати і здійснити монтаж обладнання відповідно до потреб клієнта.
Дизайнери меблів ТОВ «РОМКОР» створять
оригінальний дизайн, врахувавши побажання
замовника. Завдяки виконанню робіт кваліфікованим персоналом досягається висока якість
послуг і стислі терміни виконання замовлення.
Підприємство орієнтоване на високу якість
виробленої продукції, ефективне вирішення
складних завдань і максимальне задоволення
потреб своїх клієнтів.

Наші контакти: 25014, м. Кіровоград, вул. Смоленська, 2
Телефони меблі:
Телефони вентиляція:
(066) 416-48-48, (097) 050-43-42 Андрій Володимирович
(066) 368-97-95 Дмитро
e-mail: vik-2008@ukr.net
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(050) 321-30-65 Володимир Микитович
(099) 464-63-39 Катерина
(095) 906-90-15 Андрій
(097) 050-43-42
e-mail: romkor@ukr.net
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ДО ВАШИХ ПОСЛУГ

Новий Закон України
«Про здійснення державних закупівель»
встановив нові правила
проведення торгів
20 квітня 2014 року набрав чинності Закон України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон), проект
якого був розроблений Мінекономрозвитку з метою спрощення процедур державних закупівель, підвищення рівня
прозорості та відкритості придбання товарів, робіт і послуг, створення умов для подолання корупції у сфері державних закупівель, а також наближення вітчизняного законодавства до європейських стандартів.
Аналізуючи текст прийнятого нормативного акта,
слід зауважити, що парламентарі акцентували основну
увагу на удосконаленні законодавства, зокрема, в частині
скорочення переліку закупівель, на які не буде поширюватися дія Закону. Замість 44, як це було в попередньому
Законі, цей перелік становить всього лише 11 випадків.
Сьогодні Закон застосовується до всіх замовників
та закупівель за умови, що вартість предмета закупівлі
товарів та послуг дорівнює або перевищує 100 тисяч
гривень, а робіт – від 1 мільйона гривень. При цьому обрахунок вартості предмета закупівлі здійснюється без
урахування податку на додану вартість.
Як і раніше, для здійснення закупівель, які перевищують встановлені Законом межі, замовник створює комітет з конкурсних торгів. Особливістю чинного Закону
є введення нового підходу до визначення замовників,
на яких розповсюджується дія Закону, в основі якого
лежить забезпечення суспільних потреб як критерій
віднесення замовника до необхідності проведення процедур державних закупівель. До терміну «Замовник»
відповідно до пункту 9 частини 1 статті 1 Закону сьогодні
належать органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, а також юридичні особи (підприємства, установи, організації) та їх об’єднання, за наявності
однієї з 4 ознак:
Поряд з цим, учасником процедури закупівлі може
бути будь-яка фізична особа, у тому числі ФОП та юридична особа (резидент або нерезидент), яка або письмово підтвердила намір взяти участь у торгах та/або подала
пропозицію конкурсних торгів, або цінову пропозицію,
або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі.
Статтею 12 Закону передбачено 5 процедур, які можуть бути застосовані замовниками при закупівлях товарів, робіт і послуг. У новому Законі відсутня 6 процедура
– електронного реверсивного аукціону, але передбачена можливість здійснення закупівель з використанням
електронних засобів.
Також з’явилася нова процедура – «переговорна
процедура закупівлі», яка майже повністю співпадає з
раніше названою процедурою закупівлі в одного учасника. Як пояснюють фахівці Мінекономрозвитку: «Зміна
назви закупівлі в одного учасника на переговорну процедуру закупівлі пов’язана з адаптацією цієї процедури
Зовнішсервіс | №2 (039) 2014

відповідно до Директив ЄС».
Окрему увагу необхідно приділити порядку оприлюднення інформації, передбаченої ст. 10 Закону. Процес оприлюднення інформації був і залишається одним
із найскладніших складових проведення будь-якої процедури закупівлі, оскільки він пов’язаний з обмеженими
строками для вчинення замовником відповідних дій.
Якщо раніше процедура закупівлі починалась з публікації оголошення і завершувалась звітом про результати,
сьогодні комітет з конкурсних торгів повинен додатково
оприлюднювати повідомлення про внесення змін до договору та звіт про виконання самого договору.
Слід зауважити, що строки на проведення однієї
процедури закупівлі в середньому коливаються від 30
до 100 днів. І не завжди розпочата процедура закупівлі
завершується визначенням переможця та укладанням
договору. А при укладанні та виконанні договору про закупівлю замовник повинен дотримуватись норм, передбачених ст. 40 Закону, оскільки умови договору (в тому
числі ціна за одиницю товару) не повинні відрізнятися
від змісту пропозиції конкурсних торгів учасника-переможця процедури закупівлі до повного виконання сторонами зобов’язань у повному обсязі.
Підсумовуючи вищевикладене, необхідно сказати
про те, що процес закупівель товарів, робіт і послуг в розумінні Закону був і залишається складною наукою для
більшості членів комітетів з конкурсних торгів, а набуті
знання, уміння і навички потрібно постійно удосконалювати, оскільки відповідальність за зроблені помилки
(від штрафних санкцій до кримінальної) несе кожен член
комітету, задіяний в процедурі закупівлі.
Понад 10 років на базі Кіровоградської РТПП проводяться семінари з навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері державних закупівель. Маючи
у своєму складі експертів з різних напрямків, за цей період фахівці Кіровоградської РТПП надали не тільки теоретичну, а й практичну допомогу у вирішенні багатьох
проблемних питань, пов’язаних з виконанням положень
Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Ми цінуємо ділову репутацію, тому гарантовано забезпечуємо індивідуальний підхід до кожного замовника з урахуванням особливостей його діяльності.

Телефон для довідок (0522) 351856
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КРТПП ЗАПРОШУЄ взяти участь
липень
09-11

ХVIII Фестиваль виноробної продукції «Бича Кров»
м. Егер (Угорщина)

серпень
06-08

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

18-20

ХXІII Міжнародна сільськогосподарська виставка «FARMER-EXPO»
м. Дебрецен (Угорщина)

01-06

Міжнародна виставка «ЕКСПО «Китай-Євразія»
м.Урумчи (Китай)
XVIII Китайський інвестиційно-торгівельний ярмарок «CIFIT»,
м. Сямень (КНР)
Міжнародний ярмарок меблів, обладнання та аксесуарів «BIFE-Sim 2014»
м. Бухарест (Румунія)

вересень
08-11
09-11
10-12
16-19
23-25

25-28

XVII Сільськогосподарська виставка «ФЕРМЕР УКРАЇНИ 2014»
м. Київ, пр. Академіка Глушкова, 1, Експоцентр України
Міжнародна виставка машин, інструментів для деревопереробної та меблевої промисловості
«Drema 2014» м. Познань (Польща)
•
XII Міжнародна спеціалізована виставка
•
«ЕНЕРГЕТИКА В ПРОМИСЛОВОСТІ — 2014»;
•
XII Міжнародний форум «ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ:
СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ»;
•
XIII Міжнародний виставковий форум «ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ — 2014»;
•
VIII Міжнародна спеціалізована виставка «ПОЖТЕХ — 2014»
м. Київ, Броварський проспект, 15, Міжнародний виставковий центр
Міжнародна виставка текстилю, готового одягу, виробів зі шкіри, хутра, взуття та
шкіряного одягу, аксесуарів «MODEXPO» м. Бухарест (Румунія)

жовтень
02-04
кінець
місяця
06-09
15-16
15-18

II Всеукраїнська агропромислова виставка з польовою демонстрацією техніки
«АгроЕкспо-2014» м. Кіровоград, вул. Мурманська, 8.
«PV Taiwan» – Міжнародна виставка фотоелектричної індустрії, м. Тайбей (Тайвань)
Міжнародна виставка цифрової електроніки «TAITRONICS TAIPEI – 2014»
м. Тайбей (Тайвань)
Міжнародна виставка і конференція «Clean Energy Building Expo – 2014»
(енергозберігаючі технології в будівництві) м. Будапешт (Угорщина)
Міжнародний ярмарок відновлювальної та традиційної енергетики, обладнання
та технології для нафтової та газової промисловості «ExpoEnergiE» м. Бухарест (Румунія)

19-23

Ювілейна (50 років) Міжнародна виставка харчової промисловості «SIAL»
м. Париж (Франція)

09-12

III Міжнародна конференція-виставка з національної безпеки «Israel HLS 2014»
м. Тель-Авів (Держава Ізраїль)
Міжнародний Румунський туристичний ярмарок «TTR – Romanian Tourism Fair»;
Міжнародна виставка обладнання, меблів та супутніх товарів для готелів та ресторанів
«ROMHOTEL» м. Бухарест (Румунія)
Міжнародна будівельна виставка «THE BIG 5 SHOW»
м. Дубай (ОАЕ)

лис топа д
13-16
17-20

грудень
17-19

Виставка-ярмарок «Новорічний подарунок».
Організатор-Кіровоградська РТПП. м. Кіровоград

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
Контактна особа – Стегній Анна.
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КІРОВОГРАДЩИНА

ОХОРОНА
НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
“Забезпечення на Кіровоградщині екологічно сприятливого для життя
середовища є одним з найважливіших завдань та пріоритетних напрямків
діяльності місцевих органів виконавчої влади”. Дана теза була озвучена
під час робочої нараді в Кіровоградській ОДА за участі Міністра екології та
природних ресурсів Андрія Мохника 29 квітня поточного року.
Для поліпшення стану сфери охорони навколишнього природного середовища в області
налагоджено дієву співпрацю з суб’єктами господарювання та населенням області, завдяки чому
досягнуто певних позитивних зрушень.
Зокрема, у 2013 році скорочено обсяг викидів
забруднюючих речовин від стаціонарних джерел
на 1053 тонни, або на 6%. У розрахунку на одного
мешканця обсяг таких викидів є значно меншим,
ніж у сусідніх Вінницькій, Полтавській та Черкаській областях.
Протягом трьох останніх років значно зменшено скидання недостатньо очищених зворотних

30

вод у природні водойми області (на 1,8 мільйона
кубічних метрів). У цей період за рахунок коштів
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища завершено реконструкцію
очисних споруд у Компаніївському, Новомиргородському та Маловисківському районах.
За останні п’ять років більш ніж утричі збільшено рівень заповідності території області (з 1,2%
до 4,1%).
Всі ці заходи посприяли тому, що за рівнем
збереження природних ресурсів Кіровоградщина
значно покращила свої позиції у відповідній рейтинговій таблиці.
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КІРОВОГРАДЩИНА

На фото: Установки з переробки відвалів.

Разом з тим залишається ряд проблем, які
виходять за межі регіону і їх вирішення можливе
лише за державної підтримки.
Найголовніша з них пов’язана з наслідками
діяльності на Кіровоградщині урановидобувних
шахт (їх в області три – Інгульська, Смолінська,
Новокостянтинівська – і вони входять до складу
державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»). Результати діяльності
цих підприємств мають високе техногенне навантаження на довкілля. Особливо це стосується Інгульської шахти, що розташована поруч із Кіровоградом. Її очисні споруди потребують термінового
переобладнання та реконструкції, оскільки саме
це підприємство є найбільшим забруднювачем в
області за рівнем скидання у природну водойму
недостатньо очищених зворотних вод (майже
70% від загального обсягу таких вод за підсумками минулого року).
Оскільки скидаються ці води у річку Інгул, на
якій внизу по течії знаходиться водозабір питної
води для Миколаївської області, то вирішення даного питання виходить за межі Кіровоградщини. І
не тільки у територіальному плані, а й у фінансовому, адже орієнтовна вартість робіт з реконструкції
очисних споруд становить 38 мільйонів гривень,
що значно перевищує можливості обласного
фонду охорони навколишнього природного середовища.
Нині підприємство проводить коригування
проектно-кошторисної документації, яку разом
з екологічним запитом буде подано на розгляд
до Міністерства екології та природних ресурсів у
червні-липні поточного року.
Також не менш актуальним питанням для області є врегулювання проблем у сфері поводження з відходами. Із 40 мільйонів тонн відходів, які
щороку накопичує Кіровоградщина, 39 мільйонів
тонн (або 96%) – це відходи підприємств добувної промисловості. Значна їх частина накопичена
на промисловому майданчику Інгульської шахти
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(майже 8 мільйонів тонн, що зосереджені у п’яти
відвалах).
Для переробки відвальних порід підприємство використовує устаткування нового покоління, що дає змогу не лише зменшувати кількість
відходів, а й одержувати кварцитовий бут, щебінь і
навіть довилучати з відвалів уран.
Після завершення переробки цих відвалів
територію, на якій вони знаходились, буде приведено у безпечний стан. Як це зроблено, приміром,
на Смолінській шахті у Маловисківському районі,
де загалом перероблено 6 мільйонів тонн відвальних порід.
Ще однією, не менш гострою, екологічною
проблемою для Кіровоградщини є накопичення
твердих побутових відходів. Нині в області нараховується 413 сміттєзвалищ, в яких відсутні лінії з
переробки та сортування відходів.
Для розв’язання цієї проблеми обласною
владою вживалися відповідні заходи, завдяки
чому Кіровоград увійшов до переліку міст України, в яких у рамках національного проекту «Чисте місто» планується спорудження комплексу з
переробки твердих побутових відходів. Уже затверджено попереднє техніко-економічне обґрунтування будівництва, визначено інвестора.
Але підписання угоди з ним стримується через невизначеність джерел фінансування будівництва.
Тоді як для Кіровограда, з його задавненими проблемами численних сміттєзвалищ, спорудження
такого сміттєпереробного заводу є життєво необхідним. Обласна влада розраховує, що заходи, які
вживаються керівництвом національного проекту
по залученню для його реалізації позики Світового банку, увінчаються успіхом.
Реалізація на практиці вищезазначених заходів та пропозицій дозволить суттєво покращити
стан справ у сфері екології як нашого регіону зокрема, так і України в цілому. Обласна влада сповнена рішучості наполегливо та продуктивно працювати в даному напрямку.

31

32

Зовнішсервіс | №2 (039) 2014

Зовнішсервіс | №2 (039) 2014

33

РІДНЕ МІСТО

ВИДАТНИЙ ХУДОЖНИК
З ЄЛИСАВЕТГРАДА
Олександр Олександрович Осмьоркін
(1892-1953) належить до тих відомих
майстрів живопису першої половини
XX століття, чиє життя в мистецтві було
пройняте невтомним творчим пошуком своєї художньої індивідуальності.
Творча спадщина майстра – більше
700 творів живопису, графіки, театральних декорацій, які знаходяться в
Третьяковській галереї, Музеї образотворчих мистецтв ім. О.С.Пушкіна (Москва), Російському музеї (С.-Петербург),
Київському музеї російського мистецтва,
у художніх музеях України, Росії, Литви,
Казахстану, Азербайджану, приватних
зібраннях.
Для нас, кіровоградців, Олександр Осмьоркін –
насамперед один з найвідоміших у світі уродженців
Єлисаветграда, і це тим більше цінно, що Олександр
Олександрович, будучи вже відомим московським художником, регулярно приїздив до рідного міста за натхненням.
«Єлисаветград – центр степової України. Тут
в 1892 р. він зробив «свої перші кроки в життя». У
цьому місті пройшли дитинство і юність Олександра
Осмьоркіна. Тут він отримав першу професійну художню освіту, навчаючись у Вечірніх малювальних класах
при земському реальному училищі у талановитого живописця, «художника-передвижника» Феодосія Козачинського. Вони часто ходили на природу, «це були
уроки живопису з натури, які супроводжувалися вечерюванням риби, варінням юшки. Все було тепло і сердечно...» Так О. Осмьоркін захопився пейзажем, який
став для нього не тільки улюбленим жанром, а й також
своєрідною майстернею, звідки він черпав кольорову
палітру своїх творів.» (Андрій Надєждін, провідний науковий співробітник художньо-меморіального музею
О. Осмьоркіна)
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«Ему 16-17 лет. Ученик реального училища.
Ярко выраженный блондин, голубые, сияющие глаза
и чудесный рот с зубами, которые встречаются только
на открытках. Он интересовался живописью и ходил
ко мне за советом, как рисовать и писать. Первые его
работы – гипсовые орнаменты и этюды с окрестностей
Елисаветграда. Бывал у него дома. Плотная, истеричная,
всегда плаксивая мать и державшийся с достоинством
крепкий, красивый отец – землемер Осмеркин, прятавший у себя во время царских погромов студентов и евреев». (Амшей Нюренберг, «Похороны Осмеркина»).
«Осмьоркін вдома пише портрет батька, портрет
няні Євдокії Ульянівни, портрет сусідського хлопчика,
кілька натюрмортів і одне зі своїх програмних творів
– пейзаж-картину «Україна», за основу мотиву якої художник взяв реальну місцевість в районі селища Лелеківка (нині околиця Кіровограда).
Швидше за все О. Осмьоркін знав легенду про козака Лелеки – засновника селища. І вибір місця для нього був невипадковий. Адже українська культура не була
тільки гостею в сім’ї Осмьоркіних-Паученка. За спогадами сучасників батько О. Осмьоркіна, Олександр ПавЗовнішсервіс | №2 (039) 2014
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лович вільно розмовляв українською мовою, часто використовував українські примовки і приказки. До того ж, він збирав
рідкісні зразки народної творчості. Твори з його колекції ми
зустрічаємо в каталозі Першої Єлисаветградської художньої
виставки 1913 р. До речі, на виставці експонувалися і твори
молодого О. Осмьоркіна, як учня Київського художнього училища, поряд з картинами художників Південного товариства
передвижників Васильківського, Костанді, Судковського та
ін.» (Андрій Надєждін)
«Еще до революции Осмеркин летом ежегодно приезжал на родину, в Елисаветград, отдохнуть и окрепнуть. Мы
часто встречались. Он посещал мою мастерскую и много рисовал. Бывали дни, когда он питался одними бутербродами,
целый день читал Пушкина и Толстого и курил. В такие дни
он был задумчив и молчалив». (Художник Амшей Нюренберг,
теж наш земляк).
«У художньо-меморіальному музеї О. Осмьоркіна зберігається «Кобзар» видання 1932р. з дарчим підписом батька
О. Осмьоркіна: «Моя дитино! Згадуй про наше життя з тобою
в Москві з 5.12.31 по 28.3.32 р. Міцно стискаю тебе в обіймах
своїх. Твій батько». Напис зроблено українською мовою, книга зачитана і має помітки па полях. Аналізуючи деякі твори О.
Осмьоркіна «Натюрморт з бандурою», «Гітара і ліра», 1921
р., «Українське село», 1931 р., «Натюрморт із соняшниками»
і зіставляючи їх з фрагментами листів і виступів художника з
питань мистецтва, можна припустити, що перед О. Осмьоркіним досить довгий час стояло питання власної самоідентифікації, яке він вирішує на користь ідеї ствердження мистецтва
із збереженням його глибинних національних рис, можливості вільної творчості як вищої мети людського існування.»
(Андрій Надєждін)
«В мастерской Осмеркина во Всероссийской Академии художеств царила атмосфера товарищества, простоты и
деловитости. Профессор был неизменно вежлив со студентами, как и с другими преподавателями или с натурщиками.
Никогда не повышал голоса, не распекал. И хотя он говорил
с учениками, что называется, «на равных», не было ни одного проявления панибратства, фамильярности по отношению
к учителю.
Александрович был педагогом, что называется, «божьей милостью». И хотя у него не было четкой программы,
системы преподавания, каждый его совет, наставление воспринимались навсегда. Он сам был для учеников живым
примером беспредельной преданности искусству, чистоты,
бескомпромиссности, предельной увлеченности и, как никто другой, умел зажигать этой «одной, но пламенной страстью», которой служил и которой жил.
Он был человеком не просто широко образованным
и подлинно интеллигентным. Он был представителем той старой культурной прослойки, общение с которой стоило десятков циклов лекций по искусству.»
(Карина Бахтадзе)
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КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ
П ОЛЬ Щ А
Компанія «BioAnia»
Виробник кондитерських виробів виключно з
натуральних складників пропонує свою продукцію.
Тел.: +48 664 767 389
E-mail: rkikowski@bioania.pl

Компанія «HULANICKI BEDNAREK Sp.z o.o»
Виробник пропонує електричні розподільчі
пристрої для низької напруги до 0,4 кВ та середньої напруги до 24 кВ, металеві корпуси і пульти
для електричного обладнання, шафи автоматизації та щити управління, батареї компенсації
реактивної потужності, а також металеві вироби
різного типу.
Тел.: +48 (82)5640711-13
Е-mail: haber@hulanicki-bednarek.com.pl

Компанія «MAKRO K&K Sp.z o.o.»
Запитує щодо закупівлі в українських виробників продуктів харчування (гороху жовтого,
ячміню, крупи пшоняної, гречаної, кус-кусу) для
виробництва своєї продукції торгової марки
LESTELLO (крупи, квасоля, тощо)
Тел.: +48 17 2830050
E-mail: handel @ makro-kk.com.pl

Компанія «CHŁODNIA BIECZ ZAKŁAD PRODUKCYJNY»
Пропонує продаж бізнесу, а саме підприємства
з виробництва харчової продукції (картопляні
чіпси, заморожені овочі, фрукти, морозиво) зі
своїми ринками збуту, розвинену торговельну мережу, та актуальну базу постачальників
сировини. Підприємство має всі дозволи НАССР,
а також очікує найближчим часом отримання
сертифікатів BRC та IFS.
Тел.: +48 698-956-588
E-mail: biuro@chlodniabiecz.pl

Свідницька фабрика промислового обладнання
SFUP Pp.z o.o.
Підприємство (яке займається розробкою, проектуванням та виготовленням комплексного та
розрізненого обладнання для цукрової та хімічної промисловості, а також для галузі охорони
навколишнього середовища) шукає співпраці з
потенційними українськими партнерами, а саме
з підприємствами цукрової, молочної та алкогольної галузі.
Тел.: +48 74 64 99 100
E-mail: info@sfup.pl

УГОР ЩИ НА
Компанія «АГРОСАС Кфт.»
Пропонує стати потенційними партнерами
по закупкам білкового суперконцентрату
«Ковин-50» угорського виробництва (використовується в тваринницькій галузі).
Адреса: AGROSZÁSZ Kft. 7349 Szászvár, Pf. 9.
Тел./факс: +36-72/389-516, +36-72/389-894
E-mail: orban@agroszasz.hu
www.agroszasz.hu

ЧЕХІЯ
Компанія «Interlacto spol s.r.o.»
Шукає виробників пластикової упаковки в формі тюбик.
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

РУМУНІ Я
Компанія «SC ROMPAK» SRL
Зацікавлена в закупці мeляси цукрового
буряка.
Адреса: Str. Gradinitei 1, 705200 Pascani, Iasi,
Romania
Тел.: +40 232 765 120
Моб.: +40 741 096 377
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