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Добігає свого завершення 2019 рік.  Рік напружений, багатий на зміни, події і виклики.
Насамперед, це був рік реформ, продовження старих і початку нових проектів, а також 

кадрових змін.  
Численні зміни у законодавстві, ринкові ризики, зміна вектора економіки стали серйозним 

викликом для регіонального підприємництва. Тому головна мета професійної команди 
Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати – підтримка розвитку малого 
та середнього бізнесу. 

Зміни в законодавстві, коливання кон’юнктури ринку, зміна вектора розвитку нашої 
економіки стали епохальним викликом для регіонального підприємництва. Тому головним 
завданням нашої професійної команди завжди є сприяння розвитку малого та середнього 
бізнесу.

Кіровоградська ТПП створила потужне інформаційно-комунікативне поле для підпри-
ємців і закріпила за собою статус провідної бізнес-платформи області. Ми були і залишає-
мося «голосом» кіровоградського бізнесу.

З повагою
Президент Кіровоградської регіональної 
торгово-промислової палати                                                      Ірина Саєнко

Головне
    завдання –
  розвиток
       бізнесу
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У 
КОНТЕКСТІ ПРОЗОРОГО ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

Прозорість ведення бізнесу є величезною проблемою для України, і задля її вирішення 
20 листопада 2019 року у Кіровоградській регіональній торгово-промисловій палаті відбувся 
круглий стіл на тему: «Забезпечення прав юридичних осіб у контексті прозорого ведення 
бізнесу». Мета заходу — покращення комунікації і координації між правоохоронцями, біз-
несом та місцевою владою. Подія допомогла окреслити параметри верховенства права 
у веденні бізнесу в області та у створенні її інвестиційної привабливості.

Організатори заходу — консультативна місія Євро-
пейського Союзу в Україні із реформування сектору 
цивільної безпеки (КМЄС) та Кіровоградська регіо-
нальна торгово-промислова палата.

Консультативна місія Європейського Союзу в Укра-
їні (КМЄС Україна) з реформування сектору цивільної 
безпеки України — це цивільна місія Cпільної політи-
ки безпеки та оборони (СПБО) Європейського Сою-
зу, яка працює в Україні з початку 2015 року. Мандат 
КМЄС передбачає надання українським державним 
органам, які відповідають за цивільну безпеку, стра-
тегічних консультацій відповідно до європейських 
стандартів. Стратегічні консультації підкріплюють-
ся тренінгами та наданням устаткування. Європей-
ські експерти оцінюють реальний стан речей в тій чи 
іншій сфері через аналіз, керуючись потребою зроби-
ти поліцію ближчою до простих громадян.

Ірина Саєнко, президент Кіровоградської регіо-
нальної торгово-промислової палати, відкрила круглий 
стіл та привітала присутніх. Зокрема, вона наголосила 
на тому, що КРТПП є виразником інтересів бізнесу 
в регіоні, тому зацікавлена у створенні максимально 
сприятливих умов для розвитку підприємництва, інвес-
тиційної привабливості регіону, ефективного захисту 
законних прав та інтересів підприємців.

Участь у круглому столі взяли:
— голова Кіровоградської обласної ради Олек-

сандр Чорноіваненко;
— заступник голови Кіровоградської обласної дер-

жавної адміністрації Світлана Лобанова;
— начальник Головного управління національної 

поліції у Кіровоградській області Роман Козьяков;
— старший радник КМЄС з питань прокуратури 

Гедимінас Бучунас;
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— представник Ради бізнес-омбудсмена Олексій 
Співак.

У залі були присутні власники малого і середнього 
бізнесу, представники регіональних та місцевих органів 
влади, громадських організацій, поліції, прокуратури.

Ефективна співпраця між правоохоронними орга-
нами, місцевою владою та підприємцями має вирішаль-
не значення для сталого розвитку бізнесу і залучення 
інвестицій ззовні. Експерти КМЄС розповіли про 
деякі поширені практики, що застосовуються в кра-
їнах ЄС для забезпечення прозорості ведення бізне-
су. Гедимінас Бучунас зазначив, що однією з перепон 
для успішного ведення бізнесу в Україні є невиконан-
ня судових рішень.

Представники Ради бізнес-омбудсмена представи-
ли своє бачення шляхів покращення ділового клімату 
в Україні. Учасники від Кіровоградської регіональної 
торгово-промислової палати підкреслили необхід-
ність забезпечення прав юридичних осіб у контексті 
прозорого ведення бізнесу.

Роман Козьяков наголосив на тому, що пробле-
ми захисту законних прав та інтересів бізнесу найе-
фективніше вирішуються у співпраці з владою та 
підприємцями.

Під час круглого столу присутні дискутували щодо 
проблемних питань ведення бізнесу:

— процесуальні зловживання під час досудових 
розслідувань щодо ведення бізнесу;

— багато безпідставних перевірок МСБ;
— прийняття законів без узгодження з представ-

никами бізнесових кіл;
— високий податковий тиск та суперечливі зако-

ни, які змушують працювати «в тіні».
Також обговорювалася ефективність захисту прав 

малого та середнього бізнесу. Олексій Співак повідо-
мив, що останній системний звіт, який готує Рада біз-
нес-омбудсмена, буде присвячений саме МСБ. Також 
він зазначив, що, незважаючи на те, що у Ради біз-
нес-омбудсмена немає регіональних представників, 
Рада швидко реагує на скарги, а інспектори Ради біз-
нес-омбудсмена можуть за необхідності виїжджати 
в регіони для вивчення проблемних питань бізнесу.

На завершення Гедимінас Бучунас подякував усім 
присутнім за плідну дискусію і повідомив, що питання 
та пропозиції будуть узагальнені та передані на роз-
гляд до Верховної Ради України.

Ірина Саєнко наголосила на тому, що нині триває 
внесення змін до законів, і наше завдання об’єднува-
тися та брати активну участь у процесах законотво-
рення задля досягнення спільної мети — створення 
комфортних умов для розвитку та процвітання бізнесу.

Прес-служба КРТПП
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НОВІ ПРІОРИТЕТИ ТА 
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БІЗНЕСУ

«Експорт — це коли ти представляєш не тільки свою продукцію, але й відкриваєш Україну 
для інших», — Геннадій Чижиков.

Які нові пріоритети і можливості готує уряд Укра-
їни для бізнесу? На ці та інші питання шукали від-
повідь 7 листопада 2019 р. у Торгово-промисловій 
палаті України під час зустрічі із заступником Міні-
стра розвитку економіки, торгівлі та сільського госпо-
дарства України — Торговим представником України 
Тарасом Качкою.

Під час розмови обговорювався актуальний стан, 
основні проблеми і перспективи торговельно-еконо-
мічної та інвестиційної співпраці України.

Відкриваючи захід, президент ТПП України Ген-
надій Чижиков розповів про основні проекти та пла-
ни Палати.

Важливі завдання, які стоять перед вітчизняним 
бізнесом:

— відкриття для українських компаній нових мож-
ливостей в експорті до ЄС;

— впровадження механізмів торговельного фінан-
сування та кредитування;

— вдосконалення Експортної стратегії України;
— забезпечення захисту інтересів українських 

підприємств при укладанні угод про зони вільної тор-
гівлі з іншими країнами.

«Експорт — це коли ти представляєш не тільки 
свою продукцію, але й відкриваєш Україну для інших. 
Експорт — це можливості. Ми в ТПП України пра-
цюємо над просуванням інтересів українського бізне-
су на зовнішні ринки. Визначальну увагу приділяємо 
розвитку експорту вітчизняних товарів і послуг як 
ключа до нових можливостей національної еконо-
міки. Обсяг експорту товарів за 9 місяців 2019 року 
вже збільшився порівняно з аналогічним періодом 
минулого року на 6,9%. Здавалося б, цифра невелика: 
у грошовому еквіваленті це плюс 2,1 мільярда доларів 
США. Проте, впевнений, ми маємо не тільки надавати 
якісні послуги нашим підприємствам і разом із ними 
проходити шлях до нових країн, але і формувати пере-
лік актуальних питань бізнесу. Саме тому ми постій-
но проводимо комунікацію з бізнесом як напряму, так 
і через регіональні палати», — сказав президент ТПП 
України Геннадій Чижиков.

Разом із колегами з регіонів ТПП України формує 
пропозиції щодо вдосконалення Експортної стратегії 
України, а також прийняла рішення про заснування 
робочої групи з питань створення зони вільної тор-
гівлі з Туреччиною.
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За словами Тараса Качки, свою місію на посаді він 
бачить у поліпшенні умов доступу української продук-
ції на зовнішні ринки, збільшенні експорту товарів із 
доданою вартістю, інтеграції українських виробників 
у глобальні виробничі ланцюги.

Відповідаючи на запитання бізнес-спільноти, Тарас 
Качка повідомив, що його стратегія — збільшувати 
експорт номінально та покращувати його якість.

«Український бізнес дуже конкурентоспроможний. 
Це лякає багато іноземних держав. Нині ми в пошу-
ку свого місця у внутрішньому ринку ЄС. Реалізація 
реформ неможлива без взаємного визнання. Технічне 
регулювання — рушій виробничої кооперації. Інте-
грація митниць і Угода АСАА перетворить Україну на 
привабливе місце для фабрик і заводів. Торгово-про-
мислова палата — гольфстрім економічної діяльно-
сті, а Міністерство економіки — координуюча сила. 
Працюючи в синергії, ми точно досягнемо успіху», — 
сказав заступник міністра Тарас Качка.

Заспокоюючи аграрний бізнес, який переймається 
через приєднання галузі до Міністерства економіки, 
Тарас Качка запевнив, що нинішній склад Міністер-
ства є найбільш проаграрним в історії України, адже 
5 із 8 заступників міністра економіки займаються 
аграрними питаннями на профільній основі. За його 
словами, на сьогодні єдиний спосіб захистити фер-
мера — запровадження ринку землі, що допоможе 
у вирішенні низки актуальних проблем.

Тарас Качка також повідомив, що перемовини щодо 
ЗВТ Україна-Туреччина зайшли у глухий кут і потре-
бують креативного підходу до ведення та порядку 
денного. Також заступник міністра назвав ТОП-3 діа-
логів листопада, на які Міністерство робить ставку. 
Це вже колишня Українсько-Американська рада з тор-
гівлі і інвестицій та майбутні Комітет Асоціації Укра-
їна-ЄС, аграрна і торговельна комісії Україна-Китай.

Нагадаємо, Торгово-промислова палата України є 
платформою для формування бізнес-зв’язків і комуніка-
цій між національним та зарубіжним бізнесом і владою. 
Місія Торгово-промислової палати України — ство-
рення та підтримка сприятливого середовища для 
ведення бізнесу в Україні і посилення міжнародної 
ділової співпраці «Україна-Світ». Мета — розвину-
тий і сильний вітчизняний бізнес.

За матеріалами сайту ТПП України
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ВИХІД УКРАЇНСЬКОГО МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО 
БІЗНЕСУ НА КАНАДСЬКИЙ РИНОК

Канадсько-український проект підтримки торгів-
лі та інвестицій CUTIS — це 5-річна (2016–2021рр.) 
ініціатива уряду Канади, спрямована на нарощування 
експорту з України до Канади та інвестицій з Канади 
до України.

Якщо ще 5–10 років про вихід на канадський ринок 
говорив в основному великий бізнес, то зараз все біль-
ше вітчизняних малих та середніх підприємств хочуть 
спробувати свої сили в Канаді.

Зростанню показників експорту сприяє, зокрема, 
впровадження угоди про вільну торгівлю між Канадою 
та Україною (Canada-Ukraine Free Trade Agreement, 
CUFTA), яка відкрила вітчизняним компаніям додат-
кові можливості для експорту на перспективний канад-
ський ринок. Угода, яка вступила в силу 1 серпня 2017 

року, зокрема, передбачає відміну ввізних мит на 98% 
українських товарів.

Нині CUTIS реалізовує першу хвилю програми 
підтримки експорту до Канади U CAN EXPORT у п’я-
ти пріоритетних секторах: виробництво одягу, взут-
тя, меблів, кондитерських виробів, а також ІТ-сектор. 
В фокусі проекту — малі та середні підприємства, які 
на думку проекту, мають хороші перспективи на рин-
ку Канади.

У Кропивницькому проект CUTIS працює вже 
другий рік. Надія Пшенична, представник Кірово-
градської регіональної торгово-промислової палати, 
пройшла навчання за програмою проекту та отримала 
кваліфікацію тренера з експорту до Канади. Підпри-
ємці Кіровоградщини можуть отримати кваліфіко-
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вану консультацію та «дорожню карту» для виходу 
на канадський ринок, а також супровід і підтримку 
експортної діяльності. Нині КРТПП працює з ТОВ 
«ФЕШН ГОЛД» (керівник Зануда І. М.) щодо роз-
робки експортної стратегії підприємства та виходу на 
ринки Канади. А також з багатьма підприємцями, які 
бажають вийти на такі платформи як Etsy та Shopify.

Проект CUTIS також спрямований на досягнен-
ня гендерної рівності у сферах, пов’язаних з торгів-
лею шляхом:

1) підтримки нової платформи SheExports Офісу 
з просування експорту, спрямованої на підвищення 
потенціалу українських жінок-підприємців на між-
народних ринках шляхом створення платформи для 
розвитку та об’єднання жінок у бізнесі;

2) дослідження проблем, які обмежують залучення 
жінок до експорту, з метою допомоги українському 
уряду та підприємцю у виробленні доказових політик 
та рішень, спрямованих на ліквідацію цих бар’єрів.

Жінки є драйверами малого та середнього бізне-
су (МСБ) в сучасному світі. За оцінками Глобального 
інституту МакКінзі розкриття повного економічного 
потенціалу жінок могло б призвести до зростання сві-
тового ВВП на $12 трильйонів доларів до 2025 року.

За матеріалами сайту ТПП України
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КОМЕРЦІЙНІ  ПРОПОЗИЦІЇ 
АНГОЛА

Компанія «Absolutamper – Comércio e Serviços, Lda.» зацікавлена 
у придбанні мінеральних добрив українського виробництва та 
в налагодженні співробітництва з українськими партнерами.

🏢 Av. 21 de Janeiro, Bairro Rocha Pinto, 
Morro Bento, Luanda, Angola

☎ +244 942 887 871 (WhatsApp)
✉ absolutamper.angola@gmail.com

ЗАМБІЯ
Компанія «NANJILILE Investment Limited» зацікавлена у закупівлі 
в Україні насіння соняшнику для дроблення та виробництва олії.

🏢 25 Muambula Road, Lusaka, Zambia
☎ +260 955 76 12 80
✉ moremich99@gmail.com 

КИРГИЗІЯ
Киргизька компанія ТОВ «Бай Елім Компані», один 
з найбільших постачальників продуктів харчування 
в Киргизстані, має намір налагодити постачання 
української продукції на ринок Киргизстану.

ТПП Киргизстану:
☎ +996 312 61 38 72
🌐 www.baielim.kg
✉ info@cci.kg  

УЗБЕКИСТАН
26 компаній з Республіки Узбекистан, що займаються 
сільськогосподарською продукцією, зацікавлені в 
налагодженні постачання власної продукції в Україну.

ТПП Узбекистану, Шукуриллахонов Борийхон:
🏢 м.Бухара, вул.Промислова, 5
☎ +99878150 60 06 
✉ Sh.boriykhon@chamber.uz

ТУРЕЧЧИНА
Турецька компанія «Gunes Metalurji Ve Kimya Tic Ltd 
Sti» спеціалізується на експортно-імпортних операціях 
із нафтохімічними та металургійними товарами.
Компанія зацікавлена у розширенні ринків збуту, 
зокрема, у постачанні до України полімерних 
матеріалів іранського виробництва.

Посольство України в Ісламській Республіці Іран:
☎ +9821 227 22 658
✉ emb_ir@mfa.gov.ua   

КАНАДА
Компанія «EXCELSA GROUPE INC.» (м. Квебек, Канада), 
зацікавлена у встановленні ділових контактів з 
українськими виробниками продуктів харчування.

🏢 3650 boul. Matte suite A21 Brossard Quebec, Canada
☎ +514 360 52 88
✉ elbakaye@excelsa.ca
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АГРАРІЇ КІРОВОГРАДЩИНИ ВИВЧАЛИ 
ДОСВІД ФРАНЦУЗЬКИХ КОЛЕГ

Франція є найбільшим виробником сільськогосподарської продукції в Західній Європі та 
одним з найбільших її експортерів у світі. Передумовою цього стали сприятливі природні 
умови, а також великі площі придатних для використання земель. Загальний високий 
рівень розвитку країни також позитивно позначився на сільськогосподарському вироб-
ництві, яке належить до інтенсивних та високопродуктивних.

Впродовж 13–18 жовтня відбувся візит сільсько-
господарських виробників області за участі президента 
КРТПП Ірини Саєнко та директора департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації 
Сергія Коренюка до Франції.

Метою візиту стало вивчення досягнень в аграрній 
сфері Франції, обмін передовими здобутками у галузі 
сільськогосподарського виробництва, пошук нових 
партнерів та обговорення проектів співробітництва.

У рамках програми візиту делегація відвідала 
завод-виробник сільгосптехніки Manitou у місті Нант 
а також дві великі ферми: ферму Valérie и Thierry 
Desilles і ферму Catherine и Patrick Leffray.

Завод Manitou є відомим у всьому світі, на ньому 
виробляються переважно навантажувачі. Завод у Нанті 
займає територію 42 гектари, використовує замкнутий 
цикл виробництва, має абсолютно автоматизований 
склад запчастин, номенклатура якого налічує близько 

70 тисяч найменувань. Завод відзначається високою 
культурою виробництва. Кожна машина прохо-
дить через багаторівневу систему контролю якості 
продукції.

Під час зустрічі із засновником та головою прав-
ління заводу Марселем Бро обговорювалися напрямки 
та перспективи співпраці.

У  сільському господарстві Франції працює 
1,2 млн. чол., середній розмір ферм становить 28 га. 
Переважають малі та дрібні господарства — до 20 га. 
В умовах посилення конкуренції з боку інших країн 
ЄС та країн, що розвиваються, все більшого значення 
набувають великі господарства, яким надається під-
тримка держави.

Ферма Valérie и Thierry Desilles має 160 га пасовищ 
та ланів, де вирощуються злакові культури, а також 
утримується 120 дійних корів голштинської породи. 
Для видоювання корів використовуються два доїльних 
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роботи. На фермі також розводяться кури породи 
Janzé.

Фермі Catherine и Patrick Leffray належить 147 га 
злакових культур. На фермі утримується 85 дійних 
корів голштинської породи. Також ферма спеціалізу-
ється на вирощуванні індиків.

Пані Leffray є членом правління AGRIAL, одного 
з найбільших та найважливіших кооперативів Франції.

Під час візитів на ферми наша делегація вивчала 
переваги корів голштинської породи та особливості 
їх вирощування і утримання, також особливості роз-
ведення курей породи Janzé та індиків.

У Франції сільськогосподарські кооперативи набули 
широкого поширення. Малі товаровиробники не 
в змозі самостійно придбати та обслуговувати висо-
копродуктивну сучасну сільськогосподарську техніку. 

Цю проблему було ефективно розв’язано шляхом утво-
рення кооперативів CUMA (кооператив зі спільного 
використання сільськогосподарської техніки). Вони 
об’єднують фермерів для спільного використання 
засобів праці, для розширення агробізнесу, поліп-
шення якості та результатів господарської діяльності. 
Кооператив зі спільного використання техніки працює 
тільки зі своїми членами, підпорядкований особливим 
законам і правилам.

Перевагами CUMA є: приріст продуктивності при 
використанні надійних сучасних технічних засобів 
за нижчою вартістю; поліпшення умов праці; краща 
якість кінцевого продукту при використанні продук-
тивніших технічних засобів; сприяння диверсифікації.

Прес-служба КРТПП
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ДРУГИЙ ФОРУМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 
ТА РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

У Житомирі впродовж 3-4 жовтня 2019 року відбувся Другий форум регіонів України та 
Республіки Білорусь, участь в якому взяли президенти обох держав — Володимир Зеленський 
та Олександр Лукашенко.

Головна мета Другого форуму  регіонів - подальший 
розвиток відносин між двома країнами, налагодження 
та зміцнення прямих зв’язків на рівні областей, міст 
та суб’єктів господарювання.

Бізнес-делегацію Кіровоградщини очолювала 
президент Кіровоградської регіональної торгово-про-
мислової палати Ірина Саєнко. 

У складі бізнес-делегації: 
Олександр Гавриленко, в.о. директора установи 

«Агенція регіонального розвитку Кіровоградської 
області»;

Тетяна Головченко, експерт-проєктний мене-
джер установи «Агенція регіонального розвитку 
Кіровоградської області»;

Руслан Згривець, генеральний директор ТОВ 
«Агрофірма «Відродження»;

Вадим Маєвський, директор ПП «ВК Технополь»;
Петро Петрушевський, голова правління Спілки 

споживчих товариств Кіровоградської області.

Зранку у Житомирі на пішохідній вулиці 
Михайлівській розгорнувся ярмарок продукції та виро-
бів декоративно-ужиткового мистецтва України. У 
ньому від Кіровоградщини взяли участь:

Валентина Добровольська, майстер килимарства;
Сергій Марущак, майстер різьблення виробів з 

дерева; 
Микола Світайло, майстер гончарства;
Лариса Зоріна, майстер вишивки, заслужений май-

стер народної творчості;
Дмитро Кудря – майстер різьблення.
Форум став унікальним ефективним діалоговим 

майданчиком.  Завдяки заходу розширюється еконо-
мічна взаємодія на рівні регіонів та поглиблюється 
змістовність контактів. Білорусь є важливим еконо-
мічним партнером України. Між нашими країнами 
налагоджені торгівля та коопераційні зв’язки в різ-
них галузях, розвивається співпраця у промисловості, 
сільському господарстві, транспортно-логістичній 
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сфері. За останні три роки товарообіг між країнами 
зріс у цілому в півтора рази, у 2018 році він становив 
$5,5 млрд. 

Під час Другого форуму були підписані 2 
міжурядові угоди та 15 угод про міжрегіональне спів-
робітництво. За попередніми оцінками, загальна сума 
договорів, укладених на рівні суб’єктів господарю-
вання, складає понад 500 млн дол. США.

Другий Форум регіонів України та Республіки 
Білорусь став важливою двосторонньою подією та 
засвідчив наявність резервів для подальшого роз-
витку добросусідських відносин між Україною та 
Республікою Білорусь в економічній, політичній та 
культурно-гуманітарній сферах співробітництва.

Прес-служба КРТПП
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ФОРУМ З ПИТАНЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ

Ринок землі в Україні фактично діє, але у тіньовій формі. Існує багато способів обійти 
мораторій на продаж сільгоспугідь: довгострокова оренда, емфітевзис, фіктивний запо-
віт, застава, доручення, зміна цільового призначення ділянки, судове відчуження через 
борги та ще багато варіантів. Від тіньового ринку втрачають селяни, втрачає держава, 
втрачають легальні інвестори.

10 жовтня в Кіровоградській регіональній тор-
гово-промисловій палаті відбувся земельний форум 
з впровадження ринку землі.

У форумі взяли участь заступник Міністра розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України 
Тарас Висоцький та Уповноважений Президента 
України із земельних питань Роман Лещенко, заступник 
голови облдержадміністрації Сергій Осінський, т. в. о. 
голови Кіровоградської обласної державної адміні-
страції Світлана Лобанова, президент Кіровоградської 
регіональної торгово-промислової палати Ірина 
Саєнко.

В обговоренні взяли участь представники Головного 
управління Держгеокадастру в області, керівники рай-
держадміністрацій, депутати районних та обласних 
рад, голови сільських рад, власники земельних паїв, 
представники аграрної спільноти.

На початку форуму Сергій Осінський зазначив, що 
у Верховній Раді України зареєстровано низку законо-
проєктів, що передбачають процедуру продажу землі. 
Він підкреслив, що це важливе питання для всієї кра-
їни, тому потрібно враховувати інтереси всіх, особливо 
власників земельних паїв.

Це питання для Кіровоградщини надзвичайно акту-
альне, оскільки область аграрна і 30% усієї виробленої 
продукції наш регіон отримує саме із земель сільсько-
господарського призначення.

Тарас Висоцький повідомив, що в державі буде 
проведено 18 земельних форумів, які охоплять пред-
ставників усіх областей. Оскільки єдиної думки 
в суспільстві щодо впровадження реформи немає, під 
час таких дискусій необхідно узгодити спільну пози-
цію щодо впровадження ринку землі. Відповідно до 
законопроєктів, обіг земель в Україні має стартувати 
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з 1 жовтня 2020 року, проте якщо усі підготовчі про-
цедури не буде проведено, початок реформи буде 
відтерміновано. За словами заступника Міністра, 
головним на підготовчому етапі є зведення до нуля 
можливості маніпуляцій і корупції.

Окрім ключових моментів щодо обігу земель, 
Тарас Висоцький звернув увагу і на питання кон-
центрації земель агрокомпаніями, реєстрації ціни на 
землю, придбання паїв у розстрочку, вартості креди-
тів. Посадовець наголосив, що незмінною залишиться 
норма стосовно заборони будь-яких інвестицій і капі-
таловкладень від країни-агресора.

Роман Лещенко поінформував учасників про 
особливу важливість запобігання рейдерству при впро-
вадженні ринку землі. Посадовець, зокрема, наголосив, 
що основна ідея земельної реформи полягає у виве-
денні вже існуючого ринку землі із тіні, тому нині 

необхідно провести аудит та вивести Держгеокадастр 
із розпорядників землями, залишивши за його під-
розділами лише сервісну функцію. Розпорядниками 
нерозподілених земель мають стати громади.

На форумі також було розглянуто питання дере-
гуляції землеустрою, запровадження електронних 
земельних торгів. Діалог було продовжено у форматі 
«питання — відповідь», під час якого представники 
аграрної спільноти отримали коментарі від експертів 
урядового законопроекту щодо обігу земель сільсько-
господарського призначення.

Прес-служба КРТПП
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V МІСЬКИЙ БІЗНЕС-ТУРНІР «СТРАТЕГІЯ 
ФІРМИ. КРОПИВНИЦЬКИЙ-2019»

20 листопада 2019 року відбулося урочисте відкриття V міського бізнес-турніру «Стратегія 
фірми Кропивницький-2019».

У відкритті взяла участь Ірина Саєнко, президент 
Кіровоградської регіональної торгово-промислової 
палати, ініціаторка та постійна меценатка турніру.

Стратегія фірми — це турнір, створений з вико-
ристанням бізнес — симулятору ViAL+, для усунення 
протиріччя між змістом навчання в економічних 
ВНЗ та реальними вимогами ринку праці. Розроб-
ники ViAL+ — Компанія інтелектуальних технологій 
(КІНТ) заснована у 2011 р. для розробки інновацій 
у сфері економічної освіти.

Турніри «Стратегія фірми» проводяться на локаль-
ному рівні в кількох містах (Київ, Кропивницький, 
Львів), одночасно з ними проводиться всеукраїнський 
Турнір.

Участь в турніри беруть школярі старших класів, 
студенти та викладачі вищих навчальних закладів, 
а також реальні підприємці. 

Традиційно в фінальній стадії міського турніру до 
складу учасників турніру долучаються й представники 
Кіровоградської РТПП.

19 грудня в актовій залі Кіровоградської РТПП 
відбулося нагородження фіналістів V Міського 
бізнес-турніру «Стратегія фірми. Кропивниць-
кий-2019». В цьогорічному міському Турнірі взяло 
участь більше 600 учасників. Всього ж за п’ять років 
участь взяло понад 2 000 учасників.

Міський щорічний турнір проходить за незмін-
ної підтримки Управління освіти міської ради міста 
Кропивницького, Кіровоградської регіональної торго-
во-промислової палати та підприємств-членів палати: 
Економіко-технологічного інституту імені Роберта 
Ельворті, Регіонального відділення ПАТ АБ «Півден-
ний», швейного виробництва «Мрія Є», ТДВ «Інтер-
ресурси».

Організаційний комітет Турніру цього року 
зібрався у складі:

Олег Хмуренко — віцепрезидент Кіровоградської 
РТПП;

Лариса Костенко — начальник управління освіти 
міської ради м. Кропивницького;
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Віталій Паздрій — генеральний директор КІНТ, 
доцент кафедри стратегії бізнесу Київського націо-
нального економічного університету ім. Вадима Геть-
мана, координатор Турніру;

Ігор Василенко — проректор економічного факуль-
тету Економіко-технологічного інституту ім. Роберта 
Ельворті;

Олександр Тертиця — доцент економічного факуль-
тету Економіко-технологічного інституту ім. Роберта 
Ельворті;

Алла Гайдерова — начальник регіонального відді-
лення ПАТ АБ «Південний» у м. Кропивницькому;

Наталія Кирєєва — заступник начальника регі-
онального відділення ПАТ АБ «Південний» у м. 
Кропивницькому;

Інна Чижик — директор швейного виробництва 
«Мрія Є»;

Оксана Бондаренко — фінансовий директор ТДВ 
«Інтерресурси».

Організаційним комітетом були нагороджені 
грамотами фіналісти Турніру у категоріях Учнівська 
Ліга, Студентська Ліга, Ліга наставників, Ліга закладів 
освіти та Ліга «Акул бізнесу», які отримали грамоти 
та солодкі подарунки.

Друга частина заходу була присвячена традицій-
ному конкурсу реклами. Він розділений на дві кате-
горії:

— Конкурс «Імпреза» для учнів 5–7-х класів — 
виконання робіт формату А2 на тему професій і можли-
востей роботи в м. Кропивницькому;

— Конкурс «Рекламні ролики» для учнів 8–11-х 
класів — зйомки відеороликів на тему «Кропивниць-
кий — місто можливостей».

Переможцями в конкурсі «Рекламні ролики» стали 
представники НВО № 16 (1-е місце), НВО № 32 (2-е 
місце) та КЗ Науковий ліцей (3-є місце).

Організаційний комітет висловив свою подяку 
Президенту Кіровоградської РТПП Саєнко І. А. за 
організацію та спонсорську допомогу в проведенні 
Турніру, вручивши почесну грамоту представнику 
Палати, віцепрезиденту Олегу Хмуренку.

Всі учасники та фіналісти цьогорічного Турніру 
з нетерпінням очікують на участь в наступному, 
VI Міському бізнес-турнірі «Стратегія фірми. Кропив-
ницький — 2020».

Прес-служба КРТПП
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НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ
ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

19 вересня 2019 року Верховна Рада України при-
йняла Закон України № 114 «Про внесення змін до 
Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких 
інших законодавчих актів України щодо вдоскона-
лення публічних закупівель», яким затверджено нову 
редакцію Закону України від 25.12.2015 р. № 922 «Про 
публічні закупівлі». Закон № 114 набув чинності 
20 жовтня 2019 р. та вводиться в дію 19 квітня 2020 
р., за винятком розділу VI, який діятиме з 19 жовтня 
2020 р.

У зв’язку з цим набуло надзвичайної актуальності 
питання навчання та підвищення кваліфікації спеціа-
лістів з питань публічних закупівель. Набагато частіше 
стають переможцями ті учасники, які добре орієнту-
ються у принципах роботи ProZorro. Кіровоградська 
регіональна торгово-промислова палата впродовж 
27–28 листопада та 12–13 грудня провела два семі-
нари для спеціалістів, які беруть участь у публічних 
закупівлях.

Програма семінарів передбачала ознайомлення 
слухачів із новаціями закону. Зокрема, слухачі вивчали 
нову процедуру — спрощену закупівлю, яка застосо-
вується для закупівель бюджетом:

50–200 тис. грн для товарів чи послуг;
50 тис грн — 1.5 млн. грн для робіт.

Також детально розглядалися зміни в оскаржен-
нях закупівель.

Слухачі навчалися усувати недоліки тендерної 
документації, на що відводиться 24 години з моменту 
оприлюднення замовником протоколу.

Також учасники семінару з’ясовували:
функції тендерного комітету, уповноваженої особи;
визначення предмету закупівлі;
використання класифікаторів;
мультилотові закупівлі;
визначення порогів при застосуванні електронної 

системи;
планування закупівель в електронній системі;
нецінові критерії;
забезпечення пропозицій;
процедуру «Конкурентний діалог»;
зміни в закупівлі електроенергії;
контроль та відповідальність у сфері державних 

закупівель та багато іншої корисної інформації.
Зміни в законодавстві про публічні закупівлі 

спрямовані на поетапну гармонізацію вітчизняної 
законодавчої бази з питань закупівель зі стандартами 
Європейського Союзу та на коригування законодав-
ства з точки зору практики, яка вже встановилася.

Прес-служба КРТПП
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РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО 
БІЗНЕСУ КІРОВОГРАДЩИНИ

Світовий досвід свідчить, що ефективність функціонування економіки залежить від 
оптимального розвитку малого, середнього та великого бізнесу, який є основою соці-
ально-економічного розвитку.

За даними Мінекономрозвитку, серед усіх під-
приємств України малий та середній бізнес складає 
99,8%, там працює 79% населення. Український МСБ 
дає 15% ВВП. Нині формується потужний прошарок 
українських виробників, які пропонують якісні това-
ри і послуги та можуть конкурувати на міжнародних 
ринках. Очевидно, що вибудовування бізнесу з нуля — 
складний процес.

На жаль, в Україні крім позитивних чинників, що 
сприяють розвитку малого підприємництва, є й не-
гативні: труднощі з придбанням необхідного облад-
нання, недостатній розвиток ринку збуту продукції, 
незахищеність працівників цих підприємств тощо. 
Ключовим є недостатність фінансових ресурсів.

22 жовтня 2019 року у Центрі інформаційної під-
тримки бізнесу м. Кропивницький, створеному на 
базі Кіровоградської торгово-промислової палати за 
підтримки ЄБРР, відбулася координаційна зустріч зі 
стейкхолдерами, у якій взяли участь:

виконавчий директор обласного відділення укра-
їнського союзу промисловців і підприємців Сергій 
Бедзай;

голова Спілки підприємців малого та середньо-
го підприємництва Кіровоградської області Олена 
Надутенко;

начальник відділу державної регуляторної політики 
та розвитку підприємництва департаменту економіч-
ного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Тетяна 
Ткаченко;

директор «Агенції регіонального розвитку Кіро-
воградської області» Олександр Гавриленко;

експерт-проектний менеджер установи «Агенція 
регіонального розвитку Кіровоградської області», 
розробник авторського курсу для МСБ Тетяна Го-
ловченко;

голова громадської організації «Суб’єктів зовніш-
ньоекономічної діяльності в Кіровоградській області» 
Дмитро Швець;
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керівник Кіровоградського регіонального контак-
тного пункту європейської програми HORIZON2020 
Тетяна Котенко;

Секретар обласної ради підприємців, директор 
ТОВ швейне виробництво «Мрія Є» Інна Чижик;

завідувач кафедри прикладної механіки та інформа-
ційних технологій Економіко-технологічного інститут 
імені Роберта Ельворті, канд. техн. наук Олександр 
Пузирьов;

головний спеціаліст Департаменту з питань еко-
номічного розвитку, торгівлі та інвестицій міської 
ради міста Кропивницького Антоніна Малиновська.

Головна мета зібрання — обговорення напрямків 
співпраці та можливостей синергії зусиль для гармо-
нізації діяльності стейкхолдерів у напрямку розвитку 
малого та середнього бізнесу в регіоні.

Модератор зустрічі — керівник Центру інформа-
ційної підтримки бізнесу Надія Пшенична.

Відкрив зустріч та привітав учасників віцепре-
зидент Кіровоградської регіональної торгово-про-
мислової палати Олег Хмуренко. Про роботу ЦІПБ 
та про плани на 2020 рік присутнім розповіла Надія 
Пшенична.

На сьогоднішньому етапі розвитку економіки 
важливе значення в економіці нашого регіону та 
всієї Україні відіграє малий бізнес. Саме він сприяє 
швидкій структурній перебудові економіки, насичує 
ринок товарами та послугами, створює робочі місця, 
оперативно відгукується на потреби суспільства. 
Однак нині розвиток малого і середнього підприєм-
ництва гальмується через ряд проблем. Одна з най-
болючіших — стрімкі зміни в законодавстві, які не 
узгоджуються з потребами суспільства і приймають-
ся без широкого громадського обговорення. Олена 
Надутенко впевнена: «Без громадського аудиту та 
широкого обговорення не повинен прийматися жоден 
закон». На думку присутніх, саме такі зміни в зако-
нодавстві — одна з причин тривалої глибокої кризи, 
в якій перебуває малий та середній бізнес.

На зустрічі також обговорювалася недостатня 
підтримка малого бізнесу з боку держави. Однак, як 
зазначив Олександр Бондаренко, в області діє ряд про-
грам підтримки МСБ, зокрема, регіональна програма 
розвитку малого та середнього підприємництва на 
2019–2021. Відповідно до рішення обласної ради від 
11 грудня 2018 року № 598 «Про обласний бюджет 
на 2019 рік» на підтримку підприємництва в облас-
ному бюджеті передбачені кошти у сумі 1 млн. грн., 
у місцевих бюджетах — майже 1,6 млн. грн. Проте 
у цьому році підприємці не звертались за фінансовою 
допомогою на реалізацію бізнес–проектів та за част-
ковою компенсацію відсотків за кредитами.

Тетяна Ткаченко розповіла, що з метою підтрим-
ки розвитку МСБ було створено інтернет-ресурс 
«Кіровоградщина бізнесова», який інформує про 
функціонування Регіонального фонду підтримки 
підприємництва в Кіровоградській області, створе-
ного на виконання Закону України «Про розвиток та 
державну підтримку малого і середнього підприєм-
ництва в Україні». Фонд надає фінансову допомогу 
на зворотній або безповоротній основі. Фінансова 
допомога на зворотній основі — це безвідсоткові 
прямі інвестиції суб’єктами малого підприємництва 
у безготівковій формі на впровадження бізнес-про-
ектів. Фінансова допомога на зворотній основі на-
дається терміном до 3-х років, за умови цільового 
використання коштів та обов’язкового оформлення 
договорів гарантії повернення коштів. Фінансова 
допомога на безповоротній основі надається на повну 
або часткову компенсацію відсотків за кредитами, 
отриманими суб’єктами МСБ у банківських устано-
вах для впровадження бізнес-проектів, фінансування 
інших заходів обласної програми розвитку малого та 
середнього підприємництва:

проведення експертизи проектів (у разі необхід-
ності);

проведення підготовки кадрів для малого і серед-
нього бізнесу;
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фінансування заходів з підтримки підприємни-
цтва — проведення семінарів, нарад, виставок та інших 
організаційних заходів;

патентування інтелектуальної власності суб’єктів 
МСБ, проведення сертифікації нових видів продукції;

фінансування інших заходів з підтримки підпри-
ємництва, не заборонених чинним законодавством, 
за окремим рішенням Наглядової ради Фонду.

Однак, незважаючи на широку інформаційну кам-
панію, як зазначали Тетяна Ткаченко та Антоніна 
Малиновська, підприємці майже не звертаються за 
допомогою. Причин декілька: підприємці побоюються 
перевірок використання коштів за цими програма-
ми, здебільшого потребують оборотних коштів, а не 
купівлі засобів виробництва та вважають за краще 
вирішувати свої проблеми самі, навіть в збиток влас-
ному бізнесу.

Уже на наступний рік готується проект програми 
підтримки стартапів та інформаційний сайт — банк 
бізнес-планів, які можна реалізувати в умовах нашої 
області.

Ще одна проблема, від якої потерпає МСБ, — висо-
кий податковий тиск, який спонукає малий бізнес іти 
до тіньової економіки. Ці проблеми можна вирішувати 
лише за умови співпраці бізнесу і влади. Тому бізнес 
повинен об’єднуватися для плідного діалогу, а влада — 
враховувати потреби МСБ та підтримувати його.

Сергій Бедзай наголошував на тому, що підприємці 
нашого регіону, на відміну від МСБ у промислово 
розвинених областях, пасивні, зазвичай не вірять 
у результативний діалог з владою і не поспішають 
об’єднуватися для захисту своїх прав. Одна з при-

чин — бюрократичні складнощі у вирішенні багатьох 
питань.

Ще одна загрозлива проблема нашої області — де-
фіцит кадрів, який чимдалі зростає. Один із шляхів ви-
рішення — навчання студентів за дуальною системою 
освіти, яку запроваджено в Економіко-технологічно-
му інституті імені Роберта Ельворті. Про переваги 
системи розповів Олександр Пузирьов. Також він 
зазначив, що такий підхід дає молоді повне розуміння 
своєї професії і можливість за потреби змінити свій 
фах ще у перші роки навчання. Інна Чижик зауважила, 
що за дуальною системою навчання — майбутнє, адже 
молодь, яка навчається за традиційною схемою про-
фесійного навчання, виявляється зовсім не готовою 
до реальної роботи на виробництві.

Ще одним із шляхів вирішення проблеми кадро-
вого голоду є навчання спеціалістів на замовлення. 
Однак тут теж є ризики, коли спеціаліст, навчений 
за кошти підприємця, може стати його конкурентом. 
Для уникнення такого конфлікту необхідні відповідні 
зміни до трудового кодексу.

Ще одна з умов для пожвавлення розвитку малого 
та середнього бізнесу та створення нових робочих 
місць — організація навчання для МСБ у вигляді тре-
нінгів, семінарів, бізнес-шкіл, професійних курсів 
служби зайнятості. Тетяна Головченко наголошувала 
на тому, що таке навчання мають проводити високо-
класні фахівці. А широка інформаційна кампанія про 
такі заходи — одна з найважливіших складових успіху.

Як зазначила Тетяна Котенко, проблеми, які обго-
ворювалися на зустрічі, є спільними для всієї країни 
і тривалими в часі. Їх можна вирішити лише докла-
даючи спільних зусиль. Проблема МСБ у нашому 
регіоні — зневіра у допомозі від держави.

Олег Хмуренко та Надія Пшенична підсумували 
результати дискусії. Нині існує багато проблем, які 
стримують розвиток малого і середнього бізнесу. Ви-
рішувати ці проблеми можна, лише об’єднавши спільні 
зусилля МСБ у діалозі з владою. Це дає можливість 
істотно впливати на процеси структурної перебу-
дови в економічній системі країни, робити вагомий 
внесок у зростання загального обсягу роздрібного 
товарообороту, створювати сприятливі умови для 
розвитку чесної конкуренції в підприємницькій ді-
яльності, забезпечувати сильні та дієві мотиваційні 
механізми, які б сприяли інноваційним процесам та 
високоефективній праці в малому підприємництві 
в області.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
БДЖІЛЬНИЦТВА КІРОВОГРАДЩИНИ

Бджільництво є базою та джерелом сталого розвитку для рослинництва, фармацевтич-
ної, харчової та інших галузей. До недавнього часу Україна входила в трійку найбільших 
експортерів меду та у 2018 році втратила цей статус. Головною причиною цього стало 
отруєння бджіл засобами захисту рослин, що нині є однією з основних проблем галузі.

31 жовтня 2019 року в Кіровоградській регіональ-
ній торгово-промисловій палаті відбулася конференція 
«Перспективи розвитку бджільництва в Кіровоград-
ській області» в рамках Європейського Тижня Під-
приємництва.

Організатори конференції: Центр інформаційної 
підтримки бізнесу м. Кропивницький, створений на 
базі Кіровоградської регіональної торгово-промис-
лової палати в рамках ініціативи ЄС EU4Business за 
підтримки ЄБРР в Україні, Кіровоградська регіональна 
торгово-промислова палата та ЄБРР: консультації для 
малого бізнесу в Україні.

Головна мета конференції — ознайомлення бджоля-
рів з новинками законодавства, програмами державної 
підтримки, досвідом формування високопродуктивних 
бджолосімей, а також захисту їх від хвороб і отруєнь, 
перспективи об’єднання бджолярів у кооперативи, оз-
найомлення з успішними кейсами реалізації продуктів 
бджільництва та розвитку зеленого туризму.

У конференції взяли участь президент Кірово-
градської регіональної торгово-промислової палати 
Ірина Саєнко, бджолярі Кіровоградщини та сусідніх 
областей.

Привітала учасників та відкрила конференцію 
керівник Центру інформаційної підтримки бізнесу 
Надія Пшенична.

Розпочалася конференція виступом Сергія Замко-
вого, почесного бджоляра, експерта з матководства, 
який розповів присутнім про виведення маток та тех-
нологію цілорічного утримання нуклеусного парка, 
а також про захист бджіл від кліща, інших шкідників 
та хвороб.

Життєздатність, сила і продуктивність сімей знач-
ною мірою залежать від маток. Основне їх призна-
чення — відкладати яйця, з яких виводяться робочі 
бджоли, трутні, матки. Чим більше яєць відкладе матка, 
тим більше в сім’ї буде робочих бджіл. При сприятли-
вих умовах високоякісна матка може відкласти 3 тис. 
яєць і більше за добу, а за сезон — 150–200 тис.

Практика світового бджільництва свідчить, що 
штучне виведення є найефективнішим способом одер-
жання бджолиних маток і поширення племінного 
матеріалу. Однак ця справа досить складна, потребує 
від пасічника спеціальних знань та умінь.

Сенчук Наталія, директор ДНЗ «Гадяцьке аграрне 
училище» Полтавської області, голова громадської 
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спілки «Обласне об’єднання «Полтавський пасічник» 
докладно зупинилася на розвитку зеленого туризму 
та бджільництва, зокрема, розповідала про садибу 
«Золота сота» Віталія та Марини Мостових, яка роз-
ташована у с. Петрівка за 25 км від Полтави. Подружжя 
Мостових розвивають садибу уже три роки. За кілька 
років вони звели у селі кілька будинків, де приймають 
туристів. Садиба Мостових — єдина на Полтавщині, де 
пропонують апітерапію (медичне використання бджо-
линих продуктів), для цього є спеціальний будиночок.

Тут можна пройти курс апітерапії і бджоложалення, 
скуштувати справжній мед і медові напої, спробува-
ти авторські та традиційні страви полтавської кухні, 
відвідати майстер-класи від господині, а також просто 
пожити у затишному природному куточку.

Пані Наталія докладно зупинилася на особливостях 
роботи племінних пасік Полтавщини. В області працює 
4 племінних господарства з розведення української 
степової породи бджіл.

Серед бджіл цієї породи відібрано та знаходяться 
в процесі закріплення ознак групи бджіл, стійких до 
основних захворювань та вароатолерантні. Україн-
ська степова бджола та її комбінації не поступаються 
європейським породам, а в окремих випадках і пере-
важають їх.

Також пані Наталія акцентувала увагу на питанні 
захисту бджіл від отруєнь. Вона радила оформити 
ветеринарний паспорт на пасіку, зареєструвати її 
в сільській раді, в письмовій формі повідомити агра-
ріям про місце знаходження пасіки. В такому випадку 
аграрії зобов’язані повідомити бджолярів про поля, 
що планується.

Також окремо пані Наталія зупинилася на засну-
ванні та реєстрації кооперативів бджолярів.

В Україні близько 90% пасік знаходиться у приват-
ній власності. Тобто, основна частка меду виробляється 
малими та середніми сільгоспвиробниками, які по-
требують особливої уваги та підтримки від держави. 
Так, у 2019 році Уряд додав напрям бджільництва до 

переліку діяльності сільськогосподарських кооперати-
вів, яким відшкодовується 70% вартості закупленого 
обладнання. Також виробники можуть скористатися 
програмою здешевлення кредитів.

Аматорський підхід у бджільництві не відповідає 
сучасним викликам, для досягнення успіху пасічникам 
необхідно розвиватися, об’єднуватися та брати курс на 
промислове бджільництво на науковій основі. А чим 
потужніший кооператив, тим більше можливостей 
у його представників.

Крім того, виступ пані Наталії був присвячений 
успішним кейсам реалізації продукції бджільництва 
на внутрішньому та європейському ринках.

Володимир Малихін, почесний пасічник України, 
власник пасіки з виробництва маточного молочка 
та трутневого гомогенаду, автор серії книг «Творче 
бджільництво», бджоляр-дослідник, лауреат Золотої 
премії Бджолярського кола докладно зупинився на 
апітерапії та особливостях використання продуктів 
бджільництва: меду, маточного молочка, перги, бджо-
линого пилку, спиртового та водного настою пропо-
лісу, гомогенату, воскової молі. Також розповідав про 
способи лікування алергічних реакцій на продукти 
бджільництва.

Під час конференції жваво обговорювалися про-
блемні питання бджолярства, зокрема, захист бджіл 
від отруєнь, хвороб та шкідників, способи виведення 
маток та утримання бджолосімей взимку, реалізація 
продукції, а також юридичні питання утримання пасік.

Насамкінець спікери відповідали на запитання 
учасників конференції.

Бджолярі ділилися власним досвідом, способами ви-
рішення проблем та труднощів, які виникають у роботі.

Підвела підсумки конференції Надія Пшенична, яка 
розповіла про перспективи та плани роботи Центру 
на 2020 рік, а також запросила присутніх до подальшої 
співпраці.

Вісім годин роботи конференції не вистачило, щоб 
обговорити всі питання з фахівцями. Таку популяр-
ність конференції надали фахові спікери, які самі на 
практиці багато років займаються бджолярством, та 
актуальність питань, що обговорювалися.

Бджолярі запропонували такі конференції прово-
дити регулярно, щоб виробники меду та іншої про-
дукції бджільництва мали постійний майданчик для 
обміну досвідом та вирішення актуальних проблем, 
а також в планах — медовий ярмарок, де можна було б 
придбати продукти бджільництва від виробника та 
популяризувати апітерапію.
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АГРОКОНФЕРЕНЦІЯ «AGRODAY 2019»

У листопаді цього року в рамках Європейського Тижня Підприємництва відбулася три-
денна агроконференція «AgroDay2019», у якій взяли участь аграрії Кіровоградської та 
Дніпропетровської областей.

Організатори «AgroDay2019»: Центр інформацій-
ної підтримки бізнесу у м. Кропивницький, заснований 
на базі Кіровоградської регіональної торгово-промис-
лової палати, Центр інформаційної підтримки бізнесу 
м. Дніпро, заснований при Дніпропетровській торго-
во-промисловій палаті за підтримки ЄБРР: консуль-
тації для малого бізнесу в Україні в рамках ініціативи 
EU4Business Європейського Союзу.

Перша частина відбувалася у м. Дніпрі впродовж 
14–15 листопада.

На заході обговорювалася інформація про механіз-
ми державної, фінансової та інституційної підтримки 
галузі; про нові посухостійкі та імунні сорти рослин; 
про препарати швидкої дії, технології точного жив-
лення та захисту рослин для оптимізації використання 
добрив і препаратів. Також в рамках конференції наша 
делегація відвідала агропромислову компанію «Маїс» 
та агрокорпорацію «Степова», які є лідерами насін-
нєвої галузі України.

До складу делегації аграріїв Кіровоградщини 
увійшли:

Олександр Козуля, ф. г. «Козуля»;
Юрій Сергатий, ТОВ «Агроскоп Інтернешнл»;

Олександр Голик, ТОВ «АгроСила ЛТД»;
Сергій Зінченко, ТОВ «Greace Agro»;
Валерій Чумак, ТОВ «Greace Agro»;
Валерій Чабаненко, ТОВ «Advanta Seeds».
Друга частина агроконференції «AgroDay2019» 

відбулася 25 листопада 2019 р. у м. Кропивницькому.
У роботі конференції взяли участь виробники сіль-

ськогосподарської продукції, землевласники, власники 
та працівники підприємств агропромислової галузі, 
фахівці, які займаються селекційною роботою та на-
сінництвом.

Надія Пшенична відкрила роботу конференції, роз-
повіла про роботу Центру інформаційної підтримки 
бізнесу та представила доповідачів конференції.

Доповідачі конференції:
Рейнауд Наутен, радник з питань сільського госпо-

дарства в посольстві Королівства Нідерландів у Києві;
Любов Максимова, заступник з науки торгового 

дому «Степова», канд. с/г наук;
Тарас Манзюк, юрист адвокатського бюро «Юрій 

Ковальчук та партнери»;
Мельник Євген, регіональний координатор проекту 

IFC «Аграрні розписки»;
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Олег Клименко, представник ТОВ «Advanta 
Seeds»;

Михайло Саницький, головний спеціаліст ТОВ 
«Інфоіндустрія», експерт ринку агрохімії;

Микола Мостіпан, завідувач кафедри загального 
землеробства КНТУ;

Анатолій Скороход, представник компанії «Біо-
Актив»;

Віталій Сімонов, директор Центру ефективних 
технологій.

Рейнауд Наутен презентував слухачам інформацію 
про розвиток сільського господарства у Нідерландах 
та про органічне сільське господарство.

Нідерланди за обсягом експорту посідають 
перше місце в ЄС і друге — у світі (після США). 
Нідерландські виробники найбільше у світі виробля-
ють цибулі, на чверть забезпечують світ помідорами 
і майже на 22% — картоплею.

Нині пріоритетною метою розвитку сільського 
господарства Нідерландів є охорона довкілля, покра-
щення умов утримання тварин, підвищення якості 
продукції та виробництво органічної продукції. Так, 
при «біологічно чистому» веденні сільського госпо-
дарства фермер майже не використовує синтетичних 
засобів захисту рослин та штучних добрив.

У галузі тваринництва Нідерланди відомі завдяки 
надійній системі забезпечення здоров’я тварин та 
ефективному контролю якості продукції.

Голландські аграрії використовують ефективні та 
екологічні системи і процеси виробництва, завдяки 
чому продуктивність сільського господарства в п’ять 
разів вища від середньоєвропейської.

Ключові напрямки співпраці України та Нідерландів 
у галузі сільського господарства: розвиток сімейних 
ферм (тваринництво та картоплярство), гармонізація 

українського законодавства у галузях ветеринарії та 
фітосанітарії, науково-освітній напрямок та розвиток 
харчової промисловості.

Тарас Манзюк розкривав актуальне питання, яке 
хвилює всіх аграріїв України: «Ринок землі: поточний 
стан та перспективи».

Історично мораторій на обіг земель сільськогоспо-
дарського призначення неодноразово продовжувався, 
востаннє — до 01.01.2020 р. Основними підставами 
для запровадження та дії мораторію були вірогід-
ність виникнення загрози національній і продовольчій 
безпеці та недопущення обезземелення українських 
громадян. Однак через фактичне існування тіньового 
ринку землі та недоотримання державним бюджетом 
податкових надходжень питання скасування мора-
торію набуває все більшої актуальності. При цьому 
перехід до відкритого ринку землі можливий лише 
у разі прийняття необхідного пакета законодавчих 
актів, які забезпечать поетапність та повну прозорість 
такого переходу.

Погіршує ситуацію загроза рейдерства орендова-
них земель, найчастіше шляхом проведення безпідстав-
них реєстраційних дій з використанням підроблених 
документів та через відсутність контролю договорів 
оренди.

Після скасуванням мораторію стане можливим 
передача власниками земель сільськогосподарського 
призначення в заставу та залучення іпотечних кредитів, 
де земля виступатиме заставним майном.

Також Тарас Манзюк прокоментував проекти зако-
нів щодо ринку землі № 2178–10 від 10.10.2019 «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо обігу земель сільськогосподарського призначен-
ня» та № 2195 від 01.10.2019 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо продажу земельних 



центр інформаційної 
підтримки бізнесу

31ЗОВНІШСЕРВІС    ●    4  2019 |

ділянок державної та комунальної власності або прав 
на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через елек-
тронні аукціони».

Проектом Закону № 2178–10 від 10.10.2019, зо-
крема, визначається суб’єктний склад осіб, які можуть 
набувати право власності на земельні ділянки сіль-
ськогосподарського призначення: громадяни України, 
територіальні громади, держава, юридичні особи Укра-
їни та іноземні громадяни і особи без громадянства 
у разі набуття в порядку спадкування та обов’язком 
відчужити ділянку протягом року.

Також встановлюється правило, за яким до 1 січ-
ня 2024 року не допускається набуття права влас-
ності на земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення юридичними особами, бенефіціарним 
власником (контролером) яких є іноземці, особи 
без громадянства, юридичні особи, створені за за-
конодавством інших країн, іноземні держави. Вказані 
вимоги не розповсюджуються на випадки набуття 
у власність земельних ділянок їх орендарями, які є 
сільськогосподарськими товаровиробниками, якщо 
з часу державної реєстрації юридичної особи-набувача 
права власності пройшло не менше 3 років, а також 
на випадки набуття у власність зазначеними особами 
земельних ділянок.

Проектом Закону № 2195 від 01.10.2019 пропону-
ється передбачити принципово інший порядок про-
дажу та передачі в користування земельних ділянок 
державної та комунальної власності. Зокрема, йдеть-
ся про запровадження продажу земельних ділянок 
державної та комунальної власності або прав на них 
обов’язково через електронні аукціони в електронній 
торговій системі.

Любов Максимова, заступник з науки торгового 
дому «Степова», канд. с/г наук, ознайомила присутніх 

із сучасними технологіями вирощування та гібридами 
кукурудзи.

При підборі гібридів важливе значення мають такі 
характеристики:

середнє значення врожаю кукурудзи в господарстві;
зона розташування господарства;
попередник;
ресурсне та фінансове забезпечення господарства;
технологія вирощування кукурудзи, насамперед, 

спосіб основної підготовки ґрунту, час та тривалість 
посіву і збирання.

Обираючи попередника, слід враховувати запаси 
вологи в ґрунті, наявність основних елементів жи-
влення, присутність спільних хвороб та шкідників, 
а також бур’янів, з якими важко боротися. В останні 
роки збільшення посівних площ кукурудзи зумовило 
вирощування її в монокультурі.

Євген Мельник розповів про практичні моделі ви-
користання аграрних розписок.

Законодавство визначає аграрну розписку як то-
варорозпорядчий документ, що фіксує безумовне 
зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, 
здійснити поставку сільськогосподарської продукції 
або сплатити грошові кошти на визначених у ньому 
умовах.

За суттю аграрна розписка є засобом забезпечення 
зобов’язання. Оформлюючи аграрну розписку, борж-
ник зобов’язується поставити майбутній урожай (то-
варна аграрна розписка) або сплатити грошові кошти 
на визначених у аграрній розписці умовах (фінансова 
аграрна розписка), а таке зобов’язання забезпечується 
заставою майбутнього урожаю. В аграрній розписці 
зазначаються кількісні та якісні показники сільсько-
господарської продукції та перелік земельних ділянок, 
на яких вона повинна бути вирощеною.
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Олег Клименко, представник ТОВ «Advanta Seeds» 
інформував присутніх про перспективи вирощування 
та переробки соняшнику в Україні.

Соняшник є основною олійною культурою в Укра-
їні. Порівняно з іншими культурами цієї групи він 
забезпечує найбільший вихід олії з одиниці площі. 
Соняшникове насіння в середньому містить понад 
48–50% жиру, білка — 16–19%, а вихід олії за про-
мислової переробки сягає 47%.

Насіння соняшнику, що вирощується та використо-
вується в Україні, має відповідати вимогам ДСТУ 
7011–2009 «Соняшник. Технічні умови».

Соняшникова олія багата ненасиченими жирами. 
Нові дослідження доводять, що олія з насіння соняш-
нику краще знижує рівень холестерину, ніж оливкова.

Сприятлива цінова ситуація та привабливий рівень 
рентабельності стимулюють аграріїв вирощувати со-
няшник. Високого рівня рентабельності та належної 
якості продукції можна досягти за умови дотримання 
сівозміни та агротехнологій. Нині ринку потрібен 
якісний та недорогий товар.

Михайло Саницький ознайомив присутніх із рин-
ком мінеральних добрив в Україні. У сучасному аграр-
ному виробництві останніми роками зберігається 
стійка тенденція збільшення попиту на використання 
різних видів мінеральних добрив.

Міндобрива залишаються важливим фактором 
інтенсифікації виробництва, збереження балансу по-
живних речовин і родючості ґрунту та підвищення 
показників рівня урожайності сільськогосподарських 
культур для збільшення загальної дохідності ведення 
бізнесу.

Вагому частину азотних мінеральних добрив в Укра-
їні виробляють на підприємствах холдингової компанії 
«Ostchem Holding AG». Вона об’єднує, зокрема, ПАТ 

«Азот», ПАТ «Рівнеазот». Також виробництвом 
азотних добрив займається ВАТ «Одеський припор-
товий завод».

Микола Мостіпан, завідувач кафедри загального 
землеробства КНТУ, розповів про стан посівів озимої 
пшениці та заходи для догляду за ними.

Догляд слід розпочинати відразу ж після сходів 
озимини, систематично проводячи обстеження посівів 
з метою виявлення пошкодження рослин шкідниками 
та хворобами, також не менш важливо звертати увагу 
і на застосування добрив у період розвитку озимих 
культур.

Діагностика посівів дозволяє визначити норму 
використання азотних добрив та розробити схему 
підживлення посівів озимої пшениці залежно від умов 
мінерального живлення.

Підживлення посівів, що ослаблені внаслідок три-
валого зимового періоду, можна проводити лише тоді, 
коли вони утворять нові весняні вторинні корені. Це 
єдине свідчення того, що рослини регенерували всі 
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пошкодження, відновили свої фізіологічні процеси 
та здатні нормально засвоювати елементи живлення.

Анатолій Скороход познайомив слухачів із препара-
тами «БіоАктив», які є комплексами штамів корисних 
мікроорганізмів, що збагачені широким спектром 
мікроелементів і використовуються як добриво, а та-
кож для виробництва кормів та переробки відходів 
тваринництва.

Віталій Сімонов розповідав про природні мікробіо-
логічні засоби для біологізації сільського господарства 
і навколишнього середовища.

Багаторічний світовий досвід переконує, що інтен-
сивне застосування хімічних препаратів для захисту 
рослин хоча й дає змогу зменшити втрати врожаю 
від шкідників та хвороб, але при цьому практично 
завжди супроводжується побічними негативними 
явищами і процесами. По-перше, це накопичення 
токсичних хімічних речовин у продуктах харчування 
й навколишньому природному середовищі. По-друге, 
це знищення багатьох корисних організмів (птахів, 

комах-запилювачів) та мікроорганізмів ґрунту, що 
спричиняє порушення рівноваги в екосистемі.

Біологізація землеробства має на меті суттєве змен-
шення хімічного пресингу на сільськогосподарські 
угіддя шляхом відновлення регулюючих і продуктив-
них сил природи

Під час конференції слухачі отримали багато нової 
інформації, дискутували з найактуальніших питань, 
зокрема, щодо відкриття ринку землі, застосування 
аграрних розписок, а також щодо порівняння сіль-
ського господарства України та Нідерландів. Особливе 
зацікавлення викликало застосування органічних та 
мінеральних добрив, а також питання вибору та ви-
рощування гібридів.

На завершення конференції Надія Пшенична подя-
кувала учасникам за інтерес та активну участь, за плідні 
дискусії та запитання до спікерів, а також розповіла 
про плани Центру на 2020 рік і запросила до участі 
в майбутніх заходах.
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МАРКЕТИНГ
КОНСАЛТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Організатори семінару: Центр інформаційної підтримки бізнесу м.Кропивницький, створе-
ний на базі Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати в рамках ініціативи 
ЄС #EU4Business за підтримки #ЄБРР в Україні, Кіровоградська регіональна торгово-про-
мислова палата та ЄБРР: консультації для малого бізнесу в Україні.

Головна мета семінару — ознайомлення учасни-
ків з типами консалтингових послуг, що може запро-
понувати їх фірма, навчити аналізувати кон’юнктуру 
ринку консалтингових послуг, надати інструменти 
просування консалтингових послуг, сформувати мето-
дику продажів консалтингових послуг, а також залу-
чення нових і утримання існуючих клієнтів.

Привітала учасників та відкрила конференцію 
керівник Центру інформаційної підтримки бізнесу 
Надія Пшенична.

Розпочалася конференція виступом Світлани Наси-
рової, спеціаліста з психології реклами, що має 15 
років досвіду у сфері маркетингу, реклами, просу-
вання; бізнес-консультанта з маркетингу, яка розпо-
віла присутнім про імідж та особистий бренд консуль-
танта, ефективний сайт та представницький маркетинг.

Палійчук Ганна, бізнес-тренер, фасилітатор по 
системі ToP, коуч, зупинилася на інструментах 
коучингу в роботі бізнес-консультанта.

Коучинг — це професійні відносини, які допо-
магають людям домогтися видатних результатів 
у своєму житті, кар’єрі, бізнесі. Коуч допомагає подо-
лати розрив між тим, де людина перебуває зараз і де 
вона хоче бути.

Коучингом називається процес, побудований на 
принципах партнерства, стимулюючий мислення 
і творчість клієнтів і надихаючий їх на максимальне 
розкриття свого особистого і професійного потен-
ціалу.

Наталія Дзюба, бізнес-тренер, сертифікований 
(ECF) організаційний бізнес-коуч, бізнес-консуль-
тант, фасилітатор, засновник Бізнес-Академії HRM 
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«HR- Бізнес-партнер», автор методики «Оцінки 
і розвитку персоналу «SKMD» розповіла про діагнос-
тичний аудит та алгоритми реалізації консалтинго-
вого проекту в компанії.

Діагностичний аудит — аудит, здійснений 
Консультаційним центром для визначення ступеня 
відповідності діяльності замовника регламентованим 
вимогам, результати якого спрямовані на встановлення 
напрямків робіт з надання послуг із розроблювання, 
документування та запровадження системи управ-
ління якістю, або системи екологічного управління, 
або інтегрованої системи управління.

Бізнес-консультант — це фахівець, який надає 
ефективні і кваліфіковані консультації юридичним 
особам з питань грамотного ведення бізнесу. Голов-
ною метою бізнес-консультанта є розпізнавання 
існуючої в компанії проблеми і пропозиція шляху 
до її успішного подолання за допомогою конкрет-
них рішень.

Жаннет Падалка, власниця бізнесу, бізнес-тренер, 
коуч CFI, фасілітатор, автор и ведуча бізнес-ігор, автор 
освітнього курсу «Розробник ігрових рішень» висвіт-
лювала тему консалтингу у вузьких нішах (на прикладі 

консалтингу для салонів краси) та організаційного 
консалтингу.

Ірина Венгловська виступила з темою: «Стра-
тегічні сесії та фасілітації — ключовий продукт 
бізнес-консультанта. Алгоритми пошуку клієнтів».

Під час семінару жваво обговорювалися проблемні 
питання консалтингу, зокрема, сучасні тенденції 
розвитку консалтингу, мало сформований ринок, 
проблеми відсутності розуміння у клієнтів.

Насамкінець спікери відповідали на запитання 
учасників семінару.

Учасники ділилися власним досвідом, способами 
вирішення проблем та труднощів, які виникають 
у роботі.

Підвела підсумки семінару Надія Пшенична, яка 
розповіла про перспективи та плани роботи Центру 
на 2020 рік, а також запросила присутніх до подаль-
шої співпраці.

Вісім годин роботи семінару не вистачило, щоб 
обговорити всі питання з фахівцями. Таку популяр-
ність семінару надали фахові спікери, які самі на прак-
тиці багато років займаються консалтингом, та акту-
альність питань, що обговорювалися.



36 ЗОВНІШСЕРВІС    ●    4  2019|



«РАДІЙ»: СВІТОВІ ПЕРСПЕКТИВИ 
ВІДКРИТО 38

ПРИВАТБАНК – СТАБІЛЬНИЙ ЛІДЕР
ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 40

ГОЛОВНИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
ВИРОБІВ ТДВ «ОБ’ЄДНАННЯ 
ДНІПРОЕНЕРГОБУДПРОМ»

42

ПІДПРИЄМСТВУ «ГІДРОСИЛА АПМ»
10 РОКІВ 43

MIX MODELS AGENCY – 5 РОКІВ 44

MIX MODELS AGENCY – 5 РОКІВ
Оцінка практичної реалізації потенціалу розвитку 

44

ЧЛЕНИ ПАЛАТИ



Члени Палати

38 ЗОВНІШСЕРВІС    ●    4  2019|

Компанія успішно працює у кількох стратегічно 
важливих напрямках виробництва, розробляючи:

цифрові інформаційно-управляючі системи (ІУС) 
безпеки та електротехнічне обладнання для об’єктів 
атомної та теплової енергетики;

системи освітлення та освітлювальні прилади;
гідромеханічні системи;
електротехнічне обладнання.
ПАТ «НВП «Радій» — світовий лідер у проекту-

ванні та виробництві систем безпеки, захисту реакторів 
та керування технологічними процесами АЕС.

Напрямок виробництва інформаційно-управляючих 
систем передбачає постійну участь компанії «Радій» 
у проектах модернізації та будівництва атомних станцій 
по всьому світу. Свій основний продукт — платформу 
RadICS — підприємство розробило для використання 
на атомних станціях. Платформа RadICS є надійною, 
гнучкою та масштабованою. Вона забезпечує найсучас-
ніші функції, послуги та захисні засоби як для систем 
безпеки, так і для систем, безпосередньо не пов’я-

заних із безпекою. Компоненти платформи RadICS 
розроблені відповідно до чинних стандартів Міжна-
родної електротехнічної комісії (МЕК) для критично 
важливих для безпеки послуг у ядерних системах 
найвищого рівня. Платформа RadICS складається 
з логічного модуля, основних модулів входу/виходу 
та спеціальних модулів, які розміщені в шасі, що має 
сейсмічну кваліфікацію.

У 2014 році платформа RadICS була сертифікована 
компанією «Exida» за рівнем безпеки SIL 3 (Safety 
Integraty Level) в одному каналі.

Публічне акціонерне товариство «Науково-ви-
робниче підприємство «Радій» активно розвиває 
зовнішньоекономічний напрямок діяльності, зокрема, 
на ринках Південної та Північної Америки.

У серпні 2019 року успішно завершено проце-
дуру ліцензування цифрової управляючої платформи 
RadICS Комісією з ядерного регулювання США 
(US Nuclear Regulatory Commission), що зафіксо-
вано у «Тематичному звіті RadICS» (посилання на 

«РАДІЙ»: СВІТОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ВІДКРИТО

Вже більш ніж 20 років публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство 
«Радій» є одним із промислових флагманів України.
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документ — https://www.nrc.gov/docs/ML1913/
ML19134A193.pdf). Експерти Комісії з ядерного регу-
лювання США дійшли висновку, що «Тематичний звіт 
RadICS» повністю відповідає вимогам до отримання 
ліцензії для АЕС. Результатом фінальної оцінки безпеки 
є сертифікація цифрової інформаційно-управляючої 
платформи RadICS. Дуже важливо, що розроблена 
«Радієм» платформа може бути базою не тільки для 
обладнання на об’єктах з підвищеною небезпекою.

Така висока оцінка відкрила перед компанією 
простір і нові можливості для роботи на глобальному 
ядерному світовому ринку. «Радій» — сьома компанія 
у світі та перша (і єдина) в Україні, яка отримала такий 
сертифікат.

На сьогодні системи управління виробництва 
«Радій» успішно експлуатуються на всіх енергоблоках 
АЕС України, у Болгарії, в Канаді, Франції. У портфоліо 
компанії — успішно реалізовані проекти в Аргентині 
(на АЕС «Ембальсе») та поточні проекти в Бразилії.

Компанія «Радій» має найбагатший багаторічний 
досвід у напрямку впровадження систем управління 
АЕС на базі FPGA (програмованих користувачем 
вентильних матриць).

Співробітники ПАТ «НВП «Радій» систематично 
координують свою діяльність із профільними коміте-
тами Міжнародної агенції з ядерної енергії (МАГАТЕ) 
та Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК).

За ініціативи МАГАТЕ і ПАТ «НВП «Радій» були 
започатковані та щороку проводяться міжнародні 
технічні зустрічі, присвячені різним аспектам вико-
ристання FPGA-технології у ядерній галузі.

Досягнення та здобутки компанії, перш за все, 
є заслугою колективу. НВП «Радій» укомплек-
товано висококваліфікованим персоналом, який 
нараховує більше 1100 працівників. «Радій» — це 
7 конструкторських бюро, в яких працює більше 
300 інженерів-розробників, у тому числі 2 доктори 
технічних наук та 16 кандидатів. Середній вік інженер-
ного складу компанії складає 38 років, а наймолодшому 
дизайнеру — всього 23 роки.

На підприємстві впроваджена та успішно функ-
ціонує система менеджменту якості, сертифікована 
міжнародним органом з сертифікації Quality Austria 
на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2015.

Виробництво НВП «Радій» оснащене сучасним 
високопродуктивним технологічним та випробу-
вальним обладнанням, яке дозволяє забезпечувати 
повний цикл виготовлення, налаштування та прове-
дення випробувань виробів із дотриманням вимог 
контролю якості на всіх етапах виробництва.

Діяльність компанії «Радій» базується на прин-
ципах професіоналізму, відповідальності і постійного 
удосконалення заради розбудови української енерго-
галузі.

К.П. Леонтьєв,
Директор технічний 

ПАТ «НВП «Радій»
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ПРИВАТБАНК – СТАБІЛЬНИЙ ЛІДЕР 
ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

ПриватБанк не лише залишається лідером 
на фінансовому ринку країни, а й зміцнює свої 
позиції. Журнал «Зовнішсервіс» отримав унікальну 
можливість в переддень новорічно-різдвяних 
свят дізнатися про всі новини з перших вуст 
у директора Кіровоградського регіонального 
управління ПриватБанку Ростислава Масла.

Ростиславе Володимировичу, чим новим порадуєте 
наших читачів?

У переддень новорічно-різдвяних свят ми підготували 
нашим клієнтам супер-подарунки! Отримуйте самі, даруйте 
своїм співробітникам, рідним і близьким!

Так, сьогодні лише ПриватБанк має унікальний досвід та 
працює з фінансовим лізингом на найвищому професійному 
рівні. Якість, швидкість оформлення угод залишають задо-
воленим кожного нашого клієнта. Крім того, наші клієнти 
працюють безпосередньо з банком, без посередників — 

лізингових компаній, як зазвичай є на ринку, 
уникаючи додаткових фінансових і часових витрат. 
Ми стали справжнім супермаркетом фінансового 
лізингу! Якщо лізингові компанії пропонують 
клієнтові вузькопрофільні товари — чи то для сіль-
госпвиробників, чи то для промисловців, то ми 
уміємо оформляти по схемі фінансового лізингу 
будь-який не лише новий, але й вживаний товар: 
від агротехніки і медичного обладнання до місь-
кого транспорту та навіть залізничних вагонів.

Подарунок підприємцям дійсно вагомий! 
А як Банк може допомогти їм привітати свої 
колективи?

Як на мене, то завжди приємніше не отри-
мувати подарунки, а дарувати. Це ж який вир 
емоцій бачити, коли ти зробив когось щасливим! 

Ми подбали, аби наші підприємці змогли зробити 
чудові подарунки своїм співробітникам.

Для керівників підприємств це:
унікальний інструмент заохочення кращих 

співробітників;
можливість розширення соціального пакету;

Найкрутіший подарунок 
для наших підприємців 
— ми знизили відсоткову 
ставку по лізингу до 17,5%!
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Подарунок для 
співробітників підприємств 
— колективний договір 
страхування

Подарунок рідним 
та близьким — 
фантастичний продукт 
«Оплата частинами»

Яким же чином ПриватБанк допоможе 
привітати рідних та близьких?

Відштовхуючись від власного досвіду, напо-
легливо рекомендую скористатися «Оплатою 
частинам» та купувати будь-які подарунки, 
не обмежуючи себе. Адже дарувати їх можна 
вже зараз, а оплачувати згодом і майже без 
відсотків! До речі, скористатися цим сервісом 
можна як в звичайних магазинах, так і миттєво 
оформлювати безвідсоткову розстрочку в інтер-
нет-магазинах: «Comfy», «ФОКСТРОТ», 
«Ельдорадо», «AЛЛО», «MOYO», «Розетка» 
та ін.

Свята наближаються! Тож, користуючись нагодою, хочу привітати всіх з Новим 
роком та Різдвом Христовим! Нехай прийдешній рік буде успішним в реалізації 

всіх задумів, принесе стабільність і процвітання, додасть життєвого оптимізму! 
Нових задумів і звершень, успіху, достатку, добра та взаєморозуміння!

P.S. А Ви вже встановили наш оновлений мобільний додаток Privat24?
Не обмежуйте себе в задоволенні користуватися найновішими 
сервісами та пропозиціями ПриватБанку! Заходьте в Google 
Play Market чи App Store, скачуйте та користуйтесь!

можливість утримання ключових співробіт-
ників;

а в переддень свята — справжнісінький пода-
рунок.

Колективний договір страхування дозволить 
кожному співробітнику підприємства відчути 
реальну турботу керівництва про кожного, 
а керівникам — зменшити витрати на матері-
альну допомогу для лікування та реабілітації 
співробітників, скоротити витрати робочого 
часу керівництва та бухгалтерії на розгляд 
питань щодо соціального захисту співробіт-
ників.
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Головний завод спеціалізується на виробництві 
залізобетонних виробів для:

сільськогосподарських та промислових споруд;
утеплених виробничих і складських приміщень, які 

швидко монтуються;
залізобетонних стійок ліній електромереж 

напругою від 0,4 до 20 кіловольт;
залізобетонних паль та ін.

Основні види діяльності і виробництва:

плити дорожні ПД 2–9,5, аеродромні ПАГ-14, 
ПАГ-18п та плити покриття 1П60.20–37А800;

палі забивні залізобетонні;
залізобетонні стійки для ліній електропередач 

напругою від 0,4 до 20 Кв;
модульні одно- та двоповерхові будівлі різної 

висоти і прольоту зі збірного залізобетону, які швидко 
монтуються, для соціально-побутового та адміністра-
тивно-виробничого призначення;

конструкції парканів, автобусні зупинки, тротуарні 
плитки, фундаментні блоки для стін підвалів та ін.;

модульні сільськогосподарські будівлі прольотом 
18 м, 21 м та 33 м різної довжини, які швидко монту-
ються, для розведення і вирощування птиці та худоби, 
мінізаводи для переробки сільськогосподарської 
продукції та ін.;

індивідуальні гаражі зі збірного залізобетону 
з підвалами і без них;

фундаменти під високовольтні опори Ф3–1/5, Ф2А, 
Ф1А, Ф2–0, Ф2–2, Ф3–2, Ф3–0, Ф4А, Ф3-А, Ф3-Ам, 
Ф4-Ам.

Адреса потужностей: вул. Молодіжна, 
63, смт. Власівка, м. Світловодськ, 

Кіровоградська обл., 27552 Україна.
Більше про нас на сайті: https://odesp.com.ua/

Анна Коновченко, менеджер з маркетингу ТДВ 
«Об’єднанння Дніпроенергобудпром».

ГОЛОВНИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 
ТДВ «ОБ’ЄДНАННЯ ДНІПРОЕНЕРГОБУДПРОМ»

ДНІПРОЕНЕРГОБУДПРОМ — це унікальна промислова база будівельних конструкцій в Україні 
для промислового, сільськогосподарського та енергетичного будівництва. Протягом 
багатьох років ми виконуємо розробку, виготовлення і поставку залізобетонних виробів.
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Сьогодні «Гідросила АПМ» — це:
28,5 тис. кв. м. виробничих площ;
3 тис. кв. м. офісних приміщень;
дружний і злагоджений колектив заводу із загальною 

чисельністю 510 осіб;
сучасний парк обладнання з кількістю 68 одиниць 

високопродуктивних верстатів з числовим програмним 
керуванням.

На заводі виробляються аксіально-порш-
неві машини — насоси і  гідромотори малих, 
середніх, великих типорозмірів, тандеми насосів. 
Продукція заводу є основою гідросистем мобільних 
машин — сільськогосподарських комбайнів, 
автобетонозмішувачів, автокранів, тракторів, дорож-
ньої та комунальної техніки.

На заводі працює ERP-система управління вироб-
ництвом Infor LN. Розробка нових конструкцій 
виконується у CAD-системі SolidWorks. Техноло-
гічні процеси для комп’ютеризованого технологічного 
обладнання програмуються у CAM-системі ESPRIT.

У 2009 році завод випускав 9 моделей продукції, 
а нині — 39. У минулому році завод випустив понад 
30 тисяч машин, а також широку гаму запасних частин.

Продукція заводу експортується до п’ятдесяти 
країн світу. В числі основних споживачів — заводи 
з виробництва мобільної техніки Китаю, країн Півден-
но-Східної Азії, Європи, а також Сполучених Штатів 
Америки.

За матеріалами сайту
https://www.hydrosila.com/

ПІДПРИЄМСТВУ «ГІДРОСИЛА АПМ»
10 РОКІВ

У листопаді 2009 року підрозділ «Гідросили», який займався випуском аксіально-
поршньових машин, виділили в окреме підприємство — «Гідросила АПМ». Розподіл 
відбувся головним чином для більш ефективного розвитку виробництва.
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13 грудня 
2 0 1 9  р о к у 

модельна агенція 
і   ш к о л а  м од е л е й 

і естетичного виховання 
«Mix models» в залі Кірово-

градської обласної філармонії 
феєрично відзначили свій 5-річний 

ювілей. Глядачам було представ-
лено яскраве і видовищне театралі-
зоване Оverflow show «Be yourself», 
яке не залишило нікого байдужим 
в залі. Бути собою, відкривати нові 
грані свого «я», не боятися йти за 

своєю мрією — головна ідея ювілейного 
шоу, яку юні моделі розкривали за допомогою 

креативних постановок талановитого хореографа 
Юлії Тодосіевой і цікавих знахідок режисера Юлії Круніч. На сцені в цей 
вечір в різних образах і дизайнерських показах глядачі побачили виступи 
115 вихованців всіх груп школи від 4 до 20 років. Рівень заходу просто 
вражав своєю яскравістю і ідеальною збалансованістю.
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Перед початком свята гостей 
заходу в фойє філармонії зустрічала 
виставка жіночих Apr-образів 
«Незбагненна» від викладача 
стилю школи моделей і власниці 
імідж студії Ірини Лісової. Також 
глядачі змогли насолодитися 
виступом прекрасної скрипальки, 
випускниці школи моделей «Mix 
models» Дарини Довгої, під 
акомпанемент якої дівчини з 
модельного агентства «U_model» 
із Світловодська з величезними 
крилами ангела г раціозно 
прогулювалися по території фойє. 
Також була представлена ювілейна 
фотозона, виготовлена до ювілею 
рекламною агенцією «Антураж 
А», де всі бажаючі могли зробити 

гарні фото на пам’ять.
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У програмі святкового вечора 
глядачі побачили архівні фото та 
відео агентства, кращі постановки 
вихованців школи моделей, які 
неодноразово ставали володарями 
Гран Прі Міжнародних та 
Всеукраїнських фестивалів, були 
представлені колекції одягу Тетяни 
Босої «Аурелія», ТМ Чарвіш, 
вишукані вечірні сукні від дизайнера 
Вадима Українцева, а також нова 
колекція сумок від магазину Julie. 
Крім того, свої творчі подарунки 
модельному агентству презентували 
солістка СВИ «Антарес» Віола 
Вернигора і друзі школи моделей 
хореографічні ансамблі «Олена» 
і Імперія Мистецтв «Foresight», 
які представили глядачам прем’єри 

своїх номерів.

Зі сцени в цей святковий вечір 
засновниця та керівниця модельної 
агенції «Mix models» Олена 
Рудковська приймала подарунки 
та дуже багато поздоровлень від 
представників влади, спонсорів 
і партнерів, батьків, випускників 
різних років, з екрану лунали 
прекрасні слова від друзів і 
випускників з різних міст і країн, 
а фінальним акордом ювілейного 
свята став величезний торт — 

подарунок усім учасникам.

46 ЗОВНІШСЕРВІС    ●    4  2019|
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВІДКРИТТЯ ТА ЗАКРИТТЯ ФОП

Фізична особа-підприємець 
(ФОП) — фізична особа, яка реа-
лізує свою здатність до праці шля-
хом самостійної діяльності з метою 
отримання прибутку. Державна 
реєстрація фізичних осіб-підпри-
ємців полягає у засвідченні факту 
набуття статусу підприємця. Фізич-
на особа здійснює своє право на 
підприємницьку діяльність за умо-
ви її державної реєстрації.

ПЕРЕВАГИ ФОП
Cпрощена система подання 

звітності;
можливість працювати на єдино-

му або фіксованому податку;
ФОП має право працювати як 

з печаткою, так і без неї.

ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ФОП
За обсягом доходу за календар-

ний рік у залежності від системи 
оподаткування;

реєстрація діяльності прово-
диться виключно за місцем реє-
страції фізичної особи;

законом передбачені обмежен-
ня для деяких категорій осіб сто-
совно підприємницької діяльності, 
а саме: для військовослужбовців, 
державних службовців, народних 
депутатів, а також осіб, які мають 
судимість за корисливі злочини.

Існує дві основні системи опо-
даткування, які може обрати фізич-
на особа-підприємець: загальна або 
спрощена.

ЯК САМОСТІЙНО 
ЗАРЕЄСТРУВАТИ ФОП

Зареєструвати ФОП може 
кожен громадянин, котрий досяг 
18 років і має офіційно зареєстро-
ване місце проживання. ФОП від-
кривається безкоштовно протягом 
однієї доби.

ФОП можна зареєструвати 
у державного реєстратора в центрах 
надання адміністративних послуг 
або в органах місцевого самовря-
дування, а також у нотаріуса.

Для реєстрації ФОП необхідно 
звернутися до держреєстратора за 
місцем проживання (у м. Кропив-
ницькому вул. Велика Перспектив-
на, 41, будівля міськради). При собі 
необхідно мати паспорт та іденти-
фікаційний код. Під час реєстрації 
ФОП слід визначитись з КВЕД — 
класифікатором видів економічної 
діяльності.

До державного реєстратора 
можна звернутись через представ-
ника, на якого оформлена нота-
ріальна довіреність. Представник 
повинен мати при собі нотаріально 
завірену копію довіреності.

Зареєструвати ФОП мож-
на онлайн, скориставшись сер-
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вісом Міністерства юстиції 
https://online.minjust.gov.ua, 
або на порталі державних послуг 
https://igov.gov.ua/. Для електро-
нної реєстрації необхідно отримати 
електронний ключ від акредитова-
ного центру сертифікації ключів. 
Такі центри, зокрема, діють при 
податковій службі.

Документи для державної реє-
страції ФОП можна надіслати дер-
жреєстратору рекомендованим 
листом. У цьому випадку свій під-
пис на реєстраційній картці слід 
завірити у нотаріуса. Відповідь 
надійде також поштою.

За умови правильного заповне-
ння документів уже наступного дня 
ФОП буде зареєстрований і можна 
отримати у реєстратора виписку. 
Виписка підтверджує державну реє-
страцію суб’єкта підприємницької 
діяльності та постановку його на 
облік в органах державної статис-
тики, ПФУ та ДПС України, також 
використовується для відкриття 
рахунку в банку і при оформленні 
електронних ключів.

Фізична особа вважається 
зареєстрованим суб’єктом під-
приємницької діяльності від дати 
внесення до Єдиного державно-

го реєстру запису про проведення 
державної реєстрації.

Адреса реєстрації місця прожи-
вання фізичної особи, що вказуєть-
ся при реєстрації особи як ФОП, 
є і податковою адресою (ст. 45 
Податкового кодексу України), 
за якою ФОП перебуває на облі-
ку в державній податковій службі. 
Крім того, адреса ФОП вказується 
в усіх документах, згідно з якими 
підприємець має право вести свою 
господарську діяльність: у свідо-
цтвах, виписках, витягах, ліцензіях, 
дозвільних документах, договорах 
та первинних документах. При змі-
ні місця проживання (реєстрації) 
необхідно внести відповідні зміни 
до ЄДР, а також до всіх документів, 
де вказано стару адресу.

Заяву про сплату Єдиного 
податку можна подати Державно-
му реєстратору з документами при 
реєстрації підприємця або в подат-
кову службу в такі строки:

до закінчення місяця, в якому 
відбулася держреєстрація, якщо 
ФОП хоче зареєструватися плат-
ником єдиного податку 1-ї, 2-ї груп;

протягом 10 робочих днів 
з моменту реєстрації ФОП, якщо 
було прийнято рішення стати плат-
ником єдиного податку 3-ї групи — 

неплатником податку на додану 
вартість.

Якщо заявник не подав заяву 
у встановлений термін, він авто-
матично стає платником податків на 
загальній системі. З чистого доходу 
також сплачується військовий збір 
у розмірі 1,5%.

Після реєстрації підприємцю 
потрібно звернутись в податкову 
та надати такі документи:

паспорт та ідентифікаційний код 
(копії);

заяву про застосування єдино-
го податку;

виписку з Єдиного державно-
го реєстру;

книгу обліку доходів;

ПРИПИНЕННЯ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У разі припинення підприєм-
ницької діяльності необхідно звер-
нутися до держреєстратора або до 
інших уповноважених осіб із зая-
вою про державну реєстрацію 
припинення підприємницької діяль-
ності фізичної особи-підприємця. 
При собі мати паспорт. У паперо-
вому вигляді форму можна подати 
держреєстраторові, а в електронній 
формі — по всій Україні, наприклад, 
через сервіс електронних послуг 
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Внесення запису про 
припинення діяльності 

до Єдиного державного 
реєстру ще не означає 
остаточну ліквідацію, 

не знімає з ФОП 
зобов’язання, які виникли 
в процесі підприємницької 

діяльності, а також не 
скасовує штрафні санкції 

за їх невиконання.

Мін’юсту. У цьому разі знадобить-
ся ключ електронного цифрового 
підпису. Якщо заяву про припинен-
ня реєстрації подає довірена осо-
ба, крім паспорта вона повинна 
пред’явити нотаріально засвідче-
ну довіреність, а також надати дер-
жреєстратору нотаріально завірену 
копію такої довіреності. Вимагати 
інші документи держреєстратор 
не має права.

За умови відсутності підстав 
для відмови у реєстрації протягом 
24 годин держреєстратор вносить 
у Держреєстр дані про припинен-
ня підприємницької діяльності та 
надсилає цю інформацію до подат-
кової, органів статистики, Пенсій-
ного фонду.

Закриття ФОП можна умовно 
поділити на 6 етапів:

державна реєстрація припинен-
ня підприємницької діяльності;

закриття рахунків в банку;
зняття з обліку в органах ДПС;
зняття з обліку платників єди-

ного податку;
зняття з обліку в Пенсійному 

Фонді України;
блокування електронно-цифро-

вого підпису.

Реєструючи припинення під-
приємницької діяльності також 
необхідно:

розрахуватися з усіма податка-
ми і зборами;

подати до податкової служби 
податкову декларацію за остан-
ній базовий звітний період, у яко-
му проведена державна реєстрація 
припинення підприємницької 
діяльності;

надати звіт за «ліквідаційною» 
формою, де останнім звітним періо-
дом буде строк від дня закінчення 
попереднього звітного періоду до 
дня державної реєстрації припи-
нення підприємницької діяльності;

знятися з   обліку пл атни-
ків єдиного внеску фізичних 
осіб-підприємців.

Зняття з обліку в органах подат-
кової служби відбувається у разі 
надходження від державного реє-
стратора до контрольного органу 
відомостей про проведення дер-
жавної реєстрації припинення під-
приємницької діяльності. Платник 
знімається з обліку після проведен-
ня перевірки, здійснення остаточ-
ного розрахунку зі сплати єдиного 
внеску та закриття рахунків. Якщо 
цього не зробити, податкова буде 
вимагати сплати недоїмки по єдино-
му внеску упродовж десяти кален-
дарних днів з моменту надходження 
вимоги, яка є виконавчим докумен-
том. Тому слід уважно ставитись до 
процесу припинення своєї підпри-
ємницької діяльності.

Геннадій Щербак, 
юрисконсульт КРТПП
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ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ 
ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ 

ПОДАТКОВА 
КОНСУЛЬТУЄ

Як зазначив начальник юри-
дичного управління Головного 
управління ДПС у Кіровоград-
ській області Євгеній Змеул під час 
інтерв’ю телеканалу ТТV, одним із 
прав платника податків, закріплених 
у ст.17 Податкового кодексу Укра-
їни (далі – ПКУ), є право оскар-
жувати в порядку, встановленому 
цим Кодексом, рішення, дії (без-
діяльність) контролюючих орга-
нів (посадових осіб), у тому числі 
індивідуальну податкову консульта-
цію, яка йому надана, а також уза-
гальнюючу податкову консультацію 
(пп.17.1.7 ПКУ). 

Відповідно до статті 56 ПКУ 
рішення, прийняті контролюючим 
органом, можуть бути оскаржені в 
адміністративному або судовому 
порядку. Якщо платник податків 
вважає, що контролюючий орган 
неправильно визначив суму гро-
шового зобов’язання або прийняв 
будь-яке інше рішення, що супере-
чить законодавству або виходить за 

межі повноважень контролюючого 
органу, встановлених цим Кодексом 
або іншими законами України, він 
має право звернутися до контролю-
ючого органу вищого рівня зі скар-
гою для перегляду цього рішення. 

Отже, із наведеної норми Кодек-
су випливає, що платник податків у 
випадку незгоди з контролюючим 
органом має право оскаржити:

рішення:
податкове повідомлення-рішен-

ня, тобто письмове повідомлення 
контролюючого органу (рішення) 
про обов’язок платника податків 
сплатити суму грошового зобов’я-
зання, визначену контролюючим 
органом у випадках, передбаче-
них ПКУ та іншими законодавчи-
ми актами, контроль за виконанням 
яких покладено на контролюючі 
органи, або внести відповідні зміни 
до податкової звітності (пп.14.1.157 
ПКУ);

будь-яке інше рішення відповід-
ного контролюючого органу;

 індивідуальну податкову кон-
сультацію. Це роз’яснення контро-
люючого органу, надане платнику 
податків щодо практичного викори-
стання окремих норм податкового 
та іншого законодавства, контроль 
за дотриманням якого покладено 
на контролюючий орган, та зареє-
строване в єдиному реєстрі індиві-
дуальних податкових консультацій 
(пп.14.1.1721 ПКУ);

узагальнюючу податкову кон-
сультацію. Це оприлюднення пози-
ції центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формуван-
ня та реалізує державну фінансову 
політику щодо практичного викори-
стання окремих норм податкового 
та іншого законодавства, контроль 
за дотриманням якого покладено 
на контролюючі органи, що скла-
лася за результатами узагальнення 
індивідуальних податкових кон-
сультацій, наданих контролюючи-
ми органами платникам податків, 
та/або у разі виявлення обставин, 

Стаття 56 Податкового кодексу України передбачає права платників на оскарження 
рішень контролюючих органів в адміністративному або судовому порядку. 
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За матеріалами телеканалу TTV

За матеріалами телеканалу TTV

що свідчать про неоднозначність 
окремих норм такого законодав-
ства (пп.14.1.173 ПКУ).

Стосовно рішень контролюю-
чих органів ПКУ передбачає два 
види оскаржень, що зазначено у 
пп.14.1.7 ПКУ, а саме, оскарження 
платником податку податкового 
повідомлення-рішення про визна-
чення сум грошового зобов’язання 
платника податків або будь-якого 
рішення контролюючого органу в 
порядку і строки, які встановлені 
ПКУ за процедурами адміністра-
тивного оскарження, або в судо-
вому порядку.

Щодо оскарження узагальню-
ючих та індивідуальних податко-
вих консультацій, то відповідно до 
п.53.2 ПКУ у судовому порядку 
платник податків може оскаржити 
саме наказ, яким затверджено уза-
гальнюючу податкову консультацію, 
або надану платнику податків інди-
відуальну податкову консультацію 
як правовий акт індивідуальної дії, 
якщо на думку платника податків 
відповідна консультація суперечить 
нормам або змісту відповідного 
податку чи збору до окружного 
адміністративного суду.

Євгеній Змеул звернув увагу 
платників на те, що ПКУ передба-
чає два варіанти оскарження рішень 
контролюючого органу: адміністра-
тивний та судовий. Порядок судово-
го оскарження визначено нормами 
Кодексу адміністративного судо-
чинства України (КАСУ), а строки 
оскарження передбачено нормами 
як ПКУ, так і КАСУ.

ЯК ОСКАРЖИТИ ВИМОГУ 
ЗІ СПЛАТИ ЄДИНОГО 

СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ?

Порядок узгодження сум недоїмки з єдиного внеску 
встановлюється центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну податкову 
і митну політику (абз. 8 ч. 4 ст. 25 Закону про ЄСВ).

Під час інтерв’ю телеканалу ТТV, наданому у рамках проведення 
Всеукраїнського тижня права, Євгеній Змеул, начальник юридичного 
управління ГУ ДПС у Кіровоградській області, розповів про оскарження 
вимоги зі сплати єдиного соціального внеску.

Згідно з абз. 4, 5, 6 ч. 4 ст. 25 Закону про ЄСВ платник єдиного внеску 
зобов`язаний протягом десяти календарних днів з дня надходження 
вимоги про сплату недоїмки сплатити суми недоїмки та штрафів разом 
з нарахованою пенею.

У разі незгоди з розрахунком суми недоїмки платник єдиного внеску 
узгоджує її з органом доходів і зборів шляхом оскарження вимоги про 
сплату єдиного внеску в адміністративному або судовому порядку. Скарга 
на вимогу про сплату єдиного внеску подається до органу доходів і зборів 
вищого рівня у письмовій формі протягом десяти календарних днів, що 
настають за днем отримання платником єдиного внеску вимоги про 
сплату єдиного внеску, з повідомленням про це органу доходів і зборів, 
який прийняв вимогу про сплату єдиного внеску.

Відповідно до абз. 9 ч. 4 ст. 25 Закону про ЄСВ у разі, якщо згоди 
з органом доходів і зборів не досягнуто, платник єдиного внеску 
зобов`язаний сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою 
пенею протягом десяти календарних днів з дня надходження рішення 
відповідного органу доходів і зборів або оскаржити вимогу до органу 
доходів і зборів вищого рівня чи в судовому порядку.

Пунктом 1.3 ПКУ визначено, що цей Кодекс не регулює питання 
погашення податкових зобов`язань або стягнення податкового боргу 
з осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Законом 
України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом», з банків, на які поширюються норми Закону «Про 
систему гарантування вкладів фізичних осіб», та погашення зобов`язань 
зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне 
страхування, зборів на обов`язкове державне пенсійне страхування 
з окремих видів господарських операцій.

Відтак, при оскарженні рішення податкового органу, прийнятого в межах Закону про ЄСВ, строк звернення 
до адміністративного суду визначений приписами п. 56.18 ПКУ ст. 102 ПКУ, не застосовується.

Таким чином, платник податків має право оскаржити рішення податкового органу в адміністративному 
та/або судовому порядку. Оскарження такого рішення в адміністративному порядку не позбавляє його права 
на судове оскарження з дотриманням строків, визначених абз. 9 ч. 4 ст. 25 Закону про ЄСВ (тобто десяти 
календарних днів з дня надходження рішення відповідного органу доходів і зборів).
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ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
ЗАЙНЯТОСТІ ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ

Одним з найбільш суттєвих 
векторів співпраці державної 
служби зайнятості з роботодав-
цями є надання послуг з добору 
працівників. 

Надання вказаної послуги поля-
гає в отриманні від роботодавців 
інформації про наявність вільних 
робочих місць за формою звіт-
ності № 3-ПН «Інформація про 
попит на робочу силу (вакансії)» 
та внесенні пропозицій шукачам 
роботи щодо відвідування робо-
тодавців для проходження спів-
бесід. Такі пропозиції вносяться 
кар’єрними радниками громадянам 
індивідуально під час відвідувань 
центрів зайнятості. 

Окрім того, службою організо-
вуються ярмарки вакансій, під час 
яких працівники кадрових служб 
та роботодавці презентують свої 
вакансії одночасно для великої 
кількості шукачів роботи та мають 
можливість проводити співбесіди 
з ними. 

Підвищенню ефективності 
надання послуг роботодавцям 
сприяє інтенсивне застосування 
працівниками центрів зайнятості 
інтернет-технологій та комунікацій-
них засобів (електронних сервісів). 

Інформація про вакансії робо-
тодавців розміщується як в примі-
щеннях центрів зайнятості, так і 
на інтернет-сторінці Державного 
центру зайнятості (адреса www.
dcz.gov.ua), що дозволяє шука-
чам роботи оперативно ознайом-
люватись з нею. Сайт адаптовано 
для роботи з мобільних телефонів 
та інших гаджетів з доступом до 
мережі інтернет. На сторінці облас-
ного центру зайнятості (www.kid.

dcz.gov.ua) у рубриці «Громадя-
нам» створена інтерактивна мапа 
вакансій. На мапі шукачі роботи 
мають можливість переглядати 
вакансії за територіальною озна-
кою (щодо кожного базового 
центру зайнятості та місцевих 
філій обласного центру зайнято-
сті). Інформація про окремі вакан-
сії розміщується також на сторінці 
«Кіровоградський обласний центр 
зайнятості» у соціальній мережі 
Facebook. У відеохостингу YouTube 
на сторінці «Кіровоградська 
обласна служба зайнятості» розмі-
щуються відеопрезентації робо-
тодавців, які дозволяють шукачам 
роботи завчасно, в процесі підго-
товки до співбесіди, ознайомитись 
з підприємством.

Якщо роботодавці мають можли-
вість щоденного довозу працівни-
ків або ж забезпечують їх житлом, 
для них може бути організоване 
Інтернет-спілкування (дистанційні 
співбесіди) між найближчим до них 
центром зайнятості та сусідніми 
центрами, до яких запрошуються 
шукачі роботи, які згодні працю-
вати на таких умовах.

Як зазначено вище, при доборі 
працівників роботодавці мають 
право проводити співбесіди з 
кандидатами на працевлаштування 
з метою визначення відповідності їх 
професійних знань, вмінь та нави-
чок встановленим вимогам. При 
цьому вони попередньо можуть 
одержувати від державної служби 
зайнятості безоплатно інфор-
мацію про пропозицію робочої 
сили (загального характеру, без 
розкриття персональних даних). 

 Після опрацювання такої інфор-
мації є можливість запросити на 

ярмарок вакансій попередньо віді-
браних кандидатів на працевлашту-
вання. Також можливе самостійне 
ознайомлення працівників кадро-
вих служб з резюме шукачів роботи, 
що розміщені на Інтернет-сторінці 
служби зайнятості, та перегляд віде-
орезюме, що викладені на сторінці 
у відеохостингу YouTube.

На веб -сторінці  Держав -
ного центру зайнятості створена 
рубрика «Роботодавцям». У ній 
розміщена, зокрема, інформація 
про послуги державної служби 
зайнятості, пам’ятка для робото-
давців, наведені відповіді на поши-
рені запитання. У рубриці також є 
можливість отримати електронні 
варіанти форм звітності до центрів 
зайнятості. Інформація правового 
характеру розміщена у рубриці 
«Електронний кадровий клуб» на 
сторінці обласного центру зайня-
тості в соціальній мережі Facebook.

Також зазначаємо, що робо-
тодавці мають можливість утво-
рювати на інтернет-сторінці 
Державного центру зайнятості 
електронні кабінети. Підприємці, 
керівники підприємств та праців-
ники кадрових служб мають можли-
вість створити такий кабінет і 
спілкуватись з центром зайнятості в 
онлайн режимі зі свого комп’ютера 
чи мобільного телефона (з досту-
пом до мережі інтернет). Консуль-
тації з приводу створення кабінету 
та роботи в ньому можна отримати 
в обласному центрі зайнятості (тел. 
22-15-41) та його філіях, а також у 
міськрайонних центрах зайнятості.

Стоян Б. С., заступник 
директора Кіровоградського 

обласного центру зайнятості
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ДЕРЖБЮДЖЕТ–2020! ЗНАЙОМИМОСЬ 
З ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

Доходи Державного бюджету 
України — 1.093.669.139,3 тис. 
гривень, у тому числі доходи:

загального фонду — у  сумі 
974.670.869 тис. гривень;

спеціального фонду — у сумі 
118.998.270,3 тис. гривень.

В и д а т к и  Д е р ж а в н о г о 
бюджету — 1.180.099.049,7 тис. 
гривень, у тому числі:

загального фонду — у  сумі 
1.052.178.829,4 тис. гривень;

спеціального фонду — у сумі 
127.920.220,3 тис. гривень.

У Мінфіні повідомили, що при 
розрахунку бюджетних показників 
до другого читання враховано уточ-
нені макропоказники за І (реаліс-
тичним) сценарієм, які вплинули 
як на ресурсну, так і на витратну 
частини проєкту.

Граничний обсяг дефіциту 
Державного бюджету України 
збережено на рівні 2,09% ВВП, але 
зменшено в абсолютному вимірі 
на 0,9 млрд. гривень у зв’язку зі 
зміною макропоказників та визна-
чено у сумі 94,3 млрд. гривень.

Важливо, що у  Держбюджеті 
збережено пріоритети, які заклада-
лися спочатку: оборона та безпека, 
соціальний захист, охорона 
здоров’я, освіта, розвиток інфра-
структури.

ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ
Законом встановлено у 2020 

році прожитковий мінімум на 
одну особу в розрахунку на місяць 
у розмірі:

з 1 січня 2020 року — 2027 
гривень;

з 1 липня — 2118 гривень;
з 1 грудня — 2189 гривень.
Для основних соціальних і демо-

графічних груп населення:
для дітей віком до 6 років: 

з   1  січня 2020 року — 1779 
гривень, з 1 липня — 1859 гривень, 
з 1 грудня — 1921 гривня;

для дітей віком від 6 до 18 
років: з 1 січня 2020 року — 2218 
гривень, з 1 липня — 2318 гривень, 
з 1 грудня — 2395 гривень;

д л я  п р а ц е з д а т н и х  о с і б : 
з   1  січня 2020 року — 2102 
гривні, з 1 липня — 2197 гривень, 
з 1 грудня — 2270 гривень;

для осіб, які втратили працездат-
ність: з 1 січня 2020 року — 1638 
гривень, з 1 липня — 1712 гривень, 
з 1 грудня — 1769 гривень.

14 листопада Верховна Рада України ухвалила в другому читанні Держбюджет на 2020 
рік (законопроєкт № 2000). Пропонуємо аналіз основних показників, встановлених 
Держбюджетом на 2020 рік.
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Законом встановлено, що 
у  2020 році рівень забезпе-
чення прожиткового мінімуму 
для призначення допомоги відпо-
відно до Закону «Про державну 
соціальну допомогу малозабезпече-
ним сім’ям» у відсотковому співвід-
ношенні до прожиткового мінімуму 
для основних соціальних і демогра-
фічних груп населення становить:

для працездатних осіб — 25%;
для дітей: з 1 січня 2020 року — 

85% з 1 липня 2020 року –130%;
для осіб, які втратили працез-

датність, та осіб з інвалідністю — 
100% відповідного прожиткового 
мінімуму.

МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Даний показник не переглядався 

при підготовці бюджету до другого 
читання. Розмір мінімальної зарп-
лати у 2020 році становитиме:

у місячному розмірі: з 1 січня — 
4723 гривні (тобто на 550 гривень 
більше ніж у 2019 році — 4173 
гривень);

у   п о г од и н н о м у  р о з м і р і : 
з 1 січня — 28,31 гривні (у 2019 
році — 25,13 гривень).

ЩО З ПОДАТКАМИ?
Вперше фінансовим документом 

країни не передбачено підвищення 
податків заради виплати зовнішніх 
боргів, які фактично сплачує кожен 
українець.

ЗА РАХУНОК ЧОГО ЗБІЛЬШАТЬ 
ДОХОДИ БЮДЖЕТУ?

Зокрема, за постановою Уряду 
було опрацьовано питання збіль-
шення доходів проєкту державного 
бюджету на 2020 рік відповідно 
до темпу зростання номінального 
валового внутрішнього продукту та 
за рахунок покращення адміністру-
вання податків і зборів. Зокрема:

вжиття заходів щодо погашення 
податкового боргу платників подат-
ків перед бюджетом;

всебічного застосування автома-
тизованої системи аналізу та управ-
ління ризиками;

недопущення проявів корупції 
у контролюючих органах;

зниження рівня тіньової еконо-
міки, включаючи руйнування схем 
мінімізації податкових зобов’язань;

запобігання та протидія контра-
банді;

запобігання незаконному 
відшкодуванню ПДВ та відмиванню 
коштів через офшорні зони.

«Ми буде мо б і льше заро-
бляти всередині країни. Цьому 
сприятиме прозора приватиза-
ція, залучення інвестицій, поліп-
шене правове регулювання окремих 
ринків. А головне — рівні правила 
для всіх», — підкреслив Прем’єр–
міністр України.

КАБМІН СКОРОЧУЄ ВИТРАТИ 
НА ОРГАНИ ВЛАДИ

Презентація бюджету-2020 
почалася з виступу прем’єр–міні-
стра України Олексія Гончарука, 
який заявив, що витрати на обслу-
говування уряду і центральних 
органів виконавчої влади будуть 
скорочені на 10%.

ВИТРАТИ НА МЕДИЦИНУ
Виростуть на 15 млрд. гривень 

проти 2019 р. та закладаються 
в  обсязі 113,3 млрд. гривень. 
Найважливішими серед них є 
програма медичних гарантій, яка 
дозволить зробити пологи, ліку-
вання немовлят, а також лікування 
інсультів, інфарктів безкоштовними 
для людей. Продовжується дія 
програми «Доступні ліки», а також 
лікування українців за кордоном. 
Пріоритетом є екстрена медична 
допомога, тому бюджетом перед-
бачено закупівлю 470 нових карет 
швидкої допомоги, відкриття 25 
відділень екстреної допомоги, по 
одній у кожній області.

ОСВІТА
Збільшено суми в бюджеті на 

освітянські програми: на ство-
рення програми «Спроможна 
школа для кращих результатів» на 
3,5 млрд. гривень, на мотивацію та 
підтримку молодих учителів — на 
3,7 млрд. гривень (введено щорічну 
грошову підтримку для кожного 
молодого вчителя (21 тис. гривень), 
продовження реформи «Нова укра-
їнська школа», подальший розви-
ток навчально–практичних центрів 
профтехосвіти, збереження субвен-
ції для забезпечення освіти дітей 
з особливими освітніми потребами.

ПЕНСІЇ ПІДВИЩАТЬ, 
АЛЕ НЕНАБАГАТО

Пенсії в 2020 році будуть проін-
дексовані, однак фактично підви-
щення буде незначним.

За словами Гончарука, для 
цього необхідні ресурси і швидке 
зростання економіки. В цілому на 
пенсії з індексацією виділять 173 
млрд. гривень. Крім того, на 670 
гривень піднімуть виплати пенсі-
онерам старше 80 років.

ВИТРАТИ НА БЕЗПЕКУ І ОБОРОНУ
Чи не найголовніша стаття 

витрат закладається в розмірі 5,45% 
від прогнозованого ВВП і станови-
тиме безпрецедентні 245,8 млрд. 
гривень. За словами Міністра 
оборони України Андрія Заго-
роднюка, тільки на оборону виді-
ляється 3% ВВП, або 136 млрд. 
гривень.

Крім того, на оборону направ-
лять частину коштів Мінекономіки 
(2,4 млрд. гривень).

БУДІВНИЦТВО ДОРІГ
І РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ
На розвиток інфраструктури 

в 2020 році закладаються рекордні 
73,7 млрд. гривень, з  яких 38 
млрд. — на ремонт і будівництво 
доріг. В уряді запевняють, що зосе-
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редяться на пошуку інвесторів для 
розвитку інфраструктури україн-
ських аеропортів.

ЗОВНІШНЯ ЕКОНОМІКА
До бюджету-2020 закладено 

збільшення витрат на розши-
рення дипломатичної та консуль-
ської присутності, зокрема, зросте 
кількість українських консулів за 
кордоном. На захист прав українців 
за кордоном виділяється 64,6 млн. 
гривень; витрати на суди проти 
Росії — 183,3 млн. гривень; внески 
до міжнародних організацій — 
640,2 млн. гривень.

ПРОГНОЗ КУРСУ ДОЛА-
РА ПОЛІПШИЛИ

Середній курс гривні до долара 
в 2020 році закладено на рівні 27 
гривень за долар. Відзначимо, курс 
змінили проти 28,2 гривень за долар 
у першому читанні на підставі онов-
леного макропрогнозу.

Місцеві вибори в  2020 р. 
імовірно обійдуться в 2 млрд. 
154 млн. гривень.

За словами Міністра фінансів 
України Оксани Маркарової, ці 
витрати не переглядали до другого 
читання і їх має бути достатньо для 
проведення виборів.

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ
Український уряд сподівається, 

що вже в наступному році бюджет 
зможе отримати 3 млрд. гривень 
від легалізації грального бізнесу. 
Прем’єр Олексій Гончарук запевняє, 
що в країні з’явиться «нормальна 
система» грального бізнесу.

Крім того, Кабмін розраховує 
на 12 млрд гривень від привати-
зації.

Цей Закон набере чинності з 
1 січня 2020 року.

Надія Воленшчак, начальник 
відділу фінансово-економічних 

послуг КРТПП

За матеріалом сайту https://24tv.ua/
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Сертифікація походження

Експертиза товарів

Оцінка майна

Штрихове кодування

Реєстрація торгової марки

Карнети АТА

Інформаційні послуги

Виставки

Реклама і PR

Конференц-сервіс


