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Матеріали друкуються мовою 
оригіналу.

Розповсюджується безкоштовно серед 
членів та партнерів Кіровоградської 
ТПП, у торгово-промислових палатах 
України й зарубіжжя, посольствах, 
консульствах, торгових представницт-
вах, акредитованих в Україні.

За точність наведеної інформації 
відповідальність несуть автори 
матеріалів, рекламодавці.

При передрукуванні посилання на 
«Зовнішсервіс» є обов’язковим.

Верстка та друк: МПП «Антураж А», 
вул. Тимірязєва, 83/52,
м. Кіровоград, Україна, 25006.
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На тлі загальної картини необхідність 
у перетвореннях, нових моделях підтрим-
ки підприємництва стала особливо го-
строю і для Кіровоградської регіональної 
торгово-промислової палати. 

Цей рік видався для нас непростим. 
Зберегти кращі надбання, окреслити 
нову стратегію співпраці з клієнтами та 
партнерами – членами КртПП – все це 
стало нашими першочерговими завдан-
нями, які потребували виваженого під-
ходу.

Процес змін КртПП розпочала з себе. 
Перше півріччя ознаменувалося ре-
брендінгом організації: розробкою нової 
філософії діяльності, корпоративного сти-
лю, виготовленням презентаційного відео 
та інших матеріалів. особливої уваги за-
слуговує оновлений сайт з можливостями 
просування продукції підприємств регіону 
та корисною діловою інформацією, а та-
кож журнал «Зовнішсервіс», який відтепер 
друкується з врахуванням нового творчого 
підходу до оформлення видання.

Минає 2013 рік. Чим він запам’ятався? Його можна назвати роком реформ 
та, насамперед, змін у свідомості стосовно вектору розвитку як держави, 
так і вітчизняного бізнесу.

Настав 
час Змін

Ірина Саєнко 
Президент Кіровоградської регіональної 
торгово-промислової палати
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У цілому PR-кампанія Кіровоградської 
ртПП сприяла підвищенню лояльності до 
бренду з боку вітчизняних підприємств, 
які відкрили для себе нові можливості в 
сфері ведення бізнесу, що надає тПП.

Додатково були впроваджені послуги 
конференц-сервісу, організації фуршетів 
і кави-брейків. Чотири комфортні примі-
щення з системою кондиціонування, про-
екторами, безкоштовним Wi-Fi вже стали 
ідеальною базою для проведення семінарів, 
тренінгів, презентацій та форумів як на регі-
ональному, так і всеукраїнському рівнях.

також цей рік охарактеризувався на-
ступними нововведеннями в рамках зо-
внішньоекономічної діяльності та системи 
просування продукції:

- встановлені нові ділові контакти 
з метою міжрегіонального співро-
бітництва Кіровоградської області 
та Каталонії (Іспанія);

- впроваджені послуги щодо аналізу 
зарубіжних ринків, законодавчих 
вимог, тарифних та нетарифних 
бар’єрів;

- здійснюється налагодження кана-
лів продажу вітчизняної продукції 
за кордон та пошук постачальни-
ків з метою відкриття офіційних 
дистриб’юторських представництв 
в Україні;

- організовуються колективні вистав-
кові стенди з метою зменшення ви-
трат щодо участі у виставкових за-
ходах для компаній-членів КртПП.

СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

В аспекті підтримки і розвитку під-
приємництва відновлено практику об-
говорення законопроектів, їх переваг та 
недоліків із залученням представників 
бізнесу області. Зокрема, за результатами 
круглого столу, який відбувся у листопа-
ді 2013 року, були сформовані та надані 
пропозиції розробникам до положень 
Проекту Закону України «Про Загально-
державну програму підтримки розвитку 
малого і середнього підприємництва на 
2014-2024 роки».

На малий бізнес та зайнятість населен-
ня були зорієнтовані навчальні курси «Під-
приємець-початківець», які сприяли під-
вищенню юридичної грамотності, набуттю 
навичок бізнес-планування. Своєрідним 
підсумком навчання стала можливість для 
новачків у сфері ділової активності орен-
дувати на пільгових умовах обладнані 
офісні місця у торгово-промисловій пала-
ті та отримати послуги бухгалтерського і 
юридичного супроводу.

Нові плани щодо співпраці та відсто-
ювання інтересів регіонального бізнесу 
були представлені діловим колам під час 
презентації проекту «Програми підтримки 
малого і середнього підприємництва в Кі-
ровоградській області на 2014-2017 роки» 
від Кіровоградської ртПП. Нам була дуже 
важлива думка бізнесу стосовно наших 
ідей та шляхів їх втілення.

2013 рік майже завершився. однак, 
це лише початок нових звершень та пе-
ремог.
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Про ЗахиСТ
внутрішнього ринку праці 

1) Заборону призначення іноземців та осіб 
без громадянства (далі - іноземці) на певні поса-
ди або зайняття ними окремими видами трудо-
вої діяльності.

Частиною 5 статті 42 Закону встанов-
лено, що іноземці не можуть признача-
тися на посаду або займатися трудовою 
діяльністю у разі, коли відповідно до за-
конодавства призначення на відповідну 
посаду або провадження відповідного 
виду діяльності пов’язане з належністю до 
громадянства України.  

2) Надання можливості роботодавцям за-
стосовувати працю іноземців без дозволів - якщо 
такі іноземці не вступають у трудові відносини і 
їх діяльність регулюється відповідними держав-
ними органами.

Частиною 6 статті 42 Закону встанов-
лено, що без дозволу здійснюється за-
стосування праці наступних категорій 
іноземців, які не вступають у трудові від-
носини з національними роботодавцями:
•	 працівників закордонних засобів 

масової інформації, акредитованих 
для роботи в Україні;

•	 представників іноземного морського 

(річкового) флоту та авіакомпаній, 
які обслуговують такі компанії на те-
риторії України;

•	 працівників аварійно-рятувальних 
служб для виконання термінових 
робіт.

3) Надання можливості роботодавцям засто-
совувати працю іноземців без дозволів у визна-
чених сферах діяльності - якщо така діяльність 
регулюється державними або іншими органами.

Згідно з частиною 6 статті 42 Закону 
без дозволу здійснюється застосування 
праці іноземців, які:
•	 є працівниками іноземних пред-

ставництв, які зареєстровані на те-
риторії України в установленому за-
конодавством порядку;

•	 є спортсменами, які набули профе-
сійного статусу, артистами та пра-
цівниками мистецтва, які прибули 
для роботи в Україні за фахом;

•	 є священнослужителями і тимчасово 
перебувають в Україні на запрошен-
ня релігійних організацій для прова-
дження канонічної діяльності лише 
у таких організаціях з офіційним  

Законом України «Про зайнятість 
населення» (далі – Закон) до ос-
новних напрямів державної 
політики у сфері зайнятості насе-
лення віднесено здійснення захисту 
внутрішнього ринку праці шляхом 
регулювання залучення до роботи 
іноземних працівників. Такий захист 
здійснюється через:
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погодженням з органом, який здій-
снив реєстрацію статуту (положен-
ня) відповідної релігійної організа-
ції;

•	 прибули в Україну для участі у реалі-
зації проектів міжнародної технічної 
допомоги;

•	 прибули в Україну для провадження 
викладацької діяльності за фахом у 
державних вищих навчальних закла-
дах на їх запрошення.

4) Надання можливості роботодавцям засто-
совувати працю іноземців без дозволів – якщо 
такі іноземці мають певний статус, наданий їм 
державними органами.

Відповідно до частини 6 статті 42 За-
кону без дозволу здійснюється застосу-
вання праці іноземців, які мають певний 
статус, наданий їм державними органами, 
і які:
•	 одержали дозвіл на імміграцію в 

Україну (мають право постійно про-
живати в Україні);

•	 набули статусу біженця; яких визна-
но особами, що потребують додат-
кового захисту; яким надано тимча-
совий захист в Україні.

5) Видачу роботодавцям дозволів на засто-
сування праці іноземців.

Видача дозволів на застосування 
праці іноземців здійснюється відповід-
но до статті 42 Закону та Порядку видачі, 
продовження дії та анулювання дозволу 
на застосування праці іноземців та осіб 
без громадянства, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 
27.05.2013 № 437 (далі - Порядок). Підпри-
ємства, установи та організації (далі - ро-
ботодавці) мають право на застосування 
праці іноземців на території України на 
підставі дозволів територіальних органів 
Державної служби зайнятості України.

Відповідно до Порядку дозволи на за-
стосування на конкретних посадах праці 
іноземців видаються:

•	 за умови, що в Україні (регіоні) від-
сутні кваліфіковані працівники, 
спроможні виконувати відповідний 
вид роботи;

•	 за умови достатнього обґрунтування 
доцільності застосування їх праці;

•	 для осіб, які направлені закор-
донним роботодавцем в Україну 
для виконання певного обсягу ро-
біт (послуг) на підставі договорів 
(контрактів), укладених між вітчиз-
няним та іноземним суб’єктом гос-
подарювання;

•	 для осіб, які відповідно до графіка 
специфічних зобов’язань у секторі 
послуг Протоколу про вступ України 
до Сот належать до категорії «вну-
трішньокорпоративні цесіонарії»;

•	 для осіб, стосовно яких прийнято рі-
шення про оформлення документів 
для вирішення питання щодо визна-
ння біженцем або особою, яка по-
требує додаткового захисту.

Для отримання дозволу роботода-
вець подає до Кіровоградського облас-
ного центру зайнятості заяву та пакет 
документів, перелік яких залежить від за-
значених категорій іноземців. Протягом 
15 календарних днів з дня реєстрації по-
даних документів приймається рішення 
щодо видачі або відмови у видачі дозво-
лу. У разі прийняття позитивного рішення 
роботодавець перераховує кошти на ра-
хунок Фонду загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування України 
на випадок безробіття у розмірі 4-х міні-
мальних заробітних плат за кожний до-
звіл. Дозвіл оформлюється та видається 
роботодавцю протягом 10 робочих днів 
з дня зарахування коштів на відповідний 
рахунок, що підтверджується квитанцією 
про внесення плати.

Консультації з питань застосування праці іноземців на підставі дозволів надаються інспекцією 
по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення обласного центру зайнятості 

за телефоном (0522) 24-64-18 або шляхом безпосереднього звернення за адресою:
м. Кіровоград, вул. Василини, 12, кім. 205, 208.

Начальник інспекції по контролю 
за додержанням законодавства

 про зайнятість населення Кіровоградського обласного
 центру зайнятості

 Стоян Б.С.
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НОВІ ПРАВИЛА 
У ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
Наприкінці листопада у приміщенні Головного управління Міндоходів в Кіро-
воградській області пройшов «круглий стіл» з підприємцями Кіровоградщини, 
який відвідала президент Кіровоградської регіональної торгово-промислової 
палати Ірина Саєнко.

В ході зустрічі було обговорено низку 
важливих питань у податковому законодав-
стві: нарахування, терміни сплати, подання 
звітності з єдиного соціального внеску; за-
стосування фінансових санкцій за порушен-
ня норм законодавства про єдиний внесок; 
нові правила сплати податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки; змі-
ни у порядку обліку доходів і витрат фізич-
них осіб-підприємців, що перебувають на 
загальній системі оподаткування; порядок 
використання суб’єктами господарювання 
платіжних терміналів тощо.

Про зміни, що відбулися, більш деталь-
но розповіли фахівці головного управління 
Міндоходів у Кіровоградській області. Зо-
крема, вони нагадали присутнім, що з 1 жов-
тня 2013 року процедура адміністрування 
єдиного внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування була покладе-
на на Міністерство доходів і зборів України. 
Відтепер звіти про суми нарахованого єди-
ного внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування приймати-

муть у Центрах обслуговування платників 
податків Кіровоградської області. Суми на-
рахованого єдиного внеску підлягають 
сплаті на рахунки податкових інспекцій ре-
гіону, відкриті в головному управлінні Дер-
жавної казначейської служби у Кіровоград-
ській області. 

Крім того, увагу підприємців було ак-
центовано на важливу зміну, що була внесе-
на до Податкового кодексу України Законом 
№657, згідно з яким з 1 січня 2014 року Мі-
ністерство доходів і зборів України запро-
вадить реєстр платників єдиного податку, 
а свідоцтво платника єдиного податку буде 
скасовано. реєстрація, внесення змін та ану-
лювання реєстрації суб’єкта господарюван-
ня як платника єдиного податку здійсню-
ватиметься шляхом внесення відповідних 
записів до реєстру. Уся необхідна інформа-
ція про зареєстрованих платників єдиного 
податку знаходитиметься в безкоштовному 
доступі – на веб-порталі юридичних осіб і 
фізичних осіб-підприємців та на офіційному 
веб-сайті Міндоходів.
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МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ 
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

лютого наступного року, самозайнятими особа-
ми – до 1 травня наступного року. В ці ж терміни  
подається до органів доходів і зборів річний звіт 
з ЄСВ. 

Фізичні особи – підприємці на єдиному по-
датку, які працюють без найманих працівників, 
нараховують ЄСВ у розмірі 34,7% від мінімальної 
заробітної плати з розрахунку на місяць (з січ-
ня по листопад 2013 року – 398,01 грн., в грудні 
2013 року – 422,65 грн.) та сплачують єдиний 
внесок, нарахований за календарний квартал,  
до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом. 
Звіт з ЄСВ до органів доходів і зборів такими плат-
никами подається до 10 лютого наступного року. 

Підприємці, які обрали спрощену систему 
оподаткування, звільняються від сплати за себе 
єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за ві-
ком або інвалідами та отримують відповідно до 
закону пенсію або соціальну допомогу. Звіт зазна-
ченими особами не подається. 

Порядок нарахування і сплати ЄСВ за-
тверджено наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. 
№455, Порядок формування та подання зві-
ту з ЄСВ затверджено наказом Міндоходів від 
09.09.2013 р. №454.

Однак, сервіс «Електронний кабінет плат-
ника податків», яким передбачено режим «Ве-
дення книг обліку доходів і витрат і книги обліку 
доходів в електронному вигляді і формування 
відповідної податкової декларації», працювати-
ме тільки з січня 2014 року. 

Крім того, з метою уникнення непорозумінь 
Міндоходів України рекомендує самозайнятим 
особам, які ведуть облік доходів і витрат в Книзі, 
затвердженій наказом від 24.12.2010 р. №1025, 
продовжувати її ведення до кінця 2013 р., а вже з 
1 січня 2014 р. вести Книгу по новій формі.

Фізичним особам-підприємцям головне про єдиний 
соціальний внесок

Нову книгу обліку доходів і витрат приватним підприємцям 
можна починати вести з 2014 року

Фахівці ГУ Міндоходів в області нагадують, 
що фізичні особи-підприємці на загальній систе-
мі оподаткування (без найманих працівників) та 
самозайняті особи (фізичні особи, які здійсню-
ють наукову, художню, викладацьку, медичну, 
літературну, юридичну, в тому числі адвокатську 
та нотаріальну діяльність) нараховують ЄСВ 
за ставкою 34,7% від доходу (прибутку), який 
отримано від підприємницької діяльності, але 
розмір ЄСВ за місяць не може бути меншим 
мінімального страхового внеску. Мінімальний 
розмір страхового внеску для підприємців з січ-
ня по листопад 2013 року становить 398,01 грн. 
(1147 грн.* 34,7%), а в грудні 2013 року  
422,65 грн. (1218 грн. * 34,7%). 

Якщо дохід нульовий, то ЄСВ за цей місяць 
не нараховується. Такі платники сплачують єди-
ний внесок протягом року до 15 березня, до 15 
травня, до 15 серпня і до 15 листопада у вигляді 
авансових платежів в розмірі 25 відсотків від на-
рахованої річної суми єдиного внеску, обчисленої 
від суми доходу, за якою розраховуються авансові 
платежі з податку на доходи фізичних осіб. До-
плата за результатами річного звіту з ЄСВ сплачу-
ється фізичними особами-підприємцями – до 10 

З метою полегшення ведення обліку під-
приємцями, які працюють на загальній системі 
оподаткування та самозайнятими особами (крім 
«єдинщиків») Міндоходів опрацювало та за-
твердило нову форму Книги разом із порядком 
її ведення. 

    Крім спрощення порядку її ведення при-
ватним підприємцям  надано право самостійно 
вибирати, в якій формі вони вестимуть Книгу 
обліку доходів і витрат, зокрема, – в електронній 
або паперовій. Така можливість передбачена 
наказом Міндоходів України від 16.09.2013 р.  
№ 481. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНИ



10 Зовнішсервіс  |  №2 (037)  2013

У серпні 2013 р. в Києві пройшла що-
річна загальнодержавна виставкова акція 
«Барвиста Україна», присвячена 22-й річни-
ці Незалежності України.

Кіровоградщина на виставці пред-
ставлена провідними підприємствами:  
ТДВ «Об’єднання Дніпроенергобудпром», ПАТ КШФ  
«Зорянка», РА «Антураж А», ПАТ «НВП «Радій»,  
ТОВ «Три Стар», ТДВ «Інтерресурси», ПГ «Креатив»,  
ТОВ «Імекс – ЛТД», ТОВ «Златомед».

особливий інтерес відвідувачів експо-
зиції викликала продукція ПАТ КШФ «Зорянка», 
РА «Антураж А», ТДВ «Об’єднання Дніпроенергобуд-
пром», що були представлені в колективному 
стенді «Кіровоградська регіональна торго-
во-промислова палата». 

До того ж,  на стенді КртПП відвідува-
чі мали можливість ознайомитись  з віде-
оматеріалом, який був наданий членами 
регіональної палати.  таким чином, Кіро-
воградська тПП надала підприємствам 
можливість заочної участі в Міжнародній 
виставці «Барвиста Україна» в 2013 році.

БарвиСта УКраЇНа

ХРОНІКА ПОДІЙ



11Зовнішсервіс  |  №2 (037)  2013

3 жовтня 2013 р. президент Торгово-промислової палати України Геннадій Дми-
трович Чижиков відвідав з робочою поїздкою місто Кіровоград. В цей день він 
зустрівся з керівниками провідних підприємств Кіровоградської області – членами 
Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати, взяв участь у  
ІІІ Міжнародному інвестиційному форумі «Elisavetgrad Investment Day 2013»,  
виступив у програмі обласної телерадіокомпанії.

Зустріч з підприємцями області відбу-
лася на базі Кіровоградської ртПП. Під час 
обговорення нагальних проблем бізнесу 
і шляхів їх вирішення, пан геннадій наго-
лосив на конкретних кроках торгово-про-
мислової палати, які сприятимуть нарощу-
ванню вітчизняного експорту, залученню 
інвестицій, зміцненню діалогу між бізне-
сом і владою.

Під час участі в інвестиційному форумі, 
який був присвячений актуальним питан-
ням земельної реформи, геннадій Чижи-
ков підкреслив необхідність формування 
чіткої і зрозумілої моделі розвитку ринку 

земель сільськогосподарського призна-
чення. також він висловив власну експерт-
ну оцінку нової редакції проекту Закону 
«Про обіг земель сільськогосподарського 
призначення», окреслив роль торгово-
промислової палати України в підтримці 
вітчизняного аграрного сектору.

У ході виступу у програмі Кіровоград-
ської обласної телерадіокомпанії «тема 
дня» пан геннадій висловив думку про 
шляхи підвищення привабливості та кон-
курентоспроможності вітчизняного агро-
сектору, ролі євроінтеграційних процесів 
для розвитку економіки України.

ХРОНІКА ПОДІЙ

президент торгово-промислової палати  україни 
завітав на кіровоградщину
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Загальна кількість відвід-
увачів виставки за три дні ро-
боти склала біля 12000 чоло-
вік, в першу чергу – аграріїв з 
Кіровоградської, Черкаської, 
Полтавської, Миколаївської, 
Херсонської, одеської, Вінниць-
кої, Запорізької, Харківської об-
ластей, Криму та інших регіонів 
України, а також гостей з Ні-
меччини, російської Федерації, 
Молдови, республіки Білорусь 
та інших країн.

організаторами виставки 
виступили Міністерство аграр-
ної політики та продовольства 
України, Асоціація підприємств-
виробників техніки і облад-
нання для агропромислового 

в кіровограДів кіровограДі
З 3 по 5 жовтня в Кіровограді вперше відбулась Всеукраїнська агро-
промислова виставка «АгроЕкспо». У заході взяли участь 344 компанії, 
експозиції яких зайняли сумарну площу 31000 м².
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ХРОНІКА ПОДІЙ

комплексу «Украгромаш», Всеукраїнська 
спілка громадських організацій «Українська 
асоціація аграрних інженерів». Відкривав 
захід Президент України Віктор Янукович.

Серед інших учасників участь в  
«АгроЕкспо» взяли:
– 28 вітчизняних машинобудівних під-

приємств (сумарна площа експозицій – 
7590 м²), зокрема: Харківський тракторний 
завод, Херсонський машинобудівний за-
вод, Індустріальна група УПЕК, ПАт «Черво-
на зірка», група підприємств «гідросила», 
«Білоцерківмаз», Південний машинобудів-
ний завод, «Богуславська сільгосптехніка», 
«Уманьферммаш», заводи «Восход», «Велес 
Агро», «Сімферопольсільмаш», «Хмільник-
сільмаш», Бердянський завод сільгосптехні-
ки, «галещина машзавод», «Краснянське СП 
Агромаш», «Бердянські жатки», «Завод Коб-
заренка», «Красилівмаш», «Аеромех» та ін.

– 26 навчальних закладів та науково-до-
слідних установ (сумарна площа експозицій 
– 1550 м²), зокрема: Механіко-машинобу-
дівний інститут НтУУ «КПІ», Національний 
університет біоресурсів і природокорис-
тування України, Дніпропетровський на-
ціональний університет ім. олеся гончара, 
УкрНДІПВт ім. Л.Погорілого, Інститут меха-
нізації та електрифікації сільського госпо-
дарства, Всеукраїнський Науковий Інститут 
Селекції та ін.

Участь у виставці взяли найпотужніші 
дилерські компанії з продажу сільгосптехні-
ки, які діють на території України, зокрема: 
«Амако», «Цеппелін Україна», «Ландтех», «Аг-

роресурс», «техноторг», «Укравтозапчасти-
на», «Інтертехінвест», «Приват Лізинг», «Но-
вофарм» та ін.

Загалом на експозиціях виробників і ди-
лерських компаній були представлені техні-
ка та обладнання 380 брендів, таких як John 
Deere, New Holland, Case IH, Kuhn, Horsch, 
Great Plains, Tecnoma, Maschio Gaspardo, 
«МтЗ-Білорус», «гомсільмаш», «ростсіль-
маш», Faresin, Amity та багато інших.

Кіровоградська регіональна торгово-
промислова палата теж взяла участь у ви-
ставці. В колективному стенді  мали  мож-
ливість  представити свою продукцію та 
послуги підприємства – члени КртПП.  Серед 
них: Приватне акціонерне товариство Акціонерна 
страхова компанія «ІНГО Україна» (директор Бе-
регова олена Володимирівна),  Приватне під-
приємство «Наукова селекційно-насінницька фірма 
«Соєвий вік» (директор ганоль тетяна олек-
сандрівна),  Кіровоградська філія «Приватбанк»  
(керівник  Масло ростислав Володимиро-
вич),  Мале приватне підприємство «Антураж А»  
(директор Бондар Наталія Михайлівна).

Всеукраїнська агропромислова вистав-
ка «АгроЕкспо» буде проводитись щороку. 
У 2014 році організатори планують зберег-
ти політику доступності цін для вітчизня-
них учасників-виробників сільгосптехніки 
та обладнання, а також збільшити вистав-
кову площу для статичних експозицій до 
40000 м², а площу парковки – як мінімум, 
до 30000 м², планується також розвивати 
виставкову інфраструктуру для організації 
експозицій підприємств тваринництва.

За матеріалами офіційного сайту 
виставки www.ukragroexpo.com
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Нарада-зустріч 
в Кіровоградській РТПП

На виконання завдань, визначених Державною програмою активізації розвитку 

економіки на 2013-2014 роки, та у рамках реалізації проекту «Купуй Кіровоградське» 

24 жовтня 2013 р. у Кіровоградській РТПП відбулася нарада-зустріч керівників 

підприємств-виробників молокопродуктів, керівників підприємств торгівлі  

м. Кіровограда та системи споживчої кооперації області.

Зустріч провів перший заступник 
голови Кіровоградської облдержадміні-
страції Віктор Серпокрилов. У нараді та-
кож взяла участь президент Кіровоград-
ської ртПП Ірина Саєнко.

Виступаючи на нараді, Віктор Серпо-
крилов підкреслив, що для просування 
продукції молокопереробних підпри-
ємств у рамках проекту «Купуй Кірово-
градське» створено належні умови. Зо-
крема, діє Меморандум про порозуміння 
між облдержадміністрацією, виробника-
ми продовольчих товарів та суб’єктами 
мережевої роздрібної торгівлі в області; 
проводиться щорічний конкурс «Кращі 
товари Кіровоградщини»; підприємства 
області залучаються до участі у регіональ-
них та національних виставково-ярмар-
кових заходах.

Ірина Саєнко ознайомила присутніх 
з особливостями оформлення продукції, 
вітрин та магазинів, які беруть участь у 
проекті «Купуй Кіровоградське», а також 
вимогами чинного законодавства щодо 
розміщення рекламних матеріалів. Вона 
підкреслила, що Кіровоградська ртПП 
може надавати підприємствам консульта-
ції, пов’язані зі створенням та розміщен-
ням рекламних і інформаційних матеріа-
лів, перевіркою їх відповідності вимогам 
законодавства України та місцевих нор-
мативних актів.

Після закінчення наради представни-
ки підприємств провели презентацію сво-
єї продукції з її дегустацією, під час якої 
підприємства торгівлі мали змогу оцінити 
її якість та конкурентоспроможність по-
рівняно з іншими виробниками.

ХРОНІКА ПОДІЙ
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ХРОНІКА ПОДІЙ

12 грудня 2013 року 
голова Кіровоградської 

облдержадміністрації 
Андрій Ніколаєнко на базі 

Кіровоградської торгово-промислової 
палати провів розширену нараду з 

обговорення результатів проекту 
«Купуй Кіровоградське» та основних 
завдань щодо його реалізації в 2014 

році. У заході також взяла участь пре-
зидент КРТПП Ірина Саєнко.

«Проект «Купуй Кіровоградське» було 
створено для того, щоб збільшити обсяги 
виробництва і реалізації продукції в облас-
ті та забезпечити населення якісними това-
рами за доступними цінами. тепер можна з 
впевненістю заявити, що дана програма, яка 
діє вже понад три роки, довела свою доціль-
ність і високу економічну ефективність. Згід-
но з соціологічними опитуваннями, впрова-
дження цієї ініціативи підтримує понад 70% 
громадян», – відзначив Андрій Ніколаєнко.

Після закінчення наради представни-
ки тоВ «Кіровоградхліб», ПП «Віктор і К»,  
тДВ «М’ясокомбінат Ятрань», торгової мар-
ки «Золотой век», тоВ «росина», компанії 
«Прод-Інвест», промислової групи «Креа-
тив» та інших підприємств провели в КртПП 
презентацію і дегустацію своєї продукції. Усі 
бажаючі змогли оцінити широкий асорти-
мент та високу якість продовольчих товарів, 
вироблених на Кіровоградщині.

Проект 
«Купуй КіровоградсьКе» 
довів свою високу ефективність
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Даний захід було проведено для 
представників суб’єктів підприємниць-
кої діяльності області завдяки спільним 
зусиллям Кіровоградської ртПП, голов-
ного управління Міндоходів у Кірово-
градській області та Кіровоградської 
митниці.

Під час проведення семінару досвід-
ченими фахівцями податкового та митно-
го права були висвітлені актуальні питан-
ня податкового та митного законодавства 
з урахуванням змін, які будуть введені у 
2014 році. Додатково під час проведення 
семінару було висвітлено питання ново-
го порядку працевлаштування інозем-
них громадян на території області, який 
передбачає обов’язкове погодження з 
Кіровоградським обласним центром за-
йнятості найманих працівників, які є гро-
мадянами інших країн.

Загалом у семінарі взяли участь  
39 представників наступних підприємств 
Кіровоградщини: ТОВ «Кіровоградпостач»,  
ГО «Знам’янська міська спілка підприємців»,  
ТДВ «Інтерресурси», МПП «Антураж А», ПАТ КФ «При-
ватбанк», Кіровоградське УВП УТОГ, ТОВ «Імекс ЛТД», 
 ТОВ Поліграфічне підприємство «Код», ТОВ «Кур-
таж», ТТЦ «Імпексмаш», ПАТ «НВП «Радій», ПАТ «Чер-

Митний та 
Податковий 

кодекси.виМоги до 
роботи ПідПриєМств у 

2014 році 
29 жовтня 2013 року на базі Кіровоградської 

РТПП проведено семінар «Митний та Податковий 
кодекси. Вимоги до роботи підприємств  

у 2014 році».

вона Зірка», ТОВ «Друкмаш-центр», ФОП Ліснича О.В.,  
ТОВ «Елисаветградзерно», ТОВ «Кіпрісцентр»,  
ФГ «Арніка-Євро», ПП «Влад», ТОВ «Супутник-Кірово-
град», ПП НСНФ «Соєвий вік».

Позитивні відгуки від учасників семі-
нару свідчать про необхідність проведен-
ня таких заходів і надалі, оскільки опану-
вати ті чи інші зміни, які відбуваються в 
українському законодавстві майже що-
дня, можливо лише за допомогою висо-
кокваліфікованих фахівців, які тримають 
руку на пульсі законодавчих змін. А на-
вчання у форматі «запитання-відповідь» 
дає змогу отримати відповіді на проблем-
ні питання та вчасно виправити помилки 
у роботі підприємства.

Висловлюємо щиру подяку викону-
ючому обов’язки начальника головного 
управління Міндоходів у Кіровоградській 
області Сергію Васильовичу Колотусі, 
тимчасово виконуючому обов’язки на-
чальника Кіровоградської митниці Мін-
доходів олександру Васильовичу Поліщу-
ку та виконуючому обов’язки директора 
Кіровоградського обласного центру за-
йнятості Слоневському Юрію Євгеновичу 
за небайдужість до розвитку підприємни-
цтва на Кіровоградщині.

ХРОНІКА ПОДІЙ
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7 листопада 2013 року у Кіровоградській торгово-промисловій 
палаті під час засідання «круглого столу» було обговорено Проект 
Закону України «Про Загальнодержавну програму розвитку малого і 
середнього підприємництва на 2014-2024 роки». У зустрічі взяли участь 
представники підприємств Кіровоградщини.

Ключові положення Програми пре-
зентував учасникам віце-президент КртПП 
Ігор Філіпов. Зокрема, він зазначив, що За-
гальнодержавна програма розвитку мало-
го і середнього підприємництва відповідає 
вимогам сьогодення і покликана поліпшити 
становище суб’єктів малого та середнього 
підприємництва в Україні, сприяти збіль-
шенню їх частки у ВВП та зростанню рівня 
зайнятості населення. 

Метою Програми є створення у Кірово-
градській області сприятливого середови-
ща для розвитку підприємництва, підтрим-
ка підприємницьких ініціатив, допомога у 
просуванні товарів та послуг регіональних 
виробників на внутрішньому та зовнішньо-
му ринках. Для її досягнення планується 
організувати систематичну інформаційну, 
просвітницьку та консультаційну роботу 

Кіровоградської ртПП, орієнтовану саме на 
малий та середній бізнес.

В обговоренні обох проектів взяли 
участь представники Кіровоградського об-
ласного відділення УСПП, регіонального 
відділення Спілки малих, середніх і привати-
зованих підприємств України, бізнес-центру 
«КрЕДо», тоВ «Супутник-Кіровоград», тоВ 
«Консалтинговий центр «Айко-Сервіс», тоВ 
«Мрія Є», ПП «теравет-Україна», Кіровоград-
ського УВП Утог. 

Пропозиції, що надійшли під час обгово-
рення, буде враховано у ході доопрацюван-
ня Закону, а побажання щодо проекту Про-
грами КртПП знайдуть своє відображення 
в її остаточному варіанті, який планується 
презентувати громадськості у наступному 
році. 

ХРОНІКА ПОДІЙ
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У Кіровоградській РТПП за участі голови обласної державної адміністрації  
Андрія Ніколаєнка відбувся Форум Громадських рад при РДА та МВК області.

Звертаючись до учасників Форуму, 
Андрій Ніколаєнко відзначив: «особливу 
увагу Президент України приділяє станов-
ленню та розвитку в державі мережі ін-
ститутів громадянського суспільства. На 
переконання глави держави, саме ефек-
тивна взаємодія держави і інститутів гро-
мадянського суспільства є однією з важ-

ливих передумов розвитку демократії. 
Саме тому, успішність цієї взаємодії має 
бути обумовлена постійним діалогом та 
активною участю громадян у державних 
справах».

головна вимога Президента – забез-
печити максимальну участь громадськос-

ті у формуванні регіональної 
політики! одним із провідних 
механізмів залучення грома-
дян до прийняття державних 
рішень у державі, на думку 
керівника області, є створен-
ня та діяльність при місцевих 
органах виконавчої влади та 
при органах місцевого само-
врядування громадських рад.

– Минулого року на Кіро-
воградщині було започатко-
вано традицію проведення 
Форумів громадських рад. 
результати не забарилися –  
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саме внаслідок першого Форуму було 
прийнято Стратегію економічного і со-
ціального розвитку Кіровоградської об-
ласті на 2013-2020 роки. Дана програма 
не тільки відображає завдання щодо роз-
витку території, що їх ставить перед нами 
глава держави, але й набула широкого 
розголосу серед людей, активно обго-
ворювалася та була підтримана громад-
ськістю, – зазначив голова оДА.

Саме з метою налагодження кон-
структивної взаємодії між облдержад-
міністрацією та громадськими радами 
учасниками сьогоднішнього Форуму було 
запропоновано та підтримано ідею утво-
рити раду громадських рад при органах 
виконавчої влади, які діють на території 
нашої області.

– Це не просто ще один консультатив-
но-дорадчий орган, це об’єднання гро-
мадських лідерів, які володіють ситуацією 
та в курсі справ тих проблемних питань, 
які виникають на тій чи іншій території, – 
відзначив Андрій Ніколаєнко.

У свою чергу, органи влади завжди 
готові підтримати будь-які змістовні та 
раціональні ініціативи представників 
громадських рад. Як приклад, досить ре-
зультативно проходять зустрічі громад-
ських організацій з керівництвом області, 
проводяться різні спільні заходи, акції, 
семінари та тренінги.

одним з яскравих прикладів такої ро-
боти є створення в області та діяльність Ін-
формаційно-ресурсного центру, адже, як 
зазначила директор Центру Ірина Жарова, 
це результативний крок не 
лише у напрямку надання 
інформаційно-методичних 
послуг, а можливість забез-
печити зростання активності 
громадськості, налагодження 
діалогу між органами влади та 
інститутами громадянського 
суспільства.

– Президент України по-
стійно наголошує, що саме 
соціальне партнерство між 
владою та громадськістю є 
ознакою демократичного сус-
пільства. розвиток демократії 

та утвердження громадянського суспільства 
на Кіровоградщині є важливими цінностями 
і можуть дати цілком відчутні результати – 
досягнення європейських стандартів рівня 
життя населення, забезпечення та захист 
прав і свобод громадян! тому, я перекона-
ний, що разом ми зможемо забезпечити 
подальший розвиток громадянського сус-
пільства та зміцнення його інститутів, – під-
креслив Андрій Ніколаєнко.

За матеріалами сайту Кіровоградської 
обласної державної адміністрації

ХРОНІКА ПОДІЙ
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На початку промови Михайло Королен-
ко наголосив, що наша економіка перебуває 
у складній ситуації, адже, починаючи з осені 
2012 року, в промисловому секторі спосте-
рігається зниження індексу виробництва. 
Проте ЄС залишається стратегічною метою 
для України. «Зона вільної торгівлі з Євро-
пейським Союзом є унікальною перспек-
тивою для нашої економіки, адже це ринок 
високих технологій та великих капіталів. За 
таких умов прийняте керівництвом держа-
ви рішення про необхідність тристоронніх 
перемовин за участі європейської і росій-
ської сторін слід вважати найбільш вірним 
рішенням. Україна чітко дотримується свого 
європейського вибору та розраховує на під-
тримку з боку Європейського Союзу, його 

держав-членів, а також країн-партнерів», – 
підкреслив Міністр промислової політики 
України.

«Україна готова рухатися в Європу, але 
не за будь-яку ціну», – саме так охаракте-
ризував призупинення підготовки до під-
писання Угоди про Асоціацію з ЄС голова 
Кіровоградської обласної державної адміні-
страції. Він нагадав, що, перш за все, це була 
цілковито економічна угода, а не політична. 
За словами Андрія Ніколаєнка, українська 
влада в останній момент врятувала нашу 
економіку від колапсу. 

29 листопада 2013 року у Кіровоградській 
регіональній торгово-промисловій палаті 
відбулась зустріч Міністра промислової 
політики України Михайла Короленка та голо-
ви облдержадміністрації Андрія Ніколаєнка з 
керівниками провідних підприємств, представ-
никами бізнесових кіл та професійних спілок 
Кіровоградщини щодо євроінтеграційного кур-
су України. Участь у цьому заході також взяла 
президент КРТПП Ірина Саєнко.
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ХРОНІКА ПОДІЙ

Б Л А Г О Д І й Н А  А К ц І я

Проект спрямований на підтримку 
хворих на ниркову недостатність, які по-
требують системного гемодіалізного лі-
кування в обласній лікарні. Створення 
окремої діалізної зали значно покращить 
умови не тільки для хворих, але й для 
медперсоналу. Його орієнтовна вартість 
складає 500 тисяч гривень.

Благодійний фонд «Майбутнє медицини»
ЄДрПоУ 38758490
р/р 26009052911178 в ПАт КБ «Приватбанк» Кіровоградська філія
МФо 323583
Призначення платежу – «Гемодіалізна зала»

5 грудня у Кіровоградській 
облдержадміністрації відбулась 
зустріч губернатора Андрія 
Ніколаєнка з медійниками області 
щодо старту благодійної акції  
«Разом – заради добра»,  
де була присутня президент  
КРТПП Ірина Саєнко. 

Допоможіть хворим 
на ниркову недостатність!

Ірина Анатоліївна запевнила присут-
ніх, що члени Кіровоградської регіональ-
ної торгово-промислової палати неодмін-
но візьмуть участь у цій ініціативі.

організатори проекту сподіваються 
на підтримку всіх небайдужих жителів Кі-
ровоградщини. 

Довідкові комунікації: «Гаряча лінія» голови 
Кіровоградської облдержадміністрації  0 800 500-238
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ваша точка опори
Сьогодні ПриватБанк виділяється на фоні інших не тільки 
розміром активів, але і підходом до розвитку новітніх 
технологій. За рік банк розробляє і впроваджує декілька 
десятків рішень, фінансових сервісів, мобільних додатків, 
набагато випереджаючи конкурентів і споживчий попит. 
З останніх розробок – доступ до інтернет-банку з допо-
могою Google Glass.  Про те, навіщо це потрібно, розповів 
Ростислав Масло, директор Кіровоградського РУ При-
ватБанку.

– Ростиславе Володимировичу, на якого клієнта 
сьогодні орієнтується ПриватБанк та що нового 
і значущого пропонує кіровоградцям?

– Сьогодні ПриватБанк орієнтується на 
сучасного, ерудованого, широкоглядного 
клієнта, який бачить сучасний банк провай-
дером фінансових послуг через інтернет, та 
в змозі  охопити своїми послугами все на-
селення України. Наш центр електронного 
бізнесу регулярно виводить на ринок самі 
передові технологічні розробки. З недавніх 
новинок – зняття грошей в банкоматі і опла-
та товару за допомогою QR-коду, голосове 
керування Приват24 через смартфон, мо-
більний платіжний термінал для смартфонів 
і комп’ютерів. Ми довірямо своїм клієнтам, 
тому  розробляємо і надаємо сервіси для са-
мостійної роботи з банківськими продукта-
ми та послугами, як приклад – підключення 
регулярних платежів, відкриття депозитно-
го вкладу в Приват24, оформлення та зняття 
коштів з послуги накопичення Копілка. Нова 

стратегія ПриватБанку передбачає, що до 
2016 року через каси має проходити лише 
30 % всіх операцій. решта – через термінали 
самообслуговування і інтернет-банкінг. Це 
дозволить звести до розумного мінімуму ви-
трати на обслуговування рахунків. Сьогодні 
ми пропонуємо цілодобове обслуговування 
корпоративних клієнтів (24/7). тобто,  для 
наших клієнтів уже відсутнє поняття «після-
операційний час». Всі платежі між клієнтами 
Банку проводяться безкоштовно і в будь-
який час доби, до того ж самим клієнтом і 
без будь-яких обмежень.

Що стосується нових пропозицій для 
для бізнесу, то слід зупинитись на принци-
пово новій для України системі фінансу-
вання бізнесу через надання українським 
компаніям і підприємцям безресурсних га-
рантій «гарантований платіж» під 4% річних. 
Це відмінний стимул для економіки, адже за-
лучення таких ресурсів дешевше будь-якого 
банківського кредиту і вигідніше викорис-
тання власних коштів.  Користування по-

ІНТЕРВ`Ю
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слугою «гарантований платіж» надає змогу 
оплатити товар частково чи повністю за ра-
хунок наданого банком ліміту фінансування, 
укладати контракти без попередньої опла-
ти. Підприємство продовжує працювати, не 
лише не знижуючи оборотів бізнесу, але й 
здешевлючи вартість свого товару. Простий 
приклад: якщо в ланцюгу виробництва хліба 
використовувати «гарантовані» платежі за-
мість відстрочки платежів або банківських 
кредитів, економія на одній буханці хліба скла-
де 51 копійку! Для отримання фінансування 
за програмою «гарантовані платежі» клієн-
там ПриватБанку достатньо подати заявку 
в системі електронного банкінгу Приват24. 
Крім того, користуватися дешевими ресур-
сами зможуть і контрагенти клієнта, таким 
чином, знижуючи собівартість фінансуван-
ня всього ланцюга виробництва або реалі-
зації товару. На сьогодні обсяг доступних 
клієнтам лімітів «гарантованих платежів» 
складає 4,5 млрд грн, а до кінця року досягне  
10 млрд. Крім того, ПриватБанк з початку 
року значно спростив систему ресурсного 
кредитування бізнесу. отримати кредит-
ний ліміт в банку можна без застави та до-
даткового оформлення. На сьогодні обсяг 
кредитних коштів, які доступні клієнтам 
ПриватБанку, складає більше 11 мільярдів 
гривень.

– Кіровоградська область вважається аграр-
ною, чи зважуєте Ви в своїй діяльності на цей 
факт?

– Звичайно, тому й запрошуємо до 
співпраці підприємства, які ведуть бізнес 
по реалізації сільськогосподарської техніки 
аби спільно надавати сільгоспвиробникам  
техніку у лізинг, дотримуючись унікальних 
умов  – 1% річних + 1% комісії. тим самим ми  
відкриваємо сьогодні нові можливості для 
розвитку сільського господарства не тільки 
в нашій області, але в державі в цілому.  Най-
вигідніші умови кредитування  та лізингу 
сільськогосподарської техніки дають мож-
ливість сільгоспвиробнику отримати най-
сучаснішу агротехніку уже сьогодні. А це – 
вагомий крок для розвитку економічного 
потенціалу як області, так і держави в ціло-
му. Адже кожне фермерське господарство 
має  можливість придбати найкращу техні-
ку в доступному ціновому сегменті всього 
під 1% річних. А такі умови, як адаптований 

графік погашення з урахуванням сезонності 
бізнесу, можливіть оплати техніки частина-
ми за рахунок прибутку від її використання, 
значна економія на податкових платежах за 
рахунок амортизації, податкового кредиту 
та ПДВ, збільшення витрат на суму відсотків і 
комісій, відсутність можливості накладення 
арешту або стягнення на предмет лізингу, 
відсутність необхідності додаткової застави 
та контроль самим Банком виконання по-
стачальником своїх зобов’язань є вагомими 
важелями для кожного керівника сільгосп-
підприємства. Свої можливості ми наочно 
продемонстрували під час проведення Все-
української агротехнологічної виставки  
«АгроЕкспо-2013», яка з 3 по 5 жовтня пра-
цювала в Кіровограді.

– На сьогодні керівництво області орієнтує 
регіональні підприємства на зовнішньоеконо-
мічну діяльність. Які послуги ПриватБанк може 
запропонувати підприємствам, які в своїй ді-
яльності вийшли за межі держави?

– Умови проведення банківських  опе-
рацій з зовнішньоекономічної діяльності, 
які пропонує своїм клієнтам ПриватБанк, – 
унікальні. Ми відкриваємо нові можливості  
для підприємців. Це відкриття безкоштовної 
консультаційної лінії. Зателефонувавши за 
номером – 092 735 32 16, можна отримати 
відповідь на всі свої запитання, що стосу-
ються зовнішьоекономічної діяльності, аж 
до  укладання контрактів. Хочу підкреслити, 
що консультації доступні всі підприємцям, 
незалежно від того, чи є вони нашими клієн-
тами, чи ні. 
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Крім того, ми надаємо своїм клієнтам 
надзручний регламент (прийом плате-
жів за допомогою Інтернет-банкінгу При-
ват24 здійснюється цілодобово, виконання 
платежів – до 19.00,  зарахування вхідних 
платежів – до 20.00),  низькі тарифи для 
валютних платежів, супервигідний курс 
валютообмінних операцій і можливість ви-
бирати порядок курсоутворення (чи то без 
комісії за комерційним курсом банку, чи то 
за курсом НБУ із сплатою комісії чи вистав-
лення ордерної заявки), під час проведен-
ня  операцій з купівлі / продажу валюти на 
значні суми застосовується індивідуальний 
підхід до курсоутворення, інформація про 
поточні валютні курси і в Інтернет-банкін-
гу Приват24, і смартфоні клієнта, консуль-
тації фахівців з усіх банківських операцій 
підприємства з валютою в будь-який час 
доби, закриття взаємних заборгованостей 
з іноземними партнерами за допомогою 
клірингу (підприємствам уже  не потрібно 
акумулювати гроші на своєму рахунку –  
платежі проводяться за рахунок коштів 
банку,  розрахунки проводяться за піль-
говим тарифом до 0,5% від суми платежу, 
купівля та продаж валюти здійснюється за 
однаковим курсом).

Унікальна Програма фінансування зо-
внішньоекономічної діяльності. Банк надає 
можливість експортерам  збільшення ліміту 
овердрафту до 40% від середньомісячних 
надходжень з урахуванням майбутньої ва-
лютної виручки. Що стосується імпортерів, 
тут ми пропонуємо постімпортне фінан-
сування від екв. $100 тис. та фінансування 
під гарантії експортних кредитних агентств 
від екв. $ 200 тис.  Хочу доповнити, що крім 
усього зазначеного,  ПриватБанк надає ще й 
додаткові можливості для підприємств–екс-
портерів. Відтепер  вони можуть розпоря-
дитися валютною виручкою, що надійшла, 
навіть якщо не встигають продати її в день 
надходження через закінчення торгової сесії 
міжбанківського ринку. Вже сьогодні можна 
провести термінові платежі за рахунок ви-
ручки, що надійшла за експортними контр-
актами. 

І наостанок хочу подякувати за надану 
можливіть спілкування. Маю надію, що Ви 
запросите нас ще, і наступного разу ми поді-
лимось із вашими читачами цікавими ново-
введеннями для фізичних осіб. 

Ми любимо свою роботу, своїх клієнтів і 
з задоволенням надаємо допомогу в банків-
ському обслуговуванні кожному.

ІНТЕРВ`Ю
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– Олено Володимирівно, розкажіть, будь ласка, 
навіщо потрібно страхувати бізнес?  
– Страхування бізнесу призначене, у 

першу чергу, для того, щоб допомогти під-
приємству у разі нанесення йому незапла-
нованих фінансових збитків, навіть велико-
го розміру. При настанні страхового випадку 
клієнту виплачується матеріальна компен-
сація, що дає можливість продовжити біз-
нес, не знижуючи обсягів виробництва.  

– На українському ринку страхових послуг пра-
цює багато компаній. А в чому ви бачите ваші 
конкурентні переваги? 
– основною конкурентною перевагою 

є стабільність. Страхова компанія «ІНго 
Україна» протягом 20 років знаходиться у 
тоП-5 компаній, що надають послуги кла-
сичного страхування. рівень виплат – один 
з найвищих на страховому ринку. До того 
ж відповідальність нашої компанії пере-
страхована на західних ринках з високим 
перестрахувальним рейтингом (не менше 
АА). тобто, у разі великих збитків, які жодна 
страхова компанія України не може відшко-
дувати за рахунок власних коштів,  вмика-
ється механізм фінансового захисту з боку 
західних перестраховиків. 

Ми точно знаємо, що потрібно нашому 
клієнту, коли і який продукт йому запропо-
нувати. Цінова політика нашої компанії до-
статньо демократична. Вартість послуг не 
найнижча, але і не вище середньоринково-
го рівня.

– Випадки, коли страхові компанії, скажімо так, 
не поспішають здійснювати виплати, непооди-
нокі. А наскільки своєчасно відшкодовує збитки 
«ІНГО Україна»? 
– Усі актуальні терміни компенсаційних 

виплат у нашому договорі страхування чіт-
ко регламентовані, більш того – передбачені 
штрафні санкції за найменше їх порушення 
з вини страхової компанії. тому зволікати з 
термінами виплат нам невигідно ні з точки 
зору іміджу компанії, ні з фінансових при-
чин.

– А як можна розрахувати оптимальну програ-
му страхування, визначити основні ризики для 
бізнесу? 
– Вибір програми страхування і ризиків, 

які згодом будуть застраховані, зазвичай 
ґрунтуються на побажаннях і фінансових 
можливостях клієнта. Ми завжди можемо 
розрахувати вартість як повного страхуван-

СТРАХУВАННЯ  
ПОТРЕБУЄ  
ЗВАЖЕНИХ РІШЕНЬ

Ведення будь-якого бізнесу завжди 
супроводжується певними ризи-
ками. Мова може йти як про вплив 
зовнішніх факторів, що не залежать від 
компанії, так і про ризики, пов’язані з 
господарсько-фінансовою діяльністю. 
Про те, як убезпечити бізнес від 
різного типу ризиків, ми попросили 
розповісти Олену Берегову, директора 
філії страхової компанії «ІНГО Україна» 
у Кіровограді.
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Філія в м. Кіровоград
ПрАТ «АСК «ІНГО Україна»

вул. Преображенська, 3-а, оф.33, м. Кіровоград, 25006
тел.: (0522) 22-14-26, (050) 444-57-96

ingo.ua

ня ризиків, так і часткового. Надалі 
клієнт самостійно обирає ту про-
граму, яка йому підходить опти-
мально за усіма показниками.

основним фактором, що впли-
ває на систему розрахунку страхо-
вого тарифу, є якість об’єкта стра-
хування: наявність протипожежних 
і охоронних систем захисту майна, 
рівень ведення господарської ді-
яльності, тип конструкції будівель, 
характер оснащення приміщень. 
Завдання нашого спеціаліста – не 
просто продати послугу, а надати 
клієнту максимально повну інфор-
мацію про програми страхування 
та можливість вибору якісного за-
хисту. 

– Що потрібно робити компанії у разі 
настання страхового випадку, щоб 
максимально швидко отримати страхову ви-
плату? 
– У договорі страхування вказані місь-

кий і мобільні телефони мінімум двох спів-
робітників страхової компанії, які несуть 
відповідальність за врегулювання збитків. 
Потрібно просто зателефонувати і повідо-
мити, що саме відбулося. Далі, протягом 
двох-трьох днів надіслати поштою або фак-
сом письмову заяву про подію, що відбула-
ся. Після цього експерти проведуть огляд 
місця події, визначать суму збитків. 

– На що необхідно звертати увагу при виборі 
страхової компанії? 
– Вибір партнера зі страхування – дуже 

серйозна робота, оскільки слід проаналі-
зувати рейтинги страхової компанії (ця ін-
формація є у відкритому доступі на спеціа-
лізованих сайтах), звернути увагу на суму 
страхових платежів та виплат. також раджу 
ознайомитися з історією компанії: скільки 
років вона існує на ринку, хто її акціонери і 
наскільки вони потужні фінансово.

– А на що б ви порадили звертати увагу при під-
писанні договорів страхування? 
– Що стосується договорів страхування, 

його розділи регламентовані статтею 10 За-
кону України «Про страхування» від 7 берез-
ня 1996 року № 85/96-Вр. 

У страховій практиці існує два осно-
вних підходи до змісту договору. 

Перший – страхування чітко поімено-
ваних ризиків: у договорі детально опи-
сано, що являє собою страховий випадок 
(пожежа, повінь, затоплення, і т.д.). Другий 
– так званий all-risk policy – передбачає 
страхування від усіх подій, за виключенням 
низки пунктів. У такому випадку потрібно 
чітко вказати, який саме випадок і за яких 
обставин не буде покриватися страховими 
виплатами. Наша компанія працює з обо-
ма видами договорів: all-risk policy коштує 
трохи дорожче, оскільки страхування пе-
редбачає більш широке покриття. 

окремо хочу підкреслити, що у будь-
якому випадку укласти річний договір 
страхування набагато дешевше, ніж ком-
пенсувати шкоду самостійно. та й значно 
спокійніше будете себе почувати.

 

СТРАХУВАННЯ  
ПОТРЕБУЄ  
ЗВАЖЕНИХ РІШЕНЬ
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Інформує Артем Луценко
Спеціаліст I категорії

 відділу ЗЕЗ, виставок та 
реклами

Потреба в кооперативному русі на сьо-
годнішній час дуже важлива для розвитку 
держави загалом. Для нас дуже суттєвим 
є питання організації виробництва трудо-
місткої сільськогосподарської продукції 
дрібними виробниками в аграрному сек-
торі. У світі формуються досить жорсткі 
тенденції реалізації продукції, і Україна не 
зможе їх уникнути, а це значить, що дрібні 
виробники без об’єднання, без створення 
власних потужностей для зберігання та 
підготовки продукції не зможуть її само-
стійно збувати за вигідними цінами.

Дрібний виробник не може потрапити 
у супермаркети без формування якісних 
товарних партій продукції. Наприклад: 
торік в Україні вирощено 24 млн. тонн 
картоплі, проте маємо інформацію, що в 
супермаркети завозиться імпортна карто-
пля. Проблема в тому, що наші селяни не 
можуть сформувати однорідні за якістю і 
за сортом партії картоплі для постачання 
у вітчизняні торгові мережі та на експорт. 
така ж ситуація спостерігається і з плодо-
овочевою продукцією.

ВІДРОДИМО 
КООПЕРАЦІЮ РАЗОМ!

Виробництво сільськогосподарської 
продукції саме по собі – це не бізнес. 
Воно може бути прибутковим тільки з пе-
редпродажною підготовкою та каналами 
збуту. тому для дрібних сільгоспвиробни-
ків немає іншого шляху, ніж об’єднання.

Для вирішення ряду проблем необ-
хідно використовувати ефективний шлях 
щодо доведення до сільськогосподар-
ського товаровиробника нових знань, 
умінь і навичок сучасного, конкурентного 
та рентабельного господарювання. Під-
вищення рівня компетенції сільських то-
варовиробників сприятиме самостійно-
му прийняттю рішень, які призведуть до 
розвитку виробництва. тому з’являється 
особлива необхідність у створенні інфор-
маційно-консультаційного центру. осно-
вними функціями ІКЦ, в першу чергу, має 
бути сприяння розвитку кооперації в ре-
гіоні, яке відбуватиметься за допомогою 
інформування селян України про те:

•	 що таке сільськогосподарські об-
слуговуючі кооперативи;

•	 як кооперативи можуть допомог-
ти підвищенню добробуту сімей  
сільгоспвиробників;

•	 яким чином кооперативи можуть 
захищати інтереси простих селян;

•	 що треба знати для створення коопе-
ративу;

КІРОВОГРАДСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА

ДО ВАШИХ ПОСЛУГ

«Якщо дрібні українські виробники не 
почнуть об’єднуватись, то їм буде вкрай 
складно самостійно збувати продукцію за 
вигідними цінами»

Підвищення рівня компетенції 
сільських товаровиробників сприятиме 
самостійному прийняттю рішень, які 
призведуть до розвитку виробництва. 
Тому з’являється особлива необхідність у 
створенні інформаційно-консультаційного 
центру, відкриття якого планується на 
базі КРТПП
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•	 роз’яснення початкових етапів 
створення СоКів;

•	 розробка плану господарсько-
економічної діяльності;

•	 економічний та організаційний 
супровід ведення кооперативної 
діяльності;

•	 підготовка та складання необхід-
них документів;

•	 навчальні та практичні заходи 
щодо ведення господарської ді-
яльності.

•	 як забезпечити ефективну роботу 
кооперативу.

Інформаційно-консультаційна служба 
– найважливіший фактор стійкості розви-
тку сільського господарства та сільських 
регіонів. І створення саме такого інфор-
маційно-консультаційного центру плану-
ється на базі КртПП. На даний час про-
понується наступний перелік послуг, які 
буде надавати ІКЦ:

•	 визначення пріоритетних напрям-
ків сільських територій, на яких  
створюються кооперативи;

ДО ВАШИХ ПОСЛУГ

Замовити послуги та отримати додаткову інформацію можна 
за телефоном (0522) 35-18-56 
або електронною поштою lav-ves@chamber.kr.ua

Запрошуємо ініціативні 
групи до співпраці

та втілення своїх планів у життя!

Приватне акціонерне товариство акціонерна страхова компанія «інГО Україна»

Директор – Берегова Олена Володимирівна
вул. Преображенська,3-а, оф.33, м. Кіровоград, 25006
тел.: (0522) 22-14-26, (050) 444-57-96
E-mail: eberegovaya@ingo.ua
Страхування

Приватне підприємство «Камелот-3000»

Директор – Кокош Олександр Григорович
вул. Декабристів, 22/75, кв.11, м. Кіровоград
тел.: (0522) 24-48-54 
E-mail: kamelot3000@mail.ru
господарська діяльність, пов’язана із створенням об’єктів архітектури

НОВІ ЧЛЕНИ ПАЛАТИ

Товариство з додатковою відповідальністю 
Кіровоградський завод будівельних матеріалів №2 «синтез»

Директор – Маценко Віталій Іванович
вул. Соціалістична,76, м. Кіровоград, 25030
тел.: (0522) 36-14-20, 36-14-21, (050) 951-78-55
Виробництво цегли

Товариство з обмеженою відповідальністю
«соколівський м’ясокомбінат «Українські ковбаси»

Генеральний директор – Іванюк Віталій Вікторович
пр-т Комсомольський, 17»о», с. Соколівське, Кіровоградський р-н, Кіровоградська обл., 27641
тел.: (0522) 31-00-55
E-mail: sokol_mk@ukr.net
Виробництво м’яса; виробництво м’ясних продуктів.
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Вже у 1999 році в Кіровограді почали-
ся перші роботи зі створення мережі для 
надійного і доступного для мешканців на-
шого міста підключення до мережі Інтер-
нет. Майбутній колектив «ІСП Шторм» вже у 
2000 році отримав одну з перших в Україні 
ліцензій для використання радіочастотного 
ресурсу для побудови мережі передачі да-
них та організації доступу до мережі Інтер-
нет. На початку двотисячних ці технології 
були революційними. Йшлося про мож-
ливість побудови лінії зв’язку з пропускною 
спроможністю 2-11 Мбіт/сек. І це у той час, 
коли традиційними були Dial-Up (телефонні, 
модемні) з’єднання швидкістю 33600 Кбіт/сек.

У теперішній час просто неможливо уявити собі ведення господарської діяльності 
без різноманітних засобів зв’язку - телефона, факса, мереж передачі даних 
(Інтернет). Розвиток інформаційних технологій дозволяє забезпечити об’єкти Ва-
шого підприємства якісним безперебійним зв’язком 24 години на добу, 7 днів на 
тиждень. Таким чином, Ви отримуєте сучасну систему безпеки, відеоспостереження 
з можливістю віддаленого доступу до об’єктів спостереження з будь-якого куточка 
світу в будь-який час доби. 

З 2005 року у діяльності «ІСП Шторм» 
з’явився новий напрямок – будівництво та 
експлуатація мереж на основі ВоЛЗ. Відчут-
не зменшення вартості волоконно-оптич-
ного обладнання підштовхнуло колектив 
на розробку проекту «Домашньої мережі» і 
втіленні його в життя. І знову стали у приго-
ді цілеспрямованність, висока кваліфікація 
співробітників та вміння колективу досягати 
мети. 

«ІСП Шторм» бере активну участь у 
впровадженні проектів інформатизації об-
ласті разом з органами виконавчої влади, 
забезпечує інформаційними сервісами не 
тільки підприємства малого і середнього 
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•	 Послуги телефонного зв’язку – пря-
мі міські номери, там де є Інтернет.

•	 організацію територіально-роз-
поділених корпоративних мереж-
об’єднання філіалів/підрозділів під-
приємства в комп’ютерну мережу, 
яка дозволяє вести спільний до-
кументообіг, організувати загальну 
систему відеоспостереження, спіл-
куватися за допомогою спільної 
корпоративної АтС. 

•	 Системну інтеграцію – мережні  рі-
шення будь-якої складності. Продаж 
та налаштування телекомунікацій-
ного обладнання.  

бізнесу, але й великі промислові підпри-
ємства, банківський сектор, освітні заклади 
і заклади бюджетної сфери, органи влади 
тошо.

За весь цей час «ІСП Шторм» здобув 
імідж одного з найкращих Іт-колективів об-
ласті, де працюють спеціалісти з унікальним 
досвідом і знаннями. IP-протокол виріс да-
леко за межі того, яким бачили його творці 
і засновники. Сьогодні – це потужна всес-
вітня мережа зв’язку, заснована на розпо-
ділених комутаційних елементах та каналах 
зв’язку.  А нещодавно наше підприємство 
отримало чергову ліцензію – ліцензію на 
використання IP-TV (технології мережевого 
Інтернет-телебачення). Нам, як завжди, є над 
чим працювати і це надихає залишатися на 
піку чергової технологічної хвилі. Запорука 
тому – згуртованість та висока кваліфікація 
колективу. 

ТОВ «ІСП Шторм» пропонує:
•	 Високошвидкісний Інтернет, як за 

допомогою кабельної інфраструкту-
ри у населених пунктах, так і «у полі» 
за допомогою радіотехнологій.

Для замовлення послуг 
або консультації звертайтеся 
за телефонами:
(0522) 30-88-00
(050) 430-88-00
(067) 553-00-03
Е-mail: corporate@shtorm.com
www.shtorm.com

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС
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Цей нарис – декілька слів про компанію, яка з 
маленького, але шалено амбітного монтажного 
підрозділу всього за 7 років перетворилася на 
«СП Розумний дім», котрий сьогодні добре знають не 
лише в рідному місті Кіровограді, а й в Україні та за її 
межами.

Саме подія семирічної давнини, 30 ве-
ресня 2006 року, попри всі реєстраційні за-
писи і попередню роботу, вважається днем 
заснування усіма знаного «розумного дому». 
Зібравшись у прямому розумінні на килимі у 
генерального директора, співробітники усві-
домили, що вони мають бути не просто мон-
тажною організацією, що займається встанов-
ленням електричних опалювальних систем. 
Вони твердо вирішили, всупереч жорстким 
законам бізнесу, жити та розвивати своє діти-
ще виключно з позицій взаєморозуміння, вза-
ємовиручки та любові. 

Натхненником, творцем, гарантом, храни-
телем, душею і серцем компанії стала талано-
витий організатор, її генеральний директор 
Тітова Тетяна Павлівна. Ця дивовижна жінка 
довела собі й оточуючим, що кожен здатний 
докорінно змінити власну долю. Її колектив – 
це люди, котрі, як і їх керівник, постійно вчать-
ся, вдосконалюють свої професійні навички та 
добре усвідомлюють: спільне благополуччя, 
добробут залежать від віддачі кожного. Вони 
не люблять говорити про надію на день при-
йдешній, просто безмежно вірять у себе, свою 
команду, свого керівника, дбайливо і з вели-
чезною повагою ставляться один до одного, 
до партнерів по бізнесу та клієнтів.

Сьогодні, сім років потому, працівники 
компанії з ніжною вдячністю і теплотою зга-
дують усіх своїх замовників, хто повірив у їх 
позитивний настрій, професіоналізм, чесність 
і щирість. Адже з перших днів відродження 
компанія поставила на чільне місце не отри-
мання прибутку за будь-яку ціну, а допомогу 
людям у вирішенні їх нагальних проблем. Її 
візитівкою став гарний надійний монтаж су-

часних опалювальних систем і доброзичливе 
ставлення до своїх клієнтів. 

Цьому принципу електромонтажний 
підрозділ ніколи не зраджує. тож зовсім не-
має різниці, треба опалити дитячий садочок, 
школу, лікувальний заклад, виробниче примі-
щення чи приватний будинок, квартиру, офіс. 
Стандарти незмінні: акуратність, уважність, 
якість виконання роботи. 

А обсяги та складність завдань збільшу-
ються з кожним роком. Клієнтам хочеться 
не тільки тепла. гарні інтер’єри потребують 
більш вишуканого обладнання та більш фі-
лігранного виконання. Найвища оцінка для 
майстра – опалювальна система, що не тільки 
бездоганно працює, а ще й радує замовників 
досконалістю її створення. Серед вдячних клі-
єнтів – десятки й сотні споживачів, визнання 
діяльності компанії – повторні звернення за-
мовників, рекомендація її спеціалістів рідним, 
друзям і знайомим. 

Добрим словом згадують електромон-
тажників «СП розумний дім» практично по 
всій Україні. Вдячні їм студенти Чернівецького 
медичного коледжу, вихованці дитячих садоч-
ків сіл Старе та рогозів Бориспільського р-ну 
Київської області, с. Новокаїри Бериславсько-
го р-ну Херсонщини. Зручне і надійне опален-

СІМ РОКІВ 
ЕКСКЛЮЗиВНоГо ТЕПЛа

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС
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ня стало справжньою знахідкою для будинків 
культури с. Козацького того ж таки Берис-
лавського р-ну та с. Нива трудова Апосто-
лівського р-ну Дніпропетровської області, 
сільського клубу с. Фасова Макарівського 
р-ну Київщини, Музею образотворчого мис-
тецтва м. Шаргород Вінницької області та 
багатьох інших об’єктів.

Цікава й історія опалення органного 
залу м. Дніпропетровська. Як виявилося, 
будь-яке інше опалення, окрім променис-
того, просто не змогло б співіснувати з ве-
личним інструментом цієї не менш величної 
старовинної споруди. 

Не залишаються поза увагою і «домашні» 
об’єкти, з останніх – опалення дитячого садоч-
ка у с. Клинці Кіровоградського р-ну та в при-
міщенні Перинатального центру Кіровоград-
ської обласної лікарні.

Успішним був і масштабний проект по 
переводу на індивідуальне опалення 146 
квартир міста Помічна Кіровоградської об-
ласті, який став завершальним акордом 
програми децентралізації опалення цього 
населеного пункту. А у тісному співробітни-
цтві з адміністрацією Бориспільського райо-
ну Київської області був реалізований про-
ект по встановленню енергозберігаючих 
систем опалення у квартирах багатоповер-
хівки села рогозів.

Практично весь час компанія наполегли-
во шукала «свій» продукт. Хотілось якісно та 
з душею монтувати не «будь-які», хоч і елек-
тричні, опалювальні системи. На меті було 
обладнання, яке б давало змогу працювати 
легко й надійно – економне, екологічне, ес-
тетичне, обладнання, яке б забезпечувало не 
тільки тепло й комфорт, а ще й давало впевне-
ність у правильності вибору. 

Своєчасним і гідним відкриттям компанії 
стала тісна співпраця з вітчизняним виробни-
ком електричних променистих опалюваль-
них панелей торгової марки UDEN-S. Як екс-
клюзивний представник цієї торгової марки  

«СП розумний дім» розвиває міцні партнерські 
відносини з українськими та закордонними 
дилерами, передає досвід монтажної діяль-
ності, надає інформаційну підтримку, силами 
проектно-кошторисного підрозділу забез-
печує виконання оптимальних розрахунків 
потужностей опалювальних систем на основі 
теплих панелей. І звичайно ж, з непідробною 
гордістю ділиться інформацією про те, що 
опалювальні панелі UDEN-S, пройшовши до-
волі екстремальні випробування, отримали 
Сертифікат СЄ і путівку до Європи.

Життя – це невпинний рух, кожен новий 
день народжує нові ідеї. Сьогодні у планах 
компанії не тільки опанування джерел еко-
логічно чистої відновлюваної енергії для сво-
їх опалювальних систем, а ще й будівництво 
сучасного екологічного енергозберігаючого 
житла. отримання будівельної ліцензії і ви-
ховання своїх будівельних кадрів – чималий 
крок на шляху до нових горизонтів.

Співробітники «СП розумний дім» вва-
жають, що їм надзвичайно поталанило жити 
й працювати в молодому запальному твор-
чому колективі. Звичайно, їх найяскравіше 
і найулюбленіше свято – День народження 
компанії. І хоча в гарячі вересневі дні вирує 
робота, а урочистості переносяться на Ново-
річний вогник, свято не тільки не затьмарю-
ється, - набуває лише нового колориту. Адже, 
підбиваючи підсумки року, гуртом будуються 
плани на майбутнє. І воно має бути тільки 
щасливим і радісним, бо ж не в кожній компа-
нії працюють так, як багатьом хотілося б від-
почивати – весело, легко, впевнено, красиво 
та з величезною любов’ю до життя і до всіх, 
хто знаходиться поруч.

Кіровоградська регіональна 
торгово-промислова палата
вітає колектив «СП Розумний дім»
з Днем народження компанії!
Бажаємо всім здоров`я, добра, удачі!
Нехай ваша праця завжди приносить радість 
та тепло в оселі!

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС
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КРТПП ЗАПРОШУЄ ВЗЯТИ УчАСТЬ

січень
07-09 «The Green Sector Exhibition» – виставка продукції та  

послуги сфери «зеленого містопланування» 
м. Харденберг (Королівство Нідерланди)

08-10 «The Finnish Medical Convention and Exhibition» –  
виставка сучасного медичного обладнання,  
м. гельсінкі (Фінляндська республіка)

13-16 Міжнародна виставка готельного бізнесу та 
сфери громадського харчування «Horecava 2014»  
м. Амстердам (Королівство Нідерланди)

17-26 Виставка харчової промисловості, садівництва, 
сільського і лісового господарства 
«International Green Week Berlin 2014» 
м. Берлін (Німеччина)

16-19 Найбільша в північній Європі туристична виставка 
«Matka 2014»,
м. гельсінкі (Фінляндська республіка)

17-19 Виставка «Caravan 2014» 
(все для автотуризму),  
м. гельсінкі (Фінляндська республіка)

21-24 Міжнародна спеціалізована виставка 
«ВЗУТТЯ. ОДЯГ. ТЕКСТИЛЬ» 
м. Мінськ (республіка Білорусь)

22-23 «NEXT STEP – Education and Career» 
(освіта і кар’єра) 
м. гельсінкі (Фінляндська республіка)

22-23 Міжнародна виставка технологій обробки 
сільськогосподарської продукції «BIOVAK 2014» 
м. Зволлє (Королівство Нідерланди)

22-24 III виставка продукції машинобудування Індії
м. Мумбай (Індія)

22-26 Міжнародна туристична виставка-ярмарок 
«FITUR – 2014»
м. Мадрид (Королівство Іспанія)

24-25 Найбільша світова виставка, присвячена 
технологіям освіти «BETT 2014» 
м. Лондон (Сполучене королівство 
Великобританії і Північної Ірландії)

24-27 Міжнародна виставка харчових продуктів «EXPOTROF»
м. Афіни (грецька республіка)
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КРТПП ЗАПРОШУЄ ВЗЯТИ УчАСТЬ

лютий
01-08 Міжнародна виставка «ISRA WINEXPO» 

(виноробство, маркетинг) 
м. тель-Авів (Держава Ізраїль)

05-09 XXI Мінська міжнародна 
книжкова виставка-ярмарок
м. Мінськ (республіка Білорусь)

05-09 Міжнародна виставка ювелірних прикрас, виробів із срібла, годинників та 
супутних товарів «MADRID JOYA»
м. Мадрид (Королівство Іспанія)

13-15 Міжнародна біржа туризму «Bit»
м. Мілан (Італійська республіка)

14-16 Міжнародна виставка туризму «Tourest 2014» 
м. таллінн (Естонська республіка)

23-27 XIX Міжнародна виставка продуктів харчування, напоїв, 
обладнання для готельно-ресторанного бізнесу і кулінарії 
«Gulfood 2014»

березень
01-03 Міжнародна виставка оптики, оптометрії та офтальмології «Mido» 

м. Мілан (Італійська республіка)

11-12 Виставка «MEDAX» 
(Медичне, фармацевтичне обладнання і технології) 
м. тель-Авів (Держава Ізраїль)

13-15 Спеціалізована виставка «Готельний та ресторанний бізнес. Туризм 2014» 
та Відкритий Чемпіонат з кулінарного мистецтва, 
м. Донецьк

14-16 Міжнародна виставка чаю та кави 
«International Tea & Coffee Expo-2014» 
м. Колката (республіка Індія)

18-20 XXIII універсальна міжнародна виставка «Ворота в Азію», 
м. Улан-Батор (Монголія)

19-28 «Каїрський міжнародний ярмарок» 
(Арабська республіка Єгипет)

25-28 Міжнародна спеціалізована виставка 
«СТРОЙЕКСПО. ВЕСНА», 
м. Мінськ (республіка Білорусь)

За додатковою інформацією та з питань участі звертайтеся до відділу зовнішньоекономічних 
зв’язків, виставок та реклами 
за телефоном 0522 351856 
або електронною поштою expo@chamber.kr.ua
Контактна особа – Гетьманенко Наталія.
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У 2012 році за ініціативи голови обласної 
державної адміністрації була створена рада 
виробників альтернативних видів палива 
та обладнання області при обласній дер-
жавній адміністрації, метою якої є сприяння 
успішному впровадженню альтернативної 
енергетики у регіоні. В області вже працює 
близько 30 виробників альтернативних ви-
дів палива, які виробляють брикети, пелле-
ти, найпотужнішими з них є:

•	 тДВ «Інтерресурси» (м. Кіровоград, 
олександрівський район);

•	 ПрАт «Креатив» (м.Кіровоград);
•	 ПП «Віктор і К», ПП «Спецзовніш-

комплект» (м. Світловодськ);
•	 ПП «Добробут А» (Компаніївський 

район);
•	 тоВ «Пеллет Експорт» (Маловисків-

ський район);
•	 ПАт «Кіровоградський завод дозую-

чих автоматів» виробляє котли, що 
працюють на паливних пеллетах, 
брикетах, та лінії по виробництву 
альтернативних видів палива.

Вагомим кроком у застосуванні аль-
тернативних видів палива було прийняття 
у 2012 році програми енергоефективнос-
ті Кіровоградської області на період до 
2015 року, мета якої – реалізація завдань 
з розвитку альтернативної енергетики,  
зокрема, модернізація котельного облад-

нання із встановленням котлів, що  працю-
ють на альтернативних видах палива.

 
В рамках реалізації програми енергое-

фективності у 2012 році була передбачена 
субвенція з обласного бюджету районним 
і міським бюджетам на заміну котлів із пе-
реведенням на альтернативні види палива 
у закладах соціально-культурної сфери у 
сумі 600 тис.грн. у закладах освіти Компа-
ніївського, Новомиргородського та Мало-
висківського районів. Встановлення кот-
лів виробництва ПАт «Кіровоградський 
завод дозуючих автоматів» було розпочато 
у 2012 році та продовжується у поточному 
році.

За рік дії програми енергоефективнос-
ті вартість впроваджених заходів склала 
23,7 млн.грн., обсяг економії паливно-енер-
гетичних ресурсів – 46 тис.тонн умовного 
палива, розрахунковий економічний ефект 
від впроваджених заходів – 8,6 млн.грн.

Джерела фінансування: державний 
бюджет – 5,9 млн.грн., місцевий бюджет –  
8,71 млн.грн, власні кошти підприємств – 
4,37 млн.грн., інші – 4,67 млн.грн.

В умовах залежності України від імпортованих енергетичних 
поставок та постійного підвищення цін на енергоносії питання щодо 
розвитку альтернативної енергетики у регіонах набуває все більшої 
актуальності.

ЕНЕрГоЕФЕКТиВНІСТЬ 
Та ЕНЕрГоЗБЕрЕЖЕННЯ 
кіровограДЩини

Кіровоградська обласна
 державна адміністрація.

Департамент інфраструктури
 та промисловості.

КІРОВОГРАДЩИНА
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Т Д В  « І Н Т Е Р Р Е С У Р С И »  

. . . . . . .  
Сучасне деревообробне підприємство повного циклу виробництва,  

яке випускає широкий спектр виробів з деревини: 

      
 
        Вікна, портали

Адреса: 25014, Україна, м. Кіровоград, вул. Дарвіна, 50
www.bosco.ua

Тел.: (0-800) 30-16-16

 

Зимові сади, фасадні системи  

Меблевий щит  

Двері  

Меблі  

          Дошка підлоги  

                                   та багато іншого ...  
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Керівник підприємства:  
Пустовiт Віра Олексіївна 
– жiнка з великим 
досвідом роботи в швейнiй 
промисловостi, нагороджена 
«Орденом княгинi Ольги»  
II ступеня, яка всі свої знання, 
творчу енергію спрямовує на 
розвиток підприємства, вдо-
сконалення та підвищення 
ефективностi виробництва.

В минулому роцї ПАт «Кіровоградська 
швейна фабрика «Зорянка» відзначила 
90–у річницю від дня заснування. За цей 
час з майстерні з виготовлення одягу вона 
перетворилася на потужного сучасного 
виробника.

Сьогодні публічне акціонерне това-
риство «Кіровоградська швейна фабрика 
«Зорянка» – одне із найбільш сучасних 
швейних підприємств України, яке спеці-
алізується на виробництві жіночого верх-
нього одягу, а саме: пальт, напівпальт, 
плащів, курток, жакетів, штанів, жіночих 
костюмів. Протягом року фабрика виго-
товляє 200-250 тисяч одиниць швейних 
виробів відмінної якості. Підприємство 
працює на умовах переробки давальниць-
кої сировини.

Запровадження в 2005 році авто-
матичного розкрійного комплексу 
фiрми «INVESTRONIKA» та системи САПр, 
комп’ютеризація практично всіх опера-
цій, пов’язаних з розрахунками, та по-
стійне оновлення матеріально–технічної 
бази дало змогу підприємству вийти на 
рівень співробітництва з закордонними 
партнерами. Сьогодні «Зорянка» співпра-
цює з вiдомими європейськими фiрмами 
«Betty Barklay» (Німеччина), «Gil Bret» (Ні-
меччина), «PRADA» (Iталiя), «Lener Cordier» 
(Франція), «Isabell Fasion» (Німеччина). До 
виробничої структури ПАт «Зорянка» на-
лежать:

•	 експериментальний цех;
•	 розкрійно–підготовчий цех де, 

крім автоматичної розкрійної ма-

ФАБРИКА «ЗОРЯНКА»: 

КІРОВОГРАДЩИНА

СУЧАСНІСТЬ, 
ПОМНОЖЕНА 
НА ДОСВІД
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шини, є стрiчковi машини фірми 
«KURIS», три дублюючi установки 
фірми «КANNEGIESSER» та ін..

•	 3 швейних цехи, в яких 9 вироб-
ничих потоків обладнанi новіт-
нім технологiчним устаткуван-
ням провiдних німецьких фірм: 
«PFAFF», «DURKOPP ADLER AG» 
«STROBEL», «VEIT»;

•	 механічний цех;
•	 допоміжні служби
На підприємстві працює більше 450 

осiб з відповідною кваліфікацією, з них 
виробничий персонал – 425. Постiйно 
ведеться робота над вдосконаленням 
технології, розширенням асортименту, 
впровадженням нового устаткування. та-
кож колектив працює над розширенням 
зовнiшньоекономiчних зв’язків, при цьо-
му iнформацiйно–консультативну допо-
могу та допомогу в пiдготовцi документів 

для експортних операцiй в країни ЄС на-
дає торгово-промислова палата. 

На даний час колектив ПАт «Кірово-
градська швейна фабрика «Зорянка» го-
товий до співробітництва у сфері пошиття 
жіночого одягу на будь-якому рівні. робіт-
ниці мріють одягати не тільки закордон-
ного клієнта, але й забезпечити якісним, 
модним, сучасним та зручним одягом усіх 
українок, а кіровоградських жінок – перш 
за все. Усі можливості для реалізації цієї 
мрії у нас є. тож чекаємо на цікаві пропо-
зиції.

Публічне акціонерне товариство 
Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» 

вул.Маланюка,2, м. Кіровоград, 25015
тел.: (0522) 229713, 242611, 242622, 249563.
 E-mail:  zorynka.pat@gmail.com
www.zoryanka.org.ua
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торгівЕЛьно-виСтавковЕ 
оБЛаДнаннЯ віД увп утог

Вирішальна роль в сучасній торгівлі 
належить не лише якості та ціні товару, 
але й виділенню його з асортимен-
ту конкурентної продукції. Сьогодні 
ми розмовляємо з директором 
підприємства-виробника торгівельно-
виставкового обладнання 
Федором Михайловичем Фоміним.

– Федоре Михайловичу, відомо, що УВП УТОГ 
вирізняється на фоні інших підприємств регіо-
ну своєю соціальною направленістю. 
– Дійсно, Кіровоградське учбово–ви-

робниче підприємство Українського това-
риства глухих засноване  23 лютого 1935 р. 
з метою забезпечення трудової, соціальної 
та слухової реабілітації інвалідів по слуху і 
по теперішній час це є основним статутним 
завданням підприємства, яке постійно вирі-
шується за рахунок зароблених коштів.

– Як підприємству вдалось вижити в буремні 
90–і, а потім вже в нинішні кризові роки?
– До 1958 року підприємство виробля-

ло головним чином продукцію, що відноси-
лась до групи товарів народного вжитку, а з 
1958 р. розпочало  випуск  металевих ящи-
ків для молочних пляшок, як основну про-
дукцію під держзамовлення.

В 1996 р. через повну відсутність попи-
ту, виробництво дротяних ящиків для мо-
лочних пляшок було припинено, а збере-
жену технологію точкового зварювання та 
переробки дроту  різного діаметру допо-
внили технологіями переробки труб, лис-
тової сталі і ламінованого ДСП, трохи піз-
ніше, в 1998 р., був налагоджений, до речі, 
перший в області, цех фарбування спосо-
бом полімерного напилення. таке комп-
лексне переозброєння було зорієнтоване 
на розробку  і виробництво різноманітно-
го  торгівельного устаткування. Введена 
також допоміжна ділянка з  виробництва 
шкільних меблів і комп’ютерних столів 

різної модифікації для учбових закладів: 
шкіл, технікумів, училищ і ВНЗ.

– Які сьогодні потужності УВП УТОГ?
– Починаючи з 1999 року, підприємство 

стабільно з року в рік нарощувало обсяги 
випуску торгівельного устаткування і по 
теперішній час річний обсяг в середньому 
доведений до 5,5 млн. грн при  чисельності 
колективу в 90 чоловік, у тому числі інвалі-
дів – 70 чоловік.

– Наскільки широкий асортимент продукції, що 
випускається?
– На сьогодні це близько 1000 розро-

блених і освоєних виробів, в основному для 
потреб торгівельних мереж України.

– Нагадайте, будь ласка, хто є основними за-
мовниками Вашої продукції.
– Наших клієнтів можна розділити на 

три групи: продовольча група (хлібозаво-
ди, виробники випічки і хлібні магазини; 
кондитерські підприємства і представники 
торгових марок; виробники соняшникової 
олії, майонезів різних торгових марок; ви-
робники снекової продукції (насіння, сухарі, 
чіпси та інше); виробники води, соків і алко-
гольної продукції), промислова  група (ви-
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робники побутової хімії і засобів гігієни; ви-
робники продукції будівельного напряму; 
поліграфічні підприємства; виробники тек-
стилю (одяг, панчішно-шкарпеткова продук-
ція, рукавички тощо), меблі (загальноосвітні 
школи, училища, технікуми, ВНЗ; лікарні, по-
ліклініки, вокзали; підприємства і організа-
ції будь-якої форми власності).

окремою групою стоять супермаркети 
і ринки.

– А що, на вашу думку, дозволяє підприємству  
витримувати жорстку конкуренцію?
– Дійсно, в ринко-

вих умовах спеціалізо-
ваним  підприємствам, 
де працюють люди з 
обмеженими можли-
востями, дуже складно 
успішно конкурувати з 
фірмами, які виробля-
ють профільно анало-
гічну продукцію.

Сьогодні, щоб отри-
мати велике замовлен-
ня від партнера, треба 
чітко відповідати трьом 
важливим критеріям ви-
робництва: якість, обсяг, тер-
мін роботи. ті ж критерії важливі 
для індивідуальних замовлень: якісно, 
швидко і недорого.

Високий професійний рівень наших ди-
зайнерів-конструкторів дозволяє розроби-
ти конструкції згідно з побажаннями навіть 
найвимогливіших клієнтів. А працьовитий і 
цілеспрямований колектив фахівців з бага-
торічним досвідом роботи успішно втілює ці 
розробки в вироби.

І ми раді тому, що відповідаємо очіку-
ванням наших клієнтів.

–Яка робота ведеться на УВП УТОГ в соціально-
му напрямку?
–Підприємство постійно проводить 

індивідуальне і групове навчання  доступ-
ним професіям і спеціальностям інвалідів 
по слуху з числа молоді і випускників спец-
шкіл-інтернатів для дітей з дефектами слуху. 
Підприємство має на своєму балансі гурто-
житок, де мешкає молодь і сім’ї інвалідів по 
слуху, він опалюється автономно і підтриму-
ється  в зразковому порядку.

– Федоре Михайловичу, завершуючи наше 
інтерв’ю, з чим Ви хотіли б звернутись до на-
ших читачів?
Шановні виробники та дистриб’ютори, 

ми пропонуємо Вам ви-
ділити Вашу про-
дукцію серед конку-
рентного товару за 
допомогою брендо-
ваних торгових ві-
трин, стелажів та ін-
шого різноманітного 
торгового обладнан-
ня. Маючи 14-річний 
досвід виготовлення 
торгівельно–вистав-
кового обладнання, 
ми запропонуємо 
зображення та крес-

лення продукції, що вже 
виготовлялась на нашому 

підприємстві, а у разі необхід-
ності розробимо нове торгівельне 

обладнання. З кожним клієнтом працю-
ємо під конкретну продукцію і торгову марку, 
у відповідній кольоровій гамі та згідно з за-
даними замовником параметрами. Крім того, 
співпрацюючи з поліграфічними фірмами, 
ми, за бажанням клієнта, оформлюємо об-
ладнання відповідними логотипами.

Ми допоможемо Вам виділити Вашу 
продукцію серед товарів конкурентів і при-
вернути увагу покупців, котрі стануть саме 
ВАШИМИ клієнтами.

  Матеріал підготувала
Олена Коряк,

менеджер з розширення
 ринків збуту України та СНД.

Кіровоградське учбово-виробниче підприємство 
Українського товариства глухих

вул. В. Пермська, 12, м. Кіровоград, 25001
Тел.: +38 (0522) 24-33-57, факс: +38 (0522) 24-88-59 

моб. тел.: +38 (067) 459-33-75
e-mail: utog.kh@ukr.net

utog.uaprom.net
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СТРАТЕГІЯ БІЗНЕСУ 
СЕРГІЯ МАЗУРА

– Сергію Володимировичу, з чого Ви починали 
власний бізнес?

 – В 2005 році ми придбали олексан-
дрійський завод, який вже тоді був на шляху 
занепаду. І ось тоді почалась дійсно гаряча 
пора, адже потрібно було привести в дію лі-
нії розливу, модернізувати їх, підібрати про-
фесійний склад команди, вистояти і не під-
датися провокаціям конкурентів.

– Як вам вдалося завоювати прихильність по-
купців до своєї торгової марки? 

– Спочатку ми вирішили виробляти 
горілку для споживачів економ-класу. Ця 
горілка за якістю нічим не поступається  
відомим брендам, тому що до її складу 
входить той же самий пшеничний спирт 

КІРОВОГРАДЩИНА

Товариство з обмеженою відповідальністю «Олександрія-Бліг»

вул. Айвазовського,42, м. Олександрія, 
Олександрійський р-н, Кіровоградська обл., 28000

тел.: (05235) 33363,  098 8853421
blig@ukrpost.ua

Сергій Мазур (на фото – зліва), власник Олександрійсько-
го горілчаного заводу ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ», власник 
і капітан хокейної команди «КРЕМЕНЧУК» та команди 
веслярів DRAGON BOAT CLUB «КРЕМІНЬ».

«Люкс». Але ми використовували більш 
дешевші складові: звичайну горілчану 
скляну пляшку, звичайний гвинтовий ков-
пачок, паперову етикетку і т.д. І наша про-
дукція знайшла своїх покупців! отримані 
кошти були направлені  на модернізацію 
заводу. Ми збудували  нові цехи, нову ла-
бораторію, з’явилось нове обладнання. 
Крім того, в 2012 році я придбав винороб-
ний завод в Харківській області. тож неза-
баром в асортименті з’являться ще й пло-
дово-ягідні вина.

Сьогодні нашу продукцію знають в Аме-
риці, країнах Прибалтики, грузії. Наразі три-
вають переговори з Англією та Німеччиною. 
Я і моя команда  працюють не покладаючи  
рук, щоб порадувати споживачів смачними 
та якісними напоями!  
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ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДІЯЧ 

У ЄЛИСАВЕТГРАДІ
Так називали в Єлисаветграді у 60-70-х роках ХІХ століття виклада-
ча місцевого юнкерського училища Миколу Федоровича Федоровського. 
Він був, як зазначали сучасники, людиною невсипущої енергії, широкої 
ініціативи і твердої волі. А ще цей офіцер був свідомим українцем, який ос-
новою своєї громадської діяльності обрав просвітництво простого народу 
і сам став найпершим і найактивнішим просвітителем у місті.

«Треба народ учити» – таке гасло обрала 
ця благородна людина у своєму житті. З цією 
метою Микола Федорович створює на гро-
мадських засадах „товариство розповсюджен-
ня ремесел і грамотності». «Прийшовши до 
висновку, що треба поширювати освіту й 
корисні практичні знання, – писав він, – я 
знайшов старий дровник із проваленим  
дахом і почав збирати туди дітей, щоб на-
вчати їх грамоти. Я збирав їх по хатах, ви-
прошуючи у батьків». Пізніше за свій кошт 
він придбав старий будинок, полагодив його 
і почав у ньому навчати дітей бідняків. так у 
1867 році в Єлисаветграді була створена пер-
ша в усій російській імперії професійна шко-
ла – прообраз теперішніх СПтУ. Коли ж при-
міщення стало тісним, Микола Федорович із 
однодумцями та місцевими меценатами спо-
рудив під школу на Ковалівці цегляне двопо-
верхове приміщення. Воно існує й досі: тепер 
там знаходиться Будинок технічної творчості 
управління освіти облдержадміністрації. Що-
правда, його давно ніхто не ремонтував і воно 
може потрапити до розряду аварійних.

У школі Федоровського діти вчилися ре-
меслу теслярства, шитва, садівництва, горо-
дництва, бджолярства – на той час це були 
надто потрібні для народу спеціальності. А ще 
благодійник мріяв про відкриття при школі 
інтернату для сільської дітвори. Крім цього, 
згадує одна з учениць Федоровського, він на-
магався розбудити у дітях національну само-
свідомість і любов до України й усього україн-
ського. «Пам’ятайте, діти, що Україна таки 
буде вільною», – не раз повторював він. За 
свою просвітницьку діяльність і пропаганду 
українського слова Микола Федорович по-

трапив до розряду неблаго-
надійних. 

Ще одним напрямком освіти 
у школі Федоровського був гурток лю-
бителів українського співу (уроки співів були 
основними і в учнів). Хор співаків був знаний 
у місті і в навколишніх селах, де виступав у 
церквах. Хористів навіть запрошували до ман-
дрівних театральних труп, яких немало у ті 
роки наїздило до міста.

Деякий час учителькою співу у школі пра-
цювала Марія тобілевич – у майбутньому один 
з корифеїв українського професіонального 
театру. Хор, нею керований, відвідували її бра-
ти Іван та Микола (у майбутньому Карпенко–
Карий та Садовський), небіж тараса Шевченка 
Йосип. Він у той час навчався в юнкерському 
училищі, в якому викладав Федоровський. На 
замовлення Миколи Федоровича український 
композитор Петро Нищинський спеціально 
для хору написав музичну п’єсу „Вечорниці». Її 
вперше виконано в Єлисаветграді у 1875 році. 
У виставі брав участь молодий Марко Кропив-
ницький. „Вечорниці» поклали початок укра-
їнській театральній трупі Марка Лукича, яка у 
жовтні 1882 року виставою „Наталка Полтав-
ка» започаткувала український професіональ-
ний театр на єлисаветградській сцені.

Микола Федоровський жив у Єлиса-
ветграді до 1876 року, потім перебрався до 
Києва. Майже у п’ятдесятилітньому віці ге-
нерал–майор одружився на олені Хоружин-
ській – старшій сестрі Івана Франка. остан-
ні роки провів у Бердянську, де й помер 20 
червня 1918 року, проживши на світі вісім-
десят літ.

Юрій Матівос, vechirka.uafor.net
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УГОРЩИНА

КоМЕрЦІЙНІ ПроПоЗиЦІЇ 
ЗарУБІЖНих ПІДПриЄМСТВ

Угорська компанія «Діалог-Тренд Кфт.» зацікав-
лена у закупівлі кругляка дуба у кількості від 
100 до 1000 м3, пиломатериалів (дошки обрізні 
та необрізні), а також 6000 м3 паркетних фризів. 
Компанія встановить ділові стосунки також з 
постачальниками кругляку інших порід (тополя, 
бук, акація, черешня, горіх, груша).
Адреса: 7815 Harkány, Vak Bottyán u 3.
Тел.: + 36-20/326-88-48 
Тел./факс:+36-1-789-0136
E-mail: pfund.robert@t-online.hu 
Контактна особа: Пфунд Роберт

Провідне підприємство в Угорщині з вироб-
ництва макаронних виробів, ЗАО «ДЬЄРМЕЛІ», 
зацікавлене у розширенні ринку збуту своєї 
продукції та у встановленні контактів з потен-
ційними оптовими покупцями.
Адреса: 2821 Gyermely, Bajnai út 1.
Тел.: (+36) 34 570 500 
Тел./факс: (+36) 34 570 532
E-mail: info@gyermelyi.hu

ПОЛЬЩА

Компанія Polipack, яка вже 20 років спеціалізу-
ється на виробництві високоякісної упаковки 
з полімерних матеріалів, пропонує упаковку 
з поліпропілену, полістиролу та поліетилену 
для косметичної та фармацевтичної продукції 
об’ємом від 5 мл до 8 л.
Адреса: ul. Słoneczna 36, PL 84-241 Gościcino
Тел.: + 48 (0) 58 572 02 02/04
Тел./факс: + 48 (0) 58 677 59 62
Е-mail: polipack@polipack.com.pl
www.polipack.com.pl

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Компанія-виробник КАМЕТ пропонує металеві та 
пластмасові аксесуари для монтажу загороджу-
вальної сітки.
Тел.: + 43 677-24-48
Тел./факс: + 43 677-24-21
Моб: 509 270 728
E-mail: biuro@kamet-poland.pl
www.kamet-poland.pl

Підприємство POLAM-REM S.А. (м. гданськ) вхо-
дить до складу групи компаній «REMONTOWA», 
що об’єднує 26 підприємств суднобудівної 
галузі. Підприємство пропонує освітлення, при-
значене для роботи в складних умовах, у тому 
числі для вибухонебезпечних умов, високих та 
низьких температур, хімічно агресивних серед-
овищ, а також морські світильники для освітлен-
ня суден, морських добувних платформ, портів, 
суднобудівельних та судноремонтних заводів.
Адреса: Gdańsk 80-531, ul. Sucha 25

Тел.: + 48 58 520 74 19
Моб: + 48 728 945 037
E-mail: adam.cz@polam-rem.eu
www.polam-rem.com.pl

«Wizamor Spółka» z. o. o., виробник армату-
ри для силової гідравліки, пропонує трубну 
з’єднувальну арматуру для гідроприводів та 
силової гідравліки; елементи для гідравлічних 
магістралей і, власне, гідравлічні магістралі; 
з’єднувальну арматуру для корабельних трубо-
проводів і впуски (кабель-канали) в переборках; 
металеві заковки для електричних дротів; амор-
тизатори для встановлення генераторів струму 
та компресорів.
Адреса: 89-410 Więcbork, ul. Starodworcowa 5
Тел.: + 48 (52) 389-70-04
Факс: + 48 (52) 389-85-21
E-mail: wzm@wizamor.com.pl 
www.wizamor.com.pl

Фірма Mechanika Maszyn Andrzej Kacperek, яка з 
1982 року спеціалізується на виробництві сучас-
них приводів, пропонує механізми черв’ячних 
передач (кутових) і зубчастих (лінійних), змін-
ні деталі для муфт та інші привідні елементи: 
електродвигуни, інвертори, варіатори, зубчасті 
колеса і рейки, шківи.
Адреса: Wolska 82a, 01-141 Warszawa, Poland
Тел.: + 48 22 632-24-45, + 48 600-411-711 
Тел./факс: + 48 22 862-93-31 
E-mail: michal@kacperek.pl 
www.kacperek.pl

ПКомпанія-виробник KONTENER Spółka z o.o. про-
понує контейнери рефрижераторні для пере-
везення та зберігання м’ясної, плодоовочевої 
продукції та напоїв.
Адреса: 09-400 Płock, ul. Kostrogaj 8
E-mail: dz_marketing@kontener.com.pl
www.kontener.com.pl
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Виробниче унітарне підприємство «Метиз» 
громадського об’єднання «Білоруське товари-
ство глухих» зацікавлене в пошуку партнерів з 
метою організації складального виробництва 
на вільних площах підприємства. Підприємство 
займається виготовленням продукції виробни-
чо-технічного призначення, залізних виробів, 
фурнітури меблевої та метизів з чорних і кольо-
рових металів, товарів народного споживання, а 
також швейних виробів.
Адреса: 212022, м. Могильов, вул. Космонавтів, 27 
Тел.: +375 (222) 28-34-39
Тел./факс: +375 (222) 23-59-95
E-mail: metizu@mail.ru
www.metizm.by 

SC ALSTEEL PRODIMPEX SRL пропонує фланці та про-
кладки автомобільні, фланці перехідні, гайки, 
шпильки, гвинти і фланці для кріплення коліс. 
Адреса: STRADA LOMBULUI FN, CLUJ-NAPOCA 400227
Тел.: +40371112084 
Тел./факс: +40372890003 
E-mail: office@alsteel-prodimpex.ro 
www.alsteel-prodimpex.ro 

група Corporate Solutions пропонує ІКт консульта-
ції та рішення в корпоративному сегменті:
•	 Бізнес-консультації: у сфері фінансів; з 

питань стратегії бізнесу та реструктуриза-
ції; аудит бізнес-процесів і реорганізація; 
управління змінами; дослідження; рішення 
в управлінні персоналом.

•	 Послуги з управління проектами Європей-
ських фондів.

•	 розробка та впровадження телекомуніка-
ційних послуг.

Тел.: + 371 67847762 
E-mail: sales@csolutions.lv
www.csolutions.lv

Підприємство, що займається продажем ви-
сокоякісних дезінфікуючих препаратів, шукає 
партнерів з торгівлі дезінфікуючими засобами, 
препаратами для догляду за шкірою, засобами 
для дезінфекції медичного інструменту і про-
носними засобами.
Адреса: 1141 Budapest, Mályva u. 28.B/5
Тел.: (+36 30) 855 8645 
Тел./факс: (+36 1) 460 0251
E-mail: pdh@chello.hu
Контактна особа: Шварц Юрген

тОВ «Промисловий парк «Бактаі» зацікавлене в 
спільному впровадженні інвестиційних про-
ектів. Наявний проект розміщення на одній з 
ділянок Промислового парку площею 5 га Інтер-
модального Логістичного центру. Проект вартіс-
тю близько 5 млн. євро передбачає будівництво 
10.000 м2 критих складів та інфраструктури для 
перевалки 125.000 т вантажів на рік. Даний про-
ект має всі дозволи і його можна реалізувати з 
50% безповоротною дотацією від Євросоюзу.
Пропонується до продажу частка від 10 до 100% 
у підприємстві Baktai Ipari Park Kft..
Адреса: H-4400 Nyiregyhaza, Luther ter. 11
Тел.: +3630 3439639
E-mail: info@baktaipark.hu
www.baktaipark.hu

Відомий виробник плавленого сиру – ВАТ «Орша-
сирзавод» – зацікавлений в довгостроковому 
співробітництві з постачальниками сиру не-
жирного: вміст жиру – 0%; вологість – не більше 
60%; вміст кухонної солі не більше 3%.
Адреса: 2211390, Республіка Білорусь, 
Вітебська обл., м. Орша, вул. Якубовського, 10
Тел.: (+375 216) 31-40-70
www.orsha-cheese.by 
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