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Ірина Саєнко,
президент КРТПП

Кінець літа та осінь стали досить насиченими у бізнес-подіях як 

Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати, так і усієї області. 

Серед здобутків — успішно проведені «AGROEXPO-2021» та «KROPhoney 

fest — 2021», рекордний урожай аграріїв, завершення будівництва та початок 

роботи ТОВ «Пінопласт Центр», зацікавленість регіоном керівництвом Офісу 

із залучення та підтримки інвестицій, вступ до лав КРТПП нових членів…

Нові ділові контакти та позитивні відгуки партнерів — такі результати 

проєктів, до організації та реалізації яких долучається КРТПП.

Та водночас, після весняно-літнього перепочинку ми знов зіштовхнулись 

із пандемією, продовжується криза в економіці, а неймовірне підвищення цін 

на енергоносії може загнати вітчизняних виробників у глухий кут.

Сьогодні бізнес змушений підлаштовуватись під кризову ситуацію, приді-

ляючи все більшу увагу нестандартним рішенням. Виживає той, хто готовий 

працювати, відмовившись від старого на користь нових методів та креа-

тивних ідей.

Кожен з нас розуміє: час змінюватися, тож, попри продовження кризових 

явищ, ми з оптимізмом дивимось у майбутнє.

Закликаю бізнес до подальшого конструктивного діалогу. Ми дійсно маємо 

ресурс, який дозволить вирішувати складні проблеми. Скільки б ми не зробили, 

скільки б користі не принесли, ми прагнемо зробити більше.

ПРАГНЕМО ЗРОБИТИ БІЛЬШЕ
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UKRAINEINVEST  TALKS: VINNYTSIA
ПРО ЗДОБУТКИ КІРОВОГРАДЩИНИ 

10вересня у м. Вінниця від-
булася міжнародна конфе-
ренція «UkraineInvest Talks: 

Vinnytsia», спрямована на популяри-
зацію інвестиційного потенціалу в ре-
гіонах України.

У конференції взяла участь делега-
ція від Кіровоградщини. Про здобутки 
та перспективи нашого регіону йшло-
ся під час панельної дискусії «Інвесто-
ри в регіоні. Досвід і перспективи».

Про економічний потенціал облас-
ті та успішні інвестиційні проєкти, реа-
лізовані на території Кіровоградщини 
розповів заступник голови ОДА Сергій 
Шеремет. Йшлося про аграрні, промис-
лові, логістичні можливості та корисні 
копалини регіону. Посадовець розпо-
вів про діяльність потужних підпри-
ємств, більшість яких є членами Кіро-

воградської РТПП: ТОВ «Велта», ТОВ 
«Сермін», ПАТ «Ельворті», ПрАТ «Гід-
росила», ПрАТ «Металит», ТОВ «ЗПТУ 
«Віра-сервіс інтермаш», ПрАТ «Кро-
пивницький ОЕЗ», ТДВ «М’ясокомбі-
нат «Ятрань», ТОВ «ОЕЗ «Градолія», 
ПП «Віктор і К», ТОВ «ТРИ СТАР», ТОВ 
«I&U Group» тощо.

Про діяльність ще одного члена 
КРТПП — ПАТ «НВП «Радій», розповів 
голова наглядової ради підприємства 
Євгеній Бахмач. За його словами, сьо-
годні основною продукцією «Радія» є 
системи управління для атомної енер-
гетики. Більше 25 років підприємство 
розробляє та вдосконалює обладнан-
ня, що користується попитом в усьо-
му світі. «Нашим інноваційним прори-
вом стало те, що ми навчили світ 
виготовляти системи управління 

не на базі традиційних процесорів, 
а на основі, нової на той час розроб-
ки — програмованої логічної матриці. 
За роки діяльності проведено вели-
чезний обсяг робіт, і вже на сьогод-
нішній день, спеціалістами «Радія» 
під ключ модернізовано 7 реакторів 
в Україні», — зазначив він. Також Єв-
геній Бахмач розповів про успішні про-
єкти підприємства у сфері вуличного 
освітлення. Не залишилися осторонь 
і інвестиційні проєкти компанії у сфері 
туризму — парк-готель «Скіфія» непо-
далік Новоукраїнки та готельний комп-
лекс «Перлина таврії» на Азові. «Будь 
який бізнес стабільний, коли він різно-
плановий. Туризм і готельний бізнес — 
це гарні перспективні напрямки, у які 
варто вкладати капітал», — підкреслив 
Євгеній Бахмач.
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ПАВЛО ШТУТМАН — ПОЧЕСНИЙ 
ГРОМАДЯНИН м. КРОПИВНИЦЬКОГО

Цього року обласний центр святку-
вав 267 річницю заснування. Уро-
чистості до Дня міста відбулися 

в обласному театрі ім. Кропивницького.
«267 років багатогранної історії 

різних поколінь від Єлисаветграда до 
Кропивницького. Місто готувалося 
до дня народження добрими подіями: 
по відремонтованій Вокзальній вчора 
поїхав транспорт, побудовано два 
відділення для немовлят в пологово-
му будинку, введені в експлуатацію 
спортивні майданчики, міжшкільний 
ресурсний центр», — звернувся до 
присутніх міський голова Кропивниць-
кого Андрій Райкович.

Він додав, що місто прожило не-
простий рік: коронавірус вніс значні 
корективи в економіку, можливості 
використання бюджетного ресурсу, 
виконання програм.

В рамках заходу кропивничани, які 
зробили значний внесок у розвиток 
рідного міста, отримали відзнаки та 
удостоїлись почесних звань. Вже тра-
диційно, до Дня міста міський голо-
ва оголосив про присвоєння звання 
«Почесний громадянин міста Кропив-
ницького». Цього року ним став голо-
ва Наглядових рад підприємств-членів 
Кіровоградської РТПП «Ельворті Груп» 
та «Гідросила Груп» Павло Штутман.

«Звання «Почесний громадянин мі-
ста Кропивницького» є не лише моєю 
нагородою. Воно є відзнакою і для 
трудових колективів заводів «Гідро-
сила», «Ельворті», «Металит», «Лезо» 
і звичайно ж колективу «Украгроекс-
по». Тож дякую за таку високу оцін-
ку моєї діяльності та діяльності тих 
колективів, які я очолюю!», — наголо-
сив Павло Штутман.

Містян також привітали голова об-
ласної державної адміністрації Марія 
Чорна та голова обласної ради Сергій 
Шульга. А для присутніх організували 
святковий концерт за участі місцевих 
вокалістів та творчих колективів.
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КІРОВОГРАДЩИНА ОТРИМАЛА 
ВЕЛИКИЙ ТУРИСТИЧНИЙ ПОРТАЛ

У перший день міжнародної 
виставки «АгроЕкспо — 2021» 
директорка ОУНБ імені Дмитра 

Чижевського Валентина Животовська 
представила інформаційний туристич-
ний портал Кіровоградщини.

Портал — результат кропіткої 
роботи команди бібліотекарів, яка 
працювала над ним протягом місяця.

«Бібліотека є саме тим закладом, 
який допомагає людям знаходити 
потрібну їм інформацію, — зазна-
чила під час інтерактивної конферен-
ції «Туризм vs бізнес: від пропозиції до 
попиту» Валентина Животовська. — 
Сьогодні дуже активно розвивається 
регіональний туризм. Ми не могли 
залишитися осторонь і взяли на себе 
таку місію. В Мережі багато інформа-
ції про туристичні місця Кіровоград-
щини, але вона розрізнена і неповна. 
Ми це виправили, створивши портал, 
який об’єднує усіх надавачів турис-
тичних послуг, яким можуть скори-
статися усі охочі».

«Ми багато років говорили про 
необхідність створення такого пор-
талу для туристичної галузі і ось 

він з’явився», — подякувала бібліотеці 
голова ГО «ЕкскурсІнформ» Світлана 
Грищук і закликала усіх присутніх ско-
ристатися його можливостями.

На тому, що портал не є сталим 
і буде поповнюватися новою інфор-
мацією, яку надаватимуть територіальні 
громади, наголосив голова обласної 
ради Сергій Шульга. Підтвердженням 
цього стане поява на порталі презен-
тацій усіх учасників інтерактивної кон-
ференції.

На заході були презентовані Парк 
Готель «Скіфія», туристичні магніти 
Приютівської територіальної громади, 
етнолабораторія «Баба Єлька» пред-
ставила «Кіровоградщину гастроно-
мічну», про потенціал Кіровоградщини 
для розвитку внутрішнього туризму 
розповів президент обласної федерації 
спортивного туризму Олександр Коло-
туха, а директор регіонального центру 
наукових досліджень з історії України 
та підготовки історико-краєзнавчих 
видань Борис Шевченко — про важ-
ливість історико-краєзнавчих дослі-
джень для формування туристичного 
потенціалу територіальної громади.

«Сьогодні туризм здатний пожва-
вити економічне життя області, при-
нести до регіону додаткові кошти, 
дати поштовх розвитку малого під-
приємництва у громадах, що напов-
нить бюджети і створить нові робо-
чі місця. Саме тому Кіровоградська 
регіональна торгово-промислова па-
лата не залишається осторонь ре-
алізації проєкту та доповнює його 
туристичними магнітами з усієї Кі-
ровоградщини», — зазначила Ірина 
Саєнко.

Нагадаємо, раніше у КРТПП пре-
зентували проєкт «Туристичні магніти. 
Мандруй Кіровоградщиною» у рамках 
якого, відібрали 30 туристично при-
вабливих об’єктів області, а Кірово-
градська РТПП розробила магніти із 
зображеннями туристичних локацій та 
елементом брендування Кіровоград-
щини. Вони пропонуються відвідува-
чам туристичних об’єктів, як сувенірна 
продукція. Проєкт є постійно-діючим, 
не має терміну завершення, а кількість 
магнітів з кожним роком буде збіль-
шуватись.
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ДЕВ’ЯТА ВИСТАВКА

З 29 вересня по 2 жовтня на Кіро-
воградщині відбувалася дев’ята агро-
промислова виставка з польовою де-
монстрацією техніки «AGROEXPO».

Захід, незважаючи на молодість, 
вже став однією з головних дат 
економічного календаря Укра-

їни. Щороку розширюється площа, 
кількість компаній-учасниць, геогра-
фія гостей. До Кропивницького їдуть 
відвідувачі з усіх куточків України. 
А ще, звичайно, делегації інших країн 
та ВІП-персони: у відкритті виставки 
взяли участь Міністр аграрної політики 
та продовольства Роман Лещенко, Ге-
неральний директор дирекції Федера-

ції роботодавців Рус-
лан Іллічов, заступник 
посла Великої Британії 
в Україні Ніколас Гар-
рос, виконавчий ди-
ректор Офісу по залу-
ченню інвестицій при 
КМУ Сергій Цівкач, ві-
цепрезидент Торго-
во-промислової па-
лати України Наталія 
Забрудська. Зі «сво-
їх», традиційно, голо-
ва Кіровоградської 
облдержадміністрації 

Марія Чорна та голова обласної ради 
Сергій Шульга.

Цього року загальна площа експо-
зицій склала 125 тисяч квадратних ме-
трів. Більше 500 експонентів —- від 
світових та вітчизняних виробників 
сільгосптехніки, обладнання, техно-
логій і матеріалів, до вищих навчаль-
них закладів. Ще приблизно стільки ж 
і на «Покровському ярмарку». Наразі 
можна сказати, що на виставці пред-
ставлені майже всі відомі бренди сіль-
ськогосподарського машинобудуван-
ня — як іноземні («John Deere», «New 
Holland», «Case», «Fendt», «Claas» та 
інші), так і вітчизняні («ХТЗ», «Ельвор-

ті», «Лозівські машини» тощо). Вперше 
на виставці представлена експозиція 
підприємств Великобританії.

А ще — презентація туристично-
го потеціалу Кіровоградщини, фести-
валь вуличної їжі «Єлисавет Смак Fest», 
автовиставка «AUTOLAND», де пред-
ставлені «Bentley», «Jaguar» «Lexus», 
«Mercedes», «Volkswagen», «Toyota», 
«Mitsubishi», «Renault», «Nissan» та 
«Ford». А члени Кіровоградської РТПП, 
ТОВ «Азбука Авто» представили на за-
гал електрокросовери «Volvo», ско-
риставшись площами колективного 
стенду Кіровоградської регіональної 
торгово-промислової палати.

Крім «Volvo», свою продукцію на 
стенді КРТПП презентували 15 підпри-
ємств — членів та партнерів КРТПП, 
зокрема, ОТП Банк, МТБ Банк, Вода-
фон, Кіровоград-Профіль, Інтерполі-
текс, Студія 3d-друку «СВАРТ», завод 
«Дзеркальник», Дизайн-студія «Штори 
люкс», виробники одягу з Кропивниць-
кого CHARWISH, Агрохімтранс, Євро-
буд, Антураж А, швейне підприємство 
ІТА Дрім. У перший день виставки На-
талія Забрудська, віцепрезидент ТПП 
України, разом із Іриною Саєнко від-
значили усі підприємства дипломами 
учасників «AGROEXPO 2021».
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Доволі насичена цього року й діло-
ва програма виставки — працювали дві 
конференц-зали на 300 і 120 персон. 
Серед тематики семінарів, конферен-
цій, лекцій та презентацій: ефективне 
свинарство, органічне бджільництво, 
оптимізація витрат в агробізнесі, про-
зорість ринку землі, інноваційні рішен-
ня в агротехнології, а гості з Британії 
представили альтернативи для агро-
сектору Кіровоградщини.

Ну і, звичайно, «Покровський яр-
марок»… Більше, яскравіше, смачніше.

Майже всі громади Кіровоградщи-
ни презентували тут свою продукцію. 
Гарбузи, вареники, ковбаси, крафто-
ві сири, риба, мед, солодощі — все 
це залишається у пам’яті та пакунках 
після відвідування торгівельних рядів. 
Для тисяч жителів обласного центру 
ярмарок стає головним магнітом всьо-
го заходу. І йдеться не лише про їжу, 

а й про насіння, саджанці, десятки ін-
ших найменувань.

А ще, місцевий колорит. Кожно-
го дня на ярмарку громади різних ра-
йонів Кіровоградщини представля-
ли себе — від культури і туризму, до 
ремесел і промисловості. І, звичай-
но, сцена, програма, пісні, гармош-
ки і бубна.

Чимало відвідувачів зібрав і тради-
ційний конкурс «Гарбуз — велетень». 
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Цього року вага гарбуза-переможця 
склала рекордних 80 кг. Виростив його 
Олександр Куценко з міста Знам’янка. 
Загалом на конкурсі було представле-
но більше 10 гарбузів-велетнів.

Заманював відвідувачів і оглядовий 
майданчик на висоті п’ятиповерхово-
го будинку, на якому кожен бажаючий 
міг зробити селфі на тлі панорами най-
більшої агропромислової виставки кра-
їни. До речі, цього року організаторами 

оголошено челендж «Селфізагроекс-
по2021», автори найцікавіших фото от-
римають призи від «AGROEXPO».

На тлі свята не можна обійти сто-
роною тему пандемії, та внесення 
Кіровоградщини до «жовтої» каран-
тинної зони, що, ймовірно, внесло свої 
корективи до організації виставки. На 
кожному кроці — дозатори з антисеп-
тиком, у критому павільйоні таблички 
та постійні усні прохання (а скоріше 

вимоги) — «одягніть захисну маску», 
регулярні вологі прибирання. Все це 
спрямоване на збереження здоров’я 
відвідувачів.

Загалом, можна сміливо ствер-
джувати: «AGROEXPO», як і завжди, 
«на висоті». Команда Кіровоградської 
РТПП дякує організаторам за свято, що 
удев’яте відбувається у Кропивниць-
кому.
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У рамках всесвітньої виставки 
Expo 2020 стартував Національний 
день України. Наша країна проводить 
своє святкування однією з перших.

В офіційній церемонії з нагоди На-
ціонального дня України в рамках 
Всесвітньої виставки Expo 2020 

взяла участь президент Кіровоград-
ської регіональної торгово-промис-
лової палати Ірина Саєнко. Під час від-
криття із вітальними словами до гостей 
святкування звернулися Глава делегації 

ОАЕ, Міністр толе-
рантності ОАЕ На-
хайян бен Муба-
рак Аль Нахайян 
та Глава делегації 
України, заступни-
ця Міністра еконо-
міки України Ірина 
Новікова. Наці-
ональний день є 
важливою подією 
протягом Всес-
вітньої виставки, 
коли кожна з кра-
їн-учасниць має 
можливість про-
демонструвати 
свої здобутки та 

потенціал для розвитку та співпраці.
Також Ірина Саєнко взяла участь 

в українсько-еміратському бізнес-фо-
румі, що проходив у рамках Національ-
ного дня України. Під час заходу пред-
ставники дипломатичних і ділових кіл 
України та ОАЕ обговорили кроки для 
активізації відносин між двома краї-
нами, зокрема, пріоритетні напрямки 
співпраці у сфері бізнесу. На форумі 
виступили Глава делегації України, за-
ступниця Міністра економіки України 
Ірина Новікова, виконавчий директор 

UkraineInvest Сергій Цівкач, народні 
депутати України.

На виставці Expo 2020 в Дубаї пред-
ставлені павільйони 192 країн світу. 
Кожна країна має власний павільйон. 
Український павільйон має форму ко-
лоска пшениці. Емблемою павільйо-
ну України є дев’ять жовто-блакитних 
крапок, які символізують тему укра-
їнського павільйону Smart Ukraine: 
Connecting Dots.

Виставка проходить у  Dubai 
Exhibition Centre й триватиме до кін-
ця березня наступного року. Expo 2020 
мала відбуватися з кінця жовтня мину-
лого до початку квітня поточного року, 
але через пандемію дати проведення 
було змінено.

Площа виставки становить 438 га. 
Бюджет, виділений на проведення, — 
7 млрд. доларів США. Заявлена мета 
проведення виставки — створення 
єдиної мережі співпраці між країна-
ми, організаціями і новаторами для 
спільного вирішення глобальних про-
блем. За задумом організаторів, Expo 
2020 в Дубай стане рушійною силою 
для втілення глобальних інновацій, що 
надихають на створення креативних рі-
шень, реалізація яких можлива в різ-
них масштабах.

У К РА Ї Н С Ь К И Й  П А В І Л Ь Й О Н  В  ДУ Б А Й
EXPO 2020 
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Діяльність КРТПП

ТПП ВЕДЕ ДІАЛОГ ЩОДО 
ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ В 
СИТУАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ 
ЕНЕРГОКРИЗИ

ІІ МЕДОВА ВИСТАВКА-ЯРМАРОК 
«KROPHONEY FEST»

ДІЛОВИЙ КРОПИВНИЦЬКИЙ 
ОНЛАЙН: ПІДПРИЄМЦІВ 
ЗАПРОШУЮТЬ ДО 
УЧАСТІ У ПРОЄКТІ

КІРОВОГРАДЩИНА ЗАЦІКАВИЛА 
УРЯДОВИЙ ОФІС ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ 
ТА ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙ

BUSINESS WOMAN CLUB 
ПОБУВАВ У КРТПП

У КРОПИВНИЦЬКОМУ 
ВІДКРИЛИ ЗАВОД ІЗ 
ВИРОБНИЦТВА ПІНОПЛАСТУ

ПІДПРИЄМЦІВ 
КІРОВОГРАДЩИНИ ВІТАЛИ 
З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!
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ІІ МЕДОВА ВИСТАВКА-ЯРМАРОК 
«KROPHONEY FEST»

Відкривали фестиваль президент Кірово-
градської регіональної торгово-промис-
лової палати Ірина Саєнко, голова облас-

ної державної адміністрації Марія Чорна, голова 
обласної ради Сергій Шульга.

Звертаючись до учасників та гостей ярмар-
ку під час офіційного відкриття, президент Іри-
на Саєнко привітала усіх бджолярів із профе-
сійним святом та подякувала за нелегку працю.

«Безліч разів ми виступали організаторами 
та партнерами бізнес-форумів, конференцій 
та семінарів для підприємців. А сьогодні тор-
гово-промислова палата знов стала майдан-
чиком для пасічників», — зазначила вона.

Ірина Саєнко також оголосила, що віднині 
медовий фестиваль «KROPhoney fest» проводи-
тиметься щороку, до свята Спаса.

30 пасічників з усієї Кіровоградщини взяли 
участь у медовій виставці-ярмарку, організова-
ній у Кіровоградській РТПП.

Продукцію, представлену на ярмарку освя-
тив священнослужитель Кіровоградської єпар-
хії Української Православної Церкви митрофор-
ний протоієрей Петро Сидора.

Усі бажаючі мали можливість на Яблучного 
Спаса скуштувати та придбати мед, крем-мед, 
пилок, прополіс, горіхи з медом, медові напої, 
свічки, варення, медові хлібобулочні вироби, 

19 серпня у Кіровоградській 
регіональній торгово-
промисловій палаті 
відбулося свято меду 
«KROPhoney fest — 2021».
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продукцію для апітерапії. А пасічники 
могли ознайомитись із технічними за-
собами для бджільництва від підпри-
ємств «Ось» та «Максіден».

Не забули під час свята і про най-
молодших відвідувачів ярмарку. Втіху 
дітлахам подарували розміщені на яр-
марку фотозони, розроблені декора-
торами обласного театру Кропивниць-
кого у самобутньому українському 
стилі. Дітей розважали флешмобами 
від театру ляльок, популярним став 
майстер-клас із розпису медових пря-
ників від ГО «Серце матері», самі ж 
солодощі люб’язно надали партнери 
КРТПП ФОП Коява.

Загальна торгівельна площа ярмар-
ку склала більше 1400 кв. м. Особливу 
увагу організатори приділили додер-
жанню вимог адаптивного карантину. 
Дезінфектори для рук та одноразо-
ві рукавички розміщувались одразу 
при вході та по всій території ярмарку.

«Ми вдячні обласній владі, нашим 
партнерам та членам палати, мис-
тецьким колективам, пасічникам що 
долучились до організації фестивалю 
меду і особливо дякуємо жителям об-
ласного центру, які, незважаючи на 
дощову погоду відвідали «KROPhoney 
fest — 2021», — наголосила Ірина Са-
єнко на завершення ярмарку.

Усі учасники свята отримали ди-
пломи від організаторів та, що най-
важливіше, вдячність від відвідувачів.

А паралельно з виставковими заходами, відбувався й спеціалізований фо-
рум, учасниками якого стали понад 80 пасічників Кіровоградщини.

У відкритті заходу взяв участь перший заступник Міністра аграрної політики 
та продовольства України Тарас Висоцький, а його спікерами стали справжні 
фахівці бджолярства та дотичних галузей.

Обговорювалися питання щодо державної підтримки галузі бджільництва 
у 2021-2022 роках, підвищення рентабельності та формування доданої варто-
сті у бджільництві. Спікери ділилися досвідом органічного виробництва про-
дуктів бджільництва в області, презентували діяльність власних підприємств.

Форум тривав майже шість годин. На жаль, з тих чи інших причин не всі ба-
жаючі змогли взяти участь в обговореннях.

Для тих хто цікавився, але 
не зміг завітати на форум, 
наші партнери зберегли 
його повне відео:
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До TПП України надходять численні звернення від членів 
Палати та представників регіонального бізнесу щодо погір-
шення ситуації в країні, яка склалася у зв’язку з підвищен-
ням рівня цін на природний газ для підприємств України.

Для обговорення проблематики, пов’язаної з підви-
щенням тарифів на газ на зустріч президентів системи 
ТПП під головуванням президента Торгово-промислової 
палати України Геннадія Чижикова запросили заступни-
ка міністра енергетики України Максима Немчинова, який 
поінформував бізнес-спільноту про ситуацію в Україні, 
спричинену стрибком цін на світовому ринку газу та вну-
трішніми чинниками.

У Міненерго поділяють стурбованість бізнесу здорож-
чанням газу, яке є глобальною проблемою.

Немчинов запевнив у достатній кількості палива для 
проходження опалювального сезону. За словами заступ-
ника міністра, проблем із забезпеченням роботи енерго-
системи не буде.

Водночас Немчинов наголосив, що розвиток подій свід-
чить про необхідність активніше впроваджувати енерго-
ощадні технології, як на рівні держави, так і на рівні під-
приємств.

У засіданні взяли участь і представники Кіровоградської 
РТПП — президент палати Ірина Саєнко та віцепрезидент 
Людмила Солонар. До участі у засіданні запросили ди-
ректора ТОВ «Кіровоградхліб 2014» Владлену Паренкову.

Пані Паренкова детально розповіла про гостру ситуа-
цію, що складається на її підприємстві у зв’язку із здорож-

чанням газу. Йшлося не про опалення цехів, а про загро-
зи для підприємницької діяльності, адже газ, є необхідним 
енергоносієм для виробництва хлібу: «Ми не маємо змо-
ги перекладати фінансове навантаження від підвищення 
ціни газу чи сировини на кінцевого споживача. І та ситуа-
ція, що сьогодні склалася на паливно-енергетичному рин-
ку вже призводить до збитковості та скорочення виробни-
чих потужностей: зупинки ліній та скорочення працівників. 
Енергоносії необхідні й для збереження основної сирови-
ни — насіння та пшениці, нестачу яких ми відчуваємо вже 
сьогодні», — зазначила вона.

Під час дискусії президенти регіональних палат наголо-
шували на необхідності інтенсифікувати видобуток укра-
їнського газу. Обговорили способи здешевлення вартості 
газу для промислових споживачів шляхом змішування ім-
портного й вітчизняного блакитного палива, можливість 
скорочення споживання газу виробництвами, укладання 
довгострокових контрактів, заміни джерел енергоносіїв 
та поступового запровадження енергоаудитів.

ТПП ВЕДЕ ДІАЛОГ ЩОДО 
ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ В СИТУАЦІЇ 
ГЛОБАЛЬНОЇ ЕНЕРГОКРИЗИ

«Бізнес потребує стабілізації 
ціни на енергоносії. Сьогодні 
ключові виробничі галузі як ніколи 
потребують державної підтримки!»

Ірина Саєнко

16
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Підходить до завершення розробка десктопної вер-
сії та дизайну вебсайту «Діловий Кропивницький онлайн 
(BusinessKrop-online)». Вже розпочалося формування ін-
формаційної частини порталу, який дасть змогу ємнісно, 
але лаконічно доносити до відвідувачів порталу всю необ-
хідну інформацію про бізнес-спільноту обласного центру.

Вебсайт міститиме актуальну інформацію про підпри-
ємства обласного центру в розрізі галузей економіки, 
сфер діяльності з позначенням на інтерактивній карті та 
можливістю оформлення онлайн замовлення чи доставки 
товарів і послуг, посилання на офіційні інтернет-ресурси, 
що містять інформацію про наявні механізми допомоги та 
обмеження, пов’язані із COVID-19 тощо.

Передбачено можливість реєстрації «Особистого ка-
бінету» власника бренду чи бізнесу. Кабінет дасть мож-
ливість додавати та редагувати дані, відслідковувати заці-
кавленість брендом/бізнесом, зокрема, забезпечуватиме 
доступ до статистики запитів у пошуку, переходів на офі-
ційні вебсайти та сторінки в соціальних мережах, рейтин-
гу за відгуками клієнтів тощо.

Аби стати учасником проєкту вже сьогодні, керівнику 
підприємства необхідно заповнити коротку форму та під-
твердити згоду на обробку та використання даних. Гаран-
туємо, це не займе багато часу.

У разі наявності питань запрошуємо звертатись до де-
партаменту з питань економічного розвитку міської ради 
за тел.: +38 0522 35 61 51, email: ekonomika@krmr.gov.ua, 
investinkr@gmail.com.

Нагадаємо, у червні 2021 року у м. Кропивницькому 
стартувала реалізація проєкту з підтримки малого та се-
реднього підприємництва «Діловий Кропивницький онлайн 
(BusinessKrop-online)».

Ініціатива реалізується у рамках проєкту «EU4Business: 
конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», що 
спільно фінансується Європейським Союзом та урядом Ні-
меччини та реалізується німецькою федеральною компані-
єю Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH. У межах підходу Team Europe проєкт сприяти-
ме відновленню України від наслідків COVID-19.

Ініціаторами та виконавцями проєкту стали Кропив-
ницька міська рада спільно з Кіровоградською регіональ-
ною торгово-промисловою палатою.

«ДІЛОВИЙ КРОПИВНИЦЬКИЙ ОНЛАЙН 
(BUSINESSKROP-ONLINE)»: ПІДПРИЄМЦІВ 
ЗАПРОШУЮТЬ ДО УЧАСТІ У ПРОЄКТІ

співпраця з
німеччиною
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

МСП КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
ТА  І Н Т Е Р Н А Ц І О Н А Л І З А Ц І Я

ДІЛОВИЙ КРОПИВНИЦЬКИЙ ОНЛАЙН
BUSINESSKROP-ONLINE

П Р О Є К Т П І ДТ Р И М К И  М А Л О Г О  ТА С Е Р Е Д Н Ь О Г О  Б І З Н ЕС У

КІРОВОГРАДСЬКА РЕГІОНАЛЬНА

ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА
ПАЛАТА

КРОПИВНИЦЬКА
МІСЬКА РАДА
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У вересні — листопаді на запрошення президента 
Кіровоградської РТПП Ірини Саєнко на Кіровоград-
щині двічі побував виконавчий директор Ukraine 

Invest Сергій Цівкач.
Напередодні AGROEXPO відбулася зустріч посадовця 

із головою Кіровоградської ОДА Марія Чорна та Іриною 
Саєнко для обговорення нових можливостей залучення 
інвестицій в регіон та підготовки інвестиційних проектів.

Під час зустрічі сторони окреслили перспективні шляхи 
для посилення співпраці у сфері smart-спеціалізації. Сергій 
Цівкач розповів про наявні стимули закону щодо держав-
ної підтримки проектів із значними інвестиціями та мож-
ливості, якими можна скористатися для розвитку регіону.

Також Сергій Цівкач разом із Надзвичайним і Повноваж-
ним Послом Словацької Республіки в Україні паном Маре-
ком Шафіним та головою Кіровоградської обласної ради 
Сергієм Шульгою ознайомились із виробничими можливос-
тями одного з флагманів машинобудування області, члена 
Кіровоградської РТПП, ПАТ «НВП «Радій». Гостям предста-
вили продукцію підприємства для атомної енергетики та 
вуличного освітлення.

Вдруге робоча поїздка Сергія Цівкача на Кіровоград-
щину відбулася 5-6 листопада.

Директор Ukraine Invest зустрівся із Кропивницьким місь-
ким головою Андрієм Райковичем та директором департа-
менту з питань економічного розвитку міськради Ніною Раху-
бою. У зустрічі взяла участь й президент Кіровоградської 
регіональної торгово-промислової палати Ірина Саєнко. 
Сторони обговорили можливі напрями співпраці міської 
влади та UkraineInvest, у питанням залучення інвестицій.

КІРОВОГРАДЩИНА ЗАЦІКАВИЛА УРЯДОВИЙ 
ОФІС ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙ
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«UkraineInvest Guide є державною установою нового 
формату і висвітлює інвестиційний потенціал в різних 
галузях економіки України, таких як сільське господар-
ство, енергетика, важка промисловість, текстиль, ІТ та 
інновації, нерухомість, включаючи об’єкти, відібрані для 
приватизації, інфраструктура, регіональна інфраструк-
тура, інвестиції у сталий розвиток, логістика, вироб-
ництво, охорона здоров’я та фарма, — розповів Сергій 
Цівкач. — Це такий собі довідник для іноземних інвесто-
рів, які розглядають інвестиційну діяльність в Україні».

У свою чергу, Андрій Райкович зауважив, що Кропив-
ницький зацікавлений в таких інвестиціях.

Під час зустрічі йшлося й про організаційні особли-
вості у створенні індустріальних парків.

Разом із президентом КРТПП Іриною Саєнко, Сергій Ців-
кач побував на ТДВ «Інтерресурси», що є членом Кірово-

градської регіональної торгово-промислової палати. Гості 
оглянули виробничі потужності підприємства, а голова 
правління «Інтерресурсів» Кирило Москаленко розповів 
про проблеми деревообробного бізнесу, діяльність та 
подальші перспективи підприємства. Йшлося про мож-
ливості розширення виробництва, про плани будівництва 
блоку з переробки деревини.

Сергій Цівкач, запропонував підприємцю підтримку 
з боку UkraineInvest, зокрема розповів про можливість 
отримати державну підтримку проекту зі значними інвес-
тиціями — до 30 відсотків від планового обсягу інвести-
цій. За його словами команда UkraineInvest готова нада-
вати необхідні консультації бізнесу, та вже ближчим часом 
експерти Офісу із залучення та підтримки інвестицій зв’я-
жуться із Кирилом Москаленком для узгодження дій.
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Чотири роки тому у Кіровоград-
ській області, за активної участі 
Кіровоградської регіональної 

торгово-промислової палати, розпо-
чалася реалізація інвестпроєкту з будів-
ництва заводу «Пінопласт Центр», що 
вироблятиме пінополістирол.

Інвестором проєкту виступила ком-
панія «Євробуд», яка сьогодні є одним із 
лідерів у галузі виробництва пінопласту.

6 листопада відбулося урочисте від-
криття підприємства.

«Нашою метою стало розширення 
географії продажів, забезпечення якіс-
ною продукцією жителів централь-
ної частини України. Для зведення 
нового виробництва обрали м. Кро-
пивницький. Готовою продукцією пла-
нуємо охопити зону у 400 км навколо 
заводу», — розповідає співзасновник 
ТОВ «Євробуд центр», інвестор будів-
ництва Роман Волков.

Вітаючи гостей, запрошених на від-
криття, він розповів про будівництво 
та подякував керівництву Кіровоград-
ської регіональної торгово-промисло-
вої палати.

«Кіровоградська торгово-промис-
лова палата надала комплексну орга-
нізаційну допомогу, усі питання вирі-
шувалися на місці оперативно, чітко, 
якісно», — наголосив Роман Волков.

«Ми допомагали на усіх етапах 
будівництва: від вибору локації вироб-
ництва і до супроводу організацій-
них питань. Ми стали місточком між 
«Євробудом» та місцевими діловими 
колами і владою. Сьогодні стало оче-
видно — Кіровоградщина відкрита для 
інвестора», — розповіла президент 
Кіровоградської РТПП Ірина Саєнко.

Учасників відкриття привітали 
виконавчий директор Державної уста-
нови «Офіс із залучення та підтримки 

У КРОПИВНИЦЬКОМУ ВІДКРИЛИ 
ЗАВОД ІЗ ВИРОБНИЦТВА ПІНОПЛАСТУ
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інвестицій» (UkraineInvest) Сергій Ців-
кач, голова обласної державної адмі-
ністрації Марія Чорна, голова обласної 
ради Сергій Шульга, заступник кро-
пивницького міського голови Михайло 
Бєжан.

А по завершенні вітальних слів, спів-
засновники «Євробуду» Роман та Павло 
Волкови разом із головою ОДА Марією 
Чорною натиснули на символічну піно-
пластову кнопку запуску виробництва.

Не обійшлося й без «екскурсії» заво-
дом. Про потужності та етапи виробни-
цтва розповів Роман Волков. За його 
словами тут встановлене нове, сучасне 
високотехнологічне обладнання кра-
щих Європейських виробників (Австрія, 
Польща). «Під час виробництва маємо 
10% відходів. Це пінопласт, що зали-
шається після обрізки блоків. Проте 
і цей матеріал стає сировиною далі 
у виробництві», — розповів інвестор.

Учасники відкриття на власні очі 
побачили процес виготовлення, різання 
та пакування пінопласту, а на першій 
виготовленій плиті залишили побажання 
«Євробуду».

Виробничі потужності зведено 
у промзоні м. Кропивницького, по вул. 
Мурманській. Загальна площа будівель 
близько 8000 м.кв., земельної ділянки — 
майже 4,5 га. Збудовано виробничий 
цех, парову котельню, що працює на 
пеллетах місцевого виробника, склад, 
автобокс для ремонту автомобілів, 
трансформаторну підстанцію.

Сьогодні на комбінаті працевлашто-
вано 40 осіб, а за умов виходу на повну 
потужність, планується створення 120 
робочих місць.
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3 вересня більше 100 підприємців області зібралися 
на Театральній площі, що у м. Кропивницькому аби 
відзначити День підприємця України.

Тут їх вітали із професійним святом голова обласної 
ради Сергій Шульга, заступник голови ОДА Сергій Шере-
мет, керівництво обласного центру, ДПС України в області 
та обласного центру зайнятості. Приєдналась до привітань 
і президент Кіровоградської регіональної торгово-промис-
лової палати Ірина Саєнко.

Президент КРТПП підкреслила, що торгово-промислова 
палата завжди поряд з бізнесом та завжди готова надати 
підприємцям будь-яку допомогу.

ПІДПРИЄМЦІВ КІРОВОГРАДЩИНИ      ВІТАЛИ З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!
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ПІДПРИЄМЦІВ КІРОВОГРАДЩИНИ      ВІТАЛИ З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!
«Саме ви, як атланти, тримаєте на своїх плечах еко-

номіку України. Хочу побажати усьому українському біз-
несу активного розвитку та гідних результатів, неви-
черпного оптимізму, нових ідей та любові! Любові до 
Батьківщини, любові у родині, любові до співробітників, 
врешті-решт любові до самих себе!», — наголосила вона.

За значні трудові досягнення, високий професіоналізм, 
вагомий внесок у соціально-економічний розвиток Кірово-
градщини та з нагоди Дня підприємця України, Ірина Саєнко 
вручила десятьом підприємцям області відзнаки Президії 
Торгово-промислової палати України та Кіровоградської 
регіональної торгово-промислової палати.
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1 жовтня у Кіровоградській регіональній торгово-про-
мисловій палаті відбулося виїзне засідання закритого 
жіночого бізнес-клубу Business Woman Club.
Проведення заходу на Кіровоградщині ініціювала голо-

ва ОДА Марія Чорна, разом із керівником Business Woman 
Club Ганною Крисюк.

До участі у засіданні запросили відомих на Кіровоград-
щині жінок, які керівниками компаній, установ та орга-
нізацій: президента КРТПП Ірину Саєнко, фінансового 
директора ПАТ «НВП «РАДІЙ» Аліну Бігун, директора Кіро-
воградського імідж-центру «Ольга» Вікторію Вакжанову, 
директора ПСП «Синюха», голову ГО «Кіровоградська 
обласна рада сільськогосподарських підприємств» Ольгу 
Голобородько, начальника обласного управління лісового 
та мисливського господарства Наталію Ревенко, директора 
ТОВ «Імекс-ЛТД», голову правління ГО «Спілка підприєм-

ців Кіровоградської області» Тамару Саміляк, директора 
ТОВ «Кіровоградхліб 2014» Владлену Паренкову, директора 
ТОВ «Швейне виробництво «МріяЄ», голову обласної ради 
підприємців Інну Чижик, директора ГО «Громадський кон-
троль захисту прав споживачів» Наталію Якименко, фізич-
ну особу — підприємця Катерину Стерпул.

У неофіційній атмосфері учасниці заходу розповіли 
про діяльність своїх підприємств та організацій, поділи-
лися проблемами, розповіли про здобутки.А наприкінці 
засідання відбулася презентація 30-го випуску міжнарод-
ного глянцю Business Woman.

На завершення зустрічі, біля входу до Кіровоградської 
РТПП, ділові жінки на підтримку глобальної екоініціативи 
Greening of the Planet висадили ялинку, що стала до того ж 
символом консолідації жінок бізнесу Кіровоградської об-
ласті та всієї України.

BUSINESS WOMAN CLUB 
ПОБУВАВ У КРТПП
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Цьогоріч лави Кіровоградської 
регіональної торгово-промис-
лової палати поповнились зна-

ним на Кіровоградщині будівельним 
підприємством «АРТАЛЕКС». Знаним 
і своєю історією, адже цього року 
йому виповнилось 25 років, і збудова-
ними та реконструйованими об’єктами, 
серед яких: хлораторна у Світловод-
ську, відремонтований та облаштова-
ний кабінет ангіографії кардіологічного 
диспансеру, покрівля даху пологового 
будинку № 1 у Кропивницькому, очисні 
споруди та гуртожиток для вимушених 
переселенців із сходу України у смт. 
Новгородці, меморіальний комплекс 
«Лита Могила» та багато інших. Досяг-
нень у підприємства багато. Але сьо-
годні не про них.

Ми звернулись до директора ТОВ 
підприємство «АРТАЛЕКС», кандидата 
технічних наук, Олександра Сипливця 
із проханням висловити свою точку 
зору на ситуацію у будівельній сфері 
регіону.

Олександре Олександровичу, Ви 
будівельник із великим досвідом, 
«АРТАЛЕКС» є виконавцем багатьох 
будівельних, ремонтних та рестав-
раційних робіт, на Вашу думку, які 
сьогодні основні проблеми будівель-
ної галузі Кіровоградської області?

Безумовно, основна проблема сьо-
годні — застарілий житловий фонд. 
Фактично ми маємо у своїй більшості 
аварійні будівлі, спроєковані та збудо-
вані у 70-х чи 80-х роках. Експлуатаці-
йні терміни цих будинків підходять або 
вже підійшли до кінця. Можуть вини-
кати аварії. Практично весь житловий 
фонд області потребує заміни. Сьо-
годні можна казати про необхідність 
негайної оцінки стану багатоповер-
хівок, яку, наскільки я знаю, ніхто не 
проводив. Фактично сподівання зали-
шається на якість зварних робіт, що 
виконувалися, адже за умов панель-
ного будівництва, а більшість бага-
топоверхівок області є панельними, 
основна небезпека — це стан зварних 
з’єднань бетонних панелей. Сам бетон 
має достатній запас міцності, а його 
основа — метал, піддається впливу 
оточуючого середовища, і що важ-
ливо, часто піддається впливу мешкан-
ців помешкань і так званих «майстрів 
з ремонтів». Без необхідних розрахун-
ків, а подекуди й досвіду, виконується 
перепланування квартир, руйнуються 
капітальні стіни, виникає ризик руйна-
ції усього будинку.

Ми можемо та готові оцінювати стан 
будинків, давати відповідні висновки. 
Готові й до виконання робіт з перепла-

нувань, але лише за умови їх визна-
чення їх можливості, після розробки 
відповідних проєктних ріщень.

Взагалі, які будинки є більш надій-
ними?

Сучасне будівництво, що ми 
можемо бачити сьогодні — моно-
літне. Ці будинки більш надійні, але 
їх будівництво є набагато дорожчим, 
ніж цегляні що звичайно прямо впли-
ває на вартість житла. Якщо виконання 
робіт з панельного будівництва мож-
ливо проводити цілий рік, у будь-яку 
пору року, зведення монолітної спо-
руди — це сезонні роботи, адже за 
низьких температур виникатиме необ-
хідність прогріву бетону, що тягне за 
собою колосальне збільшення варто-
сті будівництва.

У великих містах ми бачимо, що 
будівництво житла йде повним 
ходом, чому у нашій області цей про-
цес відсутній?

На жаль наш регіон відрізняється 
невисокими темпами житлового будів-
ництва. В обласному центрі маємо 
лише 4 будівельні майданчики. В основ-
ному житло продається на вторинному 
ринку, адже нове будівництво — це 
великі кошти, які можна залучити лише 

БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
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на територіях, населення яких зростає 
як кількісно так і матеріально. Будівель-
ного буму ми не маємо.

Якщо говорити про ринок регіону, 
то сьогодні нове житлове будівництво 
в нас фактично цегляне, монолітними 
є тільки каркаси будівель. Це єдиний 
вихід за цінової ситуації житла на Кіро-
воградщині.

Чи можете ви прокоментувати 
надійність і якість сучасного будів-
ництва?

Можу відзначити покращення яко-
сті та інноваційність будівельних мате-
ріалів. Для прикладу, наша компа-
нія виконувала роботи із виконання 
наливної підлоги у Знам’янській міській 
лікарні. Таке покриття є рівним, відзна-
чається міцністю, є стійким до вологи, 
а для ремонту незначних пошкоджень 
можуть бути використані спеціальні 
суміші.

Велику увагу під час будівництва 
та реставрації приділяємо й еколо-
гічності компонентів у матеріалах — 
лінолеумі, дверях, шпалерах, фарбі. 
Звичайно ми не знаємо усіх їх складо-
вих, що теоритично можуть виділяти 
шкідливі ферменти, але на усі матері-
али вимагаємо документи щодо відпо-
відності санітарно-епідеміологічним 
нормам. Ми готові будувати екологіч-
но-чисте житло, але замовнику варто 
знати — це великі кошти.

Крім застарілого житлового 
фонду, які проблеми обласного цен-
тру можна відмітити?

Великою проблемою є невирішене 
питання з вуличним водовідведенням. 
Останніми роками в обласному центрі 
начебто вирішуються питання з дорож-
нім покриттям. Але під час рясних дощів 

наші дороги являють собою «лотки», 
огороджені бордюром. Потоки дощової 
води направляються у житлові райони, 
у приватний сектор, у центр міста. Це 
велика проблема.

У своїй діяльності ми реалізовували 
дорожні проєкти, що враховують водо-
відведення та будівництво так званих 
«лівнівок», але варто враховувати, що 
покриття повинно будуватись під кутом 
визначеним проєктом, а стічні артерії 
повинні вчасно прочищатись. На жаль 
в обласному центрі цього немає.

Є проблема з очисними спору-
дами водоканалу. Хоча зараз вона 
вирішується. До речі, одним із про-
єктів нашої компанії було будівниц-
тво очисних споруд для стічних вод. 
Ми будували очисні споруди на основі 
біологічного очищення. Створюється 
середовище, що розкладає усі шкід-
ливі речовини у стоках. У результаті 
відкладається осад, що відокремлю-
ється від води. Хоча, варто зазначити, 
що й таку воду необхідно чистити, адже 
сульфати та інші хімічні речовини, що 
ми використовуємо в побуті потребу-
ють додаткових заходів чищення, най-
частіше дороговартісних…

Стосовно води і водоканалу. Нео-
дноразово водоканал піддавався кри-
тиці за очищення питної води хло-
ром. Можете прокоментувати це 
питання?

Так, технологія стара, але в умовах 
обласного центру, це єдиний варіант, 
адже наш водогін має велику протяж-
ність, 110 км, тож іоніка, чи інші варі-
анти не дають можливості якісно очи-
стити воду.

До речі одним із нашіх обєктів була 
хлораторна, збудована у Світловод-
ську — це було дуже технологічне 

будівництво, що включав встановлення 
та налагодження високотехнологічного 
німецького обладнання, адже хлор сам 
по собі — це яд. У 2011 році об’єкт був 
зданий в експлуатацію, і хлору у нашій 
воді значно поменшало. До цього часу 
воду хлорували фактично вручну.

Сьогодні багато виробників скар-
жаться на відсутність фахівців 
робітничих спеціальностей, або ж 
непрофесійність випускників. Я з цим 
питанням на «АРТАЛЕКСІ»?

Питання дійсно складне, а подекуди 
гостре. Звичайно фахівців не вистачає, 
і хоча у нас велика кількість профіль-
них навчальних закладів — від ПТУ до 
Університетів, на мою думку є потреба 
ставити питання фахового викладання 
дисциплін. Сьогодні не вистачає педа-
гогічної бази. Викладачі не мають змоги 
брати участі у виставках, конференціях, 
семінарах, у тих заходах, що давали б 
змогу знайомитись із новими техноло-
гіями, викладати інноваційні підходи, 
викладати не лише теорію, а й готувати 
студента до її практичної реалізації. 
Саме це, на мою думку, заважає освіті 
не лише на Кіровоградщині, а й в Укра-
їні. І тут є потреба у дуальній освіті.

Часто виникає потреба і у підтвер-
джені кваліфікації, адже багато людей 
здатні опанувати професію самостійно, 
натомість отримання відповідних доку-
ментів є проблематичним.

Тримати шпатель чи перфоратор — 
не означає бути будівельником, то ж 
завжди кажемо — звертайтесь лише до 
кваліфікованих бригад, а краще — до 
будівельних організацій, що мають від-
повідні ліцензії та сертифікати і здатні 
надати фахові консультації.

Можу додати, що робітники «АРТА-
ЛЕКС» постійно проходять підвищення 
кваліфікації, і на теоретичних курсах, 
і на підприємствах-виробниках буд-
матералів.

І останнє питання, які роботи 
виконує «АРТАЛЕКС»?

Серед наших послуг — будівниц-
тво зовнішніх водогонів, каналізацій, 
встановлення освітлення, будівництво 
шляхопроводів, демонтажі та зведення 
житлових і нежитлових будівель, рес-
тавраційні роботи для пам’яток архітек-
тури, можемо розробити й попередній 
кошторис будівництва, забезпечити 
супровід розробки проєктних рішень. 
Ці роботи ми готові виконувати якісно 
і у встановлені строки.
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ТОВ «Кіровоград профіль» — компанія з виробництва 
покрівельних і фасадних матеріалів з високоякісної тон-
колистової сталі.

У 2005 році «Кіровоград профіль» впевнено зайшла на 
ринок України з виробництва металочерепиці та профна-
стилу. Наше підприємство є безпосереднім виробником 
профнастилу, металочерепиці, блок-хаусу металевого та 
штакети в Кропивницькому. Вся продукція «Кіровоград 
профіль» виготовляється з оцинкованого і кольорового 
рулонного матеріалу відомих європейських металургій-
них комбінатів: Marcegaglia (Італія), м. Маріуполь (Украї-
на), ArcelorMittal (Польща).

Індивідуальний підхід до кожного клієнта, своєчасне ви-
конання замовлень дозволяє займати компанії гідне місце 
на ринку покрівельних та фасадних матеріалів.

Профнастил та блок-хаус металевий нашої компанії за-
стосовується в промисловому, цивільному і приватному 
будівництві для облицювання фасадів, укладання покрів-
лі і в якості огороджувальних конструкцій. Металочерепи-
ця входить в число наймасовіших матеріалів для покрівлі 
зі схилами. Профільований лист (профлист, профнастил, 
гофролист)- облицювальний стіновий або покрівельний 
будівельний матеріал, призначений для зведення зовнішніх 
огороджень, стін і дахів. Являє собою металевий лист, що 
виготовляється з листової оцинкованої сталі методом хо-
лодного прокату. При виготовленні піддається профілізації 
(доданню хвилеподібної, трапецієподібної і т. п. форми) для 
підвищення жорсткості. Профнастил використовується при 
будівництві стін і покрівлі цехів, складів, торгових павіль-
йонів, ангарів, котеджів, садових і дачних будиночків. Про-
фільований лист для даху та стін може застосовуватися як 

для поновлення покриттів старих будівель, так і для будів-
ництва нових споруд. Сталева основа і ребра жорсткості 
забезпечують даху, стінам та несучим перекриттям необ-
хідну жорсткість. Стіни і покрівля з профнастилу не обтя-
жують будівлі і мають відмінну герметичність.

Найчастіше профнастил покривається лакофарбовими 
матеріалами і розрізняється за таблицею RAL. При вироб-
ництві профільованих листів використовується листова 
оцинкована сталь з нанесеним на неї захисним полімерним 
або лакофарбовим покриттям або без нього. Полімерне по-
криття несе захисну функцію (запобігає появі корозії), ес-
тетичну функцію (багатство колірних рішень дозволяє ви-
користовувати профільовані листи при будівництві різних 
архітектурних об’єктів).

Наша компанія виготовляє також на сучасному облад-
нанні всіляку комплектацію для профнастилу і металоче-
репиці (розжолобки, кути, примикання, коники, відливи, 
Z-профілі, С-профілі). Профнастил і металочерепицю наше 
підприємство може виготовляти в будь-якому асортименті 
з необхідною кількістю комплектуючих аксесуарів.

Досвідчений персонал з виробництва і продажу про-
фнастилу та комплектуючих завжди зможе надати техніч-
но правильну консультацію. Ми можемо зробити точний 
розрахунок або розробити проект для будь-якої покрів-
лі. У нас Ви можете придбати профнастил, металочерепи-
цю, блок-хаус, штахету та усі комплектуючі в будь-якій не-
обхідній кількості, яка точно в термін буде виготовлена.

У нашій компанії індивідуальний підхід до кожного клі-
єнта. Існує лояльна система знижок оптовим і роздрібним 
покупцям, а також представникам нашої фірми.

ПОКРІВЕЛЬНІ ТА ФАСАДНІ МАТЕРІАЛИ 
ВІД «КІРОВОГРАД ПРОФІЛЬ»

м. Кропивницький, Вокзальна, 21 
066 364 0027, 098 647 8606
36415862@ukr.net
http://kirovogradprofil.kr.ua/
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У 1994 році у Кропивницькому 
було засновано приватне під-
приємство «ОСМОС-БУД», ос-

новним видом діяльності якого стали 
будівельні роботи. За довгі роки ро-
боти компанія набула репутацію висо-
котехнологічного, надійного і шанова-
ного партнера.

Драйвером успіху підприємства є 
постійне прагнення відповідати висо-
ким вимогам сучасного ринку неру-
хомості. А знання та досвід професіо-
налів, що працюють в «ОСМОС-БУД», 
значно скорочують фінансові витрати 
клієнтів і прискорюють терміни реалі-
зації проектів.

Сьогодні «ОСМОС-БУД» — це:
• Професійна генпідрядна організа-

ція, з повним циклом будівельно-мон-
тажних та ремонтних робіт, яка володіє 
власними виробничими потужностями 
і технікою, що дозволяє забезпечува-
ти дієвий контроль якості робіт, мате-
ріалів і термінів виконання календар-
них графіків.

• Сучасна система управління буді-
вельними проектами, яка забезпечує 
високі стандарти будівництва, макси-
мально можливу економію вкладення 
грошових коштів замовника в проект, 
своєчасне виконання робіт і, відповід-
но, запуск запланованих бізнес проце-
сів «точно в термін».

• Більше 500 реалізованих буді-
вельних проектів на Кіровоградщи-
ні та у центральних регіонах Україні, 
у тому числі об’єкти з найвищими ка-
тегоріями складності із застосуванням 
інноваційних технологій.

Крім того, компанія проводить жор-
сткий відбір постачальників будівель-
них матеріалів та обладнання, пред’яв-
ляючи суворі вимоги до якості товару.

«ОСМОС-БУД» — лідер серед при-
ватних забудовників України.

ОСМОС
БУД

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 
ПП «ОСМОС-БУД»

ПРОЄКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОГО 
ТА ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, БУДІВЕЛЬНО-
МОНТАЖНІ ТА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ

|ЧЛЕНИ ПАЛАТИ

29ЗОВНІШСЕРВІС            №3, 2021



| ЧЛЕНИ ПАЛАТИ

30

Агропромислова компанія «Фаворит» була заснована 
у 2003 році. Початок діяльності зводився до комп-
лексного ремонту сівалок, але дуже швидко клієнти, 

оцінивши якість робіт, почали оформлювати індивідуальні 
замовлення на модернізацію та виробництво техніки.

Новостворене конструкторське бюро в складі компа-
нії активно розробляло новітні зразки функціональної сіль-
ськогосподарської техніки — в асортименті компанії почали 
розроблятись власні сівалки, дискові борони, міжрядні 
культиватори та розкидачі добрив. З цими наробітками ТОВ 
АК «Фаворит» змогла стати повноцінним учасником вітчиз-
няного ринку, насамперед у категорії «сівалки».

Кожен рік діяльності компанії ознаменований розши-
ренням масштабів виробництва — за рахунок комплексів 
нового обладнання. Лінійки посівної та ґрунтообробної 
техніки було розширено новими модернізованими моде-
лями. Тож природнім був і наступний крок — вихід ком-
панії на міжнародний ринок (Росія, Молдова, Білорусія, 
Казахстан).

Але насамперед ТОВ АК «Фаворит» працює для рідної 
держави — і з 2014 року компанія за обсягами продажів 
перебуває в першій десятці заводів-виробників сільсько-
господарської техніки на ринку України.

Серед останніх запущених у серійне виробництво мо-
делей ТОВ АК «Фаворит»:

• зернова сівалка зі встановленою варіаторною ко-
робкою передач;

• пневматична сівалка нового покоління Venza — єди-
на вітчизняна сівалка просапних культур з карданним 
приводом висіваючих секцій;

• ґрунтообробна техніка: плуги швидкісні, борони дис-
кові, розкидачі добрив, культиватори із внесенням су-
хих та рідких добрив;

• зернова сівалка по технології mini-till Mustang;
• зернова сівалка по технології No-Till Mustang PRO.
На стадії проєктування і в експериментальному цеху 

знаходяться модернізовані моделі вже існуючою техніки та 
нові розробки. Крім того, компанія розпочала будівництво 
нового складального цеху, замінила фарбувальну камеру 
порошкового фарбування на більш технологічну, активно 
сертифікує нове обладнання за європейськими нормами. 
Техніка АК «Фаворит» отримала сертифікацію на державну 
компенсацію, що підтверджує високі стандарти українсько-
го заводу «Фаворит». Тому вітчизняні і закордонні спожи-
вачі знають — від цього виробника варто чекати як серій-
ної якісної техніки, так і цікавих, функціональних новинок!
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У Кропивницькому з’являється все більше підприємств та брендів, 
які набувають популярності не тільки в рідному місті, а й в Україні. 
Серед них — досить молода, проте амбітна і вже популярна 

компанія «CHARWISH», яка нещодавно стала членом Кіровоградської 
регіональної торгово-промислової палати.

CHARWISH сьогодні — це молодіжний одяг із якісних тканин, а ще 
вишивка, що роками не втрачатиме актуальності. Назва бренду 
походить від «Майстерні ЧАРівної ВИШивки», адже історія бренду 
почалася саме завдяки одягу з вишивкою.

Вже понад 4 роки компанія шиє зручний одяг з трикотажних, 
лляних та шерстяних тканин, які команда підбирає та тестує 

власноруч. Вироби продаються онлайн на веб-сайті та у соціальних 
мережах Facebook та Instagram. А для тих, хто віддає перевагу офлайн 

купівлям, у лютому 2020 року у Кропивницькому відкрито фірмовий 
магазин. У планах — відкриття магазинів в інших містах та організація 

просвітницьких заходів у Кропивницькому.
Усі ці роки CHARWISH тримає на високому рівні і якість одягу, і комунікацію 

з клієнтами.
«Для нас дуже важливо аби українці обирали українське, підтримуючи 

малого виробника та економіку нашої країни. Тільки разом ми зможемо 
змінити життя у країні на краще!», — наголошує Тетяна Лугинець, засновниця 
бренду одягу.

Повсякденний одяг на будь-яку пору року, шкільна форма, жіночі ділові 
костюми — асортимент компанії є доволі різноманітним. Родзинкою ж бренду 
є авторська вишивка, в якій об’єднано етнічні та сучасні візерунки. Команда 
CHARWISH прагне зробити Кропивницький популярнішим і виражає любов до 
міста у светрах та футболках із зображенням театру корифеїв та логотипом 
Kropyvnytskyi.

Мета CHARWISH — показати молоді, 
щ о не потрібно шукати щастя в інших 

містах чи за кордоном: можна займатися 
улюбленою справою тут, і при цьому 
розвивати рідне місто.

Кіровоградська область, 
м. Кропивницкий, 
вул. Набережна, 13

www.charwish.com.ua
Email: charwish@ukr.net

+380506509906
+380686801661
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Ростислав Масло, 
директор Центрального
макрорегіону 
ПриватБанку, 
розповів про секрети 
економії коштів 
читачам журналу 
«Зовнішсервіс» — 
поділився новинками та 
лайфхаками найбільшого 
та найтехнологічнішого 
державного 
банку України

Поспішаю поділитися новим продуктом для підприємців малого бізнесу, що займаються продажами та 
наданням послуг.

Ми створили ідеальне рішення для приймання безконтактних платежів просто через смартфон, без 
використання будь-яких інших пристроїв, що отримало назву «Термінал». Все ідеальне — просто. Покупець 
лише прикладає свою безконтактну картку або гаджет із NFC-модулем до смартфона продавця, на якому 
встановлено додаток «Термінал» — і вуаля, оплата пройшла! Продавець отримує зарахування в режимі 
онлайн на поточний рахунок.

Впевнений, що нова послуга зацікавить підприємців, які мають торгові точки на ринках, працюють у службі 
таксі, мають службу доставки чи надають послуги не за місцем ведення бізнесу — food-court, працюють на 
виставках, ярмарках, фестивалях.

По-перше, це економно: відсутня фіксована абонентська плата.
По-друге, дуже просто: потрібен лише смартфон на базі Android із NFC-модулем та встановленим на 

нього додатком «Термінал».
По-третє, Ви в тренді: більше 80% усіх безготівкових платежів в Україні — безконтактні.

Жодних додаткових пристроїв, батарей і проводів. Лише декілька вимог до смартфону:
1. Android 8.0 або вище.
2. Наявність NFC.
3. Користувач не повинен мати root-права на пристрій.
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«Чорна п’ятниця», Новий рік, День народження, 
8 березня чи будь-яке інше свято — подарунки для 
кожного і будь-коли.

Купуй усе і відразу, без стресу для гаманця!

Обирайте товари в понад 10 000 інтернет-мага-
зинів на нашому сайті chast.pb.ua, та запитуйте в на-
земних магазинах чи є Оплата Частинами — кожен 
другий магазин працює з ПриватБанком.

«Оплата частинами» — миттєва 
розстрочка до 25 платежів 

лише під 0,01%!

Живіть на повну, 
без обмежень, 

любіть та балуйте себе 
і своїх рідних!

І наостанок, для кожного з нас, але в якості покупців — теж «Оплата частинами». В переддень різд-
вяно-новорічних свят найактуальнішим питанням будь-якої родини є — як спланувати сімейний бюджет 
так, щоб купити подарунки всім і зустріти свято з повним гаманцем. Ловіть найкрутіший лайфхак: «Оп-
лата частинами» ПриватБанку — фантастика, яка втілює мрії в життя!

Почати працювати із сервісом «Термінал» дуже просто, слід:

1. Зареєструватися в кабінеті https://terminal.diint.pb.ua:
2. Завантажити додаток із Google Play.
3. Активувати телефон у додатку під час спроби здійснити перший платіж.
4. Внести дані транзакції та здійснити платіж.
5. Надіслати чек на е-mail.

Неважливо що Ви продаєте: взуття чи вікна, на-
даєте послуги краси чи медичні, продаєте телефони 
чи будівельні матеріали — «Оплата частинами» до-
поможе утримати клієнта, збільшити продажі за ра-
хунок доступної розстрочки.

Продавайте більше з нами, з «Терміналом» та «Оплатою частинами»!

Крутий лайфхак для власників бізнесу, які пла-
нують «вирости» або збільшити прибуток, від мене 
особисто: «Оплата частинами» — це найпростіший 
та найвигідніший сервіс для кредитування у Вашій 
торговій точці.
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CHINA TRADECHINA TRADE
ONLINE ВИСТАВКИ

ЗАГАЛОМ ПОНАД 200 КИТАЙСЬКИХ КАМПАНІЙ БЕРУТЬ УЧАСТЬ В ОНЛАЙН ВИСТАВЦІ. 
ЗАПРОШУЄМО ПІДПРИЄМЦІВ КІРОВОГРАДЩИНИ ДО ДІАЛОГУ ІЗ ВИРОБНИКАМИ КНР.

УЧАСТЬ БЕЗКОШТОВНА!

Під егідою Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати та 
за посередництва Варшавської торгової палати тривають онлайн 

виставки China Trade. У рамках виставок між виробниками з Китаю та 
українськими підприємствами, проводяться онлайн переговори, 

під час яких обговорюються можливості закупівлі товарів 
безпосередньо у виробників з КНР, зокрема таких як:

ДО УВАГИ ПІДПРИЄМЦІВ, ЯКІ БАЖАЮТЬ НАЛАГОДИТИ 
НОВІ КОМЕРЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ ІЗ КИТАЄМ

+38 (0522) 30-87-24+38 (0522) 30-87-24
pr@chamber.kr.uapr@chamber.kr.ua

КІРОВОГРАДСЬКА РЕГІОНАЛЬНА

ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА
ПАЛАТА

кухонне приладдя, домашній декор; 

аксесуари до мобільних телефонів, побутова техніка;

електротехнічна продукція, блоки живлення;

холодильне обладнання; 

будівельна декоративна продукція;

медичні девайси, догляд за волоссям, тілом;

вимірювальні прилади, прес-форми; 

жіночий, чоловічій та спортивний одяг;

обладнання для салонів краси тощо
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Консультації
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З 1 ВЕРЕСНЯ СТАРТУВАЛО 
ДОБРОВІЛЬНЕ 
ДЕКЛАРУВАННЯ АКТИВІВ

ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
РЕЗУЛЬТАТІВ НЕФОРМАЛЬНОГО 
ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

НОВОВВЕДЕННЯ У СИСТЕМІ 
ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

СЕРТИФІКАТ ПРО ФОРС-
МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ: 
ПОДАТКІВЦІ НАВЕЛИ 
АЛГОРИТМ ОТРИМАННЯ

37

36 40

41

38



| КОНСУЛЬТАЦІЇ

36

Олександр Дозорець:
З 1 ВЕРЕСНЯ 
СТАРТУВАЛО 
ДОБРОВІЛЬНЕ 
ДЕКЛАРУВАННЯ 
АКТИВІВ 

21.07.2021 р. набрали чинності окремі норми Закону 
України «Про внесення змін до Податкового кодексу Укра-
їни та інших законів України щодо стимулювання детінізації 
доходів та підвищення податкової культури громадян шля-
хом запровадження одноразового (спеціального) добро-
вільного декларування фізичними особами належних їм 
активів та сплати одноразового збору до бюджету» від 
15.06.2021 р. № 1539-IX (далі — Закон № 1539), відповідно 
до якого внесено зміни, зокрема, до Податкового кодексу 
України в частині проведення одноразового (спеціального) 
добровільного декларування активів фізичних осіб, яке 
відбуватиметься з 1 вересня 2021 р. до 1 вересня 2022 р.

Як зазначив начальник податкової служби Кіровоград-
щини Олександр Дозорець, Закон створює стимули для 
виведення з тіні доходів, прихованих від оподаткування, 
та сприятиме залученню в економіку України додаткових 
ресурсів.

Посадовець роз’яснив, що громадяни матимуть право 
подати одноразову добровільну декларацію із зазначен-
ням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені 
податки і збори до 1 січня 2021 року. При цьому в Декла-
рації не зазначатиметься інформація про джерела одер-
жання (набуття) декларантом об’єктів декларування. Об’єкти 
декларування можуть бути визначені пп. 14.1.280 і 14.1.281 
Податкового кодексу як активи фізичної особи, що нале-
жать декларанту на праві власності й знаходяться (зареє-
стровані, перебувають в обігу, є на обліку тощо) на тери-
торії України та/або за її межами станом на дату подання 
Декларації.

Із задекларованих активів громадянин повинен буде 
сплатити збір.

Базою для нарахування збору з одноразового (спеці-
ального) добровільного декларування є грошова вартість 
відповідного об’єкта декларування або номінальна вар-
тість грошової вимоги, у тому числі за позиками, наданими 
третім особам.

Сума збору з одноразового (спеціального) добровіль-
ного декларування щодо задекларованих об’єктів визнача-
ється шляхом застосування до бази для нарахування збору 
з одноразового (спеціального) добровільного декларування 
таких ставок, зокрема:

5% — щодо валютних цінностей на рахунках у банках 
в Україні, а також інших активів, що знаходяться (зареє-
стровані) в Україні;

9% — щодо валютних цінностей на рахунках в інозем-
них фінансових установах, а також з інших активів, що зна-
ходяться за кордоном;

2,5% — щодо номінальної вартості державних облі-
гацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без 
права дострокового погашення, придбаних декларантом 
у період з 1 вересня 2021 р. до 31 серпня 2022 р. до подання 
Декларації.

«Якщо громадянин сплатить усі необхідні збори, дер-
жава гарантуватиме йому звільнення від відповідально-
сті за порушення податкового, валютного законодав-
ства», — додав Олександр Дозорець.

Головне управління ДПС у Кіровоградській області
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Єгор Романюк:
ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ 
КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ОРГАНІВ У НАПРЯМКУ 
ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ 
НЕЗАДЕКЛАРОВАНОЇ 
ПРАЦІ

Одним з показників роботи Головного управління ДПС 
у Кіровоградській області є забезпечення надхо-
джень до державного та місцевих бюджетів.

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — це один 
з основних бюджетоутворюючих податків. Зростання над-
ходжень цього податку дуже важливе, як для державного 
так і місцевого бюджетів.

А офіційна заробітна плата забезпечує надходження 
ПДФО до бюджетів.

Тому, легалізація найманої праці актуальна в першу 
чергу задля забезпечення соціальних гарантій для найманих 
працівників та сприяє збільшенню надходжень до бюдже-
тів усіх рівнів, в т. ч. до Пенсійного фонду України тощо.

Управління податкового аудиту Головного управління 
ДПС у Кіровоградській області на виконання завдань визна-
чених Міністерством економіки України, Державною подат-
ковою службою та Державною службою України з питань 
праці, приймає безпосередню участь у організації та про-
веденні спільних заходів, спрямованих на детінізацію ринку 
праці.

Відповідно до Національного плану спільних дій щодо 
зниження рівня незадекларованої праці на 2021 рік, управ-
лінням податкового аудиту налагоджено роботу у напрямку 
обміну інформацією, необхідною для забезпечення ефек-
тивної організації роботи щодо детінізації ринку праці та 
вдосконалення контролю за оформленням трудових від-
носин із найманими працівниками. Значну роботу про-
ведено управлінням по опрацюванню інформації, якою 

володіє ДПС, що дозволило якісно підійти до визначення 
суб’єктів господарювання, які мають високі ризики вико-
ристання незадекларованої праці.

Так, завдяки ризикоорієнтованому підходу, на підставі 
аналітичних матеріалів управління податкового аудиту, 
Управлінням Держпраці у Кіровоградській області, про-
тягом липня — серпня 2021 року на Кіровоградщині про-
ведено 70 інспекційних відвідувань, у ході яких виявлено 
159 неоформлених працівників.

Всіх роботодавців, якими допущено до роботи праців-
ників без оформлення трудових відносин, притягнуто до 
відповідальності згідно чинного законодавства, загальна 
сума застосованих санкцій становить понад 2 млн. гривень.

Заслуговує на всебічну увагу, що завдяки спільним зусил-
лям, у ході проведення компанії, роботодавцями офіційно 
працевлаштовано 67 працівників. Поряд з тим, що ці люди 
офіційно працевлаштовані та мають можливість скориста-
тися своїми соціально — трудовими правами, зокрема пра-
вом на лікарняні, відпустку та безпечні умови праці, це все 
це дозволить залучити додаткові резерви надходжень до 
Державного та місцевого бюджетів податків, зборів і пла-
тежів у сумі майже 100 тис.грн. щомісяця.

У діяльності податкової служби питання легалізації заро-
бітної плати триває і надалі.

Головне управління ДПС
у Кіровоградській області
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СЕРТИФІКАТ ПРО ФОРС-МАЖОРНІ 
ОБСТАВИНИ: ПОДАТКІВЦІ НАВЕЛИ 
АЛГОРИТМ ОТРИМАННЯ

Поняття форс-мажорних обста-
вин регулюється Законом № 
671/97-ВР «Про торгово-про-

мислові палати в Україні» (зі змінами 
та доповненнями) (далі - Закон № 671). 
Згідно з пунктом 2 статті 14-1 Закону 
№ 671 форс-мажорними обставинами 
(обставинами непереборної сили) є 
надзвичайні та невідворотні обставини, 
що об’єктивно унеможливлюють вико-
нання зобов’язань, передбачених умо-
вами договору (контракту, угоди тощо), 
обов’язків згідно із законодавчими та 
іншими нормативними актами.

Про це повідомляє Центральне 
міжрегіональне управління ДПС по 
роботі з великими платниками податків.

Засвідчення форс-мажорних обста-
вин і видача Сертифіката про настання 
таких обставин відноситься до ком-
петенції Торгово-промислової палати 
України (далі - ТПП) та уповноважених 
регіональних органів ТПП.

Водночас в Україні впроваджує 
свою діяльність Асоціація «Український 

національний комітет Міжнародної тор-
гової палати» (ICC Ukraine), яка також 
видає сертифікати про форс-мажорні 
обставини (обставини непереборної 
сили).

Засвідчення форс-мажорних обста-
вин і видача Сертифіката про настання 
таких обставин належить виключно 
до компетенції Торгово-промислової 
палати України та уповноважених регі-
ональних органів ТПП.

Зокрема, в Єдиному реєстрі судо-
вих рішень вже є рішення суду, де Сер-
тифікат про форс-мажорні обставини 
(обставини непереборної сили), вида-
ний ICC Ukraine, визнаний неналежним 
і недопустимим доказом у цій справі, 
з огляду на те, що такий сертифікат 
не виданий ТПП України чи регіональ-
ною ТПП.

З цього приводу ТПП України звер-
нулось до суду про визнання статуту 
ICC Ukraine недійсним і заборону вчи-
няти незаконні дії, а також до правоохо-
ронних органів із заявою про відкриття 

кримінального провадження щодо про-
типравних дій ICC Ukraine, яка спри-
чиняє шкоду підприємцям і Держав-
ному бюджету.

Згідно з Регламентом засвідчення 
Торгово-промисловою палатою Укра-
їни та регіональними торгово-про-
мисловими палатами форс-мажорних 
обставин (Регламент) за зверненням 
суб’єктів господарської діяльності 
(юридичних осіб і фізичних осіб - під-
приємців) та будь-яких фізичних осіб, 
окремо, по кожному окремому дого-
вору, окремим податковим та/або 
іншим зобов’язанням/обов’язком, 
виконання яких настало згідно з умо-
вами договору (контракту, угоди та ін.), 
законодавчих чи інших нормативних 
актів і виконання яких стало неможли-
вим через наявність зазначених обста-
вин, видають цей сертифікат.

Залежно від того, які зобов’язання 
неможливо виконати, у зв’язку з настан-
ням форс-мажорних обставин, необ-
хідно заповнити відповідні заяви, а саме:
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1) Заява про засвідчення форс-ма-
жорних обставин (обставин непере-
борної сили) для суб’єктів господарю-
вання/фізичних осіб за договірними 
зобов’язаннями;

2) Заява про засвідчення форс-ма-
жорних обставин (обставин непере-
борної сили) для суб’єктів господарю-
вання/фізичних осіб за податковими 
зобов’язаннями;

3) Заява про засвідчення форс-ма-
жорних обставин (обставини непере-
борної сили) для суб’єктів господарю-
вання/фізичних осіб за податковими 
зобов’язаннями для списання безна-
дійного податкового боргу;

4) Заява про засвідчення форс-ма-
жорних обставин (обставин непере-
борної сили), які унеможливили вико-
нання обов’язків (зобов’язань) для 
суб’єктів господарювання/фізичних 
осіб за законодавчими та іншими нор-
мативними актами України.

Сертифікат видається на платній 
основі. Суб’єкти малого підприєм-

ництва відповідно до ст. 14-1 Закону 
«Про торгово-промислові палати в 
Україні» мають право отримати без-
коштовно сертифікат про настання 
форс-мажорних обставин (обставини 
непереборної сили), сплачуючи тільки 
за розгляд заяви і наданих документів.

Форс-мажорні обставини (обста-
вини непереборної сили) засвідчу-
ються за зверненням суб’єктів госпо-
дарської діяльності та фізичних осіб 
щодо кожного окремого договору, 
окремим податковим та/чи іншим 
зобов’язанням/обов’язком, виконання 
яких настало згідно з умовами дого-
вору, контракту, угоди, законодавчих 
чи інших нормативних актів і виконання 
яких стало неможливим через наяв-
ність зазначених обставин.

Заява за встановленою ТПП фор-
мою про засвідчення форс-мажорних 
обставин (обставин непереборної 
сили) подається за підписом керів-
ника підприємства, організації з від-
битком печатки підприємства, або за 

його дорученням - довіреною осо-
бою. Заява фізичної особи подається 
за її підписом особисто або за її дору-
ченням- довіреною особою. До кож-
ної окремої заяви додається окремий 
комплект документів.

Заявник несе відповідальність за 
повне та належне оформлення вста-
новленої форми заяви для відповід-
ної категорії заявників, достовірність 
викладених фактів, наданих докумен-
тів, доказів, даних, вірність завірених 
ним копій згідно з чинним законодав-
ством України.

За матеріалами 
видання «Ліга-закон»
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ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
РЕЗУЛЬТАТІВ НЕФОРМАЛЬНОГО 
ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
У процесі трудової діяльності пра-

цівники набувають певних знань, 
які не завжди співпадають з набу-

тою раніше під час навчання професією. 
Значна частина наших співвітчизників 
працює час від часу за кордоном і там 
теж набуває відповідних професійних 
навичок. При прийомі на роботу за окре-
мими професіями обов’язковим є наяв-
ність відповідної освіти. Маючи практичні 
навички, працівники не завжди мають від-
повідний документ про освіту. Вирішити 
це питання допомагає система підтвер-
дження результатів неформального про-
фесійного навчання.

Нормами Закону України «Про про-
фесійний розвиток працівників» визна-
чено, що неформальним професійним 
навчанням працівників є набуття профе-
сійних знань, умінь і навичок, не регла-
ментоване місцем набуття, строком та 
формою навчання.

Наказами Міністерства соціальної 
політики України (детально ознайоми-
тись з відповідними нормативно-пра-
вовими актами можна на вебсторінці 
обласного центру зайнятості у розділі 
«Навчання» — «Підтвердження нефор-
мального навчання») затверджено 
перелік робітничих професій, за якими 
здійснюється підтвердження результа-
тів неформального навчання, та перелік 
суб’єктів підтвердження.

Такими суб’єктами є Вище профе-
сійне училище № 33 (місто Київ) та два 

центри професійно-технічної освіти дер-
жавної служби зайнятості — Одеський 
та Рівненський.

Професіями для підтвердження визна-
чені професії кухаря, зварника, електроз-
варника ручного зварювання, охорон-
ника, продавця непродовольчих товарів 
та слюсаря-ремонтника. Наразі навчальні 
заклади уповноважені тільки на підтвер-
дження професії кухаря 3-6 розрядів.

Порядок підтвердження результа-
тів неформального професійного нав-
чання осіб за робітничими професіями 
визначено урядовою постановою. Для 
підтвердження результатів неформаль-
ного навчання особа звертається до ба-
зового центру зайнятості (філії облас-
ного центру зайнятості), заповнює анкету 
самооцінювання, подає заяву про під-
твердження кваліфікації та відповідний 
комплект документів. Подається також 
заява про згоду на обробку персональ-
них даних. Центр зайнятості видає особі 
направлення, з яким особа звертається 
до суб’єкта підтвердження.

Для підтвердження створюється комі-
сія, яка проводить експертизу наданих 
документів, що підтверджують профе-
сійну компетентність кандидата, та ква-
ліфікаційну атестацію особи. Особі, яка 
підтвердила кваліфікацію, видається сві-
доцтво про присвоєння (підвищення) 
робітничої кваліфікації.

Процедура підтвердження є платною. 
Кошти сплачує особа самостійно або 

роботодавець, що направив особу на 
підтвердження.

Принагідно інформуємо, що для 
професії кухаря наказом Мінекономіки 
затверджено професійний стандарт 
(текст розміщено на сайтах міністер-
ства та Національного агентства квалі-
фікацій). Його розробку проводив Гро-
мадський центр «Нова генерація», а до 
роботи в авторському колективі були 
долучені знані шеф-кухарі національних 
мереж ресторанів, учасники проєкту 
«Майстер Шеф», призери міжнародних 
та всеукраїнських конкурсів.

Також звертаємо увагу, що нещо-
давно Кабінетом Міністрів України при-
йнято низку рішень, спрямованих на під-
твердження професійних кваліфікацій, 
здобутих в Україні та за кордоном, при-
своєння та підтвердження кваліфікацій, 
порядок акредитації кваліфікаційних цен-
трів (ознайомитись зі змінами у законо-
давстві з питань зайнятості населення 
(пов’язаних з ним інших нормативних 
актів) можливо у рубриці «Електронний 
кадровий клуб» на сторінці обласного 
центру зайнятості у соціальній мережі 
Facebook).

Довідково. З 2016 року підтвердили 
результати неформального професійного 
навчання 570 осіб.

Б. Стоян 
Заступник директора 

обласного центру зайнятості
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НОВОВВЕДЕННЯ У СИСТЕМІ 
ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Вже з 1 січня 2022 займатися органі-
зацією та проведенням закупівель 
зможуть виключно уповноважені 

особи, які успішно склали тестування 
на підтвердження базових знань заку-
півельного законодавства.

Юстований наказ Міністерства еко-
номіки України про порядок організа-
ції тестування уповноважених осіб вже 
опублікований та набув чинності

Тестування уповноважених осіб 
здійснюється онлайн, відповідно до 
Порядку організації тестування упов-
новажених осіб, затвердженого нака-
зом Міністерства економіки України.

Проходження тестування
Уповноважена особа на Вебпор-

талі застосовує електронний підпис, що 
базується на кваліфікованому сертифі-
каті відповідно до вимог Закону Укра-
їни «Про електронні довірчі послуги» 
та ознайомлюється з Порядком. Після 
цього можна розпочинати тестування. 
Загальний час для проведення тесту-
вання складає 60 хвилин. Тест містить 

50 тестових питань, які обираються 
автоматично з переліку тестових питань, 
кожне з питань передбачає чотири варі-
анти відповіді, один з яких є правиль-
ним. Відповідати на питання можна 
послідовно або у довільному порядку.

Уповноважена особа, яка надала 
правильну відповідь на 30 та більше 
питань, вважається такою, що склала 
тест. Результати тестування уповнова-
жених осіб зберігаються в електронно-
му вигляді адміністратором електронної 
системи закупівель. У випадку надання 
правильних відповідей на 29 і менше 
питань уповноважена особа вважаєть-
ся такою, що не склала тест.

Уповноважена особа має право на 
повторну спробу для проходження тес-
тування не раніше ніж через три дні 
з дня завершення попередньої спроби 
у трьох випадках:

1) проходження тестування було 
перервано уповноваженою особою 
самостійно;

2) тестування уповноваженої особи 
не відбулося з технічних причин, 

незалежних від уповноваженої особи 
(відключення електроенергії, відсут-
ність доступу до Інтернету тощо);

3) уповноважена особа визнана 
такою, що не склала тест (у випадку 
надання правильних відповідей на 29 
і менше питань).

Кіровоградська регіональна тор-
гово-промислова палата нагадує про 
можливість навчання та консультування 
уповноважених осіб. Пройшовши його, 
слухач отримує відповідний сертифі-
кат, дидактичні матеріали, а найголов-
ніше — комплекс знань у сфері публіч-
них закупівель.

Зареєструватись для 
проходження навчання 
можна на веб-сайті 
Кіровоградської РТПП: 
https://goo.su/14r1.

З питань консультацій можна 
звертатись за телефонами: 

(0522) 30–87–24,
(050) 488–44–43
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ФОП Андрієнко Максим Васильович
Оптово-роздрібна торгівля медом

phone: +380 50 457 30 69
email: andrienkomv@gmail.com
вул. Волкова 9, корп. 1, кв. 53, 
м. Кропивницький, 25031

ТОВ «ЕТАЛ-КОНТАКТОР»
Єйбоженко Сергій Васильович
Виробництво електророзподільчої 
та контрольної апаратури

phone: +380 50 457 77 90
www.etal.ua
email: pmp@etal.ua
вул. Заводська, 1,
м. Олександрія, 28000

ПП «Рулен»
Авраменко Дмитро Володимирович 
Торгівля сільськогосподарськими 
машинами й устаткуванням

phone: +380 50 450 99 91,
+380 522 32 14 29
email: pp_rylen2013@ukr.net
вул. Велика Пермська, 11А, к. 15, 
м. Кропивницький, 25006

Cтудія 3d-друку «СВАРТ»
Скороход Андрій Віталійович 
Адаптивні технології 3D друку (пластик, 
композит та інші), індивідуальна 
розробка, проєктування, 3D сканування, 
штучне та дрібносерійне виробництво

phone: +380 99 166 75 99 (Олексій), 
+380 98 834 35 07
email: svart3d@gmail.com
вул. Північна, 20а, 
м. Кропивницький, 25004

ТОВ «Лісова коза»
Григір Сергій Іванович 
Офіційний племінний репродуктор, 
який спеціалізується на розведенні 
та продажах молодняка племінних кіз 
Альпійської породи. Підприємство 
виробляє та реалізовує молочну 
продукцію. Є туристичним об’єктом, 
в наявності контактний зоопарк.

+380 67 520 57 07 - продаж племінних 
тварин, загальні питання
+380 95 213 18 91 - екскурсії 
на сироварню
+380 67 520 04 12 - відділ 
продажів молока та сирів
www.lisovakoza.com.ua
email: marketing@lisovakoza.com.ua
вул. Авдієвського, 129, 
с. Підлісне, 27342

ПП «ОСМОС-БУД»
Рабдєв Роман Олексійович
Проєктування, будівництво під ключ

phone: +380 50 903 25 59, 
+380 522 30 87 87
email: osmos.bud@gmail.com
вул. Червонозорівська, 7, 
м. Кіровоград, 25026

ТОВ «Прінт-Імідж»
Салтанов Денис Дмитрович 
Реалізація комп’ютерної техніки, 
плотерів, принтерів, інтреактивних дошок 
тощо; сервісне обслуговування техніки

phone: +380 522 36 80 36,
+380 50 110 91 30, +380 67 520 05 52,
+380 99 262 38 38
www.print-image.com
email: site_box@print-image.com
просп. Винниченка, 4 (біля 
автосалону «Nissan»), 
м. Кропивницький, 25006

ТОВ «Екомережа»
Пустовіт Сергій Леонідович
Розробка нормативної  
природоохоронної документації. 
Інвентаризація джерел викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря на підприємстві. Розробка 
документів, у яких обгрунтовуються 
обсяги викидів, для отримання дозволу 
на викиди забруднючих речовин.

phone: +380 66 465 22 80,
+380 67 976 79 81
email: ekonetwork@ukr.net
вул. Тараса Карпи, 83, 
м. Кропивницький, 25006

ТОВ «АРТАЛЕКС»
Сипливець Олександр Олександрович
Будівництво житлових і 
нежитлових будівель. 
Електромонтажні роботи.

phone: +380 522 33 80 90, 
+380 66 396 74 44
email: siplivets@ukr.net
пров. Госпітальний Перший, буд. 20/63, 
м. Кропивницький, 25009

ТОВ АК «Фаворит»
Забеділін Дмитро Вікторович
Торгівля сільськогосподарськими 
машинами й устаткуванням, виробництво 
машин і устаткування для сільського 
та лісового господарства, оптова 
торгівля деталями та приладдям 
для автотранспортних засобів

phone: 0 800 30 44 55, 
+380 67 520 44 48,
+380 67 521 73 33
www.favorit.ltd
email: office@favorit.ltd
вул. Польова, 1В, 
с. Підгайці, Кропивницький р-н, 27613

«Сharwish»
Лугинець Тетяна Михайлівна
Дизайнерський одяг для чоловіків, 
жінок та дітей з якісних та натуральних 
трикотажних, лляних і вовняних тканин. 
Переплітають етнічні вишиті візерунки 
з елементами сучасних татуювань.

phone: +380 68 680 16 61
www.charwish.com.ua
email: charwish@ukr.net
вул. Дружби, 63б, 
Новопетрівка, 27615

ТОВ «Азбука Авто»
Кушнір Антон Олексійович
Автосалон Вольво Херсон - Volvo Kherson

phone: +380 50 396 90 36
www.kherson.volvocarsdealer.com
email: 7138886@gmail.com
Миколаївське шосе, 4 км,
м. Херсон, 73000

ТОВ «Ексклюзів Тревел»
Колеснікова Юлія Сергіївна 
Туристичні послуги

phone: +380 50 202 02 09; 
+380 67 520 36 73
email: jkolesnikova@i.ua, 
elena.vasileva2012@gmail.com
вул. Ю. Коваленка, 15, кв. 32, 
м. Кропивницький, 25031

Льотна академія Національного 
авіаційного університету
Академія здійснює повний цикл 
підготовки фахівців: має два факультети, 
військову кафедру, магістратуру, 
аспірантуру та дві спеціалізовані 
Вчені ради із захисту дисертацій.
Два навчальні аеродроми, навчальні 
літаки, тренажерні комплекси, авіаційно-
технічна база, яка сертифікована 
відповідно до вимог Євростандарту, 
дозволяють на власній базі проводити, 
як теоретичне навчання, так і якісну 
практичну підготовку курсантів.

phone: +380 522 34 40 39,
fax: +380 522 34 40 10
www.glau.kr.ua
email: office@klanau.kr.ua
вул. Добровольського, 1, 
м. Кропивницький, 25005
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Кіровоградська регіональна 
торгово-промислова 
палата пропонує площі для 
розміщення зовнішньої 
реклами на стаціонарних 
конструкціях, вздовж вул. 
Одеської та вул. Гоголя (м. 
Кропивницький), довкола 
приміщення КРТПП.

Вулиці з активним пішохідним 
та автомобільним рухом, 
тож вашу рекламу щодня 
бачитимуть сотні людей. 
А розміщення реклами 
безпосередньо біля 
КРТПП, основною метою 
якої є підтримка бізнесу, 
підвищуватиме довіру до вас.

— ОФІЦІЙНО 
ДОЗВОЛЕНА 
ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ;

— ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ 
З ВОДО- 
ТА МОРОЗОСТІЙКИХ 
ДОВГОВІЧНИХ 
МАТЕРІАЛІВ;

— НЕ ЗАСМІЧУЄ МІСТО;

— ПІД НАШИМ 
ПОСТІЙНИМ НАГЛЯДОМ

ЛА
МА

РЕК
ЗОВНІШНЯ

Замовити рекламу або отримати консультації можна за телефонами:
(0522) 30–87–24, (050) 488–44–43

Пишіть нам на e-mail: fin@chamber.kr.ua



ЮРИДИЧНИЙ
КОНСАЛТИНГ

МАЙДАНЧИК
для проведення заходів 
на відкритому повітрі

Маркетингова підтримка компанії
Збільшення кількості продажів компанії
Iнтернет-маркетинг
Створення web-сайтів

КОМПЛЕКСНЕ ПРОСУВАННЯ 
ВАШОГО БІЗНЕСУ

Надання інформаційно-консультаційної підтримки 
малим та середнім підприємствам щодо співпраці та 
комунікацій з міжнародними партнерами
Супровід грантових проєктів

ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ

ПЕРЕКЛАДИ
текстів загальної тематики (статті, доповіді, листи, веб-сайти, 
літературні тексти)
документів для бізнесу (договори, звіти, бізнес-плани, інвестиційні 
проекти, бухгалтерська та митна документація)
технічної документації, що містить спеціалізовану 
термінологію (інструкції з експлуатації, технічні паспорти обладнання 
та транспортних засобів, схеми, таблиці, креслення)
документів фізичних осіб (паспорти, свідоцтва, посвідчення водія, 
трудові книжки, довідки та інші документи персонального характеру)
нормативної та юридичної документації (закони, постанови, 
рішення суду, нотаріальні документи).
медичних документів (епікризи, довідки, медичні картки та ін.)

Залучаємо дипломованих та досвідчених перекладачів та редакторів.
Використовуємо багатоступеневу систему перевірки відповідності перекладу 
оригіналу документа, стилістики та редагування тексту перекладу.
Пропонуємо гнучку систему знижок та різні форми оплати
для корпоративних замовників.
Точність перекладу завіряється печаткою Кіровоградської РТПП, 
а за необхідності засвідчується нотаріально.
Гарантуємо конфіденційність Ваших даних.

Надання інформаційно-консультаційної підтримки 
малим та середнім підприємствам щодо співпраці та 
комунікацій з міжнародними партнерами
Супровід грантових проєктів

ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ

ПЕРЕКЛАДИ
текстів загальної тематики (статті, доповіді, листи, веб-сайти, 
літературні тексти)
документів для бізнесу (договори, звіти, бізнес-плани, інвестиційні 
проекти, бухгалтерська та митна документація)
технічної документації, що містить спеціалізовану 
термінологію (інструкції з експлуатації, технічні паспорти обладнання 
та транспортних засобів, схеми, таблиці, креслення)
документів фізичних осіб (паспорти, свідоцтва, посвідчення водія, 
трудові книжки, довідки та інші документи персонального характеру)
нормативної та юридичної документації (закони, постанови, 
рішення суду, нотаріальні документи).
медичних документів (епікризи, довідки, медичні картки та ін.)

Залучаємо дипломованих та досвідчених перекладачів та редакторів.
Використовуємо багатоступеневу систему перевірки відповідності перекладу 
оригіналу документа, стилістики та редагування тексту перекладу.
Пропонуємо гнучку систему знижок та різні форми оплати
для корпоративних замовників.
Точність перекладу завіряється печаткою Кіровоградської РТПП, 
а за необхідності засвідчується нотаріально.
Гарантуємо конфіденційність Ваших даних.

ПОСЛУГИ КРТПП



МАЙДАНЧИК
для проведення заходів 
на відкритому повітрі

Маркетингова підтримка компанії
Збільшення кількості продажів компанії
Iнтернет-маркетинг
Створення web-сайтів

КОМПЛЕКСНЕ ПРОСУВАННЯ 
ВАШОГО БІЗНЕСУ

Консультування та навчання з питань ЗЕД

Пошук іноземних бізнес-партнерів

Підготовка та супроводження контрактів

Супроводження митного оформлення

Оформлення карнетів АТА

Засвідчення документів комерційного характеру

Участь у виставках та реклама

Оформлення документів для отримання 
штрихової позначки

Оформлення сертифікатів походження товару 
при експорті товару в усі країни світу

Оформлення сертифіката вільної торгівлі

ПІДТРИМКА
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

ПОСЛУГИ
ЕКСПЕРТIВ

Навчання у сфері публічних закупівель

Документальний супровід публічних закупівель

Експертиза тендерної документації

Експертиза тендерної пропозиції

Оцінка правових підстав відхилення тендерної пропозиції

Оскарження тендеру

Надання експертних висновків про середньоринкові ціни

Консультаційна допомога у розміщенні інформації на 
веб-порталі з питань публічних закупівель: 
https://prozorro.gov.ua/

Засвідчений переклад документів тендеру

Забезпечення нормативно-правовими актами 
з питань публічних закупівель

Аудит закупівель

СУПРОВІД
ЗАКУПІВЕЛЬ
ProZorro

Семінари з актуальних питань податкового та 
трудового законодавства

Інформаційно-консультаційні послуги з 
електронного декларування осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави

Внесення СГД до Недержавного реєстру надійних 
партнерів з видачею сертифіката

Підготовка бізнесу до перевірок контролюючих 
органів: «Компетенція долає корупцію»

Тренінги з впровадження системи НАССР,
консультувння, 
внутрішній аудит

ФІНАНСОВО-
ІНФОРМАЦІЙНІ
ПОСЛУГИ

ПОСЛУГИ КРТПП



Юридичні послуги

Форс-мажорні обставини

Третейський суд

Центр бізнес-медіації

Зовнішньоекономічна діяльність

Центр інф. підтримки бізнесу

Інвестиції та інновації

публічні закупівлі

Навчальний центр

Перекладацькі послуги

Сертифікація походження

Експертиза товарів

Оцінка майна

Штрихове кодування

Реєстрація торгової марки

Карнети АТА

Інформаційні послуги

Виставки

Реклама і PR

Конференц-сервіс

вул. Преображенська, 79-А
+38 (0522) 30 87 24
+38 (050) 488 44 43
www.chamber.kr.ua
info@chamber.kr.ua


