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Дорогі 
Друзі!

Нинішнього року Кіровоградська регіональна торго-
во-промислова палата відзначає своє 20-річчя. У зви-

чайному – людському вимірі – це час звитяжної молодості, 
коли вже є осмислена мета, є цілком реальні мрії, а почасти 
й практичні кроки, що становлять перші життєві чи профе-
сійні здобутки.

Для такої поважної громадської інституції, як наша 
палата – це колосальний пласт знань, досвіду, продуктивної 
діяльності, завдяки яким КРТПП стала ефективним, надій-
ним, компетентним діловим партнером для промислових 
підприємств, бізнес-структур та державних установ Кіро-
воградщини.

2 роки тому, очоливши колектив КРТПП, я отримала 
високу довіру від бізнес-спільноти і значної ваги завдання – 
вивести регіональну палату на якісно новий рівень.

Як фахівець з 20-річним досвідом власного бізнесу я 
одразу відчула професійний рівень більшості спеціалістів 
палати. Спираючись на передові знання та сучасні міжна-
родні практики, вони надають якісні послуги, беруть актив-
ну участь у розвитку малого та середнього бізнесу регіону, 
сприяють його інтеграції у світові економічні процеси. Але 
час, рух нашої країни до Євросоюзу вимагають більшого.

Історія КРТПП – це солідний послужний список ре-
алізованих завдань, знакових проектів, розгалужена кон-

сультативна мережа. Зрозуміло, що за будь-яким заходом, 
успішним результатом стоять люди, особливо ті, хто доклав 
значних зусиль у становлення КРТПП. Тож найперше ви-
словлюю вдячність Валентині Сергіївні Харитоновій, яка 
очолювала регіональну палату 18 років.

Моя щира подяка за розуміння і підтримку усім чле-
нам регіональної торгово-промислової палати. Саме вони 
є становим хребтом економіки нашої області і надійною 
основою регіональної палати.

Ми працюємо у тісному конструктивному контакті з 
обласною владою, з усіма регіональними палатами України, 
маємо ділову підтримку ТПП України. Спасибі всім і за до-
помогу, і за фахові поради.

Вітаючи наш колектив з 20-річчям, висловлюю сер-
дечне визнання кожному працівникові за сумлінну працю. 
Переконана, що разом нам вистачить енергії, мудрості, на-
полегливості і патріотизму аби діяльність палати стала сис-
темнішою, аби ми швидко, ефективно, якісно допомагали 
місцевим підприємцям реагувати на сучасні виклики.

Запевняю, що ми докладемо великих зусиль, аби ре-
гіональна торгово-промислова палата і надалі успішно 
працювала задля всебічного розвитку місцевого бізнесу, 
становлення потужного середнього класу, зміцнення еко-
номічного потенціалу Кіровоградщини.

Ірина Саєнко, 
президент Кіровоградської
 регіональної торгово-промислової палати
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Щиро радий звернутися до всієї 
бізнес-спільноти з нагоди 20-річчя 
Кіровоградської регіональної тор-
гово-промислової палати – однієї 

Щиро вітаю Кіровоградську ре-
гіональну торгово-промислову па-
лату, усіх її членів і працівників із 
20-річчям утворення!

На сьогодні членами Кіровоград-
ської регіональної торгово-промис-
лової палати є понад 140 провідних 
підприємств, фірм і організацій, що 
представляють практично всі галу-
зі економіки області. Високо ціную 
ваш вагомий внесок у розвиток усіх 
видів підприємництва області і роз-
будову обласної економіки. 

Переконаний, усі ваші досяг-
нення стали можливими завдяки 
висококваліфікованим кадрам, які 
працюють у торгово-промисловій 

з найбільших організацій, яка під-
тримує  бізнес Кіровоградщини, має 
давні традиції, значний досвід  спри-
яння розвитку підприємництва та  
залучення інвестицій у вітчизняну 
економіку. 

Приємно відзначити, що регіо-
нальна палата постійно розвива-
ється, збільшує свою членську базу 
та освоює нові види діяльності. Від-
бувається це насамперед завдяки 
зусиллям її президента та всього 
колективу.

Ми високо цінуємо важливу роль 
КРТПП для розвитку експортної 
діяльності наших підприємств, для 
активізації їх інвестиційної та зо-
внішньоекономічної діяльності.

Хочу також подякувати палаті 
за активну громадянську позицію, 
адже у цей нелегкий для країни час 
вона взяла на себе відповідальність 
за організацію роботи Благодійно-

го фонду підтримки українських 
військовослужбовців. Завдяки бла-
годійній допомозі з боку потужних 
підприємств, малого та середнього 
бізнесу, просто небайдужих людей  
усієї області надається серйозна до-
помога батальйонам територіаль-
ної оборони та військовим підрозді-
лам Кіровоградського гарнізону.

Щиро вітаю колектив палати 
та всю бізнес-спільноту Кіровоград-
щини з 20-річчям регіональної тор-
гово-промислової палати! Бажаю 
вам та вашим сім’ям миру, благопо-
луччя та міцного здоров’я! 

Сподіваюсь, що КРТПП і в по-
дальшому активно працюватиме, 
як надійний партнер та гарант 
успішного розвитку бізнесу в нашій 
області. Хочу запевнити, що облас-
на влада всебічно сприятиме та на-
даватиме підтримку КРТПП у цій 
її діяльності.

СергІй КузьменКо,
голова Кіровоградської обласної 
державної адміністрації

з повагою
голова обласної ради
олеКСандр ЧорноІваненКо

палаті. Саме сьогодні ваша робо-
та є надзвичайно важливою як для 
Кіровоградщини в цілому, так і для 
кожного кіровоградця зокрема. Спо-
діваюсь, ви й надалі ефективно вико-
нуватиме покладені на вас завдання 
– сприятимете розвитку міжна-
родного співробітництва підпри-
ємств регіону, зростанню експорту 
і залученню інвестицій в економіку 
області, що матиме результатом 
покращення добробуту кожного 
жителя області. 

Бажаю вам нових професійних 
успіхів і нових звершень в ім’я Кіро-
воградщини!

ПРивітаННя  ПаРтНЕРів
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Шановні Друзі!

Шановні колеги!
Від імені Торгово-промислової палати України та від себе особисто щиро ві-

таю колектив Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати з пре-
красною ювілейною датою – 20-річчям діяльності! 

15 березня 1995 року ваша Палата почала існувати як самостійна органі-
зація, хоча її історія розпочалася ще задовго до цього – у далекому 1946 році. З 
того часу, покоління за поколінням, переймаючи кращий досвід попередників та їх 
завзятість, колектив Палати підтримував і допомагав підприємцям Кіровоград-
щини, працював над зміцненням зовнішньоторговельних зв’язків краю та країни у 
цілому. День за днем розширювались і міцніли зв’язки із зарубіжними партнерами 
і спорідненими організаціями, народжувались нові форми роботи та послуги. Сьо-
годні Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата є центром ділової 
активності та бізнес-комунікацій краю. Ваш колектив по праву може пишатися 
славетними традиціями та сьогоденням своєї організації.

У день ювілею щиро бажаю колективу Кіровоградської РТПП успіхів у реалі-
зації нових ідей, творчої наснаги, здоров’я, щастя та подальшого процвітання! 

Дозвольте щиро привітати вас із серйозним і солідним рубежем – 20-річчям 
Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати. 

Кіровоградська РТПП всі ці роки є надійною опорою для регіонального бізне-
су. Навколо палати гуртуються найбільші і найуспішніші підприємства Кірово-
градської області. Саме вони і є обличчям нашого регіону не лише в Україні, а й за 
кордоном. Саме завдяки роботі таких підприємств наповнюються бюджети та 
виконуються соціальні зобов’язання в країні в цілому і в нашому регіоні зокрема. 
І координаційну та консультаційну роль торгово-промислової палати в цьому 
процесі важко переоцінити. Сьогодні наша країна перебуває фактично в стані 
неоголошеної війни, і в цій ситуації Кіровоградська регіональна торгово-промис-
лова палата взяла на себе важливу роль в абсолютно конкретній допомозі нашим 
військовим на Сході України. За це вам велика шана і уклін.

Я переконаний, що важкі часи минуть і завдяки професійності та динаміз-
му вашого президента і очолюваного ним колективу ми спільно наблизимо краще 
майбутнє Незалежної України!

геннадІй ЧижиКов,
президент ТПП україни

КоСТянТин яринІЧ,
народний депутат україни
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Шановні колеги!

Как приятно поздравлять с днем рождения коллектив, который занят та-
ким хорошим, таким нужным, таким полезным и таким непростым делом. Осо-
бенно – в такое сложное для страны время. За 20 лет Кировоградская торгово-
промышленная палата сумела сохранить свой индивидуальный стиль в работе и 
нестандартный подход к решению самых сложных ситуаций, реформаторский 
поиск и деловую компетентность, высокое мастерство и стремление к совер-
шенствованию каждого сотрудника. 

Очень здорово, что нас связывают надежные партнерские отношения, 
направленные на эффективную работу и высокие достижения в развитии 
экономики региона. 

В этот юбилей хочется пожелать новых творческих идей и замыслов, осу-
ществления замечательных планов, направленных на благо нашей области и 
страны в целом. А коллективу – здоровья, счастья, всего самого доброго и мира 
всем нам!

Шановна Ірино Анатоліївно, дозвольте привітати Вас та Ваш колектив, з 
нагоди 20-річчя КРТПП та щиро подякувати за плідну та довгострокову співп-
рацю. З кожним роком наші відносини переростають з надійних, партнерських 
– в міцні та дружні. Разом, пліч о пліч, ми дбаємо про розвиток малого та се-
реднього бізнесу, прагнемо бути в своїй роботі максимально корисними як для 
суб’єктів господарювання, так і для держави в цілому. Дякуємо за Вашу професій-
ність та бажаємо нових яскравих звершень у Вашій нелегкій роботі.

Від імені колективу ПрАТ «Інститут «Кіровограда-
гропроект» щиро  вітаю колектив Кіровоградської РТПП з 
ювілеєм – 20-річчям з дня заснування!

Ваша практична діяльність – це реальний внесок у роз-
будову та оновлення нашого регіону. Незважаючи на складну 

роСТиСлав маСло, 
директор Кировоградского 
регионального управления 
«ПриватБанка»

з повагою 
керуючий філією аТ «укрексімбанк»
в м. Кіровограді 
СергІй недогода

з повагою
генеральний директор
ПраТ «Інститут «Кіровоградагропроект»
П.І. довЧенКо 

економічну ситуацію, що склалася в нашій країні, ви знаходи-
те шляхи поліпшення партнерських стосунків та створює-
те умови для реалізації бізнес-планів членів КРТПП.

Бажаю добра і здоров’я, щастя і благополуччя, божого бла-
гословення та поваги від людей у вашій шляхетній справі.

ПРивітаННя  ПаРтНЕРів
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ВАлеНТИНА ХАРИТОНОВА,
перший президент 
КіровоградсьКої ртпп:
етапи становлення Кіровоградської регіональної торго-
во-промислової палати тісно пов’язані з економічними 
та політичними процесами в країні, зростанням зовніш-
ньоекономічних зв’язків. Свою історію вона веде з 1946 

року. Розвиток промисловості та торгівлі на Кіровоград-
щині викликав до життя установу, що представляла 

інтереси торгового та промислового люду краю. Тоді в 
Кіровограді було створено бюро експертиз ТПП СРСР. 

Його очолював Микола Андрійович Демидов.

У 1992 році з метою вдоскона-
лення палатівської системи 

президія ТПП України прийняла 
рішення про створення на базі фі-
лій у регіонах госпрозрахункових 
фірм «Зовнішсервіс». Цим рішен-
ням було створено і фірму «Кіро-
воградзовнішсервіс». Цей період в 
житті країни позначився погіршен-
ням ситуації в економіці, інфляцій-
ними процесами. У важкому стані 
опинилася й палатівська система – 
різко знизилась кількість замовлень 
на традиційні види послуг, в першу 
чергу – на послуги з експертизи то-
варів. Боротьба за виживання роз-
горнулася саме з розширення зо-
внішньоекономічних функцій.

Було приділено значну увагу 
проблемам розвитку ефективних 
форм ділової співпраці з іноземни-
ми партнерами, довідково-інфор-
маційного забезпечення учасників 
зовнішньоекономічних зв’язків, 
пошуку ділових партнерів. Час ви-
магав нових підходів, нових знань. 
В нових економічних умовах дово-
дилося і працювати, і паралельно 
вчитися.

Ідею створення регіональної 
торгово-промислової палати ак-

тивно підтримали знакові для на-
шого краю особистості - Микола 
Олексійович Сухомлин, Едуард 
Петрович Рейзвіх, Борис Феодосі-
йович Суржан. Завдяки їх зусиллям 
організаційні моменти було подо-
лано досить швидко. Рішення про 
створення Кіровоградської торго-
во-промислової палати було при-
йнято на установчій конференції 15 
березня 1995 року.

Це була одна з перших регі-
ональних торгово-промислових 
палат в незалежній Україні, яка 
об’єднала кіровоградських промис-
ловців та підприємців на користь 
розвитку економіки області, роз-
ширення торгово-економічних і 
науково-технічних зв’язків підпри-
ємств краю з іншими регіонами та 
державами.

За роки свого існування КРТПП 
довела свою важливість для розви-
тку економіки регіону, ставши най-
відомішим бізнес-центром, своєрід-
ним «єдиним вікном» для надання 
високоякісних професійних послуг 
підприємцям. Було значно розшире-
но перелік послуг, встановлено тісні 
зв’язки з органами державної влади 
та місцевого самоврядування. Крім 

того, у 2011 році було звершено ре-
конструкцію будівлі Палати, що дає 
змогу організовувати на її базі захо-
ди будь-якого рівня, гідно приймати 
гостей та клієнтів.

Я щиро рада, що КРТПП постій-
но нарощує свій потенціал і зустрі-
чає своє 20-річчя як найчисленніше 
об’єднання підприємців та промис-
ловців. І я із задоволенням вітаю 
весь колектив палати з цією знамен-
ною датою. Бажаю всім професійно-
го зростання, успіхів та впевненості 
у завтрашньому дні!
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Мені дуже імпонує вислів одно-
го індійський філософа, який  

сказав: «якщо перед тобою велика 
ціль, а можливості обмежені – все 
одно дій, бо лише через дію зрос-
туть твої можливості». Тому голо-
вними завданнями, які я поставила 
перед собою на посаді президента 
палати, стали збереження і примно-
ження кращих надбань колективу, 
чітке визначення стратегії співпраці 
з клієнтами та партнерами – членами 
КРТПП. Стратегію було визначе-
но, а згодом народився і девіз нашої 
регіональної палати – «Сила в дії!» 
Діяти для бізнесу, заради бізнесу і 
зміцнення економічного потенціалу 
Кіровоградщини.

Два з лишком роки на посаді пре-
зидента КРТПП не лише збагатили 
досвідом, відкрили нові перспективи, 
а й, що дуже важливо, – підтвердили 
правильність обраного шляху щодо 
перспектив розвитку та вдосконален-
ня діяльності палати.

До успіху -  
з сучасним 
погляДом 
та набутим 
ДосвіДом

Місія наша визначається дуже 
просто – це всебічна підтримка біз-
несу, створення сприятливих умов 
для розвитку підприємництва в на-
шій області. Якщо конкретніше, то 
це – посилення ключових напрямків 
діяльності РТПП, а саме: виведення 
підприємств на нові ринки збуту, на-
дання послуг для полегшення ведення 
господарської діяльності та виконан-
ня ролі сполучної ланки між бізнесом 
і владою.

З одного боку, маємо інформувати 
владу про потреби підприємців, а з ін-
шого – сприяти ефективній реалізації 
державної економічної політики.

Процес змін розпочали з ребрен-
дингу: розробили нову філософію 
діяльності, корпоративний стиль, ви-
готовили презентаційне відео та інші 
матеріали. Оновили корпоративний 
сайт з можливостями просування 
продукції підприємств регіону та ко-
рисною діловою інформацією. Для 
зручності користувачів тільки за ми-

нулий рік двічі вдосконалювався ме-
ханізм його роботи. На нашому сайті 
можна знайти інформацію не лише 
про діяльність палати, а й про всіх 
членів нашої бізнес-спільноти, яка, до 
речі, постійно зростає.

Оновив своє обличчя і журнал 
«Зовнішсервіс». Він регулярно вида-
ється і розповсюджується серед чле-
нів КРТПП, торгово-промислових 
палат в Україні та за кордоном, інозем-
них дипломатичних представництв. 
Кожен член КРТПП раз на рік має 
можливість безкоштовно розмістити 
в ньому інформацію про своє підпри-
ємство.

У цілому PR-кампанія Кіровоград-
ської РТПП сприяла підвищенню ло-
яльності до бренду з боку вітчизняних 
підприємств, які відкрили нові мож-
ливості палати для перспектив веден-
ня бізнесу. 

Додатково були впроваджені по-
слуги конференц-сервісу. Чотири 

30 січня 2013 року збори Кіровоградської регіональної торгово-промисло-

вої палати обрали новий склад ради та президента КРТПП. 

Ним стала Ірина Анатоліївна Саєнко.
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комфортні приміщення з системою 
кондиціювання, проекторами, швид-
кісним інтернетом, безкоштовним 
Wi-Fi вже стали ідеальною базою для 
проведення семінарів, тренінгів, пре-
зентацій та форумів як регіонального, 
так і всеукраїнського рівня. Палата 
стала дійсно сучасним комфортним 
діловим центром.

Тільки минулого року послугами 
нашого конференц-сервісу скориста-
лися більше 30 фірм.

Члени КРТПП та наші клієнти 
вже встигли оцінити і такі нововве-
дення палати в рамках зовнішньоеко-
номічної діяльності та системи просу-
вання продукції, як:

•	 нові ділові контакти 
з метою міжрегіонального 
співробітництва Кірово-
градської області та зарубіж-
них країн;

•	 впровадження по-
слуги з аналізу зарубіжних 
ринків, на відповідність за-
конодавчим вимогам, тариф-
ним та нетарифним бар’єрам;

•	 налагодження ка-
налів продажу вітчизняної 
продукції за кордон та по-
шук постачальників з ме-
тою відкриття офіційних 
дистриб’юторських пред-
ставництв в Україні;

•	 організація колек-
тивних виставкових стендів 
з метою зменшення витрат 
щодо участі у виставкових 
заходах для компаній-членів 
КРТПП.

В аспекті підтримки і розвитку 
підприємництва відновлено практику 
обговорення законопроектів, їх пере-
ваг та недоліків із залученням пред-
ставників бізнесу області. Зокрема, 
за результатами круглого столу, який 
відбувся у листопаді 2013 року, були 
сформовані та надані розробникам 
пропозиції до проекту Закону Украї-
ни «Про Загальнодержавну програму 
підтримки і розвитку малого і серед-
нього підприємництва на 2014-2024 
роки».

На малий бізнес та зайнятість на-
селення були зорієнтовані навчальні 
курси «Початківець-підприємець», 
які сприяли підвищенню юридичної 
грамотності, набуттю навичок бізнес-
планування. Своєрідним підсумком 
навчання стала можливість для новач-
ків у сфері ділової активності оренду-
вати на пільгових умовах обладнані 
офісні місця в регіональній торгово-
промисловій палаті та отримати по-
слуги бухгалтерського і юридичного 
супроводу.

Нам завжди дуже важлива дум-
ка бізнесу стосовно наших ідей та 
шляхів їх втілення. Нові плани щодо 

співпраці та відстоювання інтересів 
регіонального бізнесу були представ-
лені діловим колам під час презентації 
проекту «Програми підтримки мало-
го і середнього підприємництва в Кі-
ровоградській області на 2014-2017 
роки». 

Колектив КРТПП постійно під-
тверджує статус професійного, діло-
вого, комунікаційного центру мож-
ливостей для бізнесу. У першу чергу 
дбаємо про високу якість комплексу 
традиційних для палати послуг. Це 
– сертифікація, експертиза, митне 
декларування товарів, якісні перекла-
ди товаросупровідної документації з 
іноземних і на іноземні мови, спроще-
не оформлення тимчасового вивезен-
ня товарів (карнет АТА), допомога в 
реєстрації торгових марок, штрихове 
кодування. Це велика копітка робота, 
яка вимагає високого професіоналіз-
му і відповідальності.

Скажімо, торік таких документів і 
послуг нами надано більше 10 тисяч. І 
це не може не радувати, адже свідчить 
про те, що навіть під час кризи бізнес 
працює! Також збільшується кількість 
виданих свідоцтв про реєстрацію 
товарних знаків. 2570 замовлень ви-
конали минулого року наші перекла-
дачі. Ми активізували інформаційні, 
юридичні, видавничі та конференц-
послуги.

У зв’язку зі значними змінами в за-
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конодавстві та правилами ведення біз-
несу за кордоном при Кіровоградській 
РТПП створено Центр підтримки 
експорту. Метою роботи такого Цен-
тру є комплексна допомога малому і 
середньому бізнесу у виході на нові 
ринки і дотриманні ним правил гри 
на міжнародній арені. Звернувшись 
до Центру, замовник може отримати 
повний спектр послуг, необхідний для 
здійснення експортної діяльності.

Надання Євросоюзом автоном-
них преференцій, підписання Угоди 
про асоціацію, анексія Криму, а також 
військові дії в Донецькій і Луганській 
областях вимагають від наших фахів-
ців бути гранично уважними і постій-
но вдосконалювати свій професійний 
рівень.

Так, у вересні 2014 року внесено 
зміни до Закону України «Про торго-
во-промислові палати». Регіональним 
ТПП делеговані повноваження із за-
свідчення форс-мажорних обставин.

Засвідчення форс-мажорних об-
ставин здійснюється уповноваже-
ною особою Кіровоградської РТПП 
- начальником договірно-правового 
відділу Олегом Хмуренком, який від-
повідно до наказу ТПП України від 
25.10.2014 р. внесений до Реєстру 
уповноважених осіб з розгляду справ 
про засвідчення форс-мажорних об-
ставин.

Сертифікат про настання форс-
мажорних обставин суб’єкти малого 
підприємництва отримують безко-
штовно.

Високим авторитетом у бізнес-
спільноти користується і Навчальний 
центр, який сьогодні працює в двох 
напрямках: проведення семінарів і су-
провід тендерних процедур.

Минулого року ми провели 18 се-
мінарів, в яких взяли участь 490 осіб. 
Тематика семінарів була спрямована 
на ознайомлення підприємств зі змі-
нами в законодавчій базі та нормами, 
що діють в ЄС.

Для членів Кіровоградської 
РТПП такі заходи проводилися без-
коштовно.

У системі держзакупівель крім на-
вчання ми допомагаємо і в проведенні 
тендерних процедур будь-якої склад-
ності. А зростаюча кількість звернень 
в торгово-промислову палату гово-
рить про якість послуг, які ми надає-
мо. До речі, наш фахівець з державних 
закупівель Людмила Солонар в 2014 
році поряд з представниками Міне-
кономрозвитку і Держфінінспекції 
була включена до експертно-редак-
ційної ради спеціалізованого журналу 
«Держзакупівлі». І це є свідченням 
високого професійного рівня наших 
фахівців.

Один з ефективних способів про-

сування товарів місцевих підпри-
ємств на українському та зарубіжно-
му ринках – це участь у профільних 
виставках.

Палата суттєво активізувала ви-
ставкову діяльність. Торік у Кіро-
вограді вперше за багато років була 
проведена спеціалізована виставка 
будівельних технологій і досягнень у 
галузі реклами - «Будівництво та ре-
монт. Реклама і дизайн». Це наша іні-
ціатива і результат довгої та кропіткої 
роботи. Відгуки учасників перекона-
ли нас у необхідності проведення цьо-
го заходу щороку.

Також ми вже традиційно беремо 
активну участь в організації Націо-
нальної агропромислової виставки 
«AgroExpo».

Кіровоградська область – аграрна, 
тому підтримувати сільгоспвироб-
ника - одне з наших першочергових 
завдань. Ми зобов’язані значно поси-
лити вплив палати в аграрних колах. 
У Європі зростає попит на продукцію 
українських сільгоспвиробників, і тут 
ми повинні і готові допомагати їм в 
освоєнні нових ринків.

У вересні 2014 року за сприяння 
палати в нашій області відбулося ви-
їзне засідання Міжнародного трейд-
клубу. У ньому брали участь представ-
ники 14 посольств іноземних держав. 
Тут підприємці регіону мали можли-
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вість представити іноземним дипло-
матам свої комерційні та інвестиційні 
пропозиції.

Ми активізували співпрацю з поль-
ськими партнерами, угорсько-україн-
ською торгово-промисловою палатою, 
підписано Договір про співробітни-
цтво з ТПП міста Пафос (Кіпр).

Окремим напрямком став розви-
ток презентаційної діяльності. Завдя-
ки нашим технічним можливостям у 
2014 році на базі КРТПП відбулися 
презентації та міні-виставки компаній 
у сфері будівництва, легкої промисло-
вості та зв’язку.

Ми чітко розуміємо, що сьогодні, 
як ніколи, важливо йти в ногу з часом 
і бути надійним партнером бізнесу в 
діалозі з владою.

У цьому напрямку ми продовжу-
ємо дієву співпрацю з обласною дер-
жавною адміністрацією, фіскальними 
органами, обласним центром зайня-
тості. Спільно з ними в минулому році 
ми провели 30 ділових форумів, в яких 
брали участь близько 2 тисяч осіб. За-
ходи проводилися в комфортних, су-
часних умовах, де все сприяє якісній, 
діловий роботі.

І нарешті – кілька слів про дуже 

важливий, новий напрямок діяльнос-
ті палати, яку зажадав непростий час 
і наша спільна турбота про захисни-
ків миру і єдності нашої Батьківщи-
ни. Я говорю про Благодійний фонд 
підтримки українських військовос-
лужбовців, який був створений на 
базі КРТПП у травні 2014 року за 
ініціативою Кіровоградської облдер-
жадміністрації та голови наглядової 
ради ПАТ «НВП «Радій» Євгена 
Степановича Бахмача. Його мета – 
об’єднання зусиль багатьох кірово-
градських підприємців, меценатів для 
матеріальної підтримки наших героїч-
них захисників.

Благодійний фонд – неприбуткова 
організація. Вищий орган управління 
Фонду – Наглядова рада, яка вирішує 
питання діяльності Фонду. Склад На-
глядової ради сформований з числа 
військових, представників органів 
державної влади та  промислових під-
приємств.

Це величезна відповідальність і 
серйозний обсяг роботи практично 
для всього колективу палати.

На рахунок Фонду за 2014 рік на-
дійшло 1268969,91 грн. Витрачено 
згідно з заявками – 1205333,55 грн. 
Суми надходжень – від 2 гривень до 

100 тисяч. Хочу підкреслити, що по-
повнювали Фонд не лише великі під-
приємства, малий і середній бізнес 
Кіровоградщини, а й прості, небайду-
жі люди. Фонд продовжує роботу і в 
нинішньому році.

Ми щиро вдячні всім патріотам 
Кіровоградщини за надану допомогу.

Всі названі вище напрямки роботи 
палата виконує, розвиває та постійно 
вдосконалює. Налагоджуємо нові та 
зміцнюємо вже існуючі ділові контак-
ти з клієнтами і партнерами, розши-
рюємо географію міжнародного спів-
робітництва, активізуємо виставкову 
діяльність, працюємо над розширен-
ням членської бази.

Зниження з відомих причин ін-
вестиційної, виробничої активності 
підприємств, процес реформування 
держави – все це вимагає від палати 
застосування сучасних інструментів, 
аби в межах своїх статутних повнова-
жень ефективніше впливати на розви-
ток економічного потенціалу Кірово-
градщини. 

Регіональна палата завжди за-
лишається вірною своєму лозунгу 
– «Сила в дії!». «Енергія фінансів. 
Енергія свободи. Енергія росту. Енер-
гія успіху».
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У січні 2015 року Фонд сформу-
вав три партії гуманітарної до-

помоги для мешканців Маріуполя. 
Так, до постраждалого від теракту 
міста направлено вантаж з 840 лис-
тів шиферу. Наступна партія місти-
ла 20 кубометрів високоякісного 
лісоматеріалу. Постраждале від об-
стрілів місто отримало для відбудо-
ви житлового фонду також цемент, 
руберойд, шиферні цвяхи та поліе-
тиленову плівку.

На прохання керівництва однієї 
з військових частин, яка дислоку-
ється в Кіровограді, за кошти Фон-
ду було придбано скло, будівельні 

новини від Благодійного фонду  
пІдтРимки укРаїНСьких ВІйСькОВОСлужбОВцІВ

матеріали, сантехнічні та електрич-
ні вироби – речі необхідні для від-
новлення та ремонту казарм для 
військових.

У березні Фонду придбав та від-
правив ще одну партію будівельних 
матеріалів, необхідних для віднов-
лення та ремонту казарм для вій-
ськових Кіровограда.

Все це стало можливим завдя-
ки коштам благодійників – ПАТ 
«НВП «Радiй», ПрАТ «КРЕА-
ТИВ» ,ТОВ «Вересень Плюс», 
ТОВ «УкрАгроКом», ПГО АПВТ 
«Ласка», ПрАТ «Пiрамiс», ТОВ 

«РОМКОР», СТОВ «Степ – 
Агро» (Новоукраїнка).

Правління щиро дякує всім під-
приємцям Кіровоградщини, всім 
небайдужим людям, за кошти, які 
вони надали Фонду.

Запрошуємо всіх, хто ще не до-
лучився до цієї благородної місії, 
перерахувати кошти на рахунок 
Фонду та підтримати наших вій-
ськових.

З детальнішою інформацією про 
діяльність Фонду ви можете озна-
йомитись у нашому звіті на сайті 
www.chamber.kr.ua.

ФОНД ПіДтРиМКи
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регіональний семінар 
«плаНи адаптацІї (апРОкСимацІї) 
ЕкОлОгІчНОгО ЗакОНОдаВСтВа 
укРаїНи дО пРаВа ЄС»

У Кіровоградській регіональній 
торгово-промисловій палаті 

відбувся семінар «Плани адаптації 
(апроксимації) екологічного зако-
нодавства України до права ЄС». 
Цей семінар є складовою частиною 
проекту Євросоюзу «Додаткова 
підтримка Міністерства екології 
та природних ресурсів України у 
впровадженні Секторальної бю-
джетної підтримки». 

Учасників семінару вітали ди-
ректор департаменту правової та 
міжнародної діяльності Міністер-
ства екології та природних ресур-
сів Володимир Бучко, начальник 
відділу Державної екологічної ін-
спекції Олександр Посмітний, ди-
ректор департаменту екології та 
природних ресурсів Кіровоград-
ської ОДА Олександр Ковтунов, 
президент Кіровоградської РТПП 
Ірина Саєнко.

Як зазначила Ірина Саєнко, 
основним напрямком діяльності 

КРТПП є сприяння виходу на єв-
ропейські ринки продукції підпри-
ємств малого і середнього бізнесу 
Кіровоградщини. З цією метою в 
палаті створено Центр підтримки 
експорту. Сьогодні європейський 
вектор є пріоритетним у зовніш-
ній політиці України. Він вклю-
чає багато складових, серед яких 
важливе місце займає екологічна 
сфера. ЄС працює за принципами 
«зеленої економіки», його приро-
доохоронне законодавство є все-
бічно розвиненим і виступає при-
кладом для світової спільноти.

Лекторами семінару виступили 
експерти проекту ЄС.

Тема змін в екологічному за-
конодавстві викликала велику за-
цікавленість – участь у семінарі 
взяли представники бізнесу, уні-
верситетів, районних державних 
адміністрацій, аграрного та еко-
логічного управління Кіровоград-
ської обласної державної адміні-

страції, громадських організацій.

В рамках семінару були окрес-
лені основні кроки, намічені згід-
но з рекомендаціями ЄС у різних 
галузях, зокрема промисловості, 
управлінні водними ресурсами, 
управлінні відходами.

(Фото: заступник начальника 
відділу сертифікації КРТПП Юлія 
Копцева)

На семінарі також виступила 
заступник начальника відділу сер-
тифікації КРТПП Юлія Копцева 
з презентацією Центру підтримки 
експорту, який діє при регіональ-
ній ТПП.

Аудиторія взяла активну участь 
в обговоренні матеріалу – до лек-
торів семінару було поставлено 
немало запитань, спектр яких 
коливався від вузькогалузевих 
до проблем загальнодержавного 
масштабу.
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засідання ради 
тЕРитОРІальНОгО ВІддІлЕННя 
аСОцІацІї платНикІВ пОдаткІВ

На засіданні розглядалися акту-
альні питання податкового зако-

нодавства, захист інтересів платників 
податків, розгляд звернень членів ТВ 
АППУ. Перше питання «Про подат-
кові новації у 2015 році. Законодав-
ство та практичні аспекти», з якого 
доповідали Надія Воленшчак, член 
Ради ТВ АППУ, начальник Головно-
го управління Державної фіскальної 
служби (ДФС) України в Кірово-
градській області та Оксана Рева, на-
чальник відділу ДФС, викликало ряд 
запитань та коментарів членів Ради 
ТВ АППУ. Зокрема, голова Ради ТВ 
АППУ в Кіровоградській області, 
депутат міськради Ігор Волков за-
пропонував податківцям роз’яснити 
ситуацію щодо впровадження елек-

Президент Кіровоградської РТПП Ірина Саєнко взяла участь в засіданні Ради Терито-
ріального відділення Асоціації платників податків України в Кіровоградській області, 

яке відбулося в приміщенні КРТПП.

тронного адміністрування ПДВ. З 
цього питання учасники ТВ АППУ 
отримали чітку відповідь, що впро-
вадження електронного адміністру-
вання ПДВ відкладається до 1 липня 
2015 року.

Оксана Рева надала детальну ін-
формацію щодо впровадження тран-
спортного збору (щорічний додатко-
вий податок в розмірі 25 000 грн. на 
автомобілі не старше 5 років з об’ємом 
двигуна 2,5 літра для дизелів, і з 
об’ємом двигуна 3 літри для бензино-
вих авто та розрахунок суми збору за 
першу реєстрацію транспортних за-
собів), використання ЕККА, єдиного 
соціального внеску та пільгових умов 
щодо його нарахування. Щодо 4 кри-

ХРОНіКа ПОДіЙ

теріїв, необхідних для застосування 
зниженої ставки ЄСВ з коефіцієнтом 
0,4, про які інформували податківці, 
учасники засідання висловили сумнів, 
що ці вимоги можуть бути виконані 
одночасно.

Розглядались також питання «Про 
податкові новації у 2015 році. Законо-
давство та практичні аспекти», «Про 
розміри ставок податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельного по-
датку, для об’єктів нежитлової неру-
хомості», які мають затверджуватись 
депутатами Кіровоградської місь-
кради на черговій сесії 27 січня 2015 
року; «Про підготовку та проведення 
Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні 
платники податків – 2014». 
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ВИСТАВКА «архітеКтура. геральдиКа. 
реКламний дизайн. 
Краєзнавство»

Як організувати комфортне і 
водночас естетично прива-

бливе міське середовище засобами 
архітектури, містобудування, ди-
зайну, реклами, геральдики, мону-
ментального і декоративно-ужит-
кового мистецтва? З допомогою 
яких засобів можна зробити облич-
чя нашого міста привабливішим?

Відповідали на ці запитання 
виставкові стенди, які були роз-
міщені у кількох конференц-залах 
КРТПП.

На виставці представили свої 
досягнення підприємства та митці 

З 25 по 27 лютого 2015 року на базі Кіровоградської РТПП проходила виставка 
«Архітектура. Геральдика. Рекламний дизайн. Краєзнавство».

в галузях архітектури, геральдики, 
краєзнавства, рекламного дизайну, 
монументального та декоративно-
ужиткового мистецтва. Тут роз-
горнули свої доробки фахівці двох 
провідних проектних інститутів – 
ПрАТ «Проектно-вишукувальний 
інститут «Кіровоградагропро-
ект» і ПрАТ «Кіровоградський 
інститут «Кіровоградміськбуд-
проект» та членів Спілки рекла-
містів – рекламних агенцій «Ан-
тураж А», «Юнікс С», «РІК», 
«Кактус». Широко представлено 
геральдику, а саме – нову символі-
ку населених пунктів області, яку 

підготували члени Українського 
геральдичного товариства. 

Обласна універсальна науко-
ва бібліотека ім. Д.І.Чижевського 
демонструвала краєзнавчу літе-
ратуру, свою пересувну виставку 
«Місто Якова Паученка» розгор-
нув тут художньо-меморіальний 
музей ім. О.О. Осьмьоркіна, пред-
ставляв свої експонати і обласний 
краєзнавчий музей.

Організатори виставки – Кі-
ровоградська обласна рада, Кі-
ровоградський міськвиконком, 
Кіровоградська регіональна тор-
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гово-промислова палата, департа-
мент культури, туризму та куль-
турної спадщини Кіровоградської 
обласної державної адміністрації, 
Кіровоградське обласне відділен-
ня Українського геральдичного 
товариства, ПрАТ «Проектно-
вишукувальний інститут «Кі-
ровоградагропроект» та ПрАТ 
«Кіровоградський інститут «Кі-
ровоградміськбудпроект».

На відкритті виставки вітали 
гостей та її учасників заступник 
голови Кіровоградської облдер-
жадміністрації Сергій Коваленко, 

ХРОНіКа ПОДіЙ

голова Кіровоградської обласної 
ради Олександр Чорноіваненко, 
секретар Кіровоградської міської 
ради Іван Марковський, президент 
Кіровоградської РТПП Ірина Са-
єнко. 

За час експонування виставку 
переглянули не лише фахівці, а й 
чимало молоді – студенти Кірово-
градського національного техніч-
ного університету та Кіровоград-
ського машинобудівного коледжу, 
учні Кіровоградської дитячої ху-
дожньої школи ім. О.О. Осмьоркі-
на.
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м’ясоКомБінат «ятрань» 
НалагОджуЄ СпІВпРацю З ЄВРОпОю. 
пОпЕРЕдНю СЕРтифІкацІю ужЕ пРОйдЕНО 

Кіровоградський м’ясокомбінат 
«Ятрань» 20 років є членом Кі-

ровоградської РТПП. Це підприєм-
ство славиться високими стандартами 
якості своєї продукції в усіх регіонах 
України, а відтак тримає флагманство 
серед переробних підприємств не 
лише Кіровоградщини.

Сучасне європейське обладнання, 
висококваліфіковані працівники, про-
дукція, виготовлена за ДСТУ при суво-
рому дотриманні контролю якості та 
безпеки – це все ключові характерис-
тики виробництва на «Ятрані».

Робота на підприємстві – не з лег-
ких, особливо це стосується таких ла-
нок виробництва, як обвалювання та 
жилування м’яса. Але й не можна ска-
зати, що заробітні плати маленькі – се-
редня зарплата по підприємству близь-
ко 3,5 тис. грн. А для обвалювальників 

Президент Кіровоградської РТПП Ірина Саєнко у складі робочої групи на чолі з 
головою Кіровоградської ОДА Сергієм Кузьменком відвідала 

ТДВ «М’ясокомбінат «ЯТРАНь».

сягає і 5 тис. грн. Хоча генеральний ди-
ректор м’ясокомбінату Андрій Райко-
вич зазначає, що за сучасного фінансо-
вого стану в країні розмір заробітних 
плат необхідно переглядати. І взагалі 
ситуація в державі відчутно зачіпає і 
саме підприємство. За його словами, 
через події на Сході і ситуацію з Кри-
мом підприємство втратило 15% об-
сягів виробництва. Відтак, Андрій Рай-
кович відзначає посилену боротьбу на 
внутрішньому ринку, адже для «Ятра-
ні», як і для інших підприємств даного 
сегменту, основний і єдиний ринок 
збуту – це вся Україна. Але разом з тим, 
керівник м’ясокомбінату наголошує, 
що «Ятрань» не втрачає своїх позицій 
і присутності у торговельних мережах.

Також розгорнуто активну роботу 
і в плані розширення ринків збуту у бік 
Європи. Це завдання загальнодержав-

ного рівня. І в Україні працюють над 
приведенням АПК до євростандартів, 
що передбачає паспортизацію худоби, 
виконання чітких санітарних регламен-
тів тощо. Що стосується конкретно 
«Ятрані», то Андрій Райкович повідо-
мив, що попередню сертифікацію між-
народних експертів підприємство уже 
пройшло, а це дає підстави сподівати-
ся, що уся дозвільна процедура завер-
шиться вже до кінця поточного року.

Попри озвучені кризові явища, 
скорочень на підприємстві не відбува-
ється, скоріше навпаки – нестача про-
фесійних висококваліфікованих кадрів 
відчувається постійно, – зазначає вико-
навчий директор Наталія Артеменко.

А окрім цього, як наголосив Андрій 
Райкович, за минулий рік «Ятрань» 
сплатила 75 млн. грн. податків до бю-
джетів усіх рівнів.
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«Червона зірКа» й «гідросила» 
ВІдмОВлятьСя ВІд ІмпОРту З туРЕччиНи й китаю 

Наприкінці квітня на базі ПАТ «Червона Зірка» за-
працює новий ливарний завод.

Про це журналістам повідомив голова наглядової 
ради ЗАТ «Ельворті Груп» Павло Штутман під час робо-
чої поїздки на підприємство голови облдержадміністрації 
Сергія Кузьменка. Передає кореспондент Новин Кірово-
градщини.

– Це буде найсучасніше ливарне підприємство в Укра-
їні, – сказав Павло Штутман. – Розробка документації й 
проектування розпочалися п’ять років тому.  Незабаром 
цех має запрацювати. Шкода, але в Україні мало високоя-
кісного литва. Зараз ми закуповуємо ливарну продукцію в 
Туреччині і Китаї. Після запуску заводу зможемо повніс-
тю відмовитися від імпорту.

У нове підприємство, за словами Павла Штутмана, 
вже інвестовано 120 мільйонів гривень. Виробнича по-
тужність ливарного заводу становитиме 8 тисяч тонн ви-
сокоякісного чавуну на рік. На перших порах завод забез-
печуватиме продукцією «Гідросилу» і «Червону Зірку», 
а далі – й інші підприємства Кіровоградщини.

ХРОНіКа ПОДіЙ
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«гідросила» Є ПАРТНеРОМ КІРОВОГРАДСьКОї 

РеГІОНАльНОї ТОРГОВО-ПРОМИСлОВОї ПАлАТИ З 

МОМеНТУ ЗАСНУВАННЯ РТПП. 

Наші контакти з Кіровоград-
ською РТПП протягом міся-

ця налічують до 100 разів. А саме: 
сертифікати походження товарів, 
висновки про походження та сер-
тифікати Євро 1, які необхідні для 
експорту в країни Євросоюзу – це 
основні з необхідних послуг ТПП. 

Дуже на часі така послуга ТПП, 
як участь її фахівців у завантаженні 
залізничних вагонів та контейнерів. 
Акт, який підтверджує відповідність 
завантаженого товару рахунку-фак-
турі на партію товарів, складений за 
участі фахівців РТПП, є доказом на 
разі виникнення непорозумінь при 
отриманні товару покупцем.

«Гідросила» є постійним учас-
ником міжнародних спеціалізова-

Більша частина продукції підприємства експортується 

за межі України. Тобто саме разом с ТПП, в дев’яності 

роки, ми пройшли всі етапи формування документообігу 

для успішного та своєчасного декларування митних 

перевезень. Саме консультації фахівців ТПП щодо 

оформлення необхідної документації для отримання 

експертних висновків та сертифікатів походження 

товарів дозволили налагодити на підприємстві 

системну роботу відповідних служб. 

них виставок у Європі, Америці та 

країнах Азії. Зразки продукції тим-

часово вивозяться за межі України 

з обов’язковим поверненням про-

тягом місяця – двох після закінчен-

ня виставки. А коли виставок 2 або 

3 протягом року? Тоді витрати на 

доставку помножуються вдвічі або 

втричі. Можливість оформити Кар-

нет АТА в РТПП дозволяє тримати 

вантаж, наприклад у Європі, протя-

гом року. Переваги очевидні. 

В останні роки колектив ТПП 

значно розширив перелік послуг, які 

може не так потрібні великим під-

приємствам, що мають достатній до-

свід роботи на міжнародних ринках, 

але конче потрібні малому та серед-

ньому бізнесу.

Від імені колективу 
«Гідросили» щиро вітаю 
працівників Кіровоградської 
торгово-промислової 
палати з 20-річчям!

Бажаю всім плідної 
праці, вдалих проектів, 
росту числа членів 
Кіровоградської РТПП, 
міцного здоров’я та 
творчої наснаги 
працівникам та її  
президенту! 

ЮрІй олеКСандровиЧ 
ТІТов

генеральний директор  
ПраТ «гидросила груп»
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Місія підприємства – задоволення потреб 
ринку в гідрообладнанні для мобільних ма-
шин та іншому обладнанні шляхом їх роз-
робки, виробництва із використанням висо-
коефективних технологій, кваліфікованого 
персоналу. Основою росту підприємства є 
розвиток нових технологій, якості та куль-
тури виробництва.

«Гідросила» – це група високотехнологічних під-
приємств, що виробляють широкий спектр гідрав-
лічних машин та компонентів гідросистем для різних 
сегментів ринку, сьогодні «Гідросила» є одним із най-
більших виробників гідравліки в Східній Європі.

Гідравлічні насоси й мотори, гідророзподільники й 
гідроциліндри ТМ «Гідросила» застосовують в гідро-
системах сільськогосподарських, дорожньо – будівель-
них, комунальних та інших машин із робочим тиском 
від 140 до 420 Бар. 

Технологічне оснащення підприємств дозволяє ви-
конувати весь процес виробництва – від лиття заготі-
вок до випробувань готової продукції. До речі, 100% 
продукції проходять випробування на спеціальних 
стендах шляхом імітації роботи в умовах експлуатації.

Система менеджменту якості сертифікована на від-
повідність міжнародному стандарту ISO 9001, працю-
ють перевірені світовим досвідом організаційні прин-
ципи Kaizen, Lean, Six Sigma.

89% продукції відвантажується за межі України, в 
тому числі Європа – 20%, південно-східна Азія – 9%, 
країни Митного союзу, та інші країни – 60%. 

Таким чином: переоцінити важливість співпраці з 
Кіровоградською РТПП – навряд чи можливо!

2 0  Р О К і в  Р а З О М
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НАше ПІДПРИЄМСТВО щИРО ВІТАЄ КОлеКТИВ 
КІРОВОГРАДСьКОї РеГІОНАльНОї ТОРГОВО-ПРОМИСлОВОї 
ПАлАТИ з 20-ріЧним ювілеєм з дня заснування. 

За роки своєї діяльності ваша ор-
ганізація пройшла славний трудовий 
шлях, заслуживши репутацію профе-
сійного та надійного партнера. На всіх 
етапах її розвитку ви були і залишає-
тесь в авангарді зовнішньоекономічної 
діяльності нашого регіону. 

Сьогодні важко переоцінити ваш 
внесок у наданні практичної допомоги 
суб’єктам підприємницької діяльності. 
Будучи флагманом серед некомерційних 
громадських об’єднань, Кіровоградська 
регіональна торгово-промислова пала-
та надає істотну підтримку розвитку 
бізнесу регіону, об’єднує та представляє 
інтереси підприємців за кордоном, віді-
грає значну роль у розширенні та зміц-
ненні міжнародного співробітництва.

Багато досягнень в діяльності пала-
ти стали можливими завдяки високому 

ПАТ «Науково-виробниче 
підприємство «Радій» є визна-
ною українською компанією, 
яка понад двадцять років успіш-
но працює у сфері розробки, ви-
робництва та інсталяції систем 
управління і безпеки для ядерних 
об’єктів та об’єктів з підвищеною 
технологічною небезпекою. 

За час своєї діяльності фахівцями 
підприємства розроблені унікальні 
технології, які не мають аналогів у сві-

професіоналізму і бездоганним діловим 
якостям, властивих її керівництву і 
фахівцям. 

Особливо приємно відзначити, що 
багато років між КРТПП і НВП «Ра-
дій» існують добрі, тісні і довірчі сто-
сунки, розвиваються ділові контакти, 
розширюються партнерські зв’язки. 

Висловлюємо надію, що і надалі рі-
вень нашої співпраці буде тільки підви-
щуватися. 

Від усієї душі бажаємо всім праців-
никам Кіровоградської регіональної 
торгово-промислової палати, а також 
їх близьким щастя, міцного здоров’я, 
удачі і благополуччя. Нехай ювілейний 
для вашої організації рік стане роком 
старту нових успішних проектів, точ-
кою відліку нового етапу розвитку. 

науКово-вироБниЧе підприємство «радій» – 
НАДІЙНІСТь І ЯКІСТь, ПеРеВІРеНІ ЧАСОМ 

Забезпечення ядерної та радіаційної безпеки є одним з найважливіших пріоритетів 
при проектуванні, розробці та експлуатації АеС. 

олеКСандр СІора, 
генеральний директор 
ПаТ «нвП «радій»



23№ 1 (042) БЕРЕЗЕНЬ 2015 ЗОВНІШСЕРВІС ||

товій практиці, що визнано низкою 
міжнародних експертних організацій. 

В основі розробок НВП «Радій» 
лежить цифрова інформаційно-керу-
юча платформа (RadiCSTM), розро-
блена на базі апробованої концепції 
побудови систем безпеки із застосу-
ванням програмованих логічних інте-
гральних схем (FPGA) для виконання 
обчислювальних і логічних функцій. 

Розроблена НВП «Радій» плат-
форма дозволяє в короткі терміни 
проектувати, виготовляти і постача-
ти замовнику повністю перевірені на 
майданчику підприємства програм-
но-технічні комплекси. 

До головних переваг платформи 
«RadiCSTM» відносяться висока 
швидкість обробки інформації, глибо-
ка, всеохоплююча діагностика, висока 
стійкість до зовнішніх впливів, мож-
ливість «гарячої» заміни обладнання. 
Використання в системах управління 
технології FPGA дозволяє організу-
вати паралельну і незалежну обробку 
всіх функціональних алгоритмів, чого 
неможливо домогтися з використан-
ням традиційних цифрових мікропро-
цесорних систем. 

Система менеджменту якості, що 
діє на підприємстві при проектуван-
ні, виробництві, монтажі і сервісному 
обслуговуванні обладнання для АЕС, 
сертифікована на відповідність стан-
дартам ISO 9001: 2008. Сертифікат 
виданий міжнародним органом з сер-

тифікації TUV Rheinland interCert, 
Брюсель. 

Технічні засоби програмно-тех-
нічних комплексів сертифіковані на 
відповідність вимогам серії стандар-
тів Міжнародної Електротехнічної 
Комісії (МЕК) EN61000, EN55022 з 
електромагнітної сумісності, стандар-
тів EN61010 з електробезпеки. 

У 2010 році, на підставі проведе-
ного аудиту системи менеджменту 
якості та об’єктивної незалежної тех-
нічної оцінки, НВП «Радій» визна-
но офіційним постачальником канад-
ської компанії AECL (Atomic Energy 
Canada Ltd.), розробника реакторів 
CANDU. 

З огляду на досягнуті позитивні 
референтні результати НВП «Радій» 
щодо застосування FPGA-технології 
в розробці систем, важливих для без-
пеки АЕС, в грудні 2010 року місією 
МАГАТЕ була проведена незалежна 
технічна оцінка інформаційно-керу-
ючих систем (IERICS) виробництва 
НВП «Радій» на базі FPGA. 

Місія МАГАТЕ визнала десять по-
зитивних практик (Good Practice), які 
можуть використовуватися як реко-
мендації для інших компаній, що під-
тверджує ефективність обраної НВП 
«Радій» стратегії побудови систем 
безпеки АЕС на базі FPGA. 

У жовтні 2014 року Міжнародна 
експертна компанія Exida сертифі-

кувала контролер безпеки RadiCS на 
базі FPGA, підтвердивши його від-
повідність вимогам стандарту МЕК 
61508: 2010, що дає компанії «Радій» 
можливість розробляти програми, за-
безпечуючи рівень безпеки SIL 3 в од-
ному каналі.

В даний час системами управління 
та захисту ядерних реакторів, авто-
матичними регуляторами потужності 
реакторів, які керують системами без-
пеки, а також іншими системами та 
обладнанням виробництва НВП «Ра-
дій» оснащені всі діючі АЕС України, 
енергоблоки Східної Європи, Латин-
ської та Північної Америки. Термін 
успішної експлуатації таких систем 
складає більше 20 років. За цей час 
виконано поставки більше 70 систем 
різного призначення. 

НВП «Радій» оснащено необ-
хідним, сучасним технологічним і 
випробувальним обладнанням, що 
дозволяє забезпечити весь цикл ро-
біт з виготовлення та випробувань 
програмно-технічних комплексів, із 
забезпеченням контролю якості на 
всіх етапах виробництва. Виробничі 
та конструкторські ресурси дозволя-
ють НВП «Радій» в короткі терміни 
забезпечувати АЕС сучасним високо-
надійним устаткуванням. 

НВП «Радій» відкрите для 
співпраці з усіма зацікавленими 
компаніями і підприємствами атом-
ного сектору.

2 0  Р О К і в  Р а З О М
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ПАТ «Червона зірка» є постій-
ним членом Кіровоградської регіо-
нальної торгово-промислової пала-
ти з моменту її заснування. 

Більша частина продукції під-
приємства експортується за межі 
України. Завдяки точній роботі 
фахівців РТПП вдається вчасно 
оформлювати всі необхідні докумен-
ти для безперешкодної поставки 
продукції закордонним споживачам.

Сертифікати відповідності, сер-
тифікати походження, впроваджен-
ня штрихового кодування товару 
– це ті послуги, від яких залежать 
всі зовнішньоекономічні контракти 
підприємства.

Постійні семінари на базі Кіро-
воградської  РТПП щодо змін в укра-
їнському та закордонному законо-
давствах для економістів, брокерів, 
керівників відповідних підрозділів 
суттєво допомагають орієнтува-
тися в швидкоплинній сучасній гло-

балізованій бізнес-спільноті.
Суттєву допомогу з пошуку 

українськими підприємствами за-
кордонних партнерів надають біз-
нес-форуми, зустрічі і переговори із 
зарубіжними підприємцями, які про-
водяться Торгово-промисловою па-
латою України та Кіровоградською 
РТПП.

Варто відзначити суттєве 
збільшення переліку  послуг, які за 
останні два роки почала надавати 
наша палата. 

Усе це якраз те, що наразі по-
трібно в сучасній складній економіч-
ній ситуації будь-якому бізнесу – від 
малого до великого.

Від імені колективу ПАТ «Чер-
вона зірка» щиро вітаю праців-
ників Кіровоградської регіональної 
торгово-промислової палати з юві-
леєм! Бажаю всім працівникам та 
президенту палати плідної праці, 
сталого розвитку, міцного здоров’я! 

«Червона зірКа», 
ЯК ЗАВжДИ – НА ВИСОТІ
Місією підприємства є виробництво посівної та грунтообробної техніки високого  рівня 
на основі нових технологій з метою максимального задоволення потреб споживачів, 

забезпечення гармонійного розвитку Акціонерного Товариства в інтересах 
персоналу, акціонерів та регіону.

ПАТ «Червона зірка» є  про-
відним виробником посівної 

та грунтообробної техніки не тіль-
ки України, а й усього СНД. Частка 
зернових сівалок на ринку СНД ся-
гає близько 50 відсотків, просапних 
сівалок – 40%, ґрунтообробних ма-
шин – близько 30%.

Обсяг реалізації продукції в 2014 
році зріс на 342 одиниці, що на 9% 
більше, ніж у 2013 році. У грошово-
му еквіваленті це - 382,9 мільйонів 
гривень, що на 22%  більше попере-
днього року.

СергІй КалаПа  
голова правління – 
генеральний директор 
ПаТ «Червона зірка»
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Частка експорту в 2014 році дещо 
зменшилась. Якщо у 2013 році вона 
становила 67,5%, то в 2014 році  вже 
64,9%.  Це сталося за рахунок збіль-
шення активності ринку України у 
другому півріччі 2014 року, а реалі-
зація в інші країни, зокрема на ринки 
Казахстану, Молдови, Болгарії, Ру-
мунії, Білорусі, Азербайджану, Угор-
щини, Словаччини та країн Прибал-
тики лишились на рівні 2013-го.

За 2014 році підприємство пе-
рерахувало 55 мільйонів гривень 
податків та зборів до бюджетів всіх 
рівнів.  

Середня заробітна плата на під-
приємстві в 2014 році склала 3 363 

гривні, що на 3% більше показника 
2013 року.

Підприємство планує й далі пра-
цювати над збільшенням обсягів 
виробництва сучасних  широкозах-
ватних просапних сівалок ВЕГА-16, 
посівних комплексів ОРІОН-9,6, 
АЛЬКОР-7,5 та АЛЬКОР-10. 

Ведуться роботи по розширенню 
продуктової лінійки. Зокрема у 2015 
році планується впровадити у вироб-
ництво нові моделі техніки, а саме: 
обприскувач, навантажувач та розки-
дувач добрив. Впровадження таких 
нових видів продукції необхідне для 
зменшення сезонного характеру ви-
робництва на ПАТ «Червона зірка».

2 0  Р О К і в  Р а З О М
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андрІй райКовиЧ,
генеральний директор Тдв 
«м’ясокомбінат «яТрань» 

Безперечно, Кіровоградська регіо-
нальна торгово-промислова палата 
є впливовою та ефективною органі-
зацією, що підтримує ділових людей, 
захищає та відстоює їхні інтереси, 
підтримує національного товарови-
робника.

Нині, у непростий період в нашій 
державі, незмірно зростає роль ви-
користання кращих світових тра-
дицій та досвіду підтримки бізнесу 
і торгівлі через зміцнення зв’язків зі 
спорідненими структурами в інших 
країнах. В цьому суттєво допомагає 
Кіровоградська регіональна торго-
во-промислова палата шляхом ор-
ганізації зустрічей, круглих столів, 
семінарів та особливо семінарів з від-
відуванням інших країн.

ТДВ «М’ясокомбінат «ЯТРАНЬ» 
вже багато років співпрацює з Кіро-
воградською регіональною торгово-
промисловою палатою, оформлюючи 
експертні документи, отримуючи 

інформацію за комерційними пропози-
ціями вітчизняних та іноземних фірм, 
про виставки,семінари, форуми, що 
проводяться в Україні та за кордоном.

За сприяння Кіровоградської 
РТПП наше підприємство стало 
членом Асоціації Товарної Нумерації 
України «ДжіЕс1 Україна». Тут за-
вжди кваліфіковано можна підготу-
вати та оформити документи для 
отримання штрихкодової позначки 
для продукції.

Колектив ТДВ «М’ясокомбінат 
«ЯТРАНЬ» вітає Кіровоградську ре-
гіональну торгово-промислову палату 
з нагоди 20-річчя та бажає колекти-
ву нових трудових досягнень, успіхів, 
миру, і нехай наступні роки будуть 
роками досягнень, звершень, найсмі-
ливіших планів та творчих задумів. 
Спільними зусиллями ми створюємо 
незалежну державу, що є гідним і по-
вноправним членом Європейського та 
міжнародного співтовариства. 

Асортимент продукції налічує 
близько 200 найменувань. Біль-

ше 10 найменувань продукції власних 
розробок запатентована в Держпа-
тенті як винаходи. Це високоякісна 
м’ясна продукція під торговою маркою 
«ЯТРАНЬ», яка користується підви-
щеним попитом в багатьох регіонах 
України.

Інноваційні процеси на виробни-
цтві, сучасне обладнання, ретельний 
підхід до формування асортименту, 
системний контроль якості та без-

ТДВ «М’ясокомбінат «ЯТРАНь» – підприємство з високотехнологічним обладнанням 
та з якісно розвинутою інфраструктурою, що дозволяє виробляти якісні та безпечні 

продукти харчування.

«м’ясоКомБінат «ятрань»

ТДВ «М’ясокомбінат «ЯТРАНЬ» – спеціалізоване 
підприємство з переробки сільськогосподарської 
сировини і виробництва м’ясної продукції: 
ковбасних виробів, копчення, м’ясопродуктів і 
напівфабрикатів, харчових жирів, виробів із м’яса 
птиці та риби, макаронних виробів з начинкою.
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печності на всіх стадіях виробництва 
– це складові успіху нашої продукції. 
Одним із головних критеріїв якісної 
продукції та здорової конкуренції на 
ринку є дотримання вимог державних 
стандартів України та нормативних до-
кументів.

Підприємство має в Кіровограді 
мережу фірмової торгівлі, через яку 
реалізується близько 25% продукції. 
Вироби підприємства також реалізу-
ються у багатьох регіонах України. 

Нині розгорнуто активну роботу і 
в плані розширення ринків збуту у бік 
Європи. Це завдання загальнодержав-
ного рівня. І в Україні працюють над 
приведенням АПК до євростандартів, 
що передбачає паспортизацію худоби, 
виконання чітких санітарних регламен-
тів тощо. Що стосується конкретно 
«Ятрані», то генеральний директор 
підприємства Андрій Райкович повідо-
мив, що попередню сертифікацію між-
народних експертів підприємство уже 
пройшло, а це дає підстави сподівати-
ся, що вся дозвільна процедура завер-
шиться вже до кінця поточного року.

ТДВ «М’ясокомбінат «ЯТРАНЬ» 

є визнаним лідером серед підприємств 
м’ясної галузі України. За вагомий вне-
сок у розвиток економіки області, підви-
щення ефективності виробництва тру-
довий колектив ТДВ «М’ясокомбінат 
«ЯТРАНЬ» нагороджений Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів України 
та пам’ятною відзнакою.

З 2002 року в ТДВ діє сертифіко-
вана система управління якістю відпо-
відно до міжнародного стандарту ISO 
9001:2008 стосовно виробництва і ре-
алізації м’ясопродуктів, ковбасних ви-
робів, рибної продукції та макаронних 
виробів з начинкою.

У 2012 році вперше серед підпри-
ємств м’ясопереробної галузі комбі-
нат пройшов сертифікацію за схемою 
FSSC:22000 – систем менеджмен-
ту безпечності харчових продуктів 
(СМБПХ), в основі якої лежать між-
народні та незалежні стандарти ISO 
22000:2005 та ISO/TS 22002-1:2009 / 
PAS 220:2008. Це дозволило перейти 
на якісно вищий рівень безпечності 
продукції в ланцюгу: постачальник – 
виробник – споживач.

Політика керівництва ТДВ 

«М’ясокомбінат «ЯТРАНЬ» спрямо-
вана на задоволення потреб і побажань 
споживачів високоякісними, безпечни-
ми поживними м’ясними продуктами, 
збільшення обсягів виробництва про-
дукції, використання енергозберіга-
ючих технологій, охорону навколиш-
нього середовища, створення нових 
робочих місць.

2 0  Р О К і в  Р а З О М
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Радий пРиВІтати тОРгОВО-
пРОмиСлОВу палату З 20-РІччям!

Від самого початку Група Креатив активно співпрацює з цією організаці-
єю. Ми разом проходили великий шлях, спільними зусиллями долати перешкоди 
та ставали сильнішими.

За весь цей час ми змогли зробити великий крок уперед. Група Креатив 
утримує лідерські позиції на масложировому ринку і входить в ТОП-3 за об-
сягами переробки насіння соняшнику та сої в Україні. Ми залишаємося одним із 
найбільших експортерів масложирової продукції з географією поставок у більш 
ніж 20 країн світу. Розвиваючи ключові для нас експортні напрями, такі як 
Китай, Індія і країни Європи, в 2014 році ми також вийшли на новий ринок 
– Бангладеш. Впроваджуючи енергозберігаючі технології на наших підприєм-
ствах, сьогодні ми будуємо не лише ефективний, а й соціально відповідальний 
бізнес. Значною мірою ці та інші досягнення стали можливими завдяки Вам.

Тому віримо, що і подальша співпраця Групи та Торгово-промислової пала-
ти буде ефективною та суспільно-корисною.

Група Креатив – провідна українська 
інтегрована агропромислова компанія, 
один із найбільших переробників 
сільськогосподарської продукції в 
Україні, який займається виробництвом 
соняшникової олії і шроту, жирів 
та маргаринів, соєвої олії і шроту, 
біопаливних пелет, а також сільським 
господарством – рослинництвом та 
тваринництвом. 

На українському ринку Група входить до ТОП-3 україн-
ських переробників насіння соняшнику, є одним із лі-

дерів у виробництві жирів та маргаринів (із часткою ринку у 
понад 30%), а також є однією з провідних компаній із пере-
робки сої (із часткою ринку близько 24% за встановленими 
потужностями). 

До складу Групи входять власні виробничі  
потужності, зокрема 9 заводів, розташованих в 
Кіровоградській області:

•	 3 заводи з переробки насіння соняшнику загальною 
потужністю близько 1,1 млн. тонн на рік; 

з повагою
маКСим БерезКІн,
голова наглядової ради групи Креатив
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•	 4 заводи із виробництва модифікованих жирів та 
маргаринів із загальним річним обсягом виробни-
цтва понад 200 тис. тонн готової продукції;

•	 завод із переробки сої потужністю близько 270 тис. 
тонн на рік;

•	 завод із виробництва біопаливних пелет потужністю 
близько 40 тис. тонн продукції на рік;

•	 підприємства сільськогосподарського напряму: рос-
линницькі господарства та тваринницький комплекс.

Крім того, Група володіє 8 елеваторними комплексами у 
Кіровоградській, Миколаївській, Київській, Дніпропетров-
ській та Сумській областях загальною потужністю зберіган-
ня близько 400 тис. тонн сільгоспкультур. Також Група керує 
земельним банком у розмірі 30 тис. га, задіяним під сільське 
господарство. 

Для розвитку бізнесу і забезпечення своїх виробничих 
потужностей якісною сировиною Група активно співпра-
цює з 1500 фермерськими господарствами в усіх регіонах 
України. Група має власний автопарк у складі понад 300 ван-
тажних автомобілів, за допомогою яких перевозить насіння 
соняшнику, нерафіновану соняшникову олію, тропічні мас-
ла, жири, соняшниковий та соєвий шрот.

Група Креатив реалізує свою продукцію як серед про-
мислових компаній, так і серед кінцевих споживачів. Підпри-
ємства Групи випускають небрендовану продукцію, а також 
продукцію під ТМ «Сонола», ТМ «Делікон», ТМ «Див-
не», ТМ «Кум», ТМ «Масловія». Вироблену продукцію 
Група реалізує в усіх регіонах України, а також експортує її 
до більш ніж 20 країн світу. 

На сьогодні в Групі Креатив працює 3200 співробітників.

Ключові бізнес-напрями та проДуКція 
Групи Креатив:

• Виробництво соняшникової олії і шроту
Заводи Групи виготовляють рафіновану рослинну олію у 

пляшках для роздрібного продажу під ТМ «Сонола», ТМ 
«Кум» та ТМ «Масловія» та експорту до країн СНД, Ні-
меччини, Великобританії, ОАЕ, Ізраїлю і Панами, а також 
нерафіновану – оптом на експорт для подальшої переробки. 

Основними ринками збуту нерафінованої соняшникової 

олії Групи є країни Північної Африки, Південної Європи, Ін-
дія і Китай. Соняшниковий шрот Група експортує в країни 
Західної Європи та Скандинавії.

Гнучка диверсифікована модель бізнесу дозволяє ви-
користовувати виготовлену нерафіновану олію як для про-
дажу, так і для її більш глибокої переробки підприємствами 
компанії (для виробництва жирів, маргаринів, рафінованої 
олії). Значна частка виробленого шроту використовується у 
тваринницькому бізнесі компанії. 

• Виробництво жирів і маргаринів
Підприємства Групи виробляють 75 видів високоякісних 

жирів, що включають кондитерські жири та замінники мо-
лочного жиру для компаній харчової промисловості, а також 
25 видів маргаринів для промислової переробки і роздрібно-
го ринку. Крім того, компанія виробляє маргарини спеціаль-
ного призначення. Свою жирову продукцію Група реалізує 
переважно без торгової марки – для подальшої переробки, 
частково – під ТМ «Сонола» та ТМ «Делікон». У даному 
сегменті Група Креатив орієнтується, в основному, на спо-
живачів з України та країн СНД. 

• Виробництво соєвої олії і шроту
Соєва продукція Групи представлена на внутрішньому та 

зовнішньому ринках, основними клієнтами Групи по соєвій 
олії є компанії-виробники харчової промисловості, по соєво-
му шроту – підприємства птахівничої галузі та свинарства як 
в Україні, так і в країнах СНД. 

• Сільське господарство
Стратегічною метою аграрного бізнесу Групи Креатив 

є забезпечення підприємств сировиною власного виробни-
цтва для подальшої переробки, а також створення кормової 
бази для розвитку тваринництва і переробки відходів сіль-
ськогосподарського виробництва. Сільськогосподарський 
бізнес Групи представлений тваринництвом та вирощуван-
ням зернових і технічних сільськогосподарських культур 
(переважно вирощування насіння соняшнику, соєвих бобів, 
кукурудзи та інших зернових).

• Виробництво біопаливних пелет
Продукти переробки сільськогосподарської продукції 

(лушпиння, відходи) Група Креатив використовує для ви-
робництва біопаливних пелет. Споживачами пелетної про-
дукції компанії є переважно виробники «зеленої енергії» з 
Європейського Союзу.

Більш детальну інформацію про групу Креатив можна знайти на сайті www.creativegroup.ua
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гірниКи – за поглиБлення 
співпраці

З часу проголошення Незалеж-
ності України докорінно змінилася 
політично – економічна система, 
тому промисловим підприємствам та 
бізнесу довелося працювати у нових, 
надзвичайно складних умовах і ство-
рення такого об’єднання, як Кірово-
градська регіональна торгово-про-
мислова палата, зробило можливою 
ефективну співпрацю суб’єктів гос-
подарювання. За час свого існування 
ТПП мала різноманітні делеговані 
державою повноваження, в тому чис-
лі експортно-імпортне забезпечення 
діяльності економічного сектору, 
вона об’єднує багатьох підприємців 
області, має потужні юридично-кон-

сультаційні, комунікативні та вистав-
кові можливості.

Зараз країна і промисловість, у 
тому числі і урановидобувна, сто-
ять перед надскладними викликами, 
тому ми повинні бути не лише разом, 
але і нарощувати співпрацю через 
систему ТПП, адже існує нагальна 
потреба активного пошуку нових 
ринків збуту, пошуку нових умов 
співпраці і партнерів, ефективної ді-
яльності у нових, можливо, сьогодні 
ще невідомих умовах. 

Як приклад, можу навести ство-
рення при КРТПП благодійного 
фонду для допомоги нашим військо-

вим. Зі свого боку, працівники Ін-
гульської шахти зібрали для допомо-
ги своїм колегам - військовим близько 
250 тисяч гривень. Зараз на службі в 
ЗСУ, у тому числі в зоні АТО, пере-
буває близько 30 працівників шахти. 

Користуючись нагодою, дозволь-
те привітати колег з ювілеєм і по-
бажати, перш за все, миру, стабіль-
ності та реалізації найамбітніших 
проектів учасників Кіровоградської 
регіональної торгово-промислової 
палати. 

В березні цього року Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата 

відзначає 20-річчя з дня утворення. В неї входять найбільші промислові підприємства 

та найуспішніші бізнес-групи Кіровоградщини, у тому числі – Інгульська шахта ДП 

«СхідГЗК», яка у 2012 році відзначила своє 45-річчя. Таким чином, в 1967 році була 

відкрита яскрава сторінка в економічному і промисловому житті області – утворення 

потужної урановидобувної галузі.

равІль аглІулІн,
директор Інгульської шахти
дП «СхідгзК»
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ми працюємо на енергетиЧну 
БезпеКу держави

Всі ці роки комбінат залишаєть-
ся лідером урановидобувної 

галузі України, а Інгульська шахта 
є бюджетоутворюючим підприєм-
ством для Кіровоградського райо-
ну, щороку сплачуючи до фондів 
та бюджетів усіх рівнів близько 60 
мільйонів гривень.

Зараз на шахті працює 1500 пра-
цівників, середня заробітна плата 
на підприємстві складає 4987 гри-
вень на місяць. Кожен працівник 
щомісяця отримує кошти на оздо-
ровлення, працівники промислової 
групи отримують безплатне харчу-
вання, людей безкоштовно возять 
на роботу і з роботи, діє система 
пільгового оздоровлення та відпо-
чинку в кращих санаторіях і будин-
ках відпочинку.

Інгульська шахта має потужний 
виробничий потенціал, що дозво-
ляє досвідченим фахівцям викону-

Завдяки будівництву Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» 

Кіровоград отримав не лише потужне підприємство і 

тисячі робочих місць, але й цілі житлові мікрорайони з 

розвиненою інфраструктурою.

вати роботи будь-якої складності та 
надавати різноманітні послуги діло-
вим партнерам та населенню. Наші 
будівельники здатні виконувати бу-
дівельні та опоряджувальні роботи 
на промислових і соціально-побу-
тових об’єктах міста і району з ви-
сокою якістю. Є власна пилорама і 
деревообробні верстати, існує по-
тужна енергетична служба, осна-
щена всім необхідним для ремонту 
енергетичного та компресорного 
обладнання. Ремонтно-механічний 
цех має кузню, зварювальну діль-
ницю, оснащений всім необхідним 
обладнанням для обробки мета-
лів. Автотранспортний парк шахти 
налічує більше ста одиниць тран-
спортної, землерийної, підйомної, 
бульдозерної техніки, включаючи 
грейдер, відкачувальні цистерни, 
бульдозери та екскаватори. За-
лізничний цех має можливість до-
ставляти партнерам вантажі заліз-

ницею. На шахті діє сертифікована 
фізико-хімічна лабораторія для 
проведення всіх необхідних аналі-
зів та діє геодезична служба. Шах-
та надає послуги з водопостачання 
значній кількості споживачів міста 
та району.

Маючи такий потужний потен-
ціал, Інгульська шахта є надійним 
партнером і здатна забезпечувати 
не лише виконання планових за-
вдань, але і працювати на розвиток 
інфраструктури Кіровограда і Кі-
ровоградського району.

2 0  Р О К і в  Р а З О М
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«Співпраця з Кіровоградською РТПП має дуже важ-
ливе значення для нашого підприємства з погляду парт-
нерських взаємовідносин з членами палати, аналізу 
пропозицій від потенційних інвесторів, вивчення ринку 
пропозицій від українських виробників, послуг, що нада-
ються безпосередньо Кіровоградською РТПП, а також, 
що не менш важливо, реклами нашого підприємства, як 
в Україні, так і за кордоном.

Більше 20 років МААК «УРГА» 
впевнено йде до досягнення 

своїх цілей, з них найважливішими 
весь цей час залишаються безпека 
та комфортність авіаперевезень.

Авіакомпанія має ліцензію Дер-
жавної авіаційної служби України 
на виконання пасажирських і ван-

тажних перевезень в 134 країни 
світу. 

Авіакомпанія «УРГА» сертифі-
кована ICAO, а з 2001 року є чле-
ном Європейської асоціації регіо-
нальних авіаліній ERA. 

З грудня 1994 року МААК 
«УРГА» включена до списку пе-

ревізників Організації Об’єднаних 
Націй, за контрактами якої авіа-
компанія працює і сьогодні.

Льотний, технічний і диспет-
черський персонал має великий 
досвід виконання і обслуговуван-
ня польотів, у тому числі міжна-
родних. 

мааК «урга» - 
МАЙБУТНЄ АВІАЦІї УКРАїНИ!

олеКСандр галІнСьКий,
генеральний директор мааК «урга»

Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» – це українська авіаційна 
компанія, яка активно розвивається. Заснована в серпні 1993 року, вона завоювала 
визнання на міжнародному ринку авіаційних послуг і сьогодні продовжує постійний 

пошук нових форм і методів роботи з обслуговування пасажирів та замовників.

 За час співпраці з Кіровоградською РТПП, МААК 
«УРГА» взяла участь у великій кількості круглих сто-
лів, конференцій, семінарів, що сприяло підвищенню 
ефективності роботи підприємства. Тому ми розра-
ховуємо на подальшу взаємовигідну співпрацю з Кірово-
градською РТПП і роботу, спрямовану на просування 
нашої марки в Україні та за кордоном, а також на по-
ліпшення послуг, які ми надаємо» 
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політиКа мааК «урга» у сфері яКості. 
Авіакомпанія орієнтується на постійне підвищення 
якості авіаційних послуг, задоволення потреб своїх 
партнерів і споживачів. З цією метою в авіакомпанії 
впроваджено Систему управління якістю. У листопа-
ді 2004 року Система управління якістю МААК «УРГА» 
пройшла офіційне підтвердження за міжнародним 
стандартом якості ISO 9001: 2000, про що авіакомпанії 
було видано відповідні сертифікати.

місія: надання якісних авіацій-
них послуг для задоволення потреб 
клієнтів, персоналу, акціонерів і сус-
пільства.

бачення: ми – сучасна, конку-
рентоспроможна і відома на ринку 
авіаційних перевезень компанія, яка 
постійно втілює системний підхід до 
управління підприємством коман-
дою однодумців-професіоналів. Цей 
підхід заснований на принципах до-
віри і доброзичливості, чесності та 
відкритості, відповідальності перед 
пасажирами, клієнтами, партнерами, 
акціонерами і співробітниками .

Цілеспрямована політика авіа-
компанії в напрямку підвищення 
якості авіаційних послуг, надійності 
та безпеки транспортування зна-
йшла визнання численних державних 
та громадських організацій, про що 
свідчать отримані компанією відзна-
ки та нагороди.

Враховуючи нинішню ситуацію 
в нашій країні, керівництво та спів-
робітники авіакомпанії вважають 
своїм патріотичним обов’язком до-
помагати українським військовос-
лужбовцям. Авіакомпанія постійно 
спрямовує допомогу в зону АТО - 
медикаменти, продукти харчування, 

стратегіЧні напрями в діяльності Компанії:

•	 Підвищення довіри замовників авіаційних послуг, як в Україні,  
так і на міжнародних ринках.

•	 Постійне вдосконалення системи управління якістю авіакомпанії 
відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001.

•	 Виконання та постійне вдосконалення системи управління 
безпекою польотів.

•	 Впровадження світових практик управління фінансово-
господарською діяльністю авіакомпанії.

•	 Впровадження та реалізація передових практик навчання та 
підвищення кваліфікації персоналу.

•	 Реалізація заходів з підтримки відповідності Європейським 
правилам Part-145 і Part-M.

•	 Впровадження передових заходів безпеки праці на кожному 
робочому місці. 

•	 Впровадження ефективної системи мотивації працівників.

пально-мастильні матеріали, обмун-
дирування, обладнання і необхідні 
засоби захисту. Авіакомпанія надала 
нашим захисникам допомогу в роз-
мірі більше двох мільйонів гривень і 
продовжує надавати таку допомогу. 
Ми живемо з надією і вірою в краще 
майбутнє нашої країни!

2 0  Р О К і в  Р а З О М



34 № 1 (042) БЕРЕЗЕНЬ 2015ЗОВНІШСЕРВІС| |

ШЛЯХ ПАРТНЕРСТВА ТА УСПІХУ

У березні 2015 року відзначається 
день заснування Кіровоградської регіо-
нальної торгово-промислової палати, 
працівники якої не побоялись трудно-
щів і разом з промисловцями, підприєм-
цями, представниками малого та серед-
нього бізнесу створили робочі місця та 
забезпечили добробут собі та сотням 
тисяч кіровоградців.

День заснування  КРТПП – привід 
вшанувати представників робото-
давців – членів торгово-промислової 
палати. Важко собі уявити, яких коло-
сальних зусиль доводиться докладати 
підприємцям, щоб витримати конку-
ренцію із закордонними виробниками, 
домогтись просування товарів вітчиз-
няних товаровиробників в складних 
економічних обставинах. Напружений 
підприємницький труд вартий великої 

Євген БахмаЧ,
голова правління 
Кіровоградського
обласного відділення уСПП

шани й похвали працівникам торгово-
промислової палати.

Діловій громаді області у партнер-
стві з КРТПП належить ще багато 
зробити, щоб добрі наміри та нади-
хаючі плани перетворились на реальну 
практику, щоб діяльність бізнесу відбу-
валась в умовах сприятливої дозвільної, 
податкової, кредитної системи. Саме 
це ми передбачили у Договорі про співп-
рацю між обласним відділенням Україн-
ського союзу промисловців і підприємців 
та Кіровоградською регіональною тор-
гово-промисловою палатою.

Шановні колеги, друзі! Щиро вітаю 
вас з ювілеєм. Бажаю Вам наснаги для 
продовження благородної справи, вкрай 
потрібної для зміцнення економіки   та 
розвитку Кіровоградщини.

шАНОВНІ КОлеГИ!

КіровоградсьКе оБласне відділення успп:
пІдтРимуЄмО І ЗахищаЄмО 
ІНтЕРЕСи пІдпРиЄмцІВ
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Кіровоградське обласне відді-
лення УСПП налічує 79 членів – під-
приємств, установ, організацій об-
ласті 12 галузей, серед яких провідна 
роль належить машинобудуванню, 
харчовій промисловості, сільському 
господарству, малому та середньому 
бізнесу.

Відділення зосереджує увагу на 
підтримці, захисті інтересів своїх 
членів, створенні сприятливих умов 
для розвитку підприємництва, за-
лученні інвестицій, реформуванні 
системи оподаткування, що забез-
печує можливість розвитку справи, 
збільшення прибутку, створення но-
вих робочих місць, підвищення рівня 
життя населення тощо.

За значні успіхи в роботі присво-
єно звання «Заслужений працівник 
України» 14 представникам підпри-
ємств області – членам УСПП різних 
галузей економіки.

12 керівників підприємств – чле-
нів ОВ УСПП є депутатами Кірово-
градської обласної ради.

Ряд керівників підприємств – 
членів ОВ УСПП отримали звання 
«Почесний громадянин міста Кі-
ровограда», серед них  голова на-
глядової ради ПАТ «НВП «Радій» 
Є.С. Бахмач, колишній директор 
Кіровоградської швейної фабрики 
«Зорянка» В.І. Курбатов, ректор Кі-
ровоградського національного тех-
нічного університету М.І. Черновол. 

33 кращих промисловці і підпри-
ємці нагороджені Золотим знаком 
УСПП.

Щороку обласне відділення бере 
участь у підготовці програм соціаль-
но-економічного розвитку області 
(«Промисловість», «Транспорт і 
зв’язок», «Інновації та інвестиції»).

Обласне відділення УСПП по-
стійно відслідковує дії регуляторних 

актів, вносить пропозиції до зако-
нодавчих і регуляторних органів по 
удосконаленню нормативної бази 
для суб’єктів підприємницької діяль-
ності.

У 2008 році Кіровоградське об-
ласне відділення УСПП стало пере-
можцем обласного конкурсу на кра-
щу структуру підтримки та розвитку 
підприємництва.

Підприємства – члени ОВ УСПП- 
підтримують соціальні акції, що 
спрямовані на підтримку місцевого 
товаровиробника та містять систему 
знижок для соціально незахищених 
верств населення.

За ініціативи голови правління 
Відділення Є.С. Бахмача з метою 
захисту інтересів роботодавців у 
березні 2013 року було створено 
Кіровоградське обласне об’єднання 
організацій роботодавців «Співро-
бітництво».

2 0  Р О К і в  Р а З О М

нові Члени палати
прат інститут «КіровоградагропроеКт» пп «мустанг «Конезавод федорова»

тов «аптеКар-груп»

тов «агропродуКт»

фоп ЧумаЧенКо і.в. голованівсьКе лісове господарство

Генеральний директор – Довченко Петро Іванович
м. Кіровоград, вул. ельворті, 2
 (0522) 241443,(0522) 241456
 proekt@kw.ukrtel.net
 www.agroproekt.kr.ua
Виконання проектно-вишукувальних робіт на 
будівництво об’єктів широкого спектру призначення.

Директор – шворінь Віталій Дмирович
 Кіровоградська обл., м.Новоукраїнка, 
 вул.Кірова,193, кв.3
Розведення коней

Директор – Заболотний Геннадій Вадимович
 м. Кіровоград, вул. Пашутінська,75
 тел.(0522) 246477
 apteka_market@mail.ru
 aptekar-group.com
Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в 
спеціалізованих магазинах.

Директор – Вітер Володимир Васильович
 Кіровоградська обл., м.Знам’янка, 
 вул.Партизанська,29-А
 Факс:(05233)74358, (05233)22350
 E-mail:agroprodykt@meta.ua
Виробництво та продаж кондитерських виробів: 
• печива
• соняшникової халви.
• харчова та переробна промисловість

Директор – Чумаченко Ірина Вікторівна
 м. Кіровоград, вул. Короленка, 42, кв.23
 Тел.(0522) 229546
 E-mail: irunia2401@mail.ru
Продаж, монтаж, сервісне та технічне 
обслуговування систем кондиціонування
та вентиляції. Продаж хладогентів.

Директор – Гончаренко Костянтин Васильович
 Смт Голованівськ, вул.леніна,87
 Тел.:(0252)21374, Факс: (05252)21556,
 E-mail: dplmg@ukr.net
 leshoz.ucoz.ua
ліс-кругляк, дошки обрізні та необрізні, меблеві 
заготовки, паркетні заготовки.
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В першу чергу, хочу привітати колектив Кіровоградської регіональ-
ної торгово-промислової палати з нагоди ювілею – 20-річчя з дня утво-
рення організації. Нас поєднує багатолітня та плідна співпраця. ПАТ 
«Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» є дійсним членом Кірово-
градської РТПП від початку її заснування. 

Від мене особисто та від колективу «Зорянки» прийміть найщирі-
ші побажання миру, добра, творчої наснаги та оптимізму. Користую-
чись нагодою, висловлюємо подяку за Вашу щоденну наполегливу працю і 
маємо надію, що наше співробітництво й надалі буде корисним та плід-
ним для ефективного розвитку легкої промисловості України.

віра Пустовіт,
директор ПаТ «Кіровоградська 
швейна фабрика «зорянка»

Сьогодні публічне акціонерне 
товариство «Кіровоградська швейна 
фабрика «Зорянка» – це команда 
однодумців-професіоналів, що 
займаються виготовленням сучасної 
якісної та конкурентоспроможної 
продукції. Підприємство, яке було 
створене в далекому 1922 році на базі 
майстерні по ремонту військового 
одягу в складі 10 майстрів, нині 
налічує близько 400 працюючих. 

пат «кІРОВОгРадСька ШВЕйНа фабРика «ЗОРяНка»
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Загальний обсяг виробництва близько 200 тис. одиниць 
швейних виробів на рік. «Зорянка» спеціалізується 

на виробництві верхнього одягу: пальто та напівпальто 
жіночі, костюми, жакети жіночі, брюки чоловічі та жіно-
чі, спідниці, блузи, сукні, робочий одяг. Також, з огляду на 
складну ситуацію в країні, наше підприємство налагодило 
виготовлення одягу для військовослужбовців: куртки уте-
плені, костюми польові, напівкомбінезони з камуфляжної 
тканини.

струКтурні піДрозДіли піДприємства :
•	 експериментальний цех ;
•	 підготовчо-розкрійний цех ;
•	 три пошивні цехи – 9 потоків. 

Підприємство оснащене новітнім швейним та прасу-
вальним обладнанням провідних фірм «PFAFF», «VEIT», 
«KANNEGIESSER», «STROBEL», «DURKOPP», 
запроваджена система САПР та розкрійний комплекс 
«INVESTRONIKA». Підприємство постійно продовжує 
процес оновлення, переоснащення та вдосконалення об-
ладнання та виробництва.

Багаторічний досвід на вітчизняному та зарубіжному 
ринках, відповідна виробнича та матеріально-технічна 
бази дозволяють фабриці триматися на високому профе-
сійному рівні, мати надійні стосунки з відомими фірма-
ми: «Betty Barclay», «Gil Bret», «Gerry Weber», «Isabell 
Fasion», «Vera Mont», «Frank Henke», Німеччина, 
«Lener Cordier» Франція.

25015 УКРАїНА, М. КІРОВОГРАД, ВІл. ЄВГеНА МАлАНюКА, 2 , Тел. 22-97-13, 
е-mail zorynka.pat@gmail.com; www.zoryanka.org.ua 

2 0  Р О К і в  Р а З О М
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Для забезпечення будов на селі 
проектно-кошторисною доку-

ментацією у 1960 році була створена 
проектна організація «Облміжкол-
госпроект» – пращур нинішнього ін-
ституту «Кіровоградагропроект».

За роки свого існування колек-
тивом інституту розроблена проек-
тно-вишукувальна документація на 

будівництво десятків тисяч об’єктів 
виробничого та житлово-цивільного 
призначення, інженерних комуні-
кацій в Кіровоградській, Київській, 
Житомирській, Дніпропетровській, 
інших областях України, в АР Крим 
та у Вірменії. Це тваринницькі при-
міщення, комбікормові заводи, пе-
реробні підприємства агропромис-

лового комплексу, школи, лікарні, 
житлові масиви, фермерські госпо-
дарства, газові мережі, дороги та 
інше.

Інститут виконував урядові за-
вдання по забезпеченню проектно-
кошторисною документацією на 
будівництво сіл для населення, ева-
куйованого із районів України, що 

Генеральний директор приватного акціонерного това-
риства «Проектно-вишукувальний інститут «Кіровогра-
дагропроект» (Прат «інститут «Кіровоградагропроект»), 
заслужений будівельник України, дійсний член (акаде-
мік) академії будівництва України, член Національної 
спілки архітекторів України.
Народився 8 березня 1948 року в селі Новопавлівка 
Кіровоградського району, Кіровоградської області. 
Закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут за 
фахом інженер-будівельник. Працюючи з 1969 року  
(45 років) в інституті «Кіровоградагропроект», пройшов 
трудовий шлях від рядового інженера до генерального 
директора. 
Одружений. Має трьох дітей. Захоплюється риболов-
лею. Займається спортом: тенісом, бадмінтоном.

На кінець шестидесятих років в країні, яка називалась СРСР, намітився перехід 
сільського господарства на промислову основу. Цю програму неможливо було 6 

виконати без індустріалізації сільського будівництва.

довЧенКо 
петро івановиЧ

ІНСТИТУТ «КіровоградагропроеКт»
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зазнали радіаційного забруднення 
від аварії на Чорнобильській АЕС, та 
проекти відбудови сіл гірських райо-
нів Вірменії, що потерпіли від земле-
трусу.

Проекти інституту неодноразово 
були удостоєні призових місць у за-
гальнодержавних, галузевих та облас-
них конкурсах.

Так, наказом Держкоммістобу-
дування України №153 від 21 липня 
1995 р. Дипломом І ступеня був на-
городжений інститут як переможець 
конкурсу на кращі будинки і комп-
лекси житлово-цивільного та про-
мислового призначення, збудовані та 
прийняті в експлуатацію у 1994 році 
в Україні, що здійснив проектування 
обласної дирекції Агропромбанку 
«Україна» (нині будівля обласного 
казначейства) у Кіровограді по про-
спекту Винниченка за оригінальну 
композицію фасадів, ефективне вирі-
шення архітектурних деталей, висо-
кий художній рівень інтер’єрів.

Наказом Держбуду України №20 
від 31.07.2002р. Дипломом III ступе-
ня був нагороджений інститут як пе-
реможець конкурсу на кращі будинки 

та комплекси житлово-цивільного та 
промислового призначення, збудова-
ні та прийняті в експлуатацію у 2001 
році в Україні, за високу якість проек-
тування Кіровоградського Головного 
відділення «Промінвестбанку» по 
вул. Тимірязева, 76, у Кіровограді.

Дипломом І ступеня нагороджено 
інститут як переможця загальнодер-
жавного конкурсу на кращі будинки 
і споруди, збудовані та прийняті в 
експлуатацію в Україні у 2005 р., в но-
мінації «Промислові об’єкти» за ви-
соку якість проектних робіт при спо-
рудженні комплексу для розширення 
виробництва рафінованих масел, жи-
рів та маргаринів на їх основі потуж-
ністю 100 тонн на добу по проспекту 
Промисловому, 14 у Кіровограді.

Інститут став переможцем загаль-
нодержавного конкурсу на кращі бу-
динки і споруди, збудовані та прийня-
ті в експлуатацію в Україні у 2008 році, 
у номінації №1 «Промислові підпри-
ємства» за об’єкт «Завод по глибокій 
переробці сої потужністю 240 тонн 
на добу» для ЗАТ з іноземними ін-
вестиціями «Протеїн-Продакшен» у 
смт Нове, м. Кіровоград.

Рішенням жюрі конкурсу на кра-
щі будинки і споруди, збудовані та 
прийняті в експлуатацію в Україні у 
2009 році, у номінації «Культові спо-
руди» інститут був визначений пере-
можцем за комплекс «Встановлення 
пам’ятника О.М. Пашутіну по вул. 
К.Маркса, 41 (нині Велика Перспек-
тивна) біля будинку Кіровоградської 
міської ради та благоустрій прилеглої 
території».

Співробітники інституту у 2009 
і 2010 роках стали володарями що-
річної обласної премії ім. Якова Па-
ученка в номінації «Архітектура» за 
проекти будівель «Альфа-банку» по 
вул. Дворцова (колишня Леніна), 46 
та житлового будинку по вул.Чмілен-
ка (колишня Дзержинського), 56 у  
м. Кіровограді.

Колектив інституту - це поєднан-
ня молодого, енергійного, таланови-
того покоління, що поповнюється 
щороку за рахунок успішних випус-
кників вищих навчальних закладів, та 
досвідчених ветеранів виробництва, 
які багато років самовіддано працю-
ють, повністю присвятивши себе 
улюбленій справі.

З Н а Й О М т Е С Ь
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Податковий компроміс – це режим звільнення від юридичної відповідальності 
платників податків та/або їх посадових (службових) осіб за заниження податкових 
зобов’язань з податку на прибуток підприємства та/або податку на додану вартість 
за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року з урахуванням строків давності, 

встановлених статтею 102 Кодексу.

ОСОБлИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
ПОДАТКОВОГО КОМПРОМІСУ

Законодавчий акт пропонує 
ефективний механізм врегулювання 
проблемних правовідносин між дер-
жавою і бізнесом, що виникали в по-
даткові періоди до 1 квітня 2014 року.

Експертне середовище одностай-
но відзначає беззаперечні стимули 
для бізнесу, передбачені законом:

◆ Держава пробачає підприєм-
цям раніше недоплачені податки за 
відносно невелику компенсаційну 
плату у сумі лише 5% від обсягів за-
нижених податкових зобов’язань, 
тоді як решта 95% вважатимуться по-
гашеними.

◆ Компроміс поширюється на 
правовідносини за достатньо трива-
лий термін – на податкові періоди до 
1 квітня 2014 року в межах визначе-

ного Податковим кодексом України 
строку давності.

◆ Участь платника у податковому 
компромісі є винятково добровіль-
ною. Ініціативу щодо застосування 
процедури компромісу виявляє без-
посередньо платник, подаючи до 
органів Державної фіскальної служ-
би України заяву про компроміс, 
уточнюючий розрахунок податкових 
зобов’язань з податку на прибуток 
підприємств та/або ПДВ, а також 
перелік (опис) операцій, щодо яких 
здійснено уточнення.

◆ Уточнення, подане платником, 
не впливає на обсяги податкових 
зобов’язань його контрагентів.

◆ Окрім того, з ініціативи платни-
ка податків процедуру компромісу 

можна застосувати в наступних ви-
падках:

•	 якщо щодо платника податків 
триває документальна пере-
вірка, не пов’язана із застосу-
ванням процедури досягнен-
ня податкового компромісу, 
або в разі завершення такої 
перевірки й складення акта 
за її наслідками, але до отри-
мання платником податко-
вого повідомлення-рішення 
контролюючого органу,

•	 за наявності неузгодженої 
суми податкових зобов’язань, 
зазначеної в отриманому 
платником податковому по-
відомленні-рішенні, у тому 
числі суми зобов’язань, щодо 
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На кІРОВОгРадщиНІ СтаРтуВаВ кОНкуРС дитячОї 
тВОРчОСтІ «майбутНЄ кРаїНи – у мРІях дитиНи»

якої триває процедура судо-
вого та/або адміністративно-
го оскарження.

◆ Податковий компроміс дозво-
лить платникам уникнути фінансо-
вої, адміністративної та криміналь-
ної відповідальності за несплачені 
податки. До них не застосовувати-
муться штрафні санкції, не нарахову-
ватиметься пеня.

Законодавчо встановлено 90-ден-
ний термін з дня набуття чинності 
законом, протягом якого платники 
мають визначитися щодо участі у про-
цедурі податкового компромісу та по-
дати відповідні документи до контр-
олюючого органу за основним місцем 

Державна фіскальна служба Украї-
ни оголосила Всеукраїнський конкурс 
дитячої творчості „Майбутнє країни – 
у мріях дитини”. Головною метою цьо-
го проекту є виховання податкової 
культури у підростаючого покоління 
та ознайомлення їх із професією фа-
хівця податкової та митної справи. 

Наразі проходить перший етап 
конкурсу, який відбувається на ра-
йонному рівні і триватиме до квітня 
2015 року. Участь у ньому беруть дві 
категорії учнів загальноосвітніх на-
вчальних закладів: 

І категорія: станом на 1 січня 2015 

свого податкового обліку. Врахову-
ючи дату введення в дію закону, цей 
термін збігає 16 квітня 2015 року.

З наступного дня після подання 
платником податків уточнюючого 
розрахунку застосовується процеду-
ра досягнення компромісу, яка відпо-
відно до закону може тривати не біль-
ше 70 календарних днів.

Участь у податковому компромісі 
передусім вигідна платникам, віднос-
но яких відкрито кримінальне прова-
дження. Досягнення ними компромі-
су означатиме закриття кримінальних  
справ та їхнє вилучення з Єдиного 
реєстру досудових розслідувань.  
І оскільки дії платників буде декримі-

налізовано, виключається й відкриття 
справ щодо підробки ними податко-
вих декларацій, яких остерігається чи-
мало бізнесменів. 

Законом також внесено зміни до 
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, Кримінального ко-
дексу і Кримінально-процесуального 
кодексів та Кодексу адміністративно-
го судочинства щодо звільнення плат-
ників податків від адміністративної та 
кримінальної відповідальності, а та-
кож встановлено можливість застосу-
вання процедури примирення сторін 
в рамках адміністративного судочин-
ства при застосуванні податкового 
компромісу.

року виповнилося 9-11 років; 
ІІ категорія: станом на 1 січня 

2015 року виповнилося 12-15 років. 
Для участі у конкурсі прийма-

ються індивідуальні творчі роботи 
за трьома напрямками: художні тво-
ри (малюнки), комп’ютерна графіка 
(комп’ютерна анімація) та літератур-
ні твори. Тематика робіт: сплата по-
датків, зборів, платежів – економічна 
функція у житті країни. 

Другий етап конкурсу відбудеть-
ся у травні й проходитиме на регіо-
нальному рівні, де визначатимуться 
найкращі учнівські роботи серед 

надісланих з районів. Автори робіт, 
які посядуть перші місця на другому 
етапі, візьмуть участь у загальнонаці-
ональному визначенні переможців, 
що відбуватиметься протягом червня-
серпня цього року. 

Роботи на конкурс потрібно по-
давати до податкових інспекцій Голов-
ного управління ДФС у Кіровоград-
ській області за місцем проживання. 
Детальніше про умови конкурсу та 
вимоги до творчих робіт можна дізна-
тись, звернувшись до державних по-
даткових інспекцій органів фіскальної 
служби області.

П Р О  П О Д а т К и  Д Е т а л Ь Н і ш Е
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Відповідно до пункту 4 частини 
3 статті 50 Закону України «Про за-
йнятість населення» роботодавці 
зобов’язані своєчасно та в повному 
обсязі подавати територіальним ор-
ганам Державної служби зайнятості 
інформацію про попит на робочу 
силу (вакансії). Інформація про ва-
кансії (вільні посади (робочі місця), 
на які може бути працевлаштована 
особа) подається до центрів зайня-
тості відповідно до вимог Порядку 
подання форми звітності № 3-ПН 
«Інформація про попит на робо-
чу силу (вакансії)», затвердженого 
наказом Міністерства соціальної 
політики України від 31.05.2013 
№ 316, зареєстрованим в Міністер-
стві юстиції України 17.06.2013 за 
№ 988/23520, за формою звітності 
№ 3-ПН «Інформація про попит на 
робочу силу (вакансії)», затвердже-
ною вказаним наказом.

форма звітності № 3-пн 
складається з двох розділів. 

Перший розділ форми містить 
основні дані про всі наявні у робото-
давця вакансії (назви професій (по-
сад), кількість вакансій, розмір заро-
бітної плати, місце проведення робіт) 
та примітку про згоду на укомплекту-
вання вакансій за сприянням центрів 
зайнятості. Цей розділ заповнюється 
та подається як при доборі працівни-
ків за сприянням служби зайнятості, 
так і при доборі самостійно або через 
кадрові агентства.

За наявності вказаної згоди робо-
тодавці заповнюють другий розділ 
форми звітності, у якому зазначають 
інформацію про: 

•	 найменування професії (по-
сади), її розряд, клас чи кате-
горію;

•	 завдання, основні та додатко-
ві обов’язки, описи робіт, які 
має виконувати працівник на 
робочому місці;

•	 режим, характер роботи, 
умови праці;

•	 освітній та освітньо-кваліфі-
каційний рівні;

•	 необхідний стаж роботи (у 
роках) для претендента на 
професію (посаду);

•	 вимоги роботодавця щодо 
додаткових умінь, знань та 
навичок працівника (на-
приклад: навички роботи з 
комп’ютером; володіння мо-
вами (зазначається мова); 
рівень володіння мовами, 
наявність посвідчення водія 
тощо).

Форма звітності № 3-ПН пода-
ється не пізніше 10 робочих днів з 
дати відкриття вакансії (наступний 
день після створення робочого місця 
чи припинення трудових відносин 
з працівником, робоче місце якого 
стає вакантним, або дата, починаючи 
з якої може бути укладений трудовий 
договір з найманим працівником). 

про доБір працівниКів
при створенні нових робочих місць, а також внаслідок плинності кадрів у роботодавців 
виникає потреба у доборі працівників. Роботодавці можуть проводити такий добір: 

• за сприянням державної служби зайнятості; 
• через суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлашту-

ванні, у тому числі агентства трудового лізингу;
• безпосередньо, у тому числі з розміщенням рекламних оголошень у засобах масової 

інформації.
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Послуги державної служби зайнятос-
ті з добору працівників для робото-
давців є безоплатними.

При доборі працівників через 
приватні агентства зайнятості робо-
тодавці мають враховувати, що таким 
агентствам заборонено отримувати 
кошти від громадян за надані посе-
редницькі послуги – оплата послуг з 
працевлаштування здійснюється ви-
ключно роботодавцем.

роботодавці при доборі  
працівників:

•	 мають	право:
проводити співбесіди з кандида-

тами на працевлаштування з метою 
визначення відповідності їх профе-
сійних знань, вмінь та навичок вста-
новленим вимогам;

застосовувати працю іноземців 
та осіб без громадянства в порядку, 
визначеному законом (підрубрика 
Інтернет-сторінки «Застосування 
іноземної робочої сили» та журнал № 
2 за 2013 рік);

одержувати від центрів зайнятос-
ті компенсації (при працевлаштуван-
ні громадян на нові робочі місця) у 
розмірах і порядку, що встановлені 
законодавством (підрубрика Інтер-
нет-сторінки «Стимулювання робо-
тодавців до створення нових та збе-
реження існуючих робочих місць» та 
журнал № 3 за 2014 рік);

одержувати від державної служби 
зайнятості безоплатно інформацію 
про пропонування робочої сили;

– мають дотримуватись квоти 
для працевлаштування громадян, на 
яких поширюються додаткові гаран-
тії у сприянні працевлаштуванню 
(питання працевлаштування таких 
категорій громадян, у тому числі ін-
валідів, висвітлені на Інтернет-сто-
рінці палати – підрубрика «Соціальні 
зобов’язання роботодавців» та у жур-
налі № 4 за 2014 рік); 

•	 не	мають	права:	
висувати будь-які вимоги дискри-

мінаційного характеру в оголошен-
нях (рекламі) про роботу;

вимагати від шукачів роботи 
подання відомостей про особисте 
життя;

застосовувати працю громадян 
без належного оформлення трудових 
відносин, вчиняти дії, спрямовані 
на приховування трудових відносин 
(питання легалізації висвітлені на 
Інтернет-сторінці палати у підру-
бриці «Легальне оформлення тру-
дових відносин» та у журналі № 2 за 
2014 рік).

Консультації із зазначених питань 
надаються обласним та місцевими 
центрами зайнятості. Відповідна 
інформація розміщена на Інтернет-
сторінці КРТПП у рубриці «За-
конодавство» (підрубрики «Добір 
працівників за сприянням державної 
служби зайнятості» та «Добір пра-
цівників за сприянням приватних 
агентств зайнятості»), а також у 
журналі № 1 за 2014 рік. 

і Н Ф О Р М У є  С л У ж Б а  З а Й Н я т О С т і
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Враховуючи непросту економіч-
ну ситуацію, що склалася у нашій 
державі у зв`язку з політичними про-
цесами, значною мірою уповільнився 
розвиток українських промислових 
підприємств, та ризики припинення 
їх роботи продовжують зростати. У 
таких умовах єдиним ефективним 
шляхом подолання цієї проблеми є 
переорієнтація українських підпри-
ємств на інші зовнішні ринки збуту 
продукції.

Пошук нових ринків значно 
ускладнюється також і неготовністю 
підприємств малого та середнього 
бізнесу до захисту своїх інтересів на 
ринках світу. Гостріше стало питання 
підтримки підприємств після підпи-
сання Угоди про асоціацію з Євро-
союзом. Країни Євросоюзу відкрили 
кордони для безмитної торгівлі, але 
не всі українські виробники вияви-
лися готовими до європейських стан-
дартів та норм.

Враховуючи непоодинокі звер-
нення підприємців та з метою спри-
яння пошуку українськими підпри-
ємствами нових закордонних ділових 

партнерів, було прийняте 
рішення щодо створення 
Центру підтримки експор-
ту при Кіровоградській 
РТПП.

Метою роботи Центру є 
комплексний підхід в роботі 
малого та середнього бізне-
су на міжнародній арені, по-
чинаючи з аналізу готовнос-
ті підприємства до експорту, 
пошуку партнерів за кордо-
ном, інформування про про-
ведення ділових заходів на 
міжнародному рівні, митно-
го оформлення і закінчуючи 
оформленням карнетів АТА 
та підтвердженням ділової 
репутації українського під-
приємства перед іноземни-
ми контрагентами.

також нашими спеціалістами можуть 
бути надані консультації з наступних 
питань:

• інформування стосовно розмірів 
квот та податків на продукцію в 
ЄС;

• допомога в розробці та підготовці 
презентацій українських компаній;

• організація двосторонніх та багато-
сторонніх ділових переговорів;

• підготовка експортних планів та 
бізнес-планів;

• застосування автономних пре-
ференцій до товарів українського 
виробництва;

• юридичний супровід ЗЕД контр-
актів та договорів;

• підтвердження форс-мажорних об-
ставин

та багато іншого.

Замовити послуги та отримати додаткову інформацію:
телефон: (0522) 35-18-56 

електронна пошта: broker@chamber.kr.ua

Завдяки розгалуженій системі представництв Кіровоградської регіональ-
ної торгово-промислової палати допомогу та консультації можуть отримати 
і представники малого та середнього бізнесу, які знаходяться у віддалених 
районах Кіровоградщини.

Сподіваємось на плідну співпрацю та позитивний результат.
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Окрему увагу необхідно приді-
лити вимогам щодо оприлюднення 
інформації, передбаченої ст. 10 цього 
Закону. З 20 липня 2014 року вступив 
в дію новий порядок оприлюднення 
інформації для розміщення на веб-
порталі «Державні закупівлі» відпо-
відно до якого принципово змінено 
підхід до розміщення інформації, 
яка підлягає обов’язковому опри-
людненню. Але як і раніше процес 
оприлюднення залишається однією 
з найважливіших складових прове-
дення будь-яких торгів, оскільки він 
пов’язаний з обмеженими строками 
для вчинення замовником відповід-
них дій. І якщо раніше процедура за-
купівлі починалась з публікації ого-
лошення і завершувалась звітом про 
результати, сьогодні комітет з кон-
курсних торгів повинен додатково 
оприлюднювати повідомлення про 
внесення змін до договору та звіт про 
виконання самого договору. 

Слід зауважити, що строки на про-
ведення однієї процедури закупівлі в 
середньому коливаються від 30 до 100 
днів. І не завжди розпочата процедура 
закупівлі завершується визначенням 
переможця та укладанням договору. А 

послуги у сфері 
державних 
заКупівель

при укладанні та виконанні договору 
про закупівлю замовник повинен до-
тримуватись норм, передбачених ст. 
40 Закону, оскільки умови договору 
(в тому числі ціна за одиницю това-
ру) не повинні відрізнятися від змісту 
пропозиції конкурсних торгів учас-
ника-переможця процедури закупів-
лі до повного виконання сторонами 
зобов’язань за договором.

Якщо ви прийняли рішення щодо 
проведення процедури «Відкриті 
торги», «Запит цінових пропозицій» 
або «Переговорної процедури заку-
півлі», то наші послуги спрямовані на 
те, щоб максимально допомогти вам 
у правильному оформленні всіх доку-
ментів та вирішенні інших проблем-
них питань, пов’язаних з виконанням 
положень Закону України «Про здій-
снення державних закупівель», у тому 
числі: 
1. Експертиза документів замовника 

по проведенню будь-якої проце-
дури закупівлі на предмет її відпо-
відності вимогам законодавства із 
зазначенням порушень, недоліків і 
рекомендацій щодо їх усунення.

2. Визначення кодів предметів заку-
півлі за ДКПП 016-2010. 

ми цінуємо ділову репутацію, тому гарантовано забезпечуємо індивідуальний підхід до кожного 
Замовника з урахуванням особливостей його діяльності та функцій, покладених на нього державою.

Тел. для довідок :(0522) 351856

Д О  в а ш и Х  П О С л У Г

З прийняттям нового Закону України «Про здійснення 
державних закупівель» вступила в дію значна кількість 

змін, що стосуються організації та проведення процедур 
закупівель в Україні.

ЛюдмиЛА СоЛонАР,
спеціаліст КРТПП з державних закупівель

3. Документальний супровід тор-
гів на закупівлю будь-яких то-
варів, робіт і послуг за процеду-
рами «Відкриті торги», «Запит 
цінових пропозицій», «Пере-
говорна процедура закупівлі», 
починаючи зі складання річного 
плану закупівель до оприлюд-
нення звіту про виконання до-
говору.

4. Складання технічних характе-
ристик до будь-якого предмета 
закупівлі за ДСТУ.

5. Розробка документації конкурс-
них торгів - інструкції для учас-
ників.

6. Реєстрація замовника та опри-
люднення інформації на веб-
порталі «Державні закупівлі».

7. Надання роз’яснень зі спірних 
питань.

8. Розробка індивідуальної про-
грами з організації та проведен-
ня тендера.

9. Надання інформаційної, кон-
сультаційної, методичної та ін-
шої допомоги при підготовці та 
проведенні конкурсних торгів.

10. Аудит проведених торгів та інші 
послуги.
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Сертифікат про походжен-
ня товару – це документ, який 
однозначно свідчить про країну 
походження товару і виданий 
компетентним органом держави-
експортера, уповноваженим від-
повідно до національного законо-
давства.

Сертифікат про походження 
товару є підставою для надання 
суб’єкту зовнішньоекономічної 
діяльності преференції та пільг 
щодо сплати митних зборів у меж-
ах режиму найбільшого сприяння 
або іншого правового режиму. 

Роботи з визначення краї-
ни походження товарів, а також 
оформлення та засвідчення серти-
фікатів про походження викону-

ють торгово-промислові палати 
України згідно з Законом Укра-
їни «Про торгово-промислові 
палати в Україні» від 02.12.1997 
р. №671/97-ВР, постановою Ка-
бінету Міністрів України «Про 
визначення Торгово-промислової 
палати уповноваженим органом 
з видачі сертифікатів про похо-
дження товарів» від 25.02.2003 р.

Визначення країни походжен-
ня товарів, оформлення, засвід-
чення і видача сертифікатів похо-
дження усіх форм здійснюються 
відповідно до умов міжнародних 
конвенцій, міжнародних угод, 
схем Генеральної Системи префе-
ренцій країн-донорів та положень 
чинного законодавства України.

Сертифікат походження скла-
дають, як правило, в трьох примір-
никах, якщо інше не передбачено 
умовами контракту, акредитива 
тощо і оформлюється на кожну 
поставку товару, що здійснюєть-
ся одночасно одному й тому ж 
вантажоодержувачу від одного й 
того ж вантажовідправника, за од-
ним транспортним документом, 
по одному контракту-договору. 
На одну й ту саму поставку може 
бути оформлений один сертифі-
кат походження. Сертифікат на-
буває юридичної сили в момент 

сертифіКат 
походження товару

Країна походження товару визначається з метою 

оподаткування товарів, що переміщуються через 

митний кордон України. Одним з документів, які 

підтверджують країну походження товару, є сертифікат 

про походження товару. 

юЛІЯ КоПЦЕВА,
заступник начальника відділу 
сертифікації КРТПП
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підписання уповноваженою осо-
бою та засвідчення печаткою тор-
гово-промислової палати.

Країною походження товару 

найпоширенішими формами сертифікатів 
походження товарів є:

• сертифікат походження товарів форми А  
(код документа ВМД – 7001) ;

• сертифікат походження товарів форми Eur.1  
(код документа ВМД - 7003)

• сертифікат походження товарів форми СТ-1  
(код документа ВМД – 7006);

• сертифікат походження товарів Загальної форми 
англійською мовою (код документа ВМД – 7007)

• сертифікат походження товарів Загальної форми 
російською мовою (код документа ВМД – 7011)

• сертифікат походження товарів форми У1  
(по території України та ВеЗ Крим)  
(код документа ВМД – 7015). 

товари вважатимуться підданими достатній 
переробці або обробці в цій країні, якщо:

• декларовані товари класифікуються в іншій тарифній 
позиції, ніж матеріали чи вироби, що походять з 
третіх країн і були використані для їх виготовлення;

• у вартості декларованих товарів частка доданої 
вартості становить не менше 50%.

повністю виробленими 
в цій країні 
вважаються наступні 
товари:

• корисні копалини, 
видобуті в межах її 
території або економічної 
зони;

• рослинна продукція, 
вирощена на її ґрунті;

• живі тварини, вирощені 
в ній;

• продукція, одержана в 
ній від живих тварин;

• вироблена в ній 
продукція мисливського, 
рибальського і 
морського промислу;

• продукція морського 
промислу, видобута або 
вироблена у Світовому 
океані суднами 
даної країни, а також 
суднами, орендованими 
(зафрахтованими) нею;

• вторинна сировина 
і відходи, які є 
результатом виробничих 
та інших операцій, 
здійснюваних у даній 
країні;

• товари, вироблені в 
цій країні виключно з 
продукції, зазначеної в 
попередніх пунктах.

вважається країна, в якій товар 
був повністю вироблений або під-
даний достатній переробці відпо-
відно до встановлених критеріїв.

Д О  в а ш и Х  П О С л У Г
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КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ

словенія

Компанія-виробник 
«Stubelj d.o.o.» пропонує ди-
зельні, газові, електроагрегати, 
а також агрегати, які працюють 
на альтернативних видах палива. 
Потужність установок від 30 до 
3500 кВА.
адреса: Anhovo 14, 5210 Deskle
Тел.: +386 5 33 10 330
Факс: +386 5 33 10 349

грузія

Група транспортних та експе-
диторських компаній пропонує 
«Caravan Transport Group Ltd» 
пропонує організацію перевезень 
у будь-які напрямки морем, по-
вітрям, залізницею та автотран-
спортом.
адреса: Napareuli Str, 9a, 
0179 Tbilisi 
Тел.:  +99 53 22140034

нідерланди

Компанія «Yazfa International B.V.» 
шукає виробників порцеляни, 
дерев’яних дверей, мила рідко-
го та у брусках, різноманітних 
будматеріалів.
адреса: Vereniging Straat 10, 
8012 вС, Zwolle
Тел.: +316 14 95 60 11

польща

Технологічний парк у м. Кельце 
пропонує нову програму роз-
міщення для іноземних високо-
технологічних та інноваційних 
проектів, стартапів та компаній, 
які роблять перші кроки у бізнесі.
адреса: Olszewskiego Str. 6, 
25663 Kielce
Тел.: + 48 41 278 72 00
Факс: + 48 41 278 72 00

До продажу пропонується 
майно польського підприємства 
«KROSNO S.A» – виробни-
ка скляних виробів, у зв’язку з 
банкрутством. Термін надання 
пропозицій щодо купівлі – 
13 квітня 2015 року. 
оголошення про продаж –  
www.krosno.com.pl/krosno-zcp.
Тел.: +48 13 432 80 03 
Факс: +48 13 436 31 11

Виробник та постачальник 
будівельних матеріалів ,  
біокамінів та комплектуючих  
«AHM Group Sp. z o.o» 
 шукає партнерів в Україні.
адреса: Przemysłowa 4, 05-100, 
Nowy Dwór Mazowieckі
Тел.: +48 22 765 80 05
Факс:  +48 22 765 41 89

Підприємство-виробник освітлю-
вальних систем „LUXIMA S.A.” 
запрошує до співпраці дизайнерів 
інтер’єрів, світлотехнічні ком-
панії, проектантів освітлення та 
дистриб’юторів.  
адреса: Okrężna Str. 4b, 
19-300, Ełk
Тел.: +48 87 620 09 30
Факс:  +48 87 620 09 32

Компанія «P.H.U. «OSKAR», 
яка займається виробництвом 
одягу для дітей і немовлят, шукає 
українських партнерів.
адреса: Traugutta Str. 10,  
95-060 Brzeziny
Тел.: +48 503 119 189
Факс: +48 874 30 62

Виробник мінеральної води та на-
поїв на основі натуральних сиро-
пів «FONTI Sp. z o.o» (торгова 
марка «Evita») пропонує співп-
рацю українським контрагентам.
адреса: Cyprysowa 2, 83-010 
Rotmanka
Тел.: +48 507 480 222

Дистриб’ютор котлів від поль-
ських виробників – компанія 
«499 - Piotr Holdenmajer» про-
понує співпрацю українським 
партнерам.
адреса: Prosta Str., 137/4, 44-
203, Rybnik
Тел.: +48 32 427 0 499
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