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Дорогі друзі!
У вересні ми святкуємо День підприємця. У такий
тривожний для країни час хочу побажати всім нам миру,
а також стійкості, витримки, енергії та мудрості в
прийнятті рішень.
Підприємництво – основа розвитку суспільства, його
локомотив. Адже саме бізнес запроваджує інновації, сприяє
ефективному використанню ресурсів, створює робочі
місця, забезпечує добробут громадян і держави. Високий
моральний обов’язок середнього класу стати рушійною силою, яка допоможе країні у ці важкі, кризові часи.
По суті, що означає слово «криза»? З давньогрецької це – «рішення» або «переламний момент»,
який призводить до покращення чи погіршення. Саме такий «переламний момент» потребує структурних та якісних змін, як на рівні держави, так і кожного окремої компанії.
Українське суспільство, українська економіка, європейські партнери вимагають від влади першочергових загальнонаціональних реформ: антикорупційної, судової та дерегулятивної. Для підприємства
така тріада, на нашу думку, полягає у модернізації виробництва, вдосконаленні управлінських процесів
та розширенні географії торгівлі. Вітчизняним підприємцям потрібно оперативно переорієнтуватися
на нові ринки збуту, де перспективною є співпраця з країнами Європейського Союзу, Близького Сходу та
Африки.
Запевняю, що Кіровоградська торгово-промислова палата активно сприятиме налагодженню
нових зовнішньоекономічних зв’язків, у тому числі і через двосторонні ділові ради. Зокрема, 7 серпня
2014 року при ТПП було створено Українсько-африканську ділову раду, метою якої є просування
вітчизняних товарів на ринки країн Західної Африки. Наразі формується перелік послуг для розширення діяльності Центру підтримки експорту до країн ЄС.
Шановні колеги!
Ми живемо у час серйозних випробувань, великих перетворень та нелегких рішень. Бажаю всім наснаги і перемог. Наша СИЛА – В ДІЇ!

З повагою
Президент
Кіровоградської РТПП
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Ірина Саєнко
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Громадськість та бізнес
Кіровоградщини взяли участь у третьому
засіданні Антикорупційного форуму
Державна фіскальна служба зацікавлена у співпраці з громадськими організаціями
та представниками бізнес-спільноти у процесі подолання корупційних явищ у
новоствореному відомстві. Про це заявив її Голова Ігор Білоус в п’ятницю, 1 серпня, під
час третьої сесії Антикорупційного форуму, який проводиться спільно зі Службою безпеки
України.
У заході взяли участь Голова СБУ Валентин
Наливайченко, його перший заступник Юрій
Артюхов та заступник Голови ДФС Анатолій
Макаренко. Завдяки сучасним технологіям на
прямому відеозв’язку були представники найвагоміших бізнес-структур та інститутів громадянського суспільства з усіх регіонів України.
Кіровоградщину на засіданні представляли в.о. начальника ГУ Міндоходів в області
Надія Воленшчак, в.о. заступника начальниканачальника слідчого управління фінансових
Зовнішсервіс | №3 (040) 2014

розслідувань ГУ Міндоходів в області Віталій
Заітов, в.о. начальника Кіровоградської митниці Міндоходів Денис Пудрик, заступник начальника управління-начальник відділу боротьби з
корупцією та організованою злочинністю УСБУ
в області Тарас Вігірінський, а також найбільш
активні бізнесмени та громадські діячі.
Ігор Білоус визначив корупцію як головного внутрішнього ворога, який заважає будувати в України нову модель державності європейського зразка. «Лише системна робота в
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одній команді і громадськості, і органів влади
допоможе нам її здолати», – додав він.
Основною і найбільш ефективною формою спільної роботи є розробка законопроектів, зокрема тих, які б унеможливлювали
застосування податківцями злочинних схем.
Серед них заслуговують на особливу увагу
три основних: щодо електронного адміністрування податку на додану вартість, зниження
ставки єдиного соціального внеску та податкового компромісу.
Система електронного адміністрування
ПДВ буде складатися з трьох основних елементів: Єдиного електронного реєстру податкових накладних, з банку, в якому автоматично будуть відкриті рахунки усім платникам
ПДВ, та з бази даних митниці в частині інформації про імпорт та експорт товарів. Буде
зменшено число критеріїв для автоматичного
бюджетного відшкодування. А експортери та
інвестори отримуватимуть його на місяць раніше, ніж зараз. У фіскальній службі очікують,
що 1 січня наступного року (коли дана система запрацює) перестане існувати фіктивний
податкових кредит.
Зниження навантаження на фонд оплати праці шляхом зменшення ставки ЄСВ направлене на «відбілювання» заробітних плат,
оскільки спад попиту на готівку «в конверті»
породжує спад пропозиції.
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Податковий компроміс передбачає звільнення платників податків від фінансової, кримінальної та адміністративної відповідальності за умови сплати незадекларованих платежів
за податком на додану вартість і податком на
прибуток підприємств. Він дає можливість перегорнути чорну сторінку минувшини і розпочати працювати у рамках правового поля.
Ще одним кроком у напрямку усунення
корупційних ризиків у роботі податківців є
розвиток електронних сервісів. Останні дозволяють мінімізувати особисте спілкування
на рівні підприємець – інспектор. Особлива
увага – електронним перевіркам, поданню
звітності за допомогою мережі Інтернет та
функціонуванню Електронного кабінету платника податків.
Як зазначив Голова ДФС Ігор Білоус, зі зміною у назві відомства змінюється і підхід до
кадрової політики. Професійність, відданість
і порядність – основні вимоги до кандидатів
на посади. Для прозорості процедур призначення працівників на керівні посади, у тому
числі у територіальні органи, залучитиметься
спеціально створена для цього Рада з питань
добору керівних кадрів.
«Лише радикальні зміни та кардинальні дії
дозволять нам здолати корупцію та працювати по-новому – прозоро, просто і зрозуміло»,
– підсумував Ігор Білоус.
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Служба фінансових
розслідувань: прозора,
європейська і без корупції
В Україні створюється новий орган протидії фінансово-економічній злочинності – Cлужба фінансових розслідувань. Зазначена структура створюється
на прикладі досвіду кращих європейських аналогів – Австрії, Польщі, Грузії,
Італії, країн Прибалтики. Про це повідомив під час семінару для платників податків та представників громадськості
Перший заступник Голови Державної
фіскальної служби України Володимир
Хоменко. Семінар проходив у режимі
відеоконференцзв’язку та об’єднав сім
областей: Кіровоградську, Запорізьку,
Черкаську, Харківську, Рівненську, Чернівецьку та Дніпропетровську.
За словами Володимира Хоменка, однією
з основних переваг для бізнесу від створення
нової служби стане скорочення кількості перевірок та фактичне припинення перевірок малого та середнього бізнесу. Нова служба ліквідує
дублювання функцій правоохоронних органів.
«На сьогодні в Україні налічується близько
80 контролюючих органів, які здійснюють різноманітні перевірки представників бізнесу. Служба фінансових розслідувань в першу чергу має
на меті зменшити тиск на бізнес. Перевірки здійснюватиме лише одна юридична особа», – запевнив високопосадовець.
Служба фінрозслідувань буде максимально
прозорою – за цим слідкуватиме, серед інших,
Громадська рада – колегіальний орган, який
контролюватиме діяльність служби від імені
суспільства, надаватиме пропозиції щодо проектів нормативно-правових актів, проводитиме
й антикорупційну експертизу. Контроль за опе-
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ративно-розшуковою та слідчою функцією здійснюватимуть органи прокуратури.
Не менш прозорим буде і кадровий підбір у
ряди новоствореної служби. До кандидатів будуть ставитись жорсткі умови відбору. Працюватимуть у Службі лише чесні фахівці.
«Перевага надаватиметься, перш за все,
молодим людям із економічною та юридичною
освітою, зі знанням ІТ-технологій. У той же час
рівень заробітних плат співробітників СФР необхідно збільшити на 80-100% від того, що нині
отримують фіскали», – наголосив Володимир
Хоменко.
Нагадаємо, що Служба фінансових розслідувань має об’єднати в собі економічні блоки
усіх силових відомств – податкову міліцію, підрозділи управління боротьби з організованою
злочинністю, з економічними злочинами МВС
України та СБУ.
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На Кіровоградщині оформлено
більше 10 тисяч митних декларацій
За 8 місяців 2014 року
Кіровоградською
митницею
Міндоходів оформлено 10576
митних декларацій, з них експортних – 7536, а імпортних
- 3040. Про це повідомив виконуючий обов’язки начальника
митниці Денис Пудрик.
Слід зазначити, що митна декларація є головним документом, на підставі якого
здійснюється
декларування
товарів та транспортних засобів, що переміщуються через
митний кордон України. Може
бути у паперовому або елек-

тронному вигляді.
Цей документ містить точні дані про мету переміщення
товарів та відомості про них,
їх відправника й одержувача,
спосіб і умови переміщення
вантажів, а також нараховані
митні та інші обов’язкові платежі. В одній митній декларації
може бути задекларовано не
більше 99 товарів.
Разом з декларацією подаються рахунок та у разі потреби декларація митної вартості.
Дата та час подання декларації
фіксується митним органом

шляхом її реєстрації, у тому
числі з використанням інформаційних технологій.
Митна декларація приймається для оформлення, якщо
вона відповідає встановленій
формі, містить всі необхідні
відомості, підписана особою,
яка її подала, та до неї додані
відповідні документи. З цього
моменту декларація набуває
статусу документа, що засвідчує факти, які мають юридичне
значення, а особа декларування несе відповідальність за заявлені в ній відомості.

На Кіровоградщині виявили
митних правопорушень на 30 млн.грн.
Кіровоградською митницею за 8 місяців було виявлено
37 фактів переміщення через
митну територію України товарів на загальну суму понад 30
млн. грн., відповідальність за які
передбачено ст. 483 Митного
кодексу України «Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний
кордон України з приховуванням від митного контролю».
Про це розповів в.о. начальника
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Кіровоградської митниці Міндоходів Денис Пудрик.
Безпосередніми предметами митних правопорушень
були:
• будівельні матеріали;
• запасні частини до велосипедів;
• обладнання для обігріву
повітря та його кондиціювання;
• товари народного споживання (посуд, одяг та взуття

для заняття спортом, обладнання, сировина)
Зазначимо, що вказані випадки
можна класифікувати як «інтелектуальну
контрабанду»,
що пов’язані з використанням
підробних документів, документів, отриманих незаконним
шляхом, несанкціонованою заміною отримувачів товару. Ці
правопорушення були виявлені
шляхом взаємодії з митними органами іноземних держав.
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Обговорення актуальних змін

у законодавстві

17 вересня 2014 року на базі Кіровоградської торгово-промислової палати відбувся
семінар «Зміни податкового законодавства».
Організаторами та партнерами заходу виступили ГУ Державної фіскальної служби України
у Кіровоградській області та Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата.

Відкрила захід президент Кіровоградської
РТПП. Ірина Саєнко привітала учасників семінару
та наголосила на необхідності постійного діалогу
між владою та бізнесом для подальшого впровадження ефективних урядових ініціатив.
Головною темою заходу стало обговорення
змін до Податкового кодексу України, зокрема
введення з 1 січня 2015 року системи електронного адміністрування ПДВ. Тлумачення реформи податкового законодавства надали начальник ГУ Державної фіскальної служби України у
Кіровоградській області Воленшчак Н.Ю., заступники начальника ГУ Міндоходів у Кіровоградській області Колотуха С.В. та Соколенко Т.М.
Також під час проведення семінару фахівцями Кіровоградської РТПП – начальником юридичного відділу Олегом Хмуренком та начальником навчального центру Людмилою Солонар
були висвітлені питання функціонування третей-
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ського суду, практичні питання законодавства у
сфері державних закупівель.
Наприкінці семінару присутні змогли отримати фахові відповіді та консультації щодо
практичного застосування норм податкового
законодавства, а також законодавства у сфері
державних закупівель.
Семінарська форма спілкування фахівців
Державної фіскальної служби України у Кіровоградській області та платників податків проходить в Кіровоградській РТПП вже не вперше і є
надзвичайно ефективною, адже дозволяє платникам не тільки ознайомитись з певними аспектами податкового законодавства, а й отримати
відповіді на актуальні запитання від спеціалістів.
Сподіваємось, що і надалі такі зустрічі проходитимуть у стінах КРТПП, та будуть сприяти удосконаленню галузевих знань спеціалістів різних
підприємств Кіровоградщини.
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ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ
МІЖНАРОДНОГО ТРЕЙД-КЛУБУ
Інвестиції та нові ринки
збуту – на сьогодні це одні
з топових тем економічних
видань, обговорень серед
експертів, аналітиків
та підприємців. Однак,
час для дискусій вже
минув, прийшла черга
конкретних кроків для
поглиблення міжнародного
співробітництва.
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Так, 18-19 вересня 2014 року напередодні
святкування Дня міста Кіровоградщину відвідав справжній десант закордонних дипломатичних кіл, які взяли участь у виїзному засіданні Міжнародного трейд-клубу в Україні.
Серед учасників заходу – представники
14 посольств держав Європи, Азії, Північної
та Латинської Америки, зокрема Аргентини,
Бельгії, Німеччини, Ізраїлю, Канади, Республіки Кореї, Китаю, Латвії, Литви, Норвегії, Польщі, Росії, Румунії та Словаччини.
Делегацію очолила президент Міжнародного трейд-клубу в Україні, Перший секретар Посольства Словацької Республіки в Україні пані
Соня Крайчова.
Формат проведення заходу передбачав
презентації, зустрічі з представниками бізнесу
Кіровоградщини, налагодження ділового співробітництва, відвідування провідних підприємств регіону.
Зовнішсервіс | №3 (040) 2014
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День перший
18 вересня, м. Кіровоград
Офіційна частина розпочалася із зустрічі у
Кіровоградській торгово-промисловій палаті,
де учасників Трейд-клубу привітали перший
заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Віктор Серпокрилов, голова Кіровоградської обласної ради Олександр Чорно-

іваненко та президент Кіровоградської РТПП
Ірина Саєнкo.
У запропонованій презентації області
основний акцент було зроблено на привабливість регіону з точки зору залучення інвестицій, зокрема вдале географічне положення,
різноманіття покладів корисних копалин, родючий чорнозем, висококваліфіковану робочу
силу тощо.
В огляді поточної ситуації Віктор Серпокрилов окреслив основні позитивні та негативні
тенденції розвитку економіки Кіровоградщини
та макроекономічні показники. Так, станом на
вересень 2014 року індекс промислового виробництва зріс на 4,3%, обсяг валової сільськогосподарської продукції – на 4,7% відповідно
до аналогічного періоду минулого року. Однак,
разом з тим спостерігається спад виробництва
в машинобудівній, металургійній галузях, скорочення обсягів будівельних робіт.
Зовнішсервіс | №3 (040) 2014

Зовнішньоторговельний баланс Кіровоградської області відзначається позитивним
сальдо, проте внаслідок коливання курсу валют відбулось зниження імпортних поставок на
7,9%. Також спостерігаються зміни у географії
зовнішньої торгівлі області. На сьогодні експорт
регіону орієнтовано на країни Європейського
Союзу, Китай, Індію та Білорусь, імпорт здійснюється з держав ЄС, Китаю та США.

Загалом розширення географії зовнішньої
торгівлі підприємств області – це одне з пріоритетних завдань і Кіровоградської ТПП. У своєму
виступі Ірина Саєнко наголосила на практичних
механізмах освоєння нових ринків від КРТПП,
а саме: роботу через двосторонні ділові ради,
партнерські організації за кордоном, проект
«Європейська мережа підприємств» та Центр
експорту до країн ЄС.
З метою сприяння економічному розвитку
нашої області було підписано Меморандум про
співпрацю між Кіровоградською ОДА та Міжнародним Трейд-клубом.
На завершення пленарної частини високоповажним гостям було презентовано два інвестиційні проекти, об’єднані спільною темою
«енергоефективність» та «перехід на альтернативні джерела енергії». Ініціаторами проектів
виступили ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ
УНГА» та ТДВ «Інтерресурси».
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В перерві відбувся огляд мистецької виставки «Народний промисел». Килимові ляльки-обереги, глечики та картини, прикраси в
національному стилі – Кіровоградщині є чим
похизуватись!
Продовжилось виїзне засідання Міжнародного трейд-клубу двосторонніми зустрічами
з представниками місцевого бізнесу. У заході
взяли участь близько 50 компаній та асоціацій,
зокрема і такі підприємства-члени КРТПП: ТОВ
«Агентство Рада», ПП «Агрофірма «Славутич»,
ТОВ «Імекс ЛТД», ТДВ «Кіровоградський завод
будівельних матеріалів №2 «Синтез», ПрАТ «Креатив», ТОВ «Кіровоградінтерсервіс», ТОВ «Мрія
Є», ТДВ «Об’єднання Дніпроенергобудпром»,
ТОВ «Кіровоградпостач», ТОВ «Круп’яний дім»,
ТОВ «Куртаж», ТОВ «Прод-Інвест», ТОВ «ТриСтар», ТОВ «Уден-Україна», ТОВ ТД «АгроЛіга»,
ПрАТ «Торговий дім «Гідросила», УВП УТОГ.
На завершення ділової частини першого
дня іноземні гості завітали до компанії – флагману області, одного з найбільших експортноорієнтованих виробників олії та жирів в Україні,
члена Кіровоградської РТПП – ПрАТ «Креатив».
З фінансовими показниками, масштабами зовнішньої торгівлі та товарообороту компанії
дипломатів ознайомив Почесний Президент ГК
«Креатив» Станіслав Березкін. Також була проведена екскурсія, де представники посольств
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змогли побачити в роботі одну із найсучасніших
автоматизованих ліній по виробництву соняшникової олії

День другий
19 вересня, м. Олександрія
Наступного дня делегація завітала до Олександрійського району. Офіційне засідання проходило в КСК «Ніка», де гостей вітали директор
департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА Юрій Коренюк, секретар
Олександрійської міської ради Геннадій Лоцман,
заступник голови Олександрійської РДА Юрій
Коваль.
Територіально Олександрійський район –
один з найбільших в Кіровоградській області, потужний промисловий і аграрний центр, активний
гравець у міжнародній торгівлі та обсягах залучення інвестицій.
Тому під час економічної презентації регіону
основний акцент було зроблено на інвестиційному потенціалі та реалізованих інвестиційних
проектах, більшість з яких були втілені групою
компаній «УкрАгроКом». Це зокрема: модернізація та переоснащення ТОВ «Олександрійський
цукровий завод», який за обсягами виробництва
зараз входить до п’ятірки кращих по Україні, реЗовнішсервіс | №3 (040) 2014

конструкція круп’яного цеху, овочесховища, розширення елеватора, створення автотранспортного підприємства «КД-Транс», який обслуговує
10 приміських маршрутів, будівництво елеватора ПАТ «Шарівське», будівництво молочнотоварного комплексу «Петриківське молоко» ТОВ
«УкраАгроКом».
Також, враховуючи новітні тенденції з переходу на альтернативні джерела палива, ТОВ
«Арантех» налагодило лінію з виробництва пелетів.
По завершенню офіційної частини учасники
Міжнародного трейд-клубу провели двосторонні переговори з представниками провідних підприємств району.
За принципом «краще один раз побачити,
ніж сто раз почути» іноземні гості відвідали молочнотоварний комплекс «Петриківське молоко» та ПАТ «Шарівське», які були побудовані в
2012-2013 роках.
Зазначені підприємства – це яскравий приклад поєднання новітніх технологій, найкращих
досягнень галузі та соціально-відповідального бізнесу. Так, під час будівництва елеватора
ПАТ «Шарівське» група компаній «УкрАгроКом»
сприяла газифікації села Шарівка, власним коштом проклавши 17 км газопроводу до населеного пункту. На сьогодні – це зерноприймальний
комплекс з обладнанням вітчизняного та іноЗовнішсервіс | №3 (040) 2014

земного виробництва, розрахований на 81 000
тонн одночасного зберігання зерна та добовою
потужністю прийомки до 5 000 тонн. зернових
різної сортності та вологості з подальшим доведенням до експортної якості.
Особливо гостей зацікавила лабораторія,
метод автоматизованого забору проб для визначення сортності, вологості зернових тощо.
Під час екскурсії молочнотоварним комплексом «Петриківське молоко», яку люб’язно провів
директор ГК «УкрАгроКом» Анатолій Кузьменко,
іноземні дипломати звернули увагу не тільки на
різні технологічні рішення, а на те, з якою увагою
та любов’ю впорядковані загони для годування
корів з спеціальною системою «клімат-контролю», «дитячий садок» з телятами тощо.
Дане підприємство дійсно є окрасою району, з виробничою потужністю 70 тонн молока на
добу і можливістю одночасного утримання 5000
голів великої рогатої худоби. На сьогодні загальне поголів’я ВРХ становить 2 084 тварини, з них
1291 корова.
В цілому виїзне засідання Міжнародного
трейд-клубу пройшло успішно. Іноземні гості не
тільки у цифрах, але й на практиці ознайомилися з економічним, експортним та інвестиційним
потенціалом Кіровоградської області, а місцевий бізнес мав змогу налагодити нові ділові
контакти.
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Зустріч у Посольстві

Китайської Народної Республіки
в Україні

В рамках підготовки Національної
агропромислової виставки техніки та
технологій «AgroExpo», яка відбудеться
у м. Кіровограді 2-4 жовтня 2014 року,
у Посольстві Китайської Народної
Республіки в Україні 19 серпня 2014
року відбулася зустріч Другого
секретаря з торгово-економічних
питань Чжан Хуейцзюнь та президента
Кіровоградської регіональної торговопромислової палати Ірини Саєнко,
представників КРТПП та керівника
проекту «Національна агропромислова
виставка техніки та технологій
«AgroExpo» Олександра Романова.

На рівні міждержавного співробітництва
сільське господарство було офіційно визначено
як один з пріоритетних напрямків кооперації між
Україною та КНР. Як зазначив Олександр Романов, на сьогодні китайське обладнання для переробки аграрної продукції на міжнародній арені
характеризується як одне з найкращих у своєму
сегменті.
Участь китайських компаній у національній
виставці «AgroExpo», зокрема у формі колективного стенда, сприятиме ефективному просуванню даної продукції на українському ринку. Адже
у нашій державі існує постійний попит на якісні
високотехнологічні товари сільськогосподарського призначення.
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З метою поглиблення співробітництва між
КНР та Кіровоградською областю Ірина Саєнко
презентувала економічний потенціал регіону та
найбільш привабливі напрямки з точки зору залучення інвестицій. У сфері агропромислового
виробництва економічно вигідною для інвесторів та актуальною для розвитку області є реалізація проектів у галузях тваринництва та переробки сільгосппродукції.
Також у ході зустрічі було передано інвестиційні пропозиції ТДВ «Кіровоградський завод
будівельних матеріалів №2 – «Синтез», фермерського господарства «ВК і К» та комерційні пропозиції компаній-членів КРТПП, зацікавлених у
співпраці з китайськими партнерами.
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Ринки країн Африки

як привабливий напрямок
для вітчизняних експортерів

В Кіровоградській торгово-промисловій палаті 21 серпня 2014 року відбулося засідання за
участі Голови Українсько-африканської ділової
ради при ТПП України, президента «D.N.N. Co.»
(Гана) Миколи Димури, президента КРТПП Ірини
Саєнко та представників ділових кіл Кіровоградської області, зокрема ТОВ «Три Стар», «МаксиМарін» Груп, Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Новоукраїнський
КХП», ПФ «Роман», ТОВ «Кіровоградінтерсервіс»,
ПАТ «Кіровоградський завод дозуючих автоматів»,
ТОВ НППТФ «Кран-Сервіс», ПАТ «Цукрогідромаш».
На даний час тема освоєння нових ринків є
найбільш актуальною і гострою для вітчизняних
експортерів. На думку Миколи Димури, успішний
вихід на євроринки, враховуючи високий рівень
стандартів та конкуренції, є завданням на перспективу тоді як африканський континент можна
вже зараз розглядати як вигідну територію для
експорту.
Серед найбільш перспективних країн Захід-
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ної Африки була запропонована Гана, як держава
зі зростаючим рівнем споживання і купівельної
спроможності громадян.
Головною пересторогою українських підприємців є віддаленість регіону, імовірність затримки в транспортуванні вантажів, що недопустимо
особливо для продукції з обмеженим терміном
зберігання. Тому метою засідання було надати
практичні рекомендації щодо найефективніших
механізмів доставки, правил та традицій ведення
бізнесу у Гані, а також алгоритмів виходу на даний
ринок за сприянням Українсько-африканської ділової ради.
Окремо було окреслено перелік продукції,
яка користується найбільшим попитом у Гані, та
запропоновано проект для реалізації за участю
будівельних підприємств Кіровоградської області.
За результатами засідання були проведені
індивідуальні переговори та визначені шляхи подальшої співпраці.
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Перше вересня – завжди довгоочікуваний і хвилюючий день як для самих учнів, так
і для їх батьків та вчителів. Президент Кіровоградської РТПП та депутат міської ради Ірина
Анатоліївна Саєнко також взяла участь в урочистостях, присвячених початку нового навчального року, які проходили в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 7 ім. О.С. Пушкіна.
На урочистій лінійці депутат привітала зі
святом не лише першокласників, а й майбутніх випускників, які вже зовсім скоро роби-

тимуть свої перші кроки до дорослого, самостійного життя!
Не обійшлося і без подарунків. Портфелі,
канцелярські набори, атласи та книжки отримали діти із сімей вимушених переселенців. Тепер діти мають усі речі для успішного навчання
в школі та отримання відмінних оцінок.
Сподіваємось, що ці подарунки будуть
кроком назустріч для переселених сімей,
щоб вони почувалися на Кіровоградщині як
вдома.

Засідання

архітекторів та рекламістів Кіровоградської області
В рамках напрацювання
актуальних змін до чинного
законодавства України 2 вересня 2014 року на базі Кіровоградської
регіональної
торгово-промислової
палати
відбулося розширене засідання кіровоградських організацій
Спілки рекламістів України, Національної спілки архітекторів
України за участю Президента
КРТПП Ірини Саєнко.
Головною метою заходу стало обговорення пропозицій стосовно змін до законодавства у
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сфері містобудування та архітектури. Під час засідання особливу
увагу було приділено пошуку
ефективних механізмів контролю будівельних норм на всіх
етапах зведення споруд і впливу
на недобросовісних забудовників, а також можливості на рівні
місцевого самоврядування узгоджувати архітектурні рішення
об’єктів різного призначення.
За результатами засідання
сформовані пропозиції будуть
передані для опрацювання в
уповноважені органи влади.
Зовнішсервіс | №3 (040) 2014
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Про стимулювання роботодавців
до створення нових та збереження
існуючих робочих місць
Відповідно до Закону України
«Про зайнятість населення» до
основних напрямів державної
політики у сфері зайнятості
населення віднесено створення
умов для розвитку економіки,
сприяння створенню нових
робочих місць та заохочення
роботодавців, які зберігають діючі
і створюють нові робочі місця.
Заходами зі сприяння створенню нових робочих місць є:
• компенсація фактичних витрат у розмірі 50% суми нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (компенсація надається відповідно до статті
24 Закону України «Про зайнятість населення» та Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат,
пов’язаних із сплатою єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
13 березня 2013 № 153);
• сприяння зайнятості населення під час
реалізації державних цільових програм
та інфраструктурних проектів;
• компенсація фактичних витрат у розмірі
єдиного внеску при працевлаштуванні на
нові робочі місця громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, та громадян, які працевлаштовуються
суб’єктами малого підприємництва у пріоритетних видах економічної діяльності
(порядок компенсації визначено статтями 26, 27 Закону України «Про зайнятість
населення» та постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 № 347,
якою затверджено Порядок компенсації

роботодавцям витрат у розмірі єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Перелік
пріоритетних видів економічної діяльності для створення нових робочих місць
суб’єктами малого підприємництва).
Державна служба зайнятості бере участь у реалізації
заходів, спрямованих на:
• запобігання масовому вивільненню працівників, у том числі шляхом надання допомоги по частковому безробіттю;
• профілактику настання страхового випадку (шляхом фінансування витрат роботодавця на оплату праці працівників,
яких з метою запобігання вивільненню
тимчасово переведено за їх згодою на
іншу роботу, та на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації
працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв’язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва).
Консультації із зазначених питань надаються обласним та місцевими центрами зайнятості.
Відповідна інформація розміщена на Інтернетсторінці КРТПП у рубриці «Законодавство» (підрубрика «Стимулювання роботодавців до створення нових та збереження існуючих робочих
місць»).

Начальник інспекції по контролю за додержанням законодавства про зайнятість
населення Кіровоградського обласного центру зайнятості Стоян Б.С.
Зовнішсервіс | №3 (040) 2014
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Деякі товари для АТО звільнено від ввізного мита
та податку на додану вартість
Парламентарі внесли відповідні зміни до
Податкового та Митного кодексу. Пільги вводяться тимчасово, на час проведення антитерористичної операції або запровадження
воєнного стану, і стосуватимуться засобів індивідуального захисту, ліків та медвиробів.
Зокрема, не обкладатиметься ПДВ і митним збором імпорт:
• спеціальних засобів індивідуального
захисту – це каски та їх компоненти
(наприклад, підшоломи, амортизатори), бронежилети, а також нитки та
тканина для їх виготовлення;
• лікарських засобів та медвиробів,
призначених для використання закладами охорони здоров’я та учасниками
АТО для надання медичної допомоги
фізичним особам, які були поранені,
контужені чи зазнали іншого ушкодження здоров’я. Пільговані обсяги
ввезення чи постачання таких товарів
визначатиме уряд. Щодо них застосовують спрощений порядок надання
разових дозволів на ввезення.

18

Зазначені зміни передбачені законами
України від 1 липня 2014 №1560-VІІ «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законів України щодо ввезення засобів
індивідуального захисту та лікарських засобів»
та від 1 липня 2014 №1561-VІІ «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо
спеціальних засобів індивідуального захисту
та лікарських засобів», які набули чинності з 23
липня 2014 року.
До уваги фармацевтів: змінено перелік медвиробів, що обкладаються податком на додану вартість
З 2 липня 2014 року набрала чинності постанова уряду, якою затверджено перелік
медичних виробів, операції з постачання та
ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню ПДВ за ставкою 7 відсотків.
До зазначеного переліку включено:
• медичні вироби – у значенні, наведеному у Технічному регламенті щодо
медичних виробів, затвердженому постановою КМУ від 2 жовтня 2013 року
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•
•

№ 753;
активний медичний виріб, який імплантують;
медичний виріб для діагностики in vitro
(клінічної лабораторної діагностики).

З урахуванням інформації Міністерства
охорони здоров’я України, наданої на запит Міндоходів щодо медичних виробів,
Технічні регламенти до 1 липня 2015 року
застосовуються добровільно. Таким чином,
обов’язковим документом, який підтверджує належність продукції до медичних виробів, є свідоцтво про державну реєстрацію
медичного виробу або підтвердження про
державну реєстрацію медичного виробу.
Необов’язковими документами є декларація про відповідність та заява про медичні
вироби особливого призначення.
Про це йде мова у листі Міністерства
охорони здоров’я України від 10.07.2014
№18.02-04/4041/1563-ф-14.
З наступного року запрацює нова система справляння податку на додану вартість
Державна фіскальна служба підготовила
для бізнесу чергові новації – з 1 січня 2015 року
запроваджується система електронного адміністрування ПДВ, яка стала системним рішенням
для ліквідації «податкових ям» та махінацій з
цим податком.
Електронна система складатиметься з
трьох основних елементів: Єдиного електронного реєстру податкових накладних, з банку, в
якому автоматично будуть відкриті рахунки усім
платникам ПДВ, та з бази даних митниці в частині інформації про імпорт та експорт товарів.
Так, з 1 січня наступного року для всіх
платників ПДВ в автоматичному режимі
відкриють електронні рахунки в банку,
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який буде створений та підконтрольний Національному банку України. Усі податкові накладні
реєструватимуться в Єдиному реєстрі податкових накладних в електронному вигляді, а для
цього платник повинен мати достатню суму податкового кредиту, який підтверджений зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними
та сплатою ПДВ при імпорті товарів.
Нова система також дозволить здійснювати
бюджетне відшкодування ПДВ експортерам та
імпортерам в автоматичному режимі на місяць
раніше, ніж зараз.
Крім того, наслідком запровадження електронного адміністрування стане зниження тиску на бізнес, зменшення впливу людського фактору та зменшення корупції.
Буде скорочено кількість обтяжливих для
бізнесу звірок та перевірок, зокрема, перевірок бізнесу «по усьому ланцюгу постачань до
виробника або імпортера». Як запевняють у податковому відомстві, нарешті скоротиться та
спроститься звітність з ПДВ. При цьому, основні правила його обчислення, до яких звикли
платники, будуть збережені.
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Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо переведення
садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації у
них місця проживання»
Законодавчим актом визначено порядок
переведення у жилі садових та дачних будинків,
уточнено зміст поняття «місце проживання фізичної особи».
Згідно із законом, «місцем проживання фізичної особи є житло, в якому вона проживає
постійно або тимчасово».
Законом встановлено, що «громадяни відповідно до закону мають право на переведення дачних і садових будинків, що відповідають
державним будівельним нормам, у жилі будинки, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
Рішення про переведення дачних і садових
будинків у жилі будинки приймається відповідними органами місцевого самоврядування».
Відповідні зміни внесено до Житлового і
Цивільного кодексів та Закону «Про свободу пе-

ресування та вільний вибір місця проживання в
Україні».
Прикінцевими положеннями передбачено,
що «тимчасово, до проведення реформи з питань адміністративно-територіального устрою
дачні поселення та садівницькі товариства у
приміських зонах обліковуються за тими населеними пунктами, з якими вони зв’язані в адміністративному або територіальному відношенні.
Тимчасово, до проведення реформи з питань адміністративно-територіального устрою,
до жителів, об’єднаних постійним проживанням
у межах села, селища, міста, що є самостійними
адміністративно-територіальними одиницями,
також відносяться жителі, які проживають постійно за межами цих адміністративно-територіальних одиниць та житло яких віднесено до
відповідного села, селища чи міста».

Верховна Рада України ухвалила Закон
«Про ратифікацію Додаткового протоколу до Європейської
хартії місцевого самоврядування про право участі у справах
органу місцевого самоврядування»
Додатковий протокол, вчинений 16 листопада 2009 року у м.Утрехт, який набирає чинності для України в перший день місяця, що настає
після закінчення тримісячного строку з дати
здачі Україною на зберігання її ратифікаційної
грамоти, ратифіковано із заявою такого змісту:
«Україна реалізовуватиме заходи із здійснення права участі у справах органу місцевого
самоврядування, передбачені пунктом 2 статті 2
Додаткового протоколу, згідно із своїм конституційним порядком».
Додатковий протокол до Європейської хар-
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тії місцевого самоврядування, зокрема, істотно
розширює права громадян, містить застереження проти хабарництва чи використання силових
або примусових форм участі особи в суспільному житті місцевих громад, тобто зобов’язує сторону (країну-підписанта) запровадити відповідні умови та обмеження, які гарантуватимуть, що
реалізація права участі громадянина не загрожує етичній доброчинності та прозорості здійснення функцій та повноважень місцевих влад.
Відповідний законопроект зареєстровано
за №0093.
Зовнішсервіс | №3 (040) 2014
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Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо деяких питань
оподаткування благодійної допомоги»
Законодавчим актом звільнено від оподаткування благодійну допомогу, яка надається у
період проведення антитерористичної операції та після її завершення – до 31 грудня року,
наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцію, благодійниками на користь таких учасників бойових дій: військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних)
та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб
рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх
справ України, Управління державної охорони
України, Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань, які захищають (захищали) незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України
і беруть (брали) безпосередню участь в анти-

терористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції, працівників підприємств, установ, організацій, які залучаються
та беруть (залучалися та брали) безпосередню
участь в антитерористичній операції в районі її
проведення у порядку, встановленому законодавством, а також на користь членів сімей таких
учасників бойових дій, які зазнали поранення,
контузії чи іншого ушкодження здоров’я, загинули під час участі в антитерористичної операції, участі в забезпеченні її проведення, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час участі в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення.
Законом також надано податкові пільги зі
сплати податку на прибуток суб’єктам господарювання, які надають благодійну допомогу
учасникам антитерористичної операції, а також
уточнено порядок надання та оподаткування
благодійної допомоги волонтерами.

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення
змін до Податкового кодексу України» (про звільнення від
оподаткування імпорту продукції оборонного призначення)
Законодавчим актом звільнено від оподаткування податком на додану вартість операції із
ввезення на митну територію України продукції
оборонного призначення, за товарними позиціями УКТЗЕД: 3601-3603 (ударні капсулі, детонатори, ракети освітлювальні); 8710 (танки та бронемашини з озброєнням чи без озброєння, їхні
частини); включені до групи 90 «Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi,
контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi
або хiрургiчнi; їх частини та приладдя» (тільки
для телескопічних прицілів або інших оптичних
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пристроїв для зброї, якщо вони не поставлені разом із зброєю, для якої вони призначені);
включені до групи 93 «Зброя та боєприпаси; їх
частини та приладдя», крім включених до товарних позицій 9303 - 9304, 9305 (призначених тільки для виробів товарних позицій 9303 - 9304),
96909 та 9307.
Законом також визначені особливі умови
ввезення зазначеної продукції оборонного призначення.
Відповідний законопроект зареєстровано
за №4556а-1.
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Здоров’я:

захист, який цінують

У щоденному вирі життя ми інколи
забуваємо про найголовніше
– власне здоров’я. А коли
погіршується самопочуття, не
знаємо, до кого звернутися.
Як же швидко і ефективно
вирішити проблему, але при цьому
не переплатити?
Зазвичай обирати доводиться між візитом до
районної поліклініки або комерційного медичного
закладу. У першому випадку отримуємо безкоштовну консультацію лікаря з мінімальною кількістю послуг. З іншого боку, вартість візиту до комерційної
клініки для пересічного громадянина може бути зависокою.
Втім, оптимальне рішення цієї проблеми вже
знайдено: медичне страхування. Про те, як працює
поліс добровільного медичного страхування (ДМС),
розповідає Олена Берегова, директор філії АСК
«ІНГО Україна» в Кіровограді.

– Олено Володимирівно, в чому полягають
переваги поліса ДМС?
– Основні переваги програм ДМС для клієнта – безперервний і ефективний захист здоров’я
при суттєвій економії коштів. Вартість поліса значно нижче тієї суми, яку довелося б витратити в
разі хвороби, оплачуючи окремо кожну процедуру
в комерційних медичних закладах. Крім того, наша
страхова компанія гарантує високу якість сервісу,
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який надаватиме медичний заклад, і захист інтересів клієнта.

– Хто може придбати поліс
медстрахування?

– Зазвичай нашими клієнтами по ДМС є групи
співробітників підприємств від 10 осіб. За корпоративною програмою страхування АСК «ІНГО Україна»
може запропонувати індивідуальний оптимальний
набір медичних послуг, потрібних клієнтові з урахуванням специфіки діяльності підприємства. Втім,
бажаючі можуть придбати поліс ДМС індивідуально,
для себе або всіх членів родини.

– Які страхові програми користуються
найбільшим попитом?

– Ми пропонуємо низку страхових програм
ДМС, розроблених для різних груп клієнтів – як
дорослих, так і дітей з моменту народження. Найбільш популярні програми – «Міцне Здоров’я. Соціальний» та «Міцне Здоров’я. Комфорт» – вони
мають достатньо широкий вміст медичних послуг
Зовнішсервіс | №3 (040) 2014
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і помірну ціну. При цьому отримати допомогу клієнт може в одному з медичних закладів, з якими ми
укладаємо договір про співпрацю. В Кіровограді,
зокрема, наших клієнтів обслуговують два медичних центри з висококласними спеціалістами та сучасним обладнанням.

– А які витрати покриваються
програмою страхування?

– Базовою комплексною програмою ДМС покриваються витрати на амбулаторно-поліклінічне
обслуговування, медикаменти при амбулаторнополіклінічному обслуговуванні, надання невідкладної допомоги, стаціонарної допомоги, медикаментів при невідкладній та стаціонарній допомозі.
Як додаткову опцію клієнт може додати в програму стоматологічну допомогу, профілактику простудних захворювань (вакцинація), різні відновлювальні процедури (масаж тощо).

– Чим відрізняються набори послуг, програм,
які входять в поліси різних цінових категорій?

– Основна відмінність в тому, від яких ризиків
хоче застрахуватися та послуги якої якості хоче
отримати клієнт. Якщо ви відчуваєте себе здоровим
і вважаєте, що вам потрібен мінімальний медичний
захист, то «Міцне здоров’я. Невідкладна допомога» –
це той продукт ДМС, який вам необхідний. Якщо ж
хочете, щоб страховий поліс покривав, приміром,
лікування застуди та грипу, надання стоматологічної допомоги, – радимо звернути увагу на більш дорогі програми. Вони відрізняються від базових не
тільки розширеним переліком страхових випадків,
але й більшим розміром річного ліміту виплат за полісом. Ще одна відмінність – менші розміри франшизи за договором, тобто суми, в межах якої клієнт
сплачує послуги медзакладу самостійно. Також між
програмами існує різниця і в додаткових опціях,
приміром, наявність сезонної вакцинації від грипу,
вітамінізації та інших процедур.

– Як забезпечується якість лікування
і високий рівень обслуговування?

– Сьогодні провідні компанії, які займаються медичним страхуванням, настільки цінують своїх клієнтів, що роблять все можливе для максимального
задоволення їх потреб і запитів. Обслуговування
застрахованих осіб здійснюється через медичний
асистанс лікарями, які мають медичну освіту і досвід роботи з профільної спеціальності.

Лікарі приймають скаргу на стан здоров’я по
телефону і починають організацію медичної допомоги застрахованій особі. Співробітник медичного
асистансу організує візит до лікаря у місті, в якому
знаходиться застрахована особа. Вам залишиться
тільки прийти в зручний для вас час на прийом в
клініку. За результатами огляду спеціалісти медичного центру в режимі реального часу узгоджують
діагноз та процес лікування з лікарями страхової
компанії, таким чином пацієнт не відчуває жодних
незручностей і вчасно отримує якісну допомогу. Ще
одна важлива функція лікарів-кураторів – контроль
відповідності наданих послуг програмі й договору
страхування, вирішення спірних ситуацій під час
організації меддопомоги, а також контроль задоволеності клієнта процесом організації та надання
допомоги. Всі ці послуги входять в базовий пакет
страхування.

– Що потрібно зробити застрахованій особі,
щоб отримати відшкодування за полісом ДМС,
якщо візит до медичного закладу був здійснений самостійно?

Якщо з якихось причин застрахований змушений був самостійно сплатити послуги медичного закладу, йому необхідно надати в страхову компанію
певний пакет документів, і в обумовлений у договорі термін страхова компанія відшкодує кошти або
готівкою, або на банківський рахунок.

– Що потрібно знати клієнту
перед підписанням договору ДМС?

– Щоб не виникало питань з відшкодуваннями
виплат, потрібно уважно вивчити умови страхування до підписання договору: що за договором є страховим випадком, які існують винятки. Обов’язково
продивіться список медичних закладів, в яких ви
будете обслуговуватися у разі розладів із здоров’ям.

– Що, на ваш погляд, заважає українцям активніше користуватися послугою медичного
страхування?

– Досі існує певний стереотип, що це дуже дорого. Але ми часто чуємо від наших клієнтів, що річний
договір страхування коштує дешевше, ніж самостійна оплата медикаментів та послуг лікарів. Та й ми
вже неодноразово помічали, хворіють застраховані люди набагато менше, бо із полісом спокійніше і
впевненіше себе почувають.

Філія ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» у м. Кіровоград
вул. Преображенська, 3-а, оф. 33
Тел.: (0522) 22-14-26, (050) 444-57-96

www.ingo.ua
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Знайомтесь

ПАТ Кіровоградський завод гідравлічних машин

«цукрогідромаш»
Спеціалізується на виробництві насосів загальнопромислового та спеціального призначення і має 60-річний
досвід їх проектування і виготовлення.

1947 – рік заснування Кіровоградського заводу гідравлічних машин. Завод виконував ремонт автотракторного
господарства цукрових заводів України (двигуни, кермові
системи, шасі та ін.), випускав
нестандартне обладнання для
цукрової промисловості та
запасні частини до нього (мішалки, шнеки, барометричні
конденсатори, сірчисті печі,
свеклоловушкі та ін.)
1958 рік – завод, крім
основної спеціалізації, розпочав випуск невеликих серій
насосів низького і середнього
тиску для перекачування різних технологічних рідин бурякоцукрового виробництва
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(насоси типу СОТ та НЖФ). Їх
випуск в обсязі виробництва
становив 5%.
У 1961 році було освоєно
виробництво відцентрових насосів двостороннього входу
типу.
Починаючи з 1963 року,
завод повністю переходить
на випуск насосів. Основними
в номенклатурі виробництва
були насоси типу «Д» (6НДв та
ін.), Випускалися і запасні частини до насосів 4НДс, 5НДв,
6НДв. Поряд з насосами типу
«Д» випускалися і технологічні
насоси для цукрової промисловості, осьові рециркулятори
типу О.

У 1966-1968 роках – перша реконструкція заводу.
У зв’язку зі зростаючою потребою в насосах виникла необхідність у збільшенні обсягів
виробництва. Був побудований новий корпус механоскладального цеху, встановлено
нове обладнання. Були створені групи конструкторів і технологів.
З листопада 1971 року завод став називатися «Кіровоградський завод гідравлічних
машин для цукрової промисловості «Цукрогідромаш».
У 1978-1979 роках – друга реконструкція. Її метою
було розширення можливосЗовнішсервіс | №3 (040) 2014
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тей ливарного цеху з метою
збільшення його виробничої
потужності і подальшого нарощування випуску насосів.
У 1995 році розпочинається випуск розроблених заводом насосів малої продуктивності НД (для перекачування
води) і НДФ (для перекачування фекальних рідин).

Завод сьогодні – це виробничотехнічний комплекс з різноманітним технологічним оснащенням
та випробувальним устаткуванням. Підприємство має в своєму
розпорядженні: конструкторськотехнологічну базу, усі основні види
виробництва – ливарне, металообробне, термічне, зварювальне,
складальне, що дає можливість
бути абсолютно незалежним виробником – від виробництва заготівок до випуску готової продукції.
Споживачами продукції є підприємства металургійної, хімічної, паперово-целюлозної, харчової

2006 рік – початок співпраці з промисловою інвестиційною групою «Інтер Кар Груп».
Компанія «Інтер Кар Груп» була
утворена в 2005 році і є великою промисловою інвестиційною групою України.
Місією компанії «Інтер Кар
Груп» є: реалізація науково-виробничих та господарських програм шляхом організації взаємо-

та інших галузей, АЕС, ТЕС, житлово-комунальні господарства, сільськогосподарські підприємства
країн СНД і далекого зарубіжжя.
Окрім серійних, завод розробляє та
випускає насоси за індивідуальними замовленнями.
На даний час освоєно і вважається перспективним виробництво насосів та насосних станцій
для систем зрошування і меліорації в посушливих районах, особливо
з приводом внутрішнього згоряння. Знаходяться у розробці насоси
для хімічної промисловості типу
«ОХГ», вертикальні насоси типу

дії з підприємствами-партнерами
на основі договірних відносин.
Група «Інтер Кар Груп»
об’єднує діяльність різних підприємств. Основними напрямками є: машинобудування,
ливарне виробництво, науково-технічна діяльність в сфері
вагонобудування та ливарного
виробництва, виготовлення
насосного обладнання.

«ОВ», насосні станції для пожежогасіння, МНС та інше обладнання,
пов’язане з насосним напрямком.
Новинкою заводу є впровадження у виробництво Мікро-ГЕС,
використання яких вирішує проблему мінімізації енерговитратності підприємств.
На підприємстві проводиться
широкомасштабна реконструкція, інтенсивно впроваджуються
нові технології, нові напрями в
насособудуванні, виготовленні нестандартного устаткування і металоконструкцій.

м. Кіровоград-25006, вул. Червоногвардійська, 94.
+38 (0522) т.24-28-40; т/ф 24-74-88, 24-74-93
www.sahgidromash.com.ua
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«Для малечі та
дорослих ковбаси
завжди тут досить»
Саме під таким гаслом працює
м’ясопереробне підприємство
ТОВ «Соколівський м’ясокомбінат
«Українські ковбаси». Директор
підприємства Віталій Вікторович
Іванюк у виробництві ковбасної
продукції віддає перевагу
використанню м’яса вітчизняного
виробництва, що пропонують
місцеві фермерські господарства,
адже воно завжди вищої якості,
ніж те, що завозиться з-за кордону.
На підприємстві задіяний повний
цикл переробки м’яса – від забою
великої рогатої худоби та свиней
до отримання готової продукції –
ковбасних виробів, м’ясних
делікатесів.
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Знайомтесь
– Сучасні технології, які використовуються під час виробничого процесу, – розповідає Віталій Вікторович, – дають можливість
виготовити продукцію, що має неповторний
смак та зберігає всі натуральні властивості
перероблюваного м’яса у кінцевому продукті. Ми, насамперед, дбаємо про якість нашої
продукції та здоров’я споживача, тому використовуємо тільки натуральну сировину, спеції та харчові добавки найвищої якості.
На підприємстві запроваджена система
управління безпечністю харчових продуктів
ДСТУ 4161-2003. Працівники підприємства дотримуються санітарних норм і правил – щодня

миється та дезінфікується обладнання, робочий
інвентар. Працівники забезпечені спецодягом,
щороку проходять медогляд. До того ж, на підприємстві функціонує акредитована виробнича лабораторія, яка контролює якість продукції і весь процес її виготовлення, починаючи з
контролю сировини і закінчуючи перевіркою
готової продукції на якість. Більше п’ятдесяти
висококваліфікованих працівників товариства
щодня старанно працюють, відчуваючи відповідальність за результати своєї роботи перед споживачем.
У Кіровоградській області та місті Кіровограді продукцію ТОВ «Соколівський м’ясокомбінат»
можна знайти у більш, ніж п’ятдесяти спеціалізованих торгових точках, ринках та супермаркетах міста. До речі, окрім помірної ціни та високої
якості покупців приваблює ще й широкий асортимент продукції. Це і ковбаси зі свинини та яловичини, і з м’яса птиці, і субпродуктові ковбаси,
копченості. А родзинкою підприємства є лінія
так званих твердих сирокопчених ковбас та делікатесів, які виробляються тільки з відбірної
сировини. Всього підприємство виробляє більше 100 видів продукції і щомісяця асортимент їх
змінюється залежно від вимог споживача.
Ми намагаємось робити все можливе для
того, аби кожен покупець міг знайти у нас те,
що йому найбільше подобається і до смаку і по
кишені, – говорить Віталій Вікторович Іванюк.
– Споживати продукцію комбінату може дозволити собі як людина з середнім достатком, так
і представник незахищених верств населення.
Для таких споживачів наше підприємство розробило спеціальні види продукції.
Керівництво підприємства планує і надалі нарощувати виробництво та розширювати
асортимент продукції, адже головною метою
вважає задоволення потреб найвибагливішого
споживача.
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Кіровоградська обласна лікарня є багатопрофільним лікувально-профілактичним
закладом вищої акредитаційної категорії, який протягом майже 70 років надає
висококваліфіковану, спеціалізовану, стаціонарну та консультативну поліклінічну
допомогу хворим з усіх регіонів області.
В 2012 році на базі обласної лікарні відкрито перший в Україні перинатальний центр на
100 ліжок.
Кількість пролікованих хворих в стаціонарі
лікарні складає більш ніж 25 000 осіб щороку.
На даний час лікарня має 785 стаціонарних ліжок у складі 54 лікувальних відділень хірургічного та терапевтичного профілю, серед
яких єдині в області: нейрохірургічне, судинної
хірургії, торакальної хірургії, хірургічної стоматології, опікове, проктологічне, ревматологічне,
алергологічне, гематологічне, відділення інтенсивної терапії екстракорпоральних методів детоксикації та відділення гіпербаричної оксигенації.
Крім того в лікарні функціонують сучасні діагностичні відділення, серед яких: лабораторія
полімеразно-ланцюгової реакції, лабораторія
радіонуклідної діагностики та імунологічна лабораторія.
Лікарня також має єдиний в області кабінет
спелеотерапії.
Спелеотерапія на сьогодні – перспективний
напрямок в розділі немедикаментозних методів лікування, які використовуються в лікуванні та профілактиці усіх форм бронхолегеневої
патології, патології ЛОР-органів, алергічних захворювань, ендокринної патології та вегето-судинної дистонії. Методика застосовується як в
дорослому, так і дитячому віці. Як правило, курс
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складається з 10-20 щоденних сеансів тривалістю 30-45 хв. Хворим з хронічною патологією
курси лікування повторюються 2 рази на рік.
У відділенні радіонуклідної діагностики радіоізотопним методом проводяться дослідження функції нирок у пацієнтів з пієло- та гломерулонефритами, гідронефрозом, сечокам’яною
хворобою, полікістозом, а також сечового міхура у пацієнтів з аденомою передміхурової залози. Крім того проводяться обстеження вагітних
жінок для виявлення хромосомних вад дитини
та загрози викидня.
У відділенні гіпербаричної оксигенації проводиться фізіотерапевтичний метод лікування з
метою тонізуючої дії на організм, який полягає
в тому, що пацієнта поміщають в барокамеру,
де він дихає чистим киснем під тиском, що в
2,5 рази вище атмосферного.
Область застосування гіпербаричної
оксигенації – це:

•
•
•
•
•
•
•
•

порушення кровообігу, інфаркт, інсульт,
ішемічна хвороба серця;
захворювання шлунково-кишкового
тракту;
інтенсивна терапія і реанімація;
бронхіальна астма;
порушення обміну речовин;
гострі порушення слуху;
порушення репродуктивної функції;
загальне покращення стану здоров’я.
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КРТПП ЗАПРОШУЄ взяти участь
жовтень
02-04

II Всеукраїнська агропромислова виставка з польовою демонстрацією техніки
«АгроЕкспо-2014» м. Кіровоград, вул. Мурманська, 8.

кінець
місяця

«PV Taiwan» – Міжнародна виставка фотоелектричної індустрії, м. Тайбей (Тайвань)

06-09

Міжнародна виставка цифрової електроніки «TAITRONICS TAIPEI – 2014»
м. Тайбей (Тайвань)

07-09

Вісімнадцята міжнародна виставка реклами та маркетига «REX»
м. Київ (Виставковий центр «Київ Експо Плаза» вул. Салютна, 2-б)

09-12

Міжнародна виставка готельно-ресторанного бізнесу «Sia Guest»
(г. Ріміні, Італія)

13-14

Х Міжнародний узбецький бавовняний і текстильний ярмарок
м. Ташкент (Республіка Узбекистан)

15-16

Міжнародна виставка і конференція «Clean Energy Building Expo – 2014»
(енергозберігаючі технології в будівництві) м. Будапешт (Угорщина)

15-18

Міжнародний ярмарок відновлювальної та традиційної енергетики, обладнання
та технології для нафтової та газової промисловості «ExpoEnergiE» м. Бухарест (Румунія)

16-18

«Осінній ярмарок» Організатор-Кіровоградська РТПП.
м. Кіровоград.

19-23

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

лис топа д
04-08

Міжнародна виставка меблів і декора «Modef Ехро»
м. Бурса (Туреччина)

05-08

Міжнародна екологічна виставка з технологій збору, переробки та утилізації відходів
м. Ріміні ( Італія)

09-12

III Міжнародна конференція-виставка з національної безпеки «Israel HLS 2014»
м. Тель-Авів (Держава Ізраїль)

12-14

Міжнародна виставка енергетики, електротехніки і контролю, телекомунікацій та інформаційних
технологій «Elcom Caucas 2014» м.Тбілісі (Грузія)

13-16

•
•

16-21

Міжнародна торгова виставка високих технологій «China Hi-Tech Fair»
м.Шеньчжень (Китай)

17-20

Міжнародна будівельна виставка «THE BIG 5 SHOW»
м. Дубай (ОАЕ)

Міжнародний Румунський туристичний ярмарок «TTR – Romanian Tourism Fair»;
Міжнародна виставка обладнання, меблів та супутніх товарів для готелів та ресторанів
«ROMHOTEL» м. Бухарест (Румунія)

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.

НОВІ ЧЛЕНИ ПАЛАТИ
Кіровоградська обласна лікарня
Головний лікар – Андреєва Лариса Миколаївна
пр.Університетський, 2/5, м. Кіровоград, 25030
тел.: (0522) 551305
E-mail: kirovograd-obl-likar@ukr.net
hospital.edukit.kr.ua
Надання висококваліфікованої та спеціалізованої стаціонарної і амбулаторно-консультативної
медичної допомоги населеню області
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Кіровоградщина

НОВИЙ ФОРМАТ
НА РЕКОРДНІЙ
ПЛОЩІ
Розширення виставкової площі, критий виставковий
павільйон, полігон для демонстрації сільгосптехніки,
демонстрація агротехнологій у форматі «дослідного поля»
та нові тематичні розділи – саме такий формат «АгроЕкспо»
готують організатори у 2014 році.
Виставка «АгроЕкспо», яка вперше пройшла в
Кіровограді з 3 по 5 жовтня 2013 року, довела – формат, при якому учасники можуть представити, а відвідувачі побачити та оцінити максимум продукції
для АПК, – це саме те, що потрібно сучасному агробізнесу. Зацікавленість першою виставкою «АгроЕкспо» підтверджують її експозиції на площі в 36 000
квадратних метрів, 344 експоненти, та більше 12 000
відвідувачів.
Враховуючи інтерес до виставки та прагнучи
зробити її ще більш корисною і для учасників, і для
відвідувачів, організатори – Міністерство аграрної
політики та продовольства України, Асоціація підприємств-виробників техніки і обладнання для агропромислового комплексу «Украгромаш» та Асоціація аграрних інженерів України, підготували чимало
нововведень на 2014 рік.
Тепер про все докладніше:
Загальна виставкова площа комплексу «АгроЕкспо» збільшена до рекордних для національних
галузевих форумів 47 000 м2, з яких 40 000 – це
відкрита площа. При цьому організаторами було
прийнято рішення про облаштування сучасного
критого павільйону площею 7 000 м2. Комбінація
відкритої та критої виставкових площ надасть учасникам ще більше можливостей для демонстрації
своєї продукції.
Полігон для демонстраційного показу всіх видів
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сільгосптехніки під час проведення виставкових заходів розширено до 3 гектарів. Таким чином, відвідувачі зможуть отримати максимально повну інформацію про техніку, яка їх цікавить, наочно побачити
результат її роботи в полі та зробити усвідомлений
вибір оптимальних рішень для свого бізнесу.
Новинкою форуму «АгроЕкспо 2014» стане
абсолютно новий для аграрних форумів формат
– технологічний полігон площею 60 гектарів, що
включений до єдиної інфраструктури виставкового
комплексу, та на якому вже цієї весни провідні постачальники найсучасніших технологій вирощування
зернових та олійних культур, посівного матеріалу та
засобів захисту рослин починають показові демонстрації технологій їх посіву, вирощування та збору.
Полігон буде працювати в повносезонному режимі
та в міжвиставковий період і стане майданчиком для
проведення демонстрацій складових технологічних
ланцюжків та науково-практичних семінарів для
сільгоспвиробників.
Постачальниками технічних засобів для реалізації цього проекту виступають відомі зарубіжні та
вітчизняні компанії – виробники сільськогосподарської техніки.
Результати ретельного аналізу отриманих даних впроваджуваних технологій та повна лінійка
технічних засобів, що брали участь у випробуваннях,
будуть представлені на виставці «АгроЕкспо 2014».
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Виставковий комплекс «АгроЕкспо» покликаний стати найбільшим в Україні та найсучаснішим
центром впровадження та демонстрації новітніх
аграрних технологій.
Замикаюча сезон аграрних робіт виставка
«АгроЕкспо» – це форум, на якому відвідувач може
знайти все необхідне – від інформації до готових
рішень для ведення аграрного бізнесу, а її широка
тематика охоплює практично всі напрямки галузі:
• Рослинництво. Техніка та технології;
• Тваринництво. Техніка та технології;
• Транспорт та спецтехніка в АПК;
• Тара та пакування;
• Будівництво в АПК;
• Енергозабезпечення та альтернативна
енергетика в АПК;
• Екологія па переробка відходів;
• Лісове господарство;
• Присадибне господарство.
Крім того, в рамках «АгроЕкспо» пройдуть спеціалізовані заходи: тематичні виставки та бізнесфоруми, які якнайкраще продемонструють весь

спектр послуг, що надаються підприємствам галузі.
А незрівняний національний колорит виставці надасть народний ярмарок.
І наостанок, проведення у центрі України, в одному з найбільших сільськогосподарських регіонів
країни, робить виставку «АгроЕкспо» максимально
доступною для відвідувачів з усіх регіонів України.
Зручні під´їзні шляхи, широкі проїзди та паркувальний майданчик, розширений до 27 000 м2, зробить
відвідування виставки комфортним.
У 2014 році організатори очікують більше 500
компаній-експонентів та планують значно розширити їх географію. Тож можна з упевненістю заявити: «АгроЕкспо» швидко розвивається і продовжує
відкривати нові перспективи для аграрного бізнесу
України.
А її унікальність в ряду інших національних
виставок підтверджують рекордна виставкова
площа 47 000 м2, польова демонстрація техніки
та технологій, а також можливість повною мірою
оцінити широкий асортимент продукції компанійучасників.

Виставка «АгроЕкспо» пройде 2-4 жовтня 2014 року.
Місце проведення: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 8.
Контактні телефони: (050) 344 18 44, (050) 344 28 44
Зовнішсервіс | №3 (040) 2014
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В самому розпалі серпня наукова селекційно – насінницька фірма
«Соєвий вік» традиційно зібрала партнерів, друзів та землеробів з усієї
України на власних демонстраційних полях. Цього року День Поля проходив
в національному українському стилі, під гаслом «Соєвий вік – з Україною
в серці». «В такі непрості для держави дні українські аграрії мають
об’єднуватись та працювати задля зміцнення держави та її безпеки», –
зазначив засновник компанії «Соєвий вік» Руслан Васильович Моніч в
своєму вітальному слові.
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Усім учасникам було представлено сорти власної селекції ПП НССФ «Соєвий вік», які
були виведені спеціально для органічного виробництва без використання генетично модифікованих організмів за строками і нормами
сівби. Спеціалісти ПП НССФ «Соєвий вік» продемонстрували учасникам демонстраційний
розсадник з технологічними дослідами компанії по різних строках висіву власних сортів
сої, де чітко було показано, як впливають різні
чинники на дозрівання та збереження врожаю.
Метою роботи ПП НССФ «Соєвий вік» є
збільшення виробництва сої в Україні шляхом
вирощування та реалізації конкурентного,
високоякісного насіння, яке повністю задовольнить усі вимоги сільгоспвиробників та
переробників, вдосконалення технології виробництва сої та сортової агротехніки. Взявши за основу в роботі вимоги органічного
виробництва Європейського Союзу, компанія
стрімко розвивається в цьому напрямку і в
найближчий час запропонує органічне насіння на ринках не тільки України, а й держав ЄС.
Зовнішсервіс | №3 (040) 2014

В ході демонстрації виникало дуже багато питань з приводу органічного виробництва,
оптимальних строків сівби для кожного сорту,
заходів боротьби з бур’яном, підбору добрив
та мікроелементів. Спеціалістами ПП НССФ «Соєвий вік» було підготовлено демонстраційне
поле та інформативна частина таким чином, що
кожен учасник отримав відповідь на своє запитання, отримав нову інформацію та поради
партнерів.
Також учасникам було представлено новітню
техніку від ТОВ «Цеппелін Україна» на демо-ділянці та в роботі.
Для об’єднання та зміцнення духу учасникам
було запропоновано розважальну програму з
веселими конкурсами та цінними подарунками,
козацькими розвагами та смачними частуваннями. В завершенні дня національних мотивів
ще більше гарного настрою додав рок-оркестр
українських національних інструментів «Наоні».
Цей День Поля об’єднав не тільки аграріїв, а
й патріотів з усієї країни, які працюють на підвищення якості української продукції.
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Shtorm
ІНТЕРНЕТ ПОВАЙДЕР

Нікому не треба пояснювати, яку визначну роль
відіграють телекомунікації
у сучасному суспільстві. Для
кожної домівки у розвинених країнах вже досить давно стандартом де-факто
стала наявність декількох
комп’ютерів та інших електронних засобів, що мають
можливість звертатися до
всесвітньої мережі.
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На 2013 р. кількість користувачів Інтернету
зросла до 3 мільярдів. Кількість мобільних телефонів на планеті наближається до кількості
мешканців Землі та на початок 2014 року складала 6,8 мільярдів штук. Щодня люди надсилають мільярди мейлів та постів, мільйони sms та
твітів. У минулому році користувачами соціальної мережі Facebook кожного дня ставилося
3 000 000 000 лайків. Щоб ще раз ілюструвати
масштаби, наведемо ще один приклад – під час
церемонії відкриття Олімпійських ігор у Лондоні було написано 9 600 000 твітів.
Ці приклади яскраво ілюструють, що без
сучасних засобів зв’язку цілком неможливо уявити собі ні роботу, ані дозвілля людини в будьякій розвиненій країні.
Телекомунікаційна компанія «Шторм» була
заснована в місті Кіровограді в 1999 році та з
самого початку займалася наданням Інтернетпослуг за допомогою ще нової тоді технології
– Wi-Fi. Компанія тоді отримала одну з перших
в Україні ліцензій з даного виду зв’язку. Одним
з перших клієнтів став флагман промисловості міста – завод «Червона Зірка». Трохи згодом
було організовано модемний пул, що дозволив
надавати Інтернет-послуги всьому населенню
міста за допомогою протоколу dial-up. Це дало
можливість підключати не лише потужні бізнес-структури (комплект обладнання Wi-Fi на
той час коштував близько 1500 доларів США),
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а також домашніх користувачів. З першого дня
свого існування компанія зарекомендувала
себе як надійний партнер, про що свідчать багаточисельні схвальні відгуки від клієнтів.
Декілька фактів про компанію «Шторм»:
2005 рік: компанія почала будувати волоконно-оптичні мережі зв’язку. Першу магістраль було збудовано від готелю «Турист» до
офісу компанії по вул. Героїв Сталінграда. Пропускна здатність сягнула фантастичної на той
час цифри – 1 Гбіт/с.
2006 рік: було введено в експлуатацію
першу чергу власної опорної мережі, яка поєднала більшу частину мікрорайонів міста.
2007 рік: розпочато проект покриття м. Кіровограда власною домашньою мережею. В
цьому ж році отримано ліцензію на зовсім новий тип бездротового з’єднання – WiMAX, що
забезпечило покращення якості та підвищення
пропускної здатності ефірного зв’язку.
2009 рік: сервіс «Шторму» вийшов за межі
міста. З’явились перші клієнти в Кіровоградської області.
2010 рік: запрацювало кабельне телебачення Шторм-ТВ.

в Кіровоградській області війти до всеукраїнських мереж обміну трафіком: UA-IX, DTEL-IX,
Giganet, DATA-IX та інших. У 2013 році компанія
«Шторм» стала членом Всеукраїнської асоціації ІНАУ(Інтернет-Асоціація України) – елітного
клубу операторів України.
Зараз «Шторм» надає весь спектр
телекомунікаційних послуг:
•

Доступ в Інтернет

•

Кабельне телебачення

•

Міський телефонний зв’язок

•

Послуги передавання
бізнес-інформації

•

Локальні мережі

2011 рік: компанія отримала номерну ємність і стала оператором міського телефонного
зв’язку.

Доступ в Інтернет надається за допомогою
широкого спектру дротових та бездротових
технологій.

2012-2013 роках було розгорнуто власну
комунікаційну площадку у м. Києві, що дозволило запровадити прямі з’єднання з провідними операторами нашої держави та першими

Найпопулярнішим різновидом доступу є
домашні мережі, якими зараз є можливість користуватися у декількох сотнях будинків у місті
Кіровограді та Олександрії. Мережу збудовано
за допомогою сучасної технології FTTB (Fiber To
The Building). Між будинками та районами прокладено волоконно-оптичний кабель, який не
боїться великих відстаней та атмосферних
перешкод. За його допомогою райони
міст зв’язані з центральним комутаційним обладнанням з неймовірною на
даний час швидкістю – 10 Гбіт/с, що
дозволяє отримати феноменальну
пропускну здатність – до 1 Гбіт/с до
абонента. Всі комутатори, які беруть
участь в процесі доставки інформації, сучасні, керовані, що дозволяє
контролювати якість наданої послуги з
мережевого центру, не виходячи безпосередньо на лінію.
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Для абонентів пропонуються бонусна та
сервісна програми, що дозволяє економити
гроші та отримувати сервісні послуги безкоштовно.
Приємна новина у «Шторму» є й для жителів приватного сектору – PON (англ. Passive
Optical Network – пасивна оптична мережа) –
це найбільш перспективна технологія широкосмугового мультисервісного множинного
доступу по оптичному волокну, без використання активних мережевих елементів у вузлах
розгалуження.
Простіше кажучи, дана технологія дозволяє будувати високошвидкісні оптичні мережі
по приватному сектору без дорогого активного комутаційного обладнання, що зменшує вартість абонентського включення в кілька разів.
Максимальна пропускна здатність при даному виді становить 100 Мбіт / с, що дозволяє
жителям приватного сектору використовувати
ті ж сервіси, що і абонентам в багатоповерхових будинках. В Кіровограді декілька районів
вже працюють у PON мережі.
Бізнес-клієнти обслуговуються за VIP програмою, отримуючи, окрім послуг зв’язку, цілодобову службу підтримки та моніторингу мережі, яка дозволяє забезпечувати працездатність
на найвищому рівні, а також прямі номери ключових спеціалістів компанії для консультацій з
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будь-яких питань.
Компанія «Шторм» постійно вдосконалюється, і кожен її крок направлений назустріч
абонентам. Наразі клієнти компанії мають
можливість вносити оплату за послуги зв’язку
більш ніж десятьма способами, від каси у точці
обслуговування абонентів до розрахунків безпосередньо через інтернет, навіть не виходячи
з дому. Це дає можливість кожному обирати
зручний варіант розрахунків. Автоматичні нагадування про закінчення пакету можна встановлювати за будь-яким зручним для абонента
графіком і навіть отримати професійний антивірусний захист можна, не виходячи з віртуального «особистого кабінету» абонента компанії
«Шторм».
Прогрес рухає життя вперед – і швидше та
ефективніше орієнтується у стрімкому потоці
той, хто забезпечений сучасними, а головне –
надійними телекомунікаційними технологіями.
Офіційний сайт компанії «Шторм» -

www.shtorm.com.
Телефони для довыдок:
(0522) 30-88-88
(0522) 30-10-10
(0522) 27-10-80
(05235) 7-64-48
(067) 553-00-03

(050) 430-88-00
(050) 457-25-17
(093) 170-09-81
(068) 984-25-91
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Рідне місто

Кіровоград
260 років

К

іровоград розташований на берегах
Інгулу (притока річки південний
буг) при впадінні в нього річок
сугоклея і біянка. Місто виникло на території, де на рубежі xv–xvi століть зародилося козацтво.

Поява тут великих населених пунктів відноситься до
середини XVIII століття, коли
на місці нинішнього обласного
центру в 1752–1754 рр. був заснований форт Святої Єлизавети. Місце під будівництво майбутньої фортеці було обрано в
грудні.
1752 року на
підвищенні правого берега річки
Інгул експедицією
під командуванням генерала І. Ф.
Глєбова. 30 липня
1752 року був затверджений проект фортеці.
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У рескрипті від 10 лютого 1784 року зазначалося, що фортеця «за своїм
становищем
всередині
держави фортецею більше вважатися не може, а тому обертається на внутрішнє місто».
З цього часу фортеця разом з
передмістями (форштадтами)
отримала права міста i стала
іменуватися містом Єлисаветградом.
Згодом
біля
фортеці
з’явилась і слобода. Першими
її поселенцями стали представники інших національностей,
проте значною була кількість
вихідців з українських та російських губерній. З 1764 р. сло-
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бода стала центром Єлисаветградської провінції, а з 1775р.
містом за назвою Єлисаветград,
яким управляв магістрат.
Після скасування військових поселень в середині XIX
ст. економіка регіону розвивається інтенсивніше. Єлисаветград з’єднується залізницею з
Одесою, Харковом та Києвом.
В січні 1859 року військові поселення були ліквідовані, а в
1865 році Єлисаветград з заштатного знову стає повітовим
містом. Виникають підприємства переробної та харчової
промисловості. Єлисаветград
на рубежі XIX—XX століть відрізнявся високим рівнем розвитку освіти, музичної та театральної культури.
До середини 1890 року кількість
фабрично-заводських
підприємств у місті зросла
вдвічі, а обсяг виробництва
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зріс у 13 разів. Залізнична лінія Єлисаветград - Балта дала
вихід до моря, а лінія Єлисаветград – Кременчук з’єднала
місто з водним дніпропетровським шляхом і донецьким басейном.
У 1924 р. місто Єлисаветград було перейменовано в
місто Зинов’їв (1924–1934 рр.),
у 1934 р. – у Кіров (1934–1939
рр.), знову в Кіровоград з 1939
р., коли Указом Президії Верховної Ради СРСР було затверджено подання Президії Верховної Ради УРСР про утворення
Кіровоградської області з центром у місті Кірові з перейменуванням його в Кіровоград.
Історія театральної справи в Єлисаветграді (колишня
назва Кіровограда) почалася
в 60-х роках 19 сторіччя. Спочатку тут був заснований аматорський гурток, який очолю-

вав І. К. Тобілевич (псевдонім
– Карпенко-Карий) та М. Л.
Кропивницьким. У жовтні 1882
року в місті відбулася прем’єра
– вистава «Наталка-Полтавка»,
поставлений силами трупи акторів, яку зібрав Кропивницький. Пізніше за величезне число талантів в трупі театр був
названий Театром корифеїв.
За роки незалежності були
зроблені суттєві кроки у налагодженні роботи господарств,
у розвитку соціальної сфери.
Продовжуючи традиції, область стверджує себе у виробництві сільськогосподарської
техніки, розвивається гірничодобувна промисловість. Завершено реформування агропромислового
комплексу.
Позитивні тенденції в економіці області, дають підстави зробити висновок у правильності
курсу реформ, що стимулюють
динамічний розвиток регіону.
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ДО ВАШИХ ПОСЛУГ
КІРОВОГРАДСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА

Розбудова третейського судочинства
при Кіровоградській РТПП
Сьогодні в нашій країні склалася ситуація, коли
пріоритетні урядові реформи збігаються з інтересами розвитку підприємництва. Головна передумова
розвитку бізнесу в Україні – наявність сприятливого інвестиційного клімату, складовою якого є, серед
іншого, забезпечення захисту бізнесу незалежними
юрисдикційними механізмами.
Так, традиційною формою арбітражу у світі є
створення постійно діючих арбітражних судів при
організаціях, здатних забезпечити незалежність та
неупередженість арбітрів. І такими організаціями у
світі виступають торгово-промислові палати. Система торгово-промислових палат в Україні здатна бути
базовою інституцією для організації незалежного арбітражу – третейського судочинства.
Саме тому ТПП України ініціювала розвиток третейських судів при торгово-промислових палатах,
запозичивши досвід функціонування європейської
моделі арбітражу.
У липні 2014 року рішенням Президії Кіровоградської РТПП було затверджено Положення та
Регламент Постійно діючого третейського суду при
Кіровоградській РТПП, обрано голову суду та його
заступника.
Третейський розгляд справ у суді буде здійснюватися суддями, які обираються сторонами або призначаються головою суду з числа осіб, включених до
списку третейських суддів. Нині цей список налічує

9 осіб – провідних фахівців у різних галузях права,
юристів-практиків та адвокатів, які мають досвід третейського розгляду спору.
Всі необхідні документи вже надані на затвердження до Регламентного комітету третейського
суду при ТПП України, і найближчим часом (жовтеньлистопад 2014р.) Постійно діючий третейський суд
при Кіровоградській РТПП запрацює.
Докладніша інформація незабаром часом буде
розміщена на сайті Кіровоградської РТПП.

Юридичні послуги
	Надання юридичних консультацій у різних галузях права;
	Підготовка статутних документів юридичних осіб та внесення до них змін;
	Реєстрація, ліквідація, реорганізація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та об’єднань громадян;
	Повне юридичне супроводження діяльності юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців;
	Досудове врегулювання господарських спорів;
	Складання заяв, скарг, претензій, позовних заяв, відзивів на
позовні заяви та інших документів правового характеру;
	Складання позовних заяв до Міжнародного комерційного
арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України;

	Експертиза документів на предмет наявності форс-мажорних
обставин;
	Підтвердження висновків про форс-мажорні обставини, виданих іноземними державами;
	Правовий аналіз діючих договорів (контрактів);
	Розробка та експертиза зовнішньоекономічних контрактів;
	Оформлення запитів в консульства, посольства, торговопромислові палати, державні установи України та зарубіжжя
з питань господарської діяльності суб’єктів підприємництва;
	Підготовка документів для отримання корпоративних
грантів.

Замовити послуги та отримати додаткову інформацію:
телефон: (0522) 35-18-56
електронна пошта: law@chamber.kr.ua
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ДЕРЖЗАКУПІВЛІ
КІРОВОГРАДСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА

Паливно-мастильні матеріали в
системі держзакупівель.
Сьогодні закупівля паливно-мастильних (або пально-мастильних) матеріалів
(далі ПММ) здійснюється майже кожним підприємством незалежно від форми
власності та джерел фінансування, оскільки від наявності ПММ залежить вчасне
виконання функціональних завдань, покладених на те чи інше підприємство,
установу або організацію.

Такі товари як, бензин, паливо дизельне, масла
та оливи різних марок і виробників реалізуються в
нашій державі через мережу автозаправних станцій
або ж через спеціалізовані магазини. Велика кількість учасників на ринку ПММ в Україні говорить про
високий попит на відповідні товари.
Необхідно сказати, що придбання ПММ в системі держзакупівель посідають теж не останнє місце.
Відповідно до даних офіційного загальнодержавного
Веб-порталу «Державні закупівлі» лише за червень
2014 року замовниками було оголошено про проведення 413 торгів на закупівлю ПММ. Левову частку з
оголошених процедур закупівель займає процедура
«Відкриті торги» (226 процедур, або 54,7 % від загальної кількості оголошених процедур). Друге місце
посідає процедура «Запит цінових пропозицій» (113
процедур, або 27,4 % від загальної кількості оголошених процедур). Найменше при закупівлі ПММ застосовується переговорна процедура закупівлі (74
процедури у згаданому періоді), яка з набранням
чинності нового Закону України «Про здійснення
державних закупівель» (далі по тексту – Закон) може
бути застосована лише з підстав, передбачених пп.3,
4, ч. 2, ст.39 згаданого Закону:
•

нагальної потреби у здійсненні закупівлі у
зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків
для проведення процедур конкурсних торгів,
а саме пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенно-

Зовнішсервіс | №3 (040) 2014

го та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною
гуманітарної допомоги іншим державам;
•

якщо замовником було двічі відмінено будьяку конкурентну процедуру закупівлі через
відсутність достатньої кількості учасників.

Виходячи із вищезазначеного, робимо висновок, що із 5 процедур, передбачених Законом для
придбання ПММ, в більшості випадків можемо застосовувати лише 2 – «Відкриті торги» або «Запит цінових пропозицій».
При закупівлі ПММ замовнику слід звернути
увагу на те, що нафтопродукти та скраплений газ належать до підакцизних товарів. А відповідно до п.
291.5 ст. 291 Податкового кодексу України не можуть
бути платниками єдиного податку суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які здійснюють виробництво, експорт, імпорт,
продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до
20 літрів).
Бензин не можна спробувати на смак, а колір,
найчастіше, не визначає його якість. За своїми фізико-хімічними показниками палива повинні відповідати вимогам і нормам, встановленим у ДСТУ
3868-99, ДСТУ 4058-2001, ДСТУ 4063-2001, ДСТУ
4345:2004, ДСТУ 4839:2007, ДСТУ 4840:2007, ДСТУ
6081:2009, ГОСТ 10433-75, ГОСТ 10585-99, ГСТУ
320.00149943.010-98.
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КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ
П ОЛЬ Щ А
Виробник високоякісних металевих виробів
для інженерної і булівної галузі «WOSTAL Sp. z.p.o»
зацікавлена у пошуку українських партнерів,
зокрема у сферах гірничої, будівельної, машинобудівної промисловості.
Адреса: ul. 1-go Maja 29-37, 32-340 Wolbrom
Тел.: +48 032 644-77 08
Факс: +48 032 644-16-9

Компанія-постачальник обладнання під тиском,
сталевих конструкцій, компонентів та запчастин для промислових підприємств, хімічних та
нафтохімічних закладів, електростанцій, очисних споруд «POLIMER-KRAKÓW» шукає партнерів в
Україні.
Адреса: ul. Ujastek 5b, 31-752 Kraków
Тел.: +48 12 644 0401
Факс: +48 12 376 44 73

Виробник та постачальник запірної арматури,
виробів для водопровідних систем, опалення та
каналізації «Dendor Valve Industrial» зацікавлений в
співпраці з українськими партнерами.
Адреса: ul. Jaśkowa Dolina 81, 80-286 Gdańsk
Тел.: +48 58 523-7560

Виробник кранів та інших підйомно-вантажних
механізмів «GH INTERTECH Sp. z.o.o» шукає партнерів
в Україні.
Адреса: ul. Górnicza 2b, 42-100 Kłobuck
Тел.: +48 34 359 73 17
Факс: +48 34 359 84 10

Виробник дерев’яних виробів «Vidok Sp. z.o.o»
пропонує для продажу виробничі та складські
приміщення площею 1620 м2 в с.Цмоляс (39
км від м.Жешув). Об’єкт багатоцільового призначення, зокрема придатний для зберігання
харчових продуктів. Вартість – 1 200 000 дол.
США (не включаючи податки).
Тел.: +48 602 753 553
E-mail: biuro@cmolmet.com
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Виробник продуктових товарів – майонезів,
соусів, приправ «Fanex Sp. z o.o.» зацікавлений в
співпраці з українськими оптовими компаніями
та рітейлерами.
Адреса: 05-870 Błonie, Radonice 5A
Тел.: +48 22 47 10 444
Факс: +48 22 72 53 094

УГОР ЩИ НА
Компанія-виробник «Pannontej Zrt.» пропонує
експортні поставки сирної продукції.
Адреса: 9653 Répcelak, Vörösmarty utca 1.
Тел.: +36 95 370-120
Факс: +36 95 371-381

НІМ ЕЧЧИ НА
Компанія «Brose Fahrzeugteile GmbH» – виробник електромеханічних комплектуючих для
автомобілебудівної промисловості. З метою
оптимізації витрат компанія шукає субпостачальників, які виробляють комплектуючі
деталі (з’єднання, корпуси, щіткові картки та
гібридні компоненти), що відповідають високим стандартам автомобілебудування.
Адреса: Max-Brose-Str.2, 96103 Hallstadt, Germany
Тел.: +49 951 7474-1288
Факс: +49 951 7474-7474

Компанія «Zink Textil GmbH» зацікавлена у
налагодженні співробітництва з метою
розміщення замовлень на виробництво
трикотажних виробів із щільністю в’язання
7, 8, 10 та 12.
Адреса: Gallscheider Str., 9, 56281 Doerth
Тел.: +49 6747 9344 0
Факс: +49 6747 9344 20

Компанія «Richard Frank GmbH» зацікавлена
у налагодженні співробітництва з метою
експорту до ФРН дубового паркету, а також
заготівок під паркет.
Адреса: Schwieberdinger Str., 96-98, 70435 StuttgartZuffenhausen
Тел.: +49 711 826 4001 02
Факс: +49 711 826 2441
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