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Р ік, що минає, був нелегким як для бізнесу, так 
і для країни в цілому. Підбиваючи підсумки 
року, хочу сказати, що Кіровоградська ре-

гіональна торгово-промислова палата будувала 
свою діяльність на принципах партнерства, про-
фесіоналізму і відповідальності. Наше завдання – 
захищати економічні інтереси вітчизняних то-
варовиробників як на внутрішньому, так і на зо-
внішньому ринках, стежити за тим, щоб наші під-
приємці почували себе захищено та впевнено у своїй 
державі, щоб могли гідно конкурувати за кордоном.

Це вкрай важливо, адже Україна прямує до по-
вноправного членства в Європейському Союзі, а це –  
величезний платоспроможний ринок, потенційне 
надходження інвестицій в економіку. 

Не маю сумніву, що успішному здійсненню зо-
внішньоекономічної діяльності сприяла низка се-
мінарів та конференцій, які були організовані та 
проведені фахівцями палати. Минулий рік був ре-
зультативним і в налагодженні нових та зміцнен-
ні вже існуючих ділових контактів з клієнтами. 
Ми постійно підтверджуємо репутацію надійно-
го радника і партнера, який сумлінно виконує свої 
зобов’язання. 

Так, у травні в Кіровограді вперше за багато 
років була проведена спеціалізована виставка буді-

Дорогі 
колеги, 
партнери, 
читачі 
журналу!
вельних технологій та досягнень в галузі реклами –  
«Будівництво і ремонт. Реклама і дизайн». На 
ній змогли представити свої здобутки та знайти 
клієнтів регіональні, всеукраїнські підприємства, 
а також представництва закордонних компаній. 
Ця виставка була ініціативою Кіровоградської 
РТПП і результатом довгої та копіткої праці, а її 
успішність впевнила нас в необхідності проводити 
подібні заходи щороку.

Також ми брали активну участь в організа-
ції Національної виставки сільськогосподарської 
техніки і технологій «AgroExpo 2014», яка відбу-
лась у жовтні цього року. Кіровоградська область 
аграрна, тому підтримувати сільгоспвиробника – 
це одне з наших першочергових завдань.

Разом з цим ми шукали можливості для ві-
тчизняних експортерів в переорієнтації ринків 
збуту. Була налагоджена активна співпраця з 
польськими партнерами, Угорсько-українською 
торгово-промисловою палатою, підписано До-
говір про співробітництво з ТПП міста Пафос 
(Республіка Кіпр). 

У вересні 2014 року за сприяння Кіровоградської 
РТПП в нашій області відбулося виїзне засідання 
Міжнародного трейд-клубу, а саме представники  
14 посольств держав Європи, Азії, Північної та Ла-

СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА
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З повагою
Президент 
Кіровоградської РТПП                                                               Ірина Саєнко

СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

тинської Америки. Тут підприємці регіону мали змогу 
представити іноземним дипломатам свої комерційні 
та інвестиційні пропозиції. 

З приємністю хочу підкреслити, що висока квалі-
фікація співробітників Кіровоградської торгово-про-
мислової палати – це та основа, яка допомагає нам 
у цей нелегкий період бути опорою для бізнесу, значно 
підвищити рейтинг як серед ділової спільноти, так і 
на всеукраїнському рівні серед регіональних палат. Зо-
крема, фахівець КРТПП з державних закупівель була 
запрошена до експертно-редакційної ради спеціалізо-
ваного журналу «Держзакупівлі» разом зі спеціаліс-
тами Міністерства економічного розвитку і тор-
гівлі, Рахункової палати, Державної казначейської 
служби України.

Бізнес Кіровоградщини може також розрахову-
вати на КРТПП, як на свого надійного партнера і 
для зміцнення конструктивної співпраці влади і бізне-
су, зорієнтованої на вдосконалення законодавчої бази 

з метою дерегуляції та реформування економіки. 

Маємо в цьому напрямку підтримку та розумін-
ня голови Кіровоградської обласної державної адміні-
страції Сергія Кузьменка. Багато проектів, які вда-
лося успішно реалізувати минулого року, проводилися 
у взаємодії з владою. 

Вважаю, що ми достойно виконуємо і важливу со-
ціальну місію, адже на базі Кіровоградської регіональ-
ної торгово-промислової палати створено і активно 
працює благодійний фонд підтримки батальйонів 
територіальної оборони Кіровоградщини, створений 
за ініціативи обласної державної адміністрації. Така 
ініціатива стала реакцією на бажання багатьох кі-
ровоградських підприємців-меценатів матеріально 
підтримати наших військових. Нам вдалося відпра-
вити для потреб армійців вже не одну партію з необ-
хідним спорядженням. Ми щиро вдячні всім підприєм-
цям Кіровоградщини, всім небайдужим до долі наших 
захисників за кошти, які вони надали Фонду. 

Прийміть мої найщиріші вітання з Новим Роком  
та Різдвом Христовим! 

Напередодні Нового Року прийнято загадувати бажання і вірити, 
що вони обов'язково здійсняться. Переконана, що для кожного українця 

сьогодні найзаповітнішим є бажання миру. То ж нехай нам всім виста-
чить сил і мудрості вірити і робити все від нас залежне для захисту своєї 

країни, для миру, єдності і процвітання.
Нехай Новий рік стане для нашої рідної України роком миру і  зла-

годи. Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань – принесуть 
Вам і Вашій родині достаток і впевненість у майбутньому, нехай Вас 

завжди супроводжує успіх, надійні друзі, хороші новини! Щастя Вам, 
міцного здоров’я, здійснення найзаповітніших бажань!

 Переконана, що у нас вистачить досвіду й сил, аби продовжувати і 
нарощувати розпочаті добрі справи. Наше перевірене часом і працею пар-
тнерство буде запорукою достатку і благополуччя всієї  Кіровоградщини. 

Дякую Вам за плідну співпрацю та сподіваюся на її продовження в  
наступному році. 

Дорогі друзі!
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Ми є активними учасниками цих важливих подій, 
і відчуваємо їх вплив на наше життя.

В області організовано та з дотриманням демо-
кратичних норм пройшли вибори Президента Укра-
їни і позачергові вибори до Верховної Ради України. 

На жаль, економічна і соціальна ситуація в країні 
залишається складною через проведення антитеро-
ристичної операції. 

Варто зазначити, що навіть за таких складних 
умов в області у поточному році збережено пере-
важно стабільну ситуацію у більшості галузей і сфер 
діяльності. 

У промисловості збільшено обсяги виробництва 
продукції на 2% до відповідного періоду минулого 
року. 

Цього вдалося досягти за рахунок внеску сучас-
них підприємств, які створені і розпочали діяльність 
у попередні три роки, а також завершення робіт і ве-
дення в експлуатацію у поточному році ряду нових 
підприємств і виробництв, зокрема у харчовій про-
мисловості: завод з виробництва круп, оліє-екстрак-
тний завод, лінія з виробництва олії, лінія з перероб-
ки молока, міні-млин, продовжується реконструкція 
заводу по переробці насіння соняшнику потужністю 
240 тис.тонн за рік тощо. 

Аграрії Кіровоградщини зібрали майже 3,5 млн.
тонн зерна, що є одним із найкращих урожаїв за роки 
незалежності. 

Для зберігання вирощеної сільськогосподар-
ської продукції у цьому році введено в експлуатацію 
ряд об’єктів, зокрема 4 елеватори потужністю понад 
140 тис.тонн, 2 зерносховища на 5 тис.тонн, 2 ово-

чесховища на 250 тонн, продовжується будівництво 
зернозберігаючого підприємства потужністю понад 
75 тис.тонн.

У тваринницькій галузі завершено будівництво 
свинокомплексу на 400 голів та реконструкцію І чер-
ги свинотоварної ферми на 3200 голів, здійснюва-
лись роботи на інших об’єктах. 

Обсяг виробництва сільськогосподарської про-
дукції порівняно із середнім обсягом за останні  
4 роки буде збільшено на 9%.

Позитивні результати роботи реального секто-
ру економіки області підтверджуються збільшенням 
надходжень до бюджетів усіх рівнів: за січень-лис-
топад 2014 року – на 17,4 % до такого ж періоду 
2013 року, що є одним із найвищих показників у дер-
жаві. 

Попри всі труднощі область не має боргів із за-
робітної плати перед лікарями, вчителями та пра-
цівниками інших сфер діяльності, що фінансуються з 
бюджету. 

Рішенням обласної ради від 5 грудня 2014 року 
внесено зміни до обласного бюджету, якими збільше-
но видатки на забезпечення виплати заробітної плати 
працівникам бюджетної сфери. 

При цьому, з обласного бюджету у цьому році 
виділено значну суму коштів на вирішення питань із 
проживання осіб, які переміщені із тимчасово окупо-
ваних територій та територій, де проводиться антите-
рористична операція, а також для підтримки підроз-
ділів територіальної оборони та органів внутрішніх 
справ, соціальну підтримку учасників АТО та їх родин 
(7,6 млн.грн.). 

Наприкінці кожного року ми завжди 

підводимо підсумки та будуємо  

плани на рік майбутній. 

2014 рік – це досить незвичайний і 

складний рік.  

Рік значних змін в історії країни, рік – 

випробувань і боротьби за незалежність 

держави, рік – мужності, самовідданості 

і патріотизму. 

гОЛОВА кіРОВОгРАДСькОЇ ОбЛАСНОЇ ДЕРжАВНОЇ АДміНіСТРАЦіЇ СЕРгій ку ЗьмЕНкО

2014-й рік – рік випробувань

РОЗмОВА ПРО гОЛОВНЕ
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На даний час зусилля місцевих органів виконав-
чої влади сконцентровано на забезпеченні виконан-
ня місцевих бюджетів та завершенні робіт в об’єктах, 
що фінансуються за рахунок коштів державного бю-
джету. 

Це роботи з енергозбереження та заміщення 
споживання природного газу на інші види палива у 
сфері теплопостачання, які здійснюються у 7 районах 
та містах Олександрії і Знам’янці. У даному питанні 
нас турбує, перш за все, тепло для дітей та економія 
бюджетних коштів. 

Поряд з цим вживаються заходи щодо проведен-
ня роботи із заміщення природного газу в інших сфе-
рах діяльності, у першу чергу у сфері житлово-кому-
нального господарства, та економії енергоресурсів.

Попереду нас чекає напружена і досить відпові-
дальна робота з реалізації реформ, ініційованих Пре-
зидентом України Петром Олексійовичем Порошен-
ком, та завдань, визначених Програмою діяльності 
Кабінету Міністрів України.

Проведення реформ в умовах проведення ан-
титерористичної операції в Україні, нестабільності 
ситуації на грошовому ринку, ускладнення ситуації 
із забезпеченням енергоресурсами додає ще більше 
труднощів і потребує значних ресурсів. 

Нас очікують реформи всієї державної влади, 
скорочення чисельності чиновників та їх функцій, 
децентралізація та розширення повноважень і відпо-
відальності за розвиток територій.

Незважаючи на це, ми будемо докладати макси-
мум зусиль для того, щоб мінімізувати та пом’якшити 
негативний вплив реформ на рівень життя населення 
Кіровоградщини та умови діяльності підприємств-то-
варовиробників, установ і закладів бюджетної сфери.

По кожному із напрямків реформ будуть визна-
чені конкретні заходи та механізми їх реалізації. Дана 
робота буде проводитись у тісному контакті із громад-
ськістю та депутатським корпусом рад різних рівнів. 

Ми добре усвідомлюємо, що забезпечити ста-
більність розвитку економіки регіону та кожної тери-
торіальної громади в умовах обмеженості ресурсів 
бюджету не можливо без залучення інвестицій.

Особливу увагу ми приділяємо залученню зо-
внішніх інвестицій. 

Вже є конкретні напрацювання по проектах 
 міжнародної технічної допомоги, зокрема:

  із Світовим банком у рамках проекту «Розви-
ток міської інфраструктури – 2» – щодо онов-
лення і модернізації обладнання ОКВП «Дніпро-
Кіровоград»;

 у сфері комплексного розвитку територій –  
2 проекти: ПРООН «Місцевий розвиток орієн-
тований на громаду» та Українського фонду 
соціальних інвестицій «Сприяння розвитку со-
ціальної інфраструктури» тощо.

Для створення сприятливих умов інвесторам ми 
наведемо лад у сфері земельних відносин. 

Далеко не кожен інвестор зважиться на вкла-
дення коштів у проект за таких економічних умов та 
складнощів в отриманні земельної ділянки. 

І ми це відчули вже у цьому році. Інвестиційна ді-
яльність значно уповільнилась. 

Безумовно, є велика залежність у розв’язанні 
наявних проблем від норм законодавства та норма-
тивно-правових актів, але ми будемо наполегливо 
вносити пропозиції та домагатись їх вдосконалення. 

Вагомим чинником для активізації інвестицій-
ної діяльності є безумовно повернення стабільності 
і спокою на нашу землю. 

Тому ми і надалі будемо надавати всебічну допо-
могу учасникам АТО, їх родинам, а також тимчасово 
переміщеним особам. Є відповідні обласна і місцеві 
програми, потрібно забезпечити їх виконання, благо-
дійний фонд підтримки військовослужбовців при Тор-
гово-промисловій палаті тощо.

У цих питаннях ми будемо тісно співпрацювати із 
волонтерськими організаціями через Координацій-
ний центр надання допомоги учасникам АТО і їх сім’ям 
та регіональний штаб, які створено і діють в області.

Ми будемо сприяти підприємствам у нарощуван-
ні обсягів виробництва продукції і реалізації послуг 
оборонного призначення. Підприємства Кіровоград-
щини вже беруть активну участь у цій роботі. 

Поряд з цим, незважаючи на складну економічну 
ситуацію, в зоні нашої уваги будуть діти, їх здоров’я і 
добробут. 

Ми плануємо за будь-яких умов розпочати у 
2015 році роботи із поліпшення умов надання послуг 
у дитячій обласній лікарні за рахунок коштів з різних 
джерел.

Крім того, пріоритетним є і ремонт опікового від-
ділення обласної лікарні, яке є єдиним в області.

Зазначені та інші заходи ввійшли до програ-
ми економічного і соціального розвитку області на 
2015 рік, проект якої буде розглянуто на черговому 
пленарному засіданні обласної ради.

За прогнозами 2015 рік – буде досить складним у 
багатьох сферах політичного і економічного життя на-
шої країни та області.

Напередодні новорічних і різдвяних свят від 
імені керівництва облдержадміністрації висловлюю 
щиру подяку трудовим колективам і підприємцям, 
організаціям роботодавців, громадським організаці-
ям, волонтерам і кожному жителю Кіровоградщини за 
самовіддану працю, вагомий внесок у соціально-еко-
номічний розвиток нашого регіону. 

Я переконаний, що висока громадянська позиція 
кожного із нас дозволять нам спільно створити умови 
для того, щоб на належному рівні впроваджувати ре-
форми та захищати права наших громадян.

Вітаю усіх з новорічними святами та бажаю Вам 
віри у здійснення Ваших найзаповітніших бажань, 
миру, злагоди, добрих справ на благо України і нашої 
Кіровоградщини!

З наступаючим Новим роком і Різдвом Хрис-
товим!

РОЗмОВА ПРО гОЛОВНЕ
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За ініціативи Кіровоградської обласної державної адміністрації та голови 
наглядової ради ПАТ «НВП «Радій» Євгенія Бахмача на базі Кіровоградської 
регіональної торгово-промислової палати створено Благодійний фонд 
підтримки батальйонів територіальної оборони Кіровоградщини.

Створення фонду стало результатом колек-
тивного бажання бізнес-спільноти нашого краю 
матеріально підтримати військових. Президент 
КРПП та голова правління Фонду Ірина Саєнко 
вважає, що це – почесна і відповідальна місія 
як для працівників палати, так і для всіх під-
приємців Кіровоградщини. Наш патріотичний 
обов’язок – зробити все від нас залежне, щоб 
військовослужбовці мали все необхідне для 
ефективного ведення бойових дій, підтримки 
високого бойового духу і найголовніше – збере-
ження їх життя і здоров’я. 

З моменту створення Фонду зроблено чи-
мало роботи. Завдяки підтримці підприємств 
Кіровоградської області та просто небайдужих 
людей вдалося зібрати більше мільйона гри-
вень благодійної допомоги. 

Правління Фонду уважно вивчає потреби 
військових та оперативно приймає рішення 
щодо формування кожної партії вантажу. 

На кошти фонду придбано та відправлено 
нашим захисникам більше десятка партій ма-
теріальної допомоги. Це – комплектуючі для 
систем водопостачання, баки різної ємності, по-
стільна білизна (наволочки, простирадла, ков-
дри), матраци та подушки, спальні мішки, так-
тичне спорядження, ремінно-плечові системи з 
набором підсумків, військові черевики, а також 
надана допомога військовослужбовцям, які по-
вернулися із зони АТО.

З настанням перших холодів за кошти Фон-
ду було придбано та передано захисникам 75 
утеплених військових курток, що виготовлені з 
високоякісної надміцної тканини Rip Stop. Під-

ПіДТРИмкА укРАЇНСькИХ ВійСькОВИХ – 
надважливе завдання  
і патріотична місія
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вищені характеристики міцності, водо- та вогне-
стійкості дозволять нашим воїнам зручно почу-
вати себе в екстремальних умовах. 

Нещодавно військові 17 батальйону тери-
торіальної оборони Кіровоградщини отримали 
вантаж з речами, які їм дуже необхідні із настан-
ням морозів. А саме: бензопили, акумулятори, 
рідина для швидкого запуску двигунів, буксиру-
вальні ремені, набори рожково-накидних клю-
чів, пускозарядні пристрої, бензинові та дизель-
ні міні-електростанції, утеплені комбінезони. 
Цей вантаж допомогли сформувати і доставити 
волонтери Павло Кучеренко, Олександр Лань-
ко, Ірина Тимкович, Тетяна Линюк, Інна Кучерен-
ко та Сергій Михнюк.

Особливу подяку Фонд висловлює нашим 
благодійникам, зокрема, ПАТ «НВП «Радій»  

(голова наглядової ради Євгеній Бахмач), ТОВ 
«Елгран» (генеральний директор Олег Ткаліч), 
агрофірмі «Хлібодар» (керівник Руслан Згри-
вець), ТОВ «Кіровоградграніт» (генеральний 
директор Юрій Кайдаш), ТОВ «Кіровоградхліб» 
(керівник Андрій Табалов), ПрАТ «Піраміс» (ди-
ректор Володимир Мельник), ТОВ «ВЕРЕСЕНЬ 
ПЛЮС» (керівник Віталій Денисенко), ТОВ «Ко-
ролівське ХПП» (директор Віктор Живанов). 

За сприяння голови наглядових рад ЗАТ 
«Гідросила Груп» та ЗАТ «Ельворті Груп» Павла 
Штутмана особовий склад військових частин 
нашої області отримав комплекти протикуму-
лятивного захисту, а виготовили це обладнання 
майстри зварювального цеху ПАТ «Червона зір-
ка». 

Активно долучилася до підтримки вітчиз-
няної армії і компанія ТОВ «Три Стар» – член 
Кіровоградської РТПП. Підприємство (засно-
вник Сергій Сухий) перерахувало кошти в 
благодійний фонд підтримки українських вій-
ськовослужбовців, а також порадувало їх со-
лодкими подарунками. Рекламна агенція «Ан-
тураж А» розробила та виготовила емблеми 
та прапори для 17 батальйону територіальної 
оборони.

І попередня партія допомоги, і та, яку Фонд 
зараз готує до відправлення, а це теплі комбіне-
зони та спальні мішки, організована завдяки під-
приємствам, що долучилися до роботи Фонду 
та надали фінансову допомогу в листопаді. Це –  
ТОВ «УкрАгроКом» (комерційний дирек-
тор – Павло Фесюк), ПСП «Підвисоцьке» (ке-
рівник – Федір Згривець), ТОВ «АГРОФIРМА 
П'ЯТИХАТСЬКА» (керівник – Олександр Пово-
рознюк), Ласка фірма ПГО АТВТ (керівник – Ана-
толій Левченко).

Цінуємо допомогу і великих підприємств, 
і невеликих колективів, тих, які часто і самі по-
требують допомоги. 
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Слів вдячності заслуговують Олексан-
дрівська ЗОШ, Олександрiвська органiзація 
ветеранiв, Олександрійський міськрайонний 
центр зайнятості, Петрівська центральна ра-
йонна лікарня, КП «Редакція районної газети Пе-
трівського району», Кіровоградський обласний 
госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни, Бобри-
нецька школа № 3, Петрівська районна лікарня 
ветеринарної медицини, Кіровоградський ака-
демічний театр ляльок, Кіровоградський акаде-
мічний обласний український музично-драма-
тичний театр ім. М. Л. Кропивницького та багато, 
багато інших. 

Серед благодійників є не лише підприємці, 
установи та організації, а й просто люди, меш-
канці Кіровоградщини, яким не байдужа доля 
країни та її захисників.

Ми щиро вдячні всім підприємцям Кіро-
воградщини, всім людям, небайдужим до долі 
наших захисників, за кошти, які вони надали і 
продовжують надавати Фонду. Запевняємо, що 
кожна копійка використовується за призначен-
ням і працює на допомогу військовослужбов-
цям, які боронять нашу країну в зоні АТО. 

Запрошуємо всіх, хто ще не долучився до 
цієї благородної місії, – підприємців, бізнесме-
нів, благодійників, звичайних громадян – нада-

ти посильну фінансову допомогу, перерахувати 
кошти на рахунок Фонду та підтримати наших 
хлопців.

Зараз саме той час, коли кожен з нас може 
зробити свій внесок у те, щоб зберегти Україну, 
щоб підтримати людей, які нині стоять на захисті 
нашої держави. 

З більш детальною інформацією про ді-
яльність Фонду ви можете ознайомитись у на-
шому звіті на офіційному сайті Кіровоградської 
регіональної торгово-промислової палати  
www.chamber.kr.ua/.
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Ініціатором заходу виступив Інститут стра-
тегічних досліджень «Нова Україна», який 
представляли директор Андрій Єрмолаєв та 
радники Оксана Маркєєва, Ірина Клименко, 
В’ячеслав Потапенко і Володимир Лупацій. 
Серед учасників були присутні представники 
органів державної влади, ділових кіл, депутат-
ського корпусу, експерти та науковці Кірово-
градщини.

Зважаючи на наявні тенденції кризи дер-
жавності та макроекономічної моделі, Інститут 
започаткував проект розробки стратегій п’яти 
пілотних регіонів, які, за задумом авторів, ма-
ють стати локомотивами економічного розви-
тку України.

Метою зазначеного круглого столу стало 
налагодження діалогу з експертними колами 
і громадськістю для вироблення спільного ба-
чення стратегії області та початок реалізації 
проекту в Кіровоградському регіоні.

Представники Інституту стисло презенту-
вали свої пропозиції до основних напрямків 
економічного зростання, де головними мають 
стати розвиток ядерної енергетики, агропро-
мислових кластерів та креативних індустрій.

В ході бурхливої дискусії було вказано на 
наявність детально розробленої та офіційно 

КРУГлий СТІл з питань стратегії 
розвитку кіровоградщини

затвердженої стратегії розвитку Кіровоград-
ської області до 2020 року та необхідності її ко-
регування в нових реаліях.

Головними месседжами виступів та про-
позицій стали пряма залежність економічної 
ситуації в області від політики держави у сфері 
формування бізнес-клімату, необхідність при-
йняття дієвих секторальних програм та розпо-
ділу фінансових повноважень між державним 
та регіональним рівнями.

За результатами засідання було запропо-
новано сформувати робочу групу за участю 
експертів області для здійснення практичних 
напрацювань.

8 жовтня 2014 року на базі Кіровоградської торгово-промислової па-
лати відбувся круглий стіл «Діалоги про майбутнє України: стратегія 
регіонального розвитку».

ХРОНікА ПОДій
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Семінар для кооперативних 
інСтрукторів

НадаННя автоНомНих 
префереНцій ЄС 
для УкраїНи

22 жовтня 2014 року на базі Кіровоград-
ської торгово-промислової палати відбувся на-
вчальний семінар-тренінг для кооперативних 
інструкторів. Організаторами заходу виступили 
Департамент агропромислового розвитку Кіро-
воградської ОДА, Національна асоціація сіль-
ськогосподарських дорадчих служб України, 
Кіровоградська обласна сільськогосподарська 
дорадча служба за підтримки Проекту USAID 
«Агроінвест».

В семінарі взяли участь представники ор-
ганів місцевого самоврядування та органів 
виконавчої влади, громадських організацій, 
наукових кіл, кооперативів, фермери, сільсько-
господарські дорадники.

Повідомляємо, що 29 жовтня 2014 року 
Рада ЄС прийняла постанову №1150/2014, 
що продовжує дію Постанови Комісії ЄС від 
16.04.2014 р. № 374/2014 щодо надання авто-
номних преференцій ЄС для України і набуває 
чинності з 2 листопада 2014 р.

Зазначена Постанова продовжує дію ав-
тономного преференційного торгівельного 
режиму товарів, що мають походження з Укра-
їни до 31 грудня 2015 року, при цьому україн-
ські експортери до кінця 2014 року матимуть 

У ході заходу були обговорені такі основні 
теми: «Зарубіжний та вітчизняний досвід роз-
витку сільськогосподарської обслуговуючої 
кооперацій (СОК)», «Правові засади діяльності 
СОК». «Фінансова підтримка СОК Проектом ЕС/
ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду», «Алгоритм створення кооперативу», 
«Особливості розробки та застосування Стату-
ту, Примірних правил внутрішньогосподарської 
діяльності СОК», «Фінансова діяльність коопе-
ративу».

На завершення семінару відбувався тренінг 
з підготовки планів створення зернового, моло-
чарського та садівничого кооперативів, їх пре-
зентація та обговорення.

можливість використати квоти, які не були 
використані протягом дії автономного пре-
ференційного торгівельного режиму ЄС для 
українських товарів (23.04.2014 - 31.10.2014)

Також Постанова не передбачає переда-
чу функцій видачі сертифікатів форми EUR.1 
митним органам Державної фіскальної служ-
би України, тому протягом дії Постанови (до 
31.12.2015 р.) сертифікати походження форми 
EUR.1 продовжують видавати торгово-про-
мислові палати України.

ХРОНікА ПОДій
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ПіДПИСАНО угОДу ПРО СПіВРОбіТНИЦТВО 
З ТПП м.ПАфОС (кіПР)

Співробітництво між Україною та Республікою Кіпр традиційно розвивається у дусі 
взаєморозуміння і довіри, що сприяє зближенню позицій наших країн з багатьох 
актуальних питань міжнародних відносин.

6 листопада президент КРТПП Ірина Са-
єнко у складі делегації ділових кіл України на 
чолі з президентом ТПП України Геннадієм 
Чижиковим взяла участь у зустрічі з керівни-
цтвом та активом ТПП м. Пафос, під час якої 
відбулося підписання Угод про співробітни-
цтво між ТПП м. Пафос та Дніпропетровською, 
Кіровоградською,Черкаською та Сумською 
ТПП.

В рамках угоди, підписаної між Кірово-
градською РТПП та ТПП м. Пафос, плануєть-
ся здійснювати обмін діловою інформацією з 
кіпрськими колегами, організовувати спільні 
ділові заходи за участю українських та кіпр-
ських компаній, а також всіляко сприяти ви-
ходу наших підприємств на ринки Кіпру.

Крім того, ТПП України відкрила на Кіпрі 
свій представницький офіс. Рішенням Прези-
дії ТПП України його керівником призначено 
відомого кіпрського бізнесмена, віце-пре-
зидента ТПП м. Пафос, Почесного консула 
України у м. Пафос Іоанніса Арістодему, яко-
му було вручено відповідний сертифікат. В 
урочистому відкритті установи взяли участь 
понад 250 гостей – дипломатів, політиків, біз-
несменів, представників культури і духовен-
ства, української діаспори.

До кінця поточного року очікується візит 
кіпрських підприємців до України, а на почат-
ку наступного планується спільно провести 
виставку товарів та послуг Республіки Кіпр у 
Києві.

ХРОНікА ПОДій
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Питання функціонування системи лобі-
ювання розглядалося на семінарі в рамках 
реалізації проекту «Створення мережі регіо-
нальних центрів знань та експертизи для під-
тримки реформ», який відбувся 22 листопада 
2014 року в Кіровоградській регіональній тор-
гово-промисловій палаті.

Організатором даного заходу виступила 
громадська організація «Інститут професій-
ного лобіювання та адвокасі». Під час про-
ведення заходу досвідчені експерти Денис 
Базілевич, Анжеліка Резнік та Віталій Жугай 
ознайомили учасників семінару з основними 
принципами лобіювання та адвокасі, а також 

В багатьох розвинених країнах відстоювання інтересів певних 
груп суспільства вже давно стало звичною практикою, як, 
наприклад, у Сполучених Штатах, де ще з 1946 року функціонує 
федеральний закон про регламентацію лобістської діяльності. 
Від функціонування системи лобістського впливу виграють не 
лише суспільні групи, котрі репрезентують власні інтереси, а й 
органи влади, зацікавлені в підтриманні постійної комунікації із 
суспільством.

лобІЮВАння
та адвокаСі

презентували Ресурсну платформу для участі 
регіонів України в проведенні реформ.

Загалом у заході взяли участь майже 40 
осіб, серед яких були представники влади, ді-
лових кіл, громадських організацій, а також 
засобів масової інформації.

Семінар отримав позитивні відгуки від 
учасників, які висловили свою готовність бра-
ти активну участь у подібних заходах і надалі, 
оскільки в ході таких заходів можна почерпну-
ти не лише ґрунтовні знання у тій чи іншій сфе-
рі, але й зав’язати контакти, що можуть стати у 
нагоді для подальшої співпраці.

ХРОНікА ПОДій
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Ринок Європейського Союзу високо конку-
рентний, і жодна з європейських компаній не 
збирається поступатися своїм місцем під сон-
цем. Його по суті треба завойовувати, брати 
штурмом або змором, прораховувати різнома-
нітні стратегії і тактики просування товарів.

Достатньо привабливою з точки зору по-
чатку «європрориву» є Польща. Країна в цілому 
демонструє стабільну динаміку росту і в рей-
тингу Всесвітнього банку за легкістю ведення 
бізнесу «Doing Business-2015» займає 32 пози-
цію з 189 країн світу.

Практичні поради щодо просування про-
дукції через Польщу були надані під час бізнес-
курсів «Доступ товарів українського виробни-
цтва до ринку ЄС. Вимоги і правові аспекти», 
які відбулися 8-11 листопада 2014 року у містах 
Гданськ та Стокгольм.

Організатором заходу виступив партнер 
Кіровоградської торгово-промислової палати  
– ТОВ «Канцелярія господарча Егіда». У бізнес-
курсах взяли участь представники компаній 
з різних регіонів України та Кіровоградської 
РТПП.

На сьогодні, мабуть, тільки лінивий не писав про привабливість ЄС 
як потенційного ринку збуту, 500 мільйонів споживачів з високою 
купівельною спроможністю, можливості для українських виробників 
продати товари за кращими цінами.
Однак, це лише верхівка айсберга. А що криється під водою?

ЯК УКРАЇНСЬКОМУ БІЗНЕСУ  
ПРОРУБАТИ ВІКНО В ЄВРОПУ?

Основна увага була приділена юридичним 
аспектам реєстрації бізнесу в Польщі: відкрит-
тю представництв, компаній та процедури по-
чатку торговельних операцій, легалізації пере-
бування українських працівників, ключовим 
моментам аналізу ринку, практиці просуван-
ня українських товарів різних груп, пошуку та 
перевірки партнерів, сертифікації продукції 
тощо.

Кожна тема супроводжувалась приклада-
ми «з життя», надавалися рекомендації по ви-
рішенню тих чи інших проблемних питань.

Приємним доповненням до навчальної 
частини стала насичена культурна програма 
з оглядовими екскурсіями по Стокгольму, від-
відуванням «візитівок» столиці Швеції – музею 
корабля Ваза, міської Ратуші, району «Старе 
місто».

За результатами курсів учасники отримали 
сертифікати і головне – здобули не тільки тео-
ретичні знання, а й розглянули приклади «не-
прикрашеної» реальності.

Бізнес-курси «Доступ товарів українського виробництва до ринку ЄС. Вимоги і правові аспекти» про-
водяться на регулярній основі. Якщо Ви зацікавились можливостями виходу на ринок ЄС через Польську 
Республіку, звертайтесь до відділу зовнішньоекономічних зв’язків, виставок та реклами Кіровоград-
ської РТПП за тел.: 0522 351856.

ХРОНікА ПОДій
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ХРОНікА ПОДій

оСобливоСті переміщення товарів 
українСького походження з тимчаСово 
окупованої території

Головне управління ДФС 
у Кіровоградській області по-
відомляє, що товари, які від-
повідають критеріям повністю 
вироблених, достатньо пере-
роблених чи ввезені на митну 
територію України та випущені 
для вільного обігу на тимчасово 
окупованій території України, 
вважаються товарами похо-
дження з України та вільно пе-
реміщуються на іншу територію 
України без застосування будь-
якого мита.

Це відбувається за умови 
подання сертифіката про похо-
дження товару з України. Такий 
сертифікат видається торгово-
промисловими палатами Украї-
ни на іншій території України.

Для підтвердження похо-
дження товарів, що виготовля-
ються у вільній економічній зоні 
«Крим», застосовуються серти-
фікати форми У-1.

У разі надання при митному 
оформленні зазначеного сер-
тифіката до товарів не застосо-

вується будь-яке мито (ввізне 
мито, сезонне мито, спеціальне 
мито, антидемпінгове мито, ком-
пенсаційне мито).

Відповідна норма перед-
бачена частиною 6.6 ст.6 Закону 
України від 12 серпня 2014 року 
№1636-VII «Про створення віль-
ної економічної зони Крим» та 
про особливості здійснення 
економічної діяльності на тим-
часово окупованій території 
України», який набрав чинності 
27.09.14.

А к т уА л ь н е  в  о п од Ат к у в А н н і

пільги в оподаткуванні благодійної 
допомоги для потреб ато

Головне управління ДФС у 
Кіровоградській області повідо-
мляє, що з 26 вересня 2014 року 
діє Закон України від 2 вересня 
2014 року № 1668-VII «Про внесен-
ня змін до Податкового кодексу 
України відносно деяких питань 
оподаткування благодійної допо-
моги». Дія цього Закону поширю-
ється на правовідносини, що вини-
кли ще з 21 листопада 2013 року.

Метою зазначеного норма-
тивного акта є вирішення про-
блемних питань в оподаткуванні 
податком на доходи фізичних осіб 
та податком на прибуток підпри-
ємств благодійної допомоги, що 

надається для потреб, які виникли 
у зв'язку з проведенням антитеро-
ристичної операції. Тому, Законом 
внесено зміни до статей 165 і 170 
Кодексу щодо звільнення (у період 
проведення антитерористичної 
операції та після її завершення – 
до 31 грудня року, наступного за 
роком, у якому завершено анти-
терористичну операцію) від опо-
даткування податком на доходи 
фізичних осіб благодійної допомо-
ги, що надається на користь таких 
учасників бойових дій.

Змінами встановлено, що 
суми коштів, отриманих благодій-
никами – фізичними особами (які 

внесені в Реєстр волонтерів АТО) 
на банківські рахунки для надання 
благодійної допомоги на користь 
АТО, не включатимуться в загаль-
ний місячний (річний) оподаткову-
ваний доход платника податку на 
доходи фізичних осіб.

Тимчасово (на період прове-
дення АТО) без обмежень включа-
тимуться й інші витрати звичайної 
діяльності платника податку на 
прибуток підприємств суми коштів 
або вартість спеціальних засобів 
індивідуального захисту (касок, 
бронежилетів, виготовлених від-
повідно до військових стандартів), 
технічних засобів спостереження, 
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лікарських засобів і медичних ви-
робів, засобів особистої гігієни, 
продуктів харчування, предметів 
речового забезпечення, а також 
інших товарів, виконаних робіт, 
зроблених послуг – за переліком, 
що визначається Кабміном, які до-
бровільно перераховані (переда-
ні) для потреб забезпечення про-
ведення АТО.

Згідно зі змінами, внесеними 
в статтю 165 Податкового кодексу, 
до розрахунку загального місяч-
ного (річного) оподатковуваного 
доходу не включається сума (вар-
тість) благодійної допомоги, ви-
плачена:
•	 учасникам бойових дій, які бе-

руть участь в АТО, забезпечен-
ні її проведення, знаходячись 
безпосередньо в районах її 
проведення;

•	 працівникам підприємств, 
установ, організацій, які при-
тягуються і беруть безпосеред-
ню участь в АТО або на користь 
членів сімей таких учасників 
бойових дій, які під час учас-
ті в АТО отримали поранен-
ня, контузії, інші ушкодження 
здоров'я, загинули, померли 
внаслідок поранення, контузії 
або каліцтва, визнані безвісно 
відсутніми;

•	 учасникам масових акцій ци-
вільного протесту в Україні, що 
отримали поранення, контузії, 
ушкодження здоров’я в період 
з 21 листопада 2013 року по 
28 лютого 2014 року, а також 
2 травня 2014 року в м. Одесі, 
або на користь членів їх сімей, 
якщо вони загинули в резуль-
таті отриманих в цей період 
поранень, контузій або інших 
ушкоджень здоров’я або ви-
знані безвісно відсутніми;

•	 фізичним особам, що мешка-
ють у населених пунктах, де 
проводиться АТО, або що ви-
мушено покинули місце про-

живання у зв’язку з її прове-
денням;

•	 фізичним особам, які мешкали 
в Криму і вимушено його по-
кинули у зв’язку з тимчасовою 
окупацією території України, 
визначеної Законом «Про за-
безпечення прав і свобод гро-
мадян і правовий режим на 
тимчасово окупованій терито-
рії України».

До членів сімей учасників бо-
йових дій або учасників масових 
акцій цивільного протесту в Укра-
їні відносяться дружина, чоловік, 
які не вступили в повторний шлюб, 
батьки, дід і баба (якщо батьки по-
мерли), неповнолітні діти, повно-
літні діти – інваліди.

До оподатковуваного доходу 
не включаються суми, отримані 
благодійниками, внесеними в Ре-
єстр, у фактично використаному 
розмірі допомоги і на відшкоду-
вання документально підтвердже-
них витрат таких благодійників, 
пов’язаних з наданням вказаної 
благодійної допомоги. Ці прави-
ла застосовуються до благодійної 
допомоги, отриманої благодійни-
ками – фізичними особами в звіт-
ному податковому році, передую-
чому року їх внесення в Реєстр.

Також до загального оподат-
ковуваного доходу не включаєть-
ся допомога у будь-якій сумі, якщо 
вона спрямована для закупівлі або 
у вигляді спецзасобів індивідуаль-
ного захисту, техзасобів спостере-
ження, ліків, засобів особистої гігі-
єни, продуктів харчування, речей 
або інших товарів (робіт, послуг) 
за переліком, який визначається 
Кабміном, або для оплати (компен-
сації) вартості ліків, донорських 
компонентів, платних послуг з лі-
кування тощо.

При цьому благодійна допо-
мога на відновлення втраченого 
майна та інші потреби за визна-
ченим Кабміном переліком не 

включається до оподатковуваного 
доходу в сумі, що сукупно впро-
довж звітного (податкового) року 
не перевищує 1000 мінімальних 
зарплат (у 2014 році така сума 
складатиме 1 млн. 218 тис. грн.). 
Сума перевищення над таким роз-
міром обкладається за ставками, 
встановленими пунктом 167.1 По-
даткового кодексу, і платник по-
датків зобов’язаний подати річну 
податкову декларацію з зазначен-
ням сум благодійної допомоги.

Інформація про волонтерів, 
що надають благодійну допомогу, 
має бути занесена до Реєстру во-
лонтерів АТО. У той же час, до дати 
введення Реєстру вимоги щодо 
внесення волонтерів до цього Ре-
єстру не застосовуються.

Реєстр формується і ведеться 
Державною фіскальною службою, 
оприлюднюється на офіційному 
сайті. Порядок його формування 
визначається Мінфіном.

Для включення до Реєстру 
волонтерів антитерористичної 
операції благодійник-фізична осо-
ба подає заяву, копію документа 
про реєстраційний номер облі-
кової картки платника податків 
або серію та номер паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої релі-
гійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного но-
мера облікової картки платника 
податків та повідомили про це 
відповідний контролюючий орган 
і мають відмітку у паспорті) та до-
відку з банку (довідки з банків) із 
зазначенням реквізитів рахунків, 
відкритих на ім’я такого волонте-
ра, що призначені для здійснення 
благодійної діяльності. Включення 
до Реєстру здійснюється на підста-
ві заяви протягом одного робочо-
го дня.

Витребування інших відомос-
тей і документів заборонене.

Також, починаючи з 14.04.2014, 
до моменту завершення АТО суми 
коштів і вартість матеріальних 
цінностей (за кабмінівським пе-
реліком), які підприємство до-
бровільно передає суб’єктам АТО, 
включаються до складу податко-
вих витрат благодійника.

ЗміНИ В ЗАкОНОДАВСТВі
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Соціальні зобов’язання роботодавців ре-
гулюються також Кодексом законів про працю 
України (далі – КЗпП), законами України «Про 
зайнятість населення» (далі – Закон про зайня-
тість), «Про основи соціальної захищеності інва-
лідів в Україні» та іншими нормативно-правови-
ми актами.

Частиною першою статті 14 Закону про за-
йнятість визначено категорії громадян, які ма-
ють додаткові гарантії у сприянні працевлашту-
ванню. Для працевлаштування цих громадян 
підприємствам з чисельністю штатних праців-
ників понад 20 осіб встановлюється квота у роз-
мірі 5% середньооблікової чисельності штатних 
працівників за попередній календарний рік. 
Роботодавці самостійно розраховують квоту з 
урахуванням чисельності громадян, які на умо-
вах повної зайнятості вже працюють на підпри-
ємствах і належать до таких, що неконкурен-
тоспроможні на ринку праці (крім інвалідів), та 
забезпечують їх працевлаштування самостійно. 
До категорій громадян, що мають додаткові 
гарантії у сприянні працевлаштуванню, на-
лежать:

1. Один із батьків (жінка або чоловік) або осо-
ба, яка їх замінює, і має на утриманні дітей 
(дитину) віком до 6 років (таке право може 
використати один із батьків дитини) або 
особа, яка виховує без одного з подружжя 
дитину віком до 14 років. Належність гро-
мадян до такої категорії підтверджуються 

копією свідоцтва про народження дитини. 
Квота діє до досягнення дитиною віку 6 або 
14 років (відповідно).

2. Один із батьків (особа, яка їх замінює), який 
виховує без одного з подружжя дитину-ін-
валіда (квота діє до досягнення дитиною-
інвалідом 18 років),  утримує без одного з 
подружжя інваліда з дитинства незалежно 
від віку та/або інваліда I групи незалежно 
від причини інвалідності (квота діє до до-
сягнення батьками пенсійного віку). Належ-
ність громадян до такої категорії підтвер-
джуються копією пенсійного посвідчення, 
що містить запис про інвалідність.

3. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківсько-
го піклування (квота діє до досягнення ними 
18-річного віку і підтверджується копією ви-

Згідно зі статтею 69 Господарського 
кодексу України підприємства з правом 
найму робочої сили мають забезпечувати 
визначену відповідно до закону кількість 
робочих місць для працевлаштування 
неповнолітніх, інвалідів, інших категорій 
громадян, які потребують соціального 
захисту. Відповідальність підприємств 
за невиконання даної вимоги 
встановлюється законом.

про Соціальні зобов’язання 

роботодавців

ЦЕНТР ЗАйНЯТОСТі
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тягу з електронної обліково-статистичної 
картки дитини встановленої форми).

4. Особи, звільнені після відбуття покарання 
або примусового лікування, які після звіль-
нення не перебували у трудових відносинах 
(квота діє до припинення трудових відно-
син з роботодавцем, який прийняв їх на ро-
боту, і підтверджується копією довідки про 
звільнення встановленого зразка).

5. Молодь (до 35 років), яка: 
•	 закінчила або припинила навчання у за-

гальноосвітніх, професійно-технічних і 
вищих навчальних закладах (протягом 6 
місяців після закінчення або припинен-
ня навчання) і яка вперше приймається 
на роботу (квота діє протягом 3 років з 
дня прийняття на роботу і підтверджу-
ється копією диплома або іншого доку-
мента про освіту);

•	 звільнилася із строкової військової або 
альтернативної (невійськової) служби 
(протягом 6 місяців після закінчення 
або припинення служби) і яка вперше 
приймається на роботу (квота діє про-
тягом 3 років з дня прийняття на роботу 
і підтверджується копією військового 
квитка).

6. Особи, яким до настання права на пенсію за 
віком, відповідно до статті 26 Закону Укра-
їни «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування», залишилося 10 і 

менше років (квота діє протягом вказано-
го періоду і підтверджується інформацією, 
внесеною до особової картки працівника 
про його дату народження).

7. Особи, яким виповнилося 15 років та які за 
згодою одного з батьків або особи, яка їх за-
мінює, можуть, як виняток, прийматися на 
роботу (квота діє протягом 3-х років з дня 
прийняття на роботу і підтверджується ко-
пією свідоцтва про народження дитини).
Обов’язковою умовою дотримання робото-

давцями квоти вважається працевлаштування 
таких громадян, про що роботодавці інформу-
ють щороку центри зайнятості відповідно до По-
рядку надання роботодавцями територіальним 
органам Державної служби зайнятості інфор-
мації про зайнятість та працевлаштування гро-
мадян, що мають додаткові гарантії у сприянні 
працевлаштуванню, затвердженого наказом 
Міністерства соціальної політики України від 
16.05.2013 № 271, зареєстрованим в Міністер-
стві юстиції України 31.05.2013 за № 841/23373. 
Роботодавці щороку, не пізніше 1 лютого (після 
звітного року), подають центрам зайнятості ін-
формацію про зайнятість і працевлаштування 
громадян, що мають додаткові гарантії у спри-
янні працевлаштуванню (за встановленою фор-
мою). В інформації зазначається: 

•	 середньооблікова чисельність штатних 
працівників за календарний рік, що 
передує звітному, та працівників, що 

ЦЕНТР ЗАйНЯТОСТі
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мають додаткові гарантії та працювали 
на умовах повної зайнятості у звітному 
році;

•	 розрахункова чисельність працівни-
ків, що мають додаткові гарантії, у роз-
мірі 5% середньооблікової чисельності 
штатних працівників за попередній ка-
лендарний рік;

•	 чисельність громадян, яких планується 
працевлаштувати в поточному році за 
рахунок квоти.

За сприянням у працевлаштуванні грома-
дян роботодавці можуть звертатися до центрів 
зайнятості. Інформація про попит на робочу 
силу (вакансії) подається за формою звітності  
№ 3-ПН відповідно до Порядку подання форми 
звітності № 3-ПН «Інформація про попит на ро-
бочу силу (вакансії)», затвердженого наказом 
Міністерства соціальної політики України від 
31.05.2013 № 316, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 17.06.2013 за № 988/23520. 

Згідно з частиною другою статті 53 Закону 
про зайнятість, у разі невиконання роботодав-
цем протягом року квоти для працевлаштуван-
ня громадян, зазначених у статті 14 цього Закону 
(крім інвалідів), з нього стягується штраф за кож-
ну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні 
таких осіб у межах відповідної квоти у 2-кратно-
му розмірі мінімальної заробітної плати.

До категорії громадян, що мають додаткові 
гарантії у сприянні працевлаштуванню, нале-
жать також інваліди. Відповідно до Закону Украї-
ни «Про основи соціальної захищеності інвалідів 
в Україні» роботодавці зобов’язані виділяти та 
створювати робочі місця для працевлаштування 
інвалідів, у тому числі спеціальні робочі місця, 
створювати для них умови праці з урахуванням 
індивідуальних програм реабілітації, надавати 

державній службі зайнятості інформацію, не-
обхідну для організації працевлаштування ін-
валідів, і звітувати Фонду соціального захисту 
інвалідів про зайнятість та працевлаштування 
інвалідів. 

Для підприємств, фізичних осіб, які викорис-
товують найману працю, установлюється норма-
тив робочих місць для працевлаштування інвалі-
дів у розмірі 4% середньооблікової чисельності 
штатних працівників облікового складу за рік, а 
якщо працює від 8 до 25 осіб, – у кількості 1-го 
робочого місця. Роботодавці самостійно розра-
ховують кількість робочих місць для працевла-
штування інвалідів відповідно до вказаного нор-
мативу і забезпечують їх працевлаштування.

При вирішенні питання працевлаштування 
інвалідів роботодавці мають право одержува-
ти від Державної служби зайнятості безоплатно 
консультації з цих питань та подавати до місце-
вих центрів зайнятості форми звітності № 3-ПН 
для добору інвалідів. Підбір підходящої роботи 
для інваліда, у тому числі шляхом розумного 
пристосування існуючого або створення нового 
робочого місця, здійснюється відповідно до його 
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професійних знань і навичок та з урахуванням 
висновку про умови і характер праці, викладе-
ного у довідці до акта огляду медико-соціальної 
експертної комісії, індивідуальної програми ре-
абілітації та побажань інваліда щодо умов праці.

Соціальні зобов’язання роботодавців, крім 
бронювання робочих місць, полягають також у 
додержанні законодавства про зайнятість на-
селення щодо недопущення дискримінації при 
прийомі на роботу.

Відповідно до статті 11 Закону про зайня-
тість держава гарантує особі право на захист 
від будь-яких проявів дискримінації у сфері за-
йнятості населення за ознаками, у тому числі, 
статі та віку. Не вважається дискримінацією здій-
снення заходів щодо додаткового сприяння у 
працевлаштуванні окремих категорій громадян. 
Забороняється в оголошеннях (рекламі) про ва-
кансії зазначати обмеження щодо віку кандида-
тів, пропонувати роботу лише жінкам або лише 
чоловікам (за винятком специфічної роботи, яка 
може виконуватися виключно особами певної 
статі), висувати вимоги, що надають перевагу од-
ній із статей, а також вимагати від осіб, які пра-

цевлаштовуються, надання відомостей про осо-
бисте життя.

Соціальні зобов’язання роботодавців по-
лягають також у додержанні законодавства про 
працю щодо особливостей застосування праці 
окремих категорій громадян. Так, статтею 188 
КЗпП передбачено, що не допускається прийнят-
тя на роботу осіб молодше 16-ти років. За згодою 
одного із батьків або особи, що його замінює, мо-
жуть, як виняток, прийматись на роботу особи, 
які досягли 15-ти років. У кожного роботодавця 
має вестися спеціальний облік працівників, які 
не досягли 18-ти років, із зазначенням дати їх на-
родження (стаття 189 КЗпП).

Статтею 190 КЗпП роботодавцям заборо-
нено застосовувати працю неповнолітніх на 
важких роботах і на роботах із шкідливими або 
небезпечними умовами праці, а також на під-
земних роботах. Наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 31.03.1994 № 46, зареєстро-
ваним в Міністерстві юстиції України 28.07.1994 
за № 176/385, затверджено Перелік важких робіт 
і робіт із шкідливими і небезпечними умовами 
праці, на яких забороняється застосування пра-
ці неповнолітніх.

Законом України «Про охорону дитинства» 
забороняється залучення дітей до найгірших 
форм дитячої праці, до яких належать, у тому 
числі, робота, яка за своїм характером чи умова-
ми, в яких вона виконується, може завдати шко-
ди фізичному або психічному здоров’ю дитини.

Статтею 174 КЗпП заборонено застосуван-
ня праці жінок на важких роботах і на роботах із 
шкідливими або небезпечними умовами праці, а 
також на підземних роботах, крім деяких підзем-
них робіт (нефізичних робіт або робіт по сані-
тарному та побутовому обслуговуванню). Нака-
зом Міністерства охорони здоров’я України від 
29.12.1993 № 256, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 30.03.1994 за № 51/260, затвер-
джено Перелік важких робіт та робіт із шкідли-
вими і небезпечними умовами праці, на яких за-
бороняється застосування праці жінок.

Консультації з питань працевлаштування 
громадян квотних категорій надаються облас-
ним та місцевими центрами зайнятості. Відпо-
відна інформація розміщена на Інтернет-сторін-
ці КРТПП у рубриці «Законодавство» (підрубрика 
«Соціальні зобов’язання роботодавців»).
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ЕкСПОРТЕРАм

У листопаді Державна служба статистики України опублікувала статистику 
зовнішньої торгівлі держави за січень-вересень 2014 року.

Як завжди, новин дві: гарна і погана. Гарна 
полягає у виході на позитивне сальдо порів-
няно з аналогічним періодом минулого року. 
Кількісно.

Погана новина полягає у тому, що якісно ці 
показники були отримані за рахунок падіння, 
а не підвищення товарообороту: експорту – на 
7,7%, імпорту – на 25,4%.

Зменшення експорту спостерігається у 
більшості товарних груп, особливо у галузі ма-
шинобудування, металургії, хімічної та частко-
во харчової промисловості. Більш, ніж на 40% 
знизилися поставки вагонів залізничних/трам-
вайних, мінеральних добрив, коксу із кам’яного 
вугілля та сирів.

За 9 місяців наростили обсяги продажів 
лише зернотрейдери та виробники жирів та олії.

В цілому на позитивне сальдо вплинули такі 
товарні групи: чорні метали, жири та олії тва-
ринного або рослинного походження, продукти 
неорганічної хімії, деревина і вироби з дереви-
ни, насіння і плоди олійних рослин, залишки і 
відходи харчової промисловості та залізничні 
локомотиви.

Незважаючи на введення квот з нульовою 
ставкою в рамках автономних торгових пре-
ференцій з Європейським Союзом, експорт до 
країн ЄС збільшився лише на 5% від загального 
обсягу. У цьому регіоні основними партнерами 

є Польща, Італія, Німеччина та Угорщина. В ін-
ших регіонах – Російська Федерація, Туреччина, 
Єгипет, Китай, Індія.

Ситуація у зовнішній торгівлі Кіровоград-
ської області в цілому відображає загальноукра-
їнські тенденції: позитивне сальдо, зменшення 
імпорту (на 10,1%), основні експортні товарні 
групи – жири та олії, залишки харчової промис-
ловості, зернові культури, механічні машини.

При цьому спостерігається переорієнтація 
торгівельної активності на країни Азії, зокрема 
Індію (14,6% від загального обсягу експорту), 
Китай (11,9%), Іран (7,1%), Єгипет (6,6%). Суттє-
ві поставки здійснювались також до Російської 
Федерації (10,6%) та Білорусі (8,5%).

Надії на значну інтенсифікацію торгівлі регі-
ону з ЄС поки не справджуються. Навпаки, обсяг 
експорту скоротився на 2,5% до 21,5%.

Отже, ситуація в цілому залишається склад-
ною. За 9 місяців основою експорту країни стала 
сировина або продукти з низьким ступенем об-
робки. Виробники високотехнологічних товарів 
після втрати РФ як ринку збуту не змогли пере-
орієнтуватися на інші країни.

Не останню роль в цьому відіграла напру-
жена соціально-політична ситуація та воєнні 
дії на сході країни. Через це багато потенційних 
партнерів перейшли в режим «очікування» ста-
білізації ситуації.
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Національний банк України продовжив об-
меження на валютному ринку ще на три місяці, 
які будуть діяти до 3 березня 2015 року.  

Зазначимо, що на період дії цієї постанови:
•	 операційний день банку триває до 

18:00. Операції банку, які здійснюють-
ся після закінчення операційного дня, 
відображаються банком на наступний 
день;

•	 буде збережена вимога щодо 
обов’язкового продажу 75% надхо-
джень в іноземній валюті;

•	 зменшення строків розрахунків за опе-
раціями з експорту/імпорту товарів до 
90 календарних днів. 

•	 продовжено дію обмежень по окремих 
готівкових операціях фізичних осіб, зо-
крема:

•	 купівлі готівкової іноземної валюти; 
•	 видачі готівкових коштів із використан-

ням платіжних карток;
•	 переказування іноземної валюти в 

Україну та за її межі;
•	 отримання коштів з поточного або де-

позитного рахунку та т. д.

НБУ ПРОДОВЖИВ ДІЮ 
ВАЛЮТНИХ ОБМЕЖЕНЬ

Враховуючи важливість благодійної діяль-
ності в умовах проведення антитерористичної 
операції на території України, Національний 
банк України прийняв рішення про звільнення 
від обов’язкового продажу надходжень в іно-
земній валюті на користь набувачів, отриманих 
ними як благодійна допомога.

Постановою №799, яка набула чинності 
10.12.2014р., Нацбанк змінив деякі валютні об-
меження та відтепер банкам заборонено пере-
раховувати валюту за кордон за індивідуальни-
ми ліцензіями НБУ, крім трьох випадків:

1. при розміщенні валютних цінностей на 
рахунках за межами України, за умови, що вони 
видані юридичним особам Національним бан-
ком України;

2. переказ іноземної валюти резидентом-
гарантом (поручителем) в межах забезпечених 
гарантією (поручительством) зобов’язань за 
кредитом, отриманим від міжнародної фінансо-
вої організації або іноземного експортно-кре-
дитного агентства;

3. оплата вступних або членських внесків, 
які сплачуються одноразово або періодично. 

У цих випадках банки можуть купувати для 
своїх клієнтів або собі валюту з подальшим пе-
рерахуванням її за кордон.

Враховуючи поточний стан вітчизняної економіки та важливість збереження позитивних 
тенденцій на валютному ринку, Національний банк України прийняв рішення продовжити 
на три місяці дію низки адміністративних інструментів регулювання валютного ринку і з 
цією метою 1 грудня 2014 року затвердив постанову №758 «Про врегулювання ситуації 
на грошово-кредитному та валютному ринках України», яка набирає чинності з 3 грудня 
поточного року.

ЕкСПОРТЕРАм
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«Дорого коштує не інформація, а її відсутність». Тому якщо Ви вирішили експортувати 
в Європейський Союз, однак досі губитесь серед різноманітних правил та процедур – 
для Вас безкоштовна електронна бібліотека матеріалів на сайті Кіровоградської РТПП 
www.chamber.kr.ua (розділ Експорт/Імпорт).

У разі виникнення додаткових питань звертайтесь до відділу 
зовнішньоекономічних зв’язків, 

виставок та реклами КРТПП за тел.:  +38 (0522) 35-18-56

Зазначена інформація є ексклюзивним напрацюванням в рамках програми двостороннього 
співробітництва МЗС Великої Британії, Посольства Великобританії в Україні та Дніпропетровської 
ТПП, яка передбачає проведення низки безкоштовних освітніх заходів з вивчення практичних ас-
пектів торгівельно-економічного співробітництва з країнами Європейського Союзу у період з ве-
ресня 2014 року по березень 2015 року.

ОснОвна тематика захОдів та матеріалів:

Перспективні ринки ЄС. Імпорт товарів в 
ЄС: коди TARIC, мита, тарифні квоти, анти-
демпінгові заходи, правила походження 
товарів. Маркетингові інструменти. Митни-
ця і безпека: економічні оператори, товари 
подвійного призначення, питання стійкої 
міжнародної торгівлі.

Правила ринку ЄС щодо вільного пере-
міщення товарів: промислові товари, 
охоплені положенням Нового підходу 
(СЕ-маркування) в області технічної гармо-
нізації. Нюанси експорти в ЄС с/г продукції 
(тваринного і рослинного походження), 
продуктів харчування, хімічних товарів, 
продукції машинобудування, готового одя-
гу та домашнього текстилю, інші питання 
захисту споживачів, відповідальність недо-
бросовісних постачальників. Добровільні 

схеми екологічного менеджменту та еко-
маркування: EMAS, Eco-label.

Вимоги до імпортованої європейськими 
торговельними мережами продукції (у т.ч. 
власний імпорт), можливості співпраці з 
українськими постачальниками.

Система оподаткування ЄС.

Питання захисту інтелектуальної власності 
та дотримання законодавства ЄС у цій сфе-
рі.

Відкриття компанії в ЄС, можливості і пози-
тивні аспекти ведення бізнесу через власну 
компанію, зареєстровану в ЄС.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ЕкСПОРТЕРАм
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Чергова перемога 
Кіровоградського 
видавництва  
«Імекс-ЛТД»
V Київська міжнародна книжкова виставка «Книжкові контракти», засновником і 

організатором якої є Державний комітет телебачення і радіомовлення України, при-

несла чергову перемогу члену Кіровоградської РТПП видавництву «Імекс». На грудне-

вому форумі, в якому брало участь близько 80 видавництв, «Імекс-ЛТД» було визнано 

переможцем у Всеукраїнському конкурсі «Краща книга України» в номінації «З глибин 

знань» за книгу Григорія Клочека «Шевченкове слово: спроби наближення».

За словами директора видавництва Тама-
ри Самиляк, це не перша перемога підпри-
ємства в конкурсах на кращу книгу України. 
До цього були дипломи переможців у 2009, 
2010, 2013 роках. Зазначимо, що вибороти 
перемогу і бути на рівні з відомими київськи-
ми, львівськими, харківськими видавничими 
центрами, здобути ім’я і провідну позицію се-
ред метрів книжкового цеху для кіровоград-
ського видавництва дорогого варте.

Але наші земляки до столичного Україн-
ського дому привезли не лише знакові ви-
дання кількох відомих книжкових серій, кра-
єзнавчу літературу, яскраві твори для дітей, а 
й вперше презентували художні твори кіро-
воградських авторів.

В рамках цієї міжнародної виставки кіро-
воградці провели дві презентації книг, які не-
щодавно вийшли у видавництві. Це – збірка 
вибраних поезій Олексія Кононенка «І роз-

мАЛИй ТА СЕРЕДНій біЗНЕС
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краяну душу рятує душа…», яку видавцем 
подано на здобуття обласної літературної 
премії імені Євгена Маланюка та роман Оль-
ги Полевіної «Королева полыни».

Та 2014-й рік приніс видавництву ще 
одне професійне визнання. На ІХ Міжна-
родній книжковій виставці-ярмарку «Кни-
га – шлях співробітництва та прогресу», що 
проходила у вересні в місті Ашгабаті (Турк-
меністан), наше видавництво «Імекс-ЛТД» 
достойно представляло Україну і отримало 
Диплом переможця в номінації «Науково-

популярне видання» за книгу нашого зем-
ляка Олександра Чуднова «На память о род-
ном крае».

Подібні виставки – це не просто можливість 
продемонструвати свою продукцію, а й заклас-
ти ще одну цеглинку в бізнес, провести важливі 
зустрічі з письменниками, художниками та ви-
давцями. Адже видавнича справа, як ніяка інша, 
поєднує в собі економіку, виробництво, передо-
ві друкарські технології і, безумовно, творчість, 
натхнення талановитих людей, на яких так бага-
та Кіровоградщина.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Імекс-ЛТД»
вул. Декабристів, 29, м. Кіровоград, 25006

прийом замовлень – вул. Декабристів, 24/56,
виробництво – вул. Декабристів, 26, тел.: (0522) 321705, 227930.

E-mail: design@imex.kr.ua 

мАЛИй ТА СЕРЕДНій біЗНЕС
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мАЛИй ТА СЕРЕДНій біЗНЕС

ТОВ «Консалтинговий центр Айко-Сер-
віс» – одна з небагатьох компаній України, 
яка успішно працює на ринку гідравлічного і 
пневматичного обладнання вже більше 20 ро-
ків. Історія підприємства починається з 1992 
року, коли фахівці підприємства почали з нуля 
розвивати такий напрямок діяльності, як про-
даж силової гідравліки для гідросистем трак-
торів, дорожніх, комунальних і сільськогоспо-
дарських машин, верстатної гідравліки. За цей 
час компанія стала одним з провідних підпри-
ємств України по реалізації широкої номен-
клатури гідравліки для гідросистем тракто-
рів, дорожніх і сільськогосподарських машин. 
Налагоджені партнерські зв’язки дозволяють 
компанії займати на ринку України лідируючі 

Шестеренні насоси НШ знайшли широке застосування в мобільних машинах 
невеликої потужності при низькому і середньому тиску в гідросистемі. Насоси 
шестеренні НШ відрізняються простою і надійною конструкцією, малою масою 
і компактністю. Завдяки цим якостям вони отримали широке застосування в 
гідроприводі сільськогосподарських, будівельних, дорожніх, комунальних та ін-
ших машин при тиску робочої рідини до 21 МПа і частоті обертання 1800-2400 
об / хв. 

Гідророзподільники потоку рідини – важливі елементи гідросистеми, 
призначені для зміни потоку робочої рідини шляхом повного відкриття або 
повного закриття робочого прохідного перетину. За допомогою гідророзпо-
дільників здійснюється пуск, зміна напрямку руху і зупинка виконавчих меха-
нізмів машин. 

Сучасна діяльність людини неможлива без використання машин і 
механізмів у різних галузях діяльності. Це і дорожнє будівництво, 
меліорація, сільське хазяйство, гірничовидобувна промисловість і бага-
то, багато інших галузей. І в усіх цих машинах і механізмах використову-
ються гідравлічні приводи і компоненти. Це гідронасоси, гідромотори, 
гідроциліндри, гідророзподільники, гідроклапани і гідрозамки і т.д.

К О Н С А л Т И Н г О В И й  ц Е Н Т Р

Айко-Сервіс

В асортименті «КЦ АЙКО-Сервіс»:

позиції, поставляючи компоненти гідравліки 
на первинний і вторинний ринки. Серед парт-
нерів ТОВ «Консалтинговий центр «АЙКО-Сер-
віс» такі підприємства, як ДП ВО«ПМЗ», ПАТ 
«Борекс», Ясинуватський і Горлівський ма-
шинобудівні заводи, багато підприємств, що 
працюють з кінцевими споживачами запасних 
частин.

ТОВ «Консалтинговий центр АЙКО-Сервіс» 
пропонує гідравлічні вузли та компоненти в 
широкому асортименті, виробництва провід-
них заводів України, ближнього зарубіжжя. 
Кращу гідравлічну продукцію від провідних 
світових виробників! Сертифікати, гарантії, 
сервісне обслуговування-це все гарантує ком-
панія «Айко-Сервіс»!



29Зовнішсервіс  |  №4 (041)  2014

мАЛИй ТА СЕРЕДНій біЗНЕС

Аксіально-поршневі насоси і гідромотори для дорожньої, будівельної, 
підйомно-транспортної, меліоративної, лісогосподарської, комунальної та 
іншої спеціальної мобільної техніки. Вони мають більш високий повний ККД 
у порівнянні з ККД шестеренних насосів. Застосування аксіально-поршневих 
гідронасосів найбільш доцільно при середньому і високому тиску в гідросис-
темах мобільних машин і циклічному характері зміни зовнішнього наван-
таження. Додаткові пристрої забезпечують реверсування потоку і зміну 
подачі.

Гідроциліндри є об’ємними гідродвигунами, призначеними для перетворен-
ня енергії потоку робочої рідини в механічну енергію виконавчого механізму. 
Вихідною (рухомою) ланкою може бути як шток, так і корпус (гільза) гідроци-
ліндра. Гідроциліндри можуть бути односторонньої та двосторонньої дії.

Мотори гідравлічні планетарні (МГП) застосовуються в гідравлічних 
системах будівельних, дорожніх, комунальних та сільськогосподарських ма-
шин і перетворюють енергію потоку робочої рідини, що розвивається на-
сосом, в енергію обертання вихідного валу для приведення в дію виконавчого 
механізму машин і устаткування.

Рукава високого тиску застосовуються для приєднання рухомих елемен-
тів гідроприводів, для компенсації неточностей при складанні агрегатів, 
полегшення складання та отримання швидкорознімних сполук, а також для 
демпфірування короткочасних динамічних стрибків («піків») тиску.

Регулює гідрообладнання до автокранів, що застосовується в сучас-
ному кранобудуванні: гідрозамки 541.08.00 та У4610.36Б, клапани гальмівні 
У4610.33А та інші. 

«консалтинговий центр айко-Сервіс» є офіційним дистриб’ютором групи компаній 
«вінницький агрегатний завод» (Україна), дилером тов «хорда-Гідравліка» (Білорусь)  
та Стов «дозатор-плюс» (Білорусь), Стов «пСм Гідравліка рБ» (Білорусь ).

дізнавайтеся якість в обличчя! вибирайте краще!
наші реквізити: м.кіровоград, вул червоногвардійська, 20/37
тел. (0522) 24-26-14, 24-68-44,
(067) 521-05-12, (067) 520-07-50

Насоси-дозатори призначені для установки на об’ємний гідропривід рульо-
вого управління сільськогосподарських машин та інших самохідних колісних 
машин, що мають швидкості руху не більше 50км / год. Насос-дозатор здій-
снює нормовану подачу робочої рідини до гідроциліндрів повороту пропо-
рційно куту повороту вала насоса-дозатора. 
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Надійне обладнання, прогрессивна техно-
логія і підготовлений персонал. Виробничо-тех-
нічний центр «Імпексмаш» (м.Кіровоград) за-
ймається комплексом цих питань. Випічка – це 
один з найбільш актуальних та універсальних 
бізнесів. Влітку і взимку, в місті і в селі, незалеж-
но від курсу валют. А наша ціль – допомогти роз-
почати такий бізнес з нуля або розширити вже 
існуючий. Цікаво, що в хлібопекарстві немає об-
межень для розвитку, адже асортимент виробів 
практично невичерпний. 

Складна економічна ситуація 
в країні диктує необхідність 
виробництва недорогих 
хлібних та кондитерських 
виробів. Що для цього 
потрібно? 
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Центр «Імпексмаш» існує більше 15 років, за 
цей час ми встановили обладнання та опрацьо-
вали технології більш ніж на 400 підприємствах 
України. Ми пишаємось, що серед наших парт-
нерів – ПАТ «Київхліб», «Кондитерська фабрика 
«Рошен», Львівський «Хлібпром», Херсонський, 
Сумський, Дніпропетровський, Луцький, Чер-
новицький, Миколaївський та інщі хлібозаво-
ди, мережі супермаркетів «Копілка», «Амстор», 
«Фуршет», «Сільпо» та ще багато малих і вели-
ких підприємств. В останні роки все частіше до 
нас звертаються фермерські господарства, що 
мають свою землю і зерно. Ми допомагаємо їм 
розпочати випічку хліба з власної сировини. 

5 років тому ми розпочали випуск влас-
ного обладнання, конкуруючого за ціною та 
якістю з європейськими аналогами. При цен-
трі «Імпексмаш» існує постійна виставка-склад 
обладнання і експериментальний цех, де що-
місяця проводяться мастер-класи з роботи об-

ладнання та випічки нових виробів. Професійні 
технологи та інженери проводять консультації. 
Щодо обладнання ми співпрацюємо з країнами 
Європи та США, по технологіях та інгредієнтах 
– з Австрією, Турцією, странами Азії. Отже ма-
ємо можливість пропонувати обладнання від 
недорогого до елітного, з повним технічним 
та технологічним супроводом. Найбільший ін-
терес для початківців – це придбання готового 
«бізнесу під ключ». Щоб відкрити хлібопекар-
ню або кондитерський цех, вам не потрібно в 
цьому розбиратись, ви вкладаєте гроші, ми ро-
бимо все інше. 

У виробництві обладнання ми орієнтує-

мось на найкращі європейські аналоги. Але 
експлуатація в Україні має свої особливос-
ті (скачки напруги, якість води, дорожнеча 
єнергоресурсів), отже наши конструктори 
розробляють адаптоване обладнання. Як при-
клад – хлібопекарські печі, що працюють на 
дерев’яних пелетах. Це топливо в 2 рази де-
шевше за газ, тож і собівартість продукції ви-
ходить конкурентною. Детальніше про хлібо-
пекарський бізнес, про нас та про обладнання 
– на сайті www.impex.kr.ua.

мАЛИй ТА СЕРЕДНій біЗНЕС
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Засновником та директором підприємства 
є Кокош Олександр Григорович, а заступником 
директора – Радченко Валентин Васильович. Ке-
рівництво підприємства користується повагою 
та авторитетом як на своєму підприємству, так і у 
бізнес-партнерів, з якими співпрацює.

За весь період роботи підприємства було 
збудовано, реконструйовано та відновлено ве-
лику кількість об’єктів. Серед них – будівництво 
20 квартир 40 квартирного житлового будинку 
по вул. Академіка Корольова, 9А у м. Кіровогра-
ді, будівництво торгово-побутового комплексу 
з облаштуванням паркування автомобілів по 
вул. Жовтневої революції (біля будинку №64) в 
м. Кіровограді, реконструкція школи в с. Сверд-
лове, капітальні ремонти численних «Обласних 
центрів зайнятості», капітальний ремонт примі-
щень «Спеціалізованої дитячо-юнацької школи 
олімпійського резерву «Надія» та багато іншого.

ПП «Камелот-3000» – це компанія, у якій 
знання та досвід у будівничій сфері успішно по-
єднуються з сучасними методами управління 
проектами. Використовуючи досвід виконання 
повного циклу будівельних та монтажних робіт, 
компанія виступає в якості Генпідрядника, так 
само як і здійснює свою діяльність у рамках окре-
мих спеціалізованих замовлень. 

Широкий комплекс послуг включає в себе 
капітальне будівництво та реконструювання, 

фасадні роботи (у тому числі утеплення та об-
лицювання), виготовлення металоконструкцій, 
покрівельні роботи, виготовлення та монтаж 
систем опалення, кондиціювання та вентиляції, 
влаштування електричних мереж, виготовлен-
ня та монтаж водопроводу. 

Ми здійснюємо ретельне операційне пла-
нування усіх будівельних робіт за проектом 
ще на стадії проектування. Наші спеціалісти 
постійно працюють над оптимізацією кон-
структивних, технологічних та кошторисних 
характеристик проекту. Вибір підрядників та 
постачальників здійснюється на основі профе-
сійно проведених тендерів. 

Проведення будівельних робіт якісно та в 
строк при їх оптимальній вартості – це форму-
ла успіху нашої команди. Колектив ПП «Каме-
лот-3000» – найвища цінність компанії: його 
складають професіонали, які мають досвід ро-
боти на кращих будівничих майданчиках кра-
їни.

ПП «Камелот-3000» зарекомендувало себе 
як надійна, стабільна фірма. Високий рівень 
професійності та організованості усього ко-
лективу та робітничого складу сприяють ви-
конанню робіт з високою якістю в терміни, пе-
редбачені контрактами та угодами, а позитивні 
оцінки замовників дозволяють займати гідне 
місце на будівельному ринку України.

Приватне підприємство «камелот-3000» розпочало свою 
діяльність у 2004 році і в цьому році відсвяткувало свій  
перший ювілей – 10-річчя з дня заснування. 
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Історія нашого підприємства – це історія по-
стійного розвитку і вдосконалення. Стабільна ре-
путація, впевненість у високій якості виконаних 
робіт, комплексний підхід до оснащення, інди-
відуальні рішення для кожного клієнта, впрова-
дження сучасних технологій дозволяє постійно 
утримувати свій сектор по виготовленню торгі-
вельного обладнання.

Кіровоградське підприємство глухих – це 
багатопрофільне підприємство, що займає свою 
нішу на ринку професійного торгівельного об-
ладнання та шкільних меблів. Спеціалізується на 
комплексному оснащенні об’єктів торгівлі та ко-
мунальних закладів торгівельним обладнанням. 

основні напрямки діяльності підприємства:
•	 оснащення необхідним професійним об-

ладнанням торгових центрів, магазинів 
будь-яких форматів, аптек, лікувально-
профілактичних установ, ресторанів, ба-
рів, кафе, їдалень, торгових площ та під-
приємств харчової промисловості;

•	 роздрібний та оптовий продаж про-
фесійного торгівельного обладнання, 
шкільних меблів та меблів для комуналь-
них закладів;

•	 персональна розробка обладнання за 
бажанням клієнта.

Сьогодні Увп УтоГ – це:
•	 одне з провідних підприємств на ринку 

професійного торгівельного обладнання;
•	 унікальне обладнання точкового зварю-

вання;
•	 великий асортимент торгівельного об-

ладнання;
•	 сучасне обладнання обробки листового 

матеріалу та покриття.

Серед наших клієнтів: Procter & Gamble, Pepsi, 
Colgate, Bella, LG, Molped, Nestle, Prime, Roshen, 
Salton, Soudal, Tchibo, Кондитерська компанія 
ABK, Біосфера, мережа супермаркетів АТБ, Біола, 
Велика Ложка, Сoca Cola, Bonaqua, Gallina Blanca, 
Гефест, Королівський смак, Корона, Ленор, Лу-
кас, Маккофе, Олейна, Садочок, Сонола, Торчин, 
Хадо, Хортиця, Руна, Чумак, та багато інших.

Підприємство весь час розвивається, актуа-
лізуючи асортимент, розширюючи пакет сервіс-
них послуг, гнучко й оперативно реагуючи на змі-
ни ринку. Відмінні умови співпраці дозволяють 
підтримувати довготривалі стабільні відносини з 
партнерами і клієнтами.

Клієнтоорієнтований підхід, доброзичливість, 
досвід і професіоналізм – відмінні риси роботи на-
шої компанії. Тисячі клієнтів, які працювали з нами, 
залишились задоволені. Приєднуйтесь і Ви!

кіровоградське учбово-виробниче підприємство
 Українського товариства глухих

25005, м. кіровоград, вул..в.Пермська, 12
тел.: (0522) 24-33-57, 24-88-59

utog.kh@ukr.net
utog.uaprom.net

Кіровоградське учбово-виробниче підприємство Україн-
ського товариства глухих засновано в 1935 році як соці-
альне підприємство для трудової реабілітації інвалідів по 
слуху. За якостю виготовлення та багатьом іншим параме-
трам продукція відповідає усім сучасним стандартам та 
вимогам.

мАЛИй ТА СЕРЕДНій біЗНЕС
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Від кваліфікованої консультації до доставки 
замовленого товару проходить мінімум часу. 
«Якість, зручність, швидкість» – ось один із голо-
вних лозунгів нашого підприємства. Найголо-
внішим питанням для успіху вважається уважне 
ставлення до клієнта. Ми з радістю працюємо як 
із дрібним споживачем, так і з крупними юри-
дичними клієнтами.

Для зручності покупців наші торгові точ-
ки працюють без вихідних. Кожен клієнт може 
зробити замовлення потрібного товару за те-
лефоном. Ми проконсультуємо, зорієнтуємо за 
цінами та швидко доставимо ваше замовлення 
своїм транспортом. Мережа будівельних мага-
зинів «Будмайдан» та фірма «Спліт» чекають на 
вас. Завітайте до наших магазинів і ви зможете 
придбати: 

спецодяг: куртки, плащі, комбінезони.
костюми: зварювальника робочі, камуфляжні.

Шиємо на замовлення формений одяг 
та товари для мисливців та рибалок

засоби захисту: рукавиці, респіратори, окуляри, 
засоби захисту органів дихання.
спецвзуття: черевики, чоботи, напівчоботи, бер-
ці, гумові чоботи.
інструмент: вимірювальний, столярний, будівель-
ний, слюсарний, електро-металообробний.
метизи: болти, гайки, шайби, гвинти, саморізи, 
цвяхи, дюбелі.
круги: відрізні, шліфувальні, полірувальні.
Троси, канати, шпагати, дроти в асортименті.

У 1998 році було створено ВКФ «Спліт». Це досить відоме в Кіровоградській 
області підприємство, яке посідає провідні позиції на ринку будівельних 
матеріалів, інструментів, кабельно-провідникової продукції та ін. Фірма має 
мережу роздрібно-гуртових об’єктів типу «склад-магазин» під торгівельним 
брендом «будмайдан»

ВКФ «Спліт» ВКФ «Спліт» 

мАЛИй ТА СЕРЕДНій біЗНЕС
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електрика: автовимикачі, електродроти, кабелі, 
лічильники, світильники, лампи, електрофурні-
тура, комутаційне обладнання.
зварювальні прилади: електроди, різаки, рукава 
кисневі, ацетиленові, карбід, газогенератори, 
манометри.
сантехніка: унітази, ванни, труби ПП, ПВХ, PR,  
п\етил., Фітинги, крани, засувки, вентилі, радіа-
тори, душові кабіни, гідробокси, меблі для ван-
них кімнат.
госптовари: плівка п\етил., драбини, бочки, тачки, 
мішки, замки, щітки, мітли, віники, посуд.
Миючі засоби, вогнегасники, петлі, протипо-
жежне обладнення в асортименті.
метал: кутник, труби, арматура, сітка рабиця, 
оцинкований лист.

садово-городній інвентар: лопати, граблі, мітли, 
рукави, відра, плівки тепличні, системи для по-
ливу.
Будівельні матеріали: вагонка, сухі будівельні су-
міші, ДВП, ДСП, плити OSB, QSB фанера, полі-
карбонат, гіпсокартон, кахлі, лінолеум, фарби, 
лаки, емалі, оліфа, пінопласт, клеї, двері, вапно, 
цемент, шифер 8 хвильовий та плоский, бітум, 
утеплювачі, розчинники, піна монтажна, рубе-
роїд, крейда, гіпс, герметики, ґрунтовки, сітка 
кладочка, профілі гіпсокартонних систем, підві-
сна стеля.
товари для відпочинку і туризму: мангали, шампури, 
казани, таганки, треноги.

Мережа будівельних магазинів Будмайдан
вул. В.Терешкової, 1 (р-н  Ковалівського мосту)
тел.: (0522) 32-03-53
вул. Преображенська, 88 Б (р-н обл. дитлікарні)
тел.: (0522) 24-13-04
вул. Садова, 9 (р-н Клінцівського мосту)
тел.: (0522) 32-20-29
пр. Університетський, 19 (101-й мікрорайон)
тел.: (0522) 36-58-33

Магазин Світ
пл. Дружби народів, 1
тел.: (0522) 22-07-34

СПЛІТ
вул.: Олександрійська, 85
тел.: (0522) 24-28-12 

Ательє Мода
вул.: Куроп’ятникова, 15
тел.: (0522) 22-98-88

Твоя Кімната
вул. Попова (біля маг. «Копілка»)
тел.: (0522) 36-00-07

мАЛИй ТА СЕРЕДНій біЗНЕС
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ЗНАйОмТЕСь

Компанія «СП Розумний дім» сприймає цей знак як 
символ безкінечного розвитку і зростання – добробуту, 
досвіду, рівня загальнолюдських цінностей. А ще поєднує 
його з енергією в цілому та енергозбереженням зокрема.

До речі, саме 8 років тому будівельно-монтажна 
компанія «СП Розумний дім», нині добре відома на тере-
нах рідного міста, області, практично по всій території 
України і навіть за її межами, однією з перших не про-
сто заговорила про енергозбереження, а запропонувала 
власний підхід у вирішенні цього питання. Термін, який 
роками залишався лише модним і майже крилатим ви-
словом на шпальтах популярних видань та в промовах 
ораторів, набув реального змісту в галузі облаштування 
опалювальних систем. Простота, а зрештою й геніаль-
ність проекту полягала в тому, що його творці, замислю-
ючись над майбуттям своєї країни, тепер уже в далекому 
2006-му намагалися підготувати суспільну думку до того, 
що і власну незалежність, і власне благополуччя треба 
творити тільки власними руками, виходячи з економіч-
них переваг і умов рідної держави, не сподіваючись на 
чиюсь підтримку. 

На той час в Україні, яку спеціалісти відносили до 
числа країн з розвинутою атомною енергетикою, на елек-
тричне опалення використовувалося не більше 1% елек-
троенергії. Термін «автономне опалення» у свідомості спо-
живачів асоціювався тільки з газовими системами обігріву, 
і часто траплялися ситуації на кшталт анекдотичних:

- Лікарю, у мене народився хлопчик?
- Ні.
- А хто?
Сила звички й хибна, але нав’язувана десятиліттями 

інформація про виключні «плюси» газового опалення тра-
диційно перекреслювала будь-які вагання стосовно пи-
тань власної безпеки, комфорту, здоров’я. Що вже говори-
ти про тлумачення з приводу енергетичної незалежності 
країни та вичерпності невідновлюваних джерел енергії, до 
когорти яких належить і газ. 

 «СП Розумний дім» уперто пропагував переваги роз-
витку в Україні саме електроенергетики та модернізації 
електричних мереж. На думку фахівців компанії, пріори-
тетність вирішення даного питання давала можливість 
споживачам позбутися виключної газової залежності за 
рахунок отримання якісної електроенергії та тепла з вико-
ристанням електричних опалювальних систем.

При цьому потенційні споживачі мали можливість 
побачити і зрозуміти переваги не просто електричного 
опалення, а енергозберігаючого електроопалення проме-
нистого типу. Найдоступнішим і найекономічнішим його 
зразком стали інфрачервоні панельні обігрівачі. 

Впровадження безрідинного обладнання, надійного 
й зручного у монтажі та експлуатації, на фоні використання 
громіздких систем з котлами, трубопроводами, щорічни-
ми регламентними роботами стало дійсно новаторською 
справою. 

які асоціації викликає у вас цифра вісім?
У нумерології її пов’язують з перевтіленням, набуттям нового стану, статусу.

Настінний дизайн-обігрівач (диптих) "Україна"
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Ідея комфортного й економного «електричного» 
тепла ламала усталені стереотипи, самі підходи до обла-
штування опалювальних систем, та вимагала обігрівачів, 
здатних відповідати цим простим, зрозумілим, але до-
сить високим критеріям. Пошук омріяних якісних зразків 
виявився вдалим. Універсальні, доступні, економічні, на-
дійні й стильні опалювальні панелі з п’ятирічною гаранті-
єю від компанії «УДЕН-Україна» з часом стали своєрідною 
візитівкою і «Розумного дому». Чудовий тандем виявився 
справжньою знахідкою і для виробників продукції торго-
вої марки UDEN-S, і для будівельно-монтажної організації.

Сьогодні ці дві компанії багатьма сприймаються як 
єдине ціле. Монтажний підрозділ «Розумного дому» з ве-
личезним задоволенням облаштовує приміщення своїх 
споживачів електричними опалювальними системами з 
використанням так званих теплих панелей. Проектна гру-
па виконує проектно-кошторисну документацію не тільки 
для об’єктів власного монтажного підрозділу, а й для інших 
компаній, які залюбки співпрацюють з вітчизняним ви-
робником. А сам виробник, розуміючи величезну відпові-
дальність і довіру з боку споживачів та партнерів, постійно 
працює над удосконаленням своєї продукції, розширен-
ням її асортименту, створенням дизайнерських панелей, 

здатних задовольнити найвишуканіші смаки й забаганки 
клієнтів і виконавців.

Виклики сьогодення додали ще один аспект відпо-
відальності – баланс попиту й пропозиції на опалювальну 
техніку UDEN-S. Висока якість, визнана вітчизняним серти-
фікатом, сертифікатами СЄ і Митного союзу, рекомендації 
клієнтів, що вже не перший рік користуються обігрівача-
ми та пропонують їх встановлювати друзям, знайомим, 
родичам, попит на зручне енергозберігаюче обладнання 
спричинили справжній бум на теплі панелі та вплинули 
на потужності самого виробництва. Навіть не дивлячись 
на складну воєнну ситуацію на Сході країни, зруйновані 
економічні зв’язки з АР Крим, підвищення ціни на елек-

троенергію, обсяг замовлень на обігрівачі UDEN-S продо-
вжує зростати, що додає гордості й одночасно ще більше 
зобов’язує тримати високу планку. 

Рік 2014-й, всупереч складностям суспільно-еко-
номічної обстановки в країні в цілому, збільшив потік 
звернень від мешканців квартир і приватних будинків, 
бюджетних установ, бізнесу, а отже і кількість виконаних 
монтажних робіт. Тільки у червні-серпні почалося част-
кове фінансування бюджетних об’єктів, а про серйозність 
своїх намірів уже заявили деякі дитячі садочки, школи, ам-
булаторії, будинки культури Кіровоградської (с. Казавчин, 
с. Криничувате, с. Іскрівка), Житомирської (с. Жолобне, с. 
Іванківці, с. Великі Низгірці), Харківської (с.Колодязне) об-
ластей. Уже третю чергу монтажних робіт готове замовити 
Уманське управління праці та соціального захисту насе-
лення, готуються нові проекти в с. Рогозів Бориспільського 
району Київщини. 

Зручність у використанні опалювальних систем та ці-
кавий дизайн обладнання все частіше приваблюють влас-
ників закладів відпочинку, ресторанів, кав’ярень. Зокрема, 
гарні партнерські стосунки склалися у «СП Розумний дім» 
з комплексом відпочинку «Підкова». Теплі панелі, встанов-
лені представниками електромонтажного підрозділу, да-

рують відвідувачам комфорт і затишок. А сам заклад уже 
втретє гостинно надає свій банкетний зал для святкування 
Дня народження компанії та проведення новорічних ве-
чорниць. 

Сподіваємося, що й восьму річницю цей дружний 
творчий колектив відзначить, як завжди, красиво й підне-
сено, з величезною упевненістю у тому, що рік новий при-
несе в Україну омріяний мир, злагоду й благополуччя. 

Життя продовжується, і воно варте того, щоб бути 
щасливим і радісним, сповненим добрих справ і величез-
ної любові до тих, хто попри будь-які негаразди і навіть 
трагедії знаходиться поруч і залишається Людиною. 

мАЛИй ТА СЕРЕДНій біЗНЕС
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У нашому повсякденному житті ми постійно зустрічаємося з рекламою – вона оточує нас 
усюди. У багатьох компаній виникає проблема вибору рекламного агентства, тому з вели-
ким задоволенням презентуємо Вам рекламне агентство повного циклу «РІК-Медіа».

Ми створили рекламне агентство «РІК-
Медіа» у серпні 2013 року, але свою діяльність 
розпочали ще з рекламного відділу тижневика 
«Народна газета» (випуск першого номера – 
травень 2001 р. (назва «Фаворит»)). Потім у трав-
ні 2007 року створили рекламне агентство «РіК», 
яке сьогодні успішно працює на ринку з послуг 
оренди рекламних площин. Це все стало осно-
вою для початку активної діяльності нашого ре-
кламного відділу, а тепер – рекламних агентств 
«РіК» та «РІК-Медіа». За час роботи нам вдалося 
завоювати довіру наших партнерів.

Ми намагаємося давати детальну та вичерп-
ну інформацію з усіх питань, включаючи технічні 
подробиці виготовлення і розміщення того чи 
іншого рекламного продукту: від інформації на 
рекламних носіях до концепту комплексної ре-
кламної кампанії.

оСновні напрями нашої діяльноСті: 

1.	 Друк поліграфічної продукції.

2.	 Широкоформатний друк.

3.	 Надання дизайнерських послуг.

4.	 Виготовлення зовнішньої та внутріш-
ньої реклами.

5.	 Виготовлення сувенірної продукції.

6.	 Виготовлення печаток та штампів.

7.	 Розміщення реклами на/в громадсько-
му транспорті.

8.	 Розміщення реклами на будь-яких фор-
матах (білборди, сітілайти, брандмауе-
ри, тролейбусні розтяжки та ін.).

9.	 Розміщення реклами на сайті week.kr.ua.

Рекламне агентство

«РІК-Медіа»: 
від візитівки 
до білборду

мАЛИй ТА СЕРЕДНій біЗНЕС
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Заходьте до нас, знайомтеся з нами  
особисто – будемо раді!

Також наше агентство активно підтримує 
роботу Кіровоградського обласного благо-
дійного фонду «Майбутнє за молоддю», який 
сприяє реалізації проектів найбільш активної 
та обдарованої молоді як найперспективнішого 
ресурсу українського суспільства.

З упевненістю хочемо сказати, що Вам буде 
комфортно спілкуватися і працювати з фахівця-
ми РА «РІК-Медіа».

ми знаходимося за адресою: 

Україна, м. Кіровоград,  
вул. Преображенська, 2,  
третій поверх, офіс 303.
http://rikmedia.com.ua/

+38 (0522) 27-22-33
+38 (099) 929-83-82
ra@rikmedia.com.ua

мАЛИй ТА СЕРЕДНій біЗНЕС
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Авіакомпанія є офіційним перевізником 
ООН з 1994 року. Співпраця з ООН є важливим 
напрямком в роботі МААК «УРГА», яке полягає в 
перевезенні пасажирів та вантажів у місіях ООН. 
З 1995 року МААК «УРГА» стала членом Торгово-
промислової палати України, з 1996 року – асо-
ційованим членом IATA, з 2001 року – членом 

Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» – це українська 
авіаційна компанія, яка активно розвивається, заснована в серпні 
1993 року і завоювала визнання на міжнародному ринку авіаційних 
послуг, яка сьогодні продовжує постійний пошук нових форм і методів 
роботи по обслуговуванню пасажирів і замовників.

Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця

3N411 КИЇВ (Ж) / 07:50 ЛЬВІВ / 09:20

3N412 ЛЬВІВ / 18:45 КИЇВ (Ж) / 20:15

Європейської асоціації регіональних авіакомпа-
ній (ERA).

18 червня 2014 року МААК «УРГА» відкрила 
повітряне сполучення між Києвом і Львовом. На 
лінії експлуатуються комфортабельні шведські 
літаки Saab-340. Рейси за маршрутом Київ (Жуля-
ни) – Львів – Київ виконуються 5 разів на тиждень:
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Слід зазначити, що авіакомпанія приділяє 
особливу увагу авіаційній безпеці польотів: що-
року проводить модернізацію літаків, їх переоб-
ладнання, ремонт і технічне обслуговування. Всі 
літаки оснащені новітніми системами бортового 
аеронавігаційного обладнання.

Крім того, відмінною рисою літаків МААК 
«УРГА» є підвищений рівень шумоізоляції паса-
жирського салону і нові зручні шкіряні крісла.

Льотний персонал МААК «УРГА» має висо-
кий рівень кваліфікації, який відповідає всім на-
ціональним і міжнародним стандартам цивіль-
ної авіації, і неоціненний багаторічний досвід 
роботи в країнах Європи з розвиненою авіацій-

ною інфраструктурою і високою інтенсивністю 
польотів, а також у регіонах зі складними кліма-
тичними та географічними умовами. Приємний 
сервіс на борту літаків авіакомпанії забезпечу-
ють досвідчені та висококваліфіковані бортпро-
відники.

На базі авіакомпанії МААК «УРГА» в 
2009 році був створений Навчально-льотний 
центр «УРГА», який підготував десятки першо-
класних льотних фахівців, що працюють у про-
відних авіакомпаніях України і всього світу. Наші 
фахівці поряд з технікою пілотування, літаково-
діння, практичною роботою в повітрі і на землі, 
навчають використанню новітніх систем, вста-
новлених на наших літаках.

МААК «УРГА» займається також орга-
нізацією індивідуальних рейсів. У компанії 
можна замовити як пасажирський, так і ван-
тажний літак, що повністю відповідає вимо-
гам клієнта не тільки за рівнем комфорту та 
місткості салону, але і за запланованим на 
переліт бюджетом.

Також організовуються індивідуальні 
та групові (до 3 чоловік) оглядові польоти 
на ПС Cessna-172R, у т.ч. над м. Кіровоград. 
До авіаперевезення приймаються діти від 5 
(п’яти) років, діти до 12 років – тільки в су-
проводі дорослих.

Отримати більш детальну інформацію про авіакомпанію та її 
послуги можна на сайті: www.urga.com.ua, а також за тел:  
+380 (522) 35-35-11, +380 (522) 35-35-02, +38 067 521 05 01

Польоти над м. Кіровоград 
здійснюються:

• понеділок-четвер з 09:00 до 15:30
• п’ятницю з 09:00 до 13:30
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більше 20 років стабільності на фінасовому 
ринку України продемонстрував Приватбанк. 
Про пріоритети роботи та напрямки розвитку 
цієї фінансової установи розповість Ростислав 
Масло, директор Кіровоградського регіонального 
управління Приватбанку.

Сьогодні ПриватБанк має намір сконцентру-
вати зусилля на розвитку високотехнологічних 
сучасних послуг на українському ринку, питан-
нях підтримки та супроводу українського бізнесу 
на ринках Європейського союзу.  

Враховуючи економічні та політичні зміни в 
українському суспільстві, все більше підприємців 
задумуються на питанням про переорієнтацію 
або ведення бізнесу з компаніями країн Євро-
пейського союзу. ПриватБанк завжди іде на крок 
попереду і вже сьогодні пропонує реальну допо-
могу кіровоградським бізнесменам, які виріши-
ли займатись зовнішньоекономічною діяльністю. 
Ми єдині, хто сьогодні пропонує українському 
бізнесу, який бачить своє основне завдання в 

зміцненні української економіки шляхом освоєн-
ня євпропейських ринків - юридичну підтримку, 
допомогу у митному оформленні товарів та бух-
галтерський супровід «online».  

в чому суть цієї підтримки? 
Підприємствам, які займаються зовнішньое-

кономічною діяльністю, Банк створив спеціаль-
ну службу консультування, яка працює в режимі 
24/7/365. Ми - єдиний банк в Україні, який надає 
безкоштовні консультації з питань експортно-
імпорних операцій цілодобово. За телефоном 
(092) 900-00-10 можна отримати професійну 
пораду та отримати відповіді на всі питання, які 

Банк для тих, 
хто любить україну

бАНкіВСькі ПОСЛугИ
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виникають у процесі зовнішньоекономічної ді-
яльності. Слід підкреслити, що за консультацією 
звертаються навіть досвідчені експортери та ім-
портери, а для «новачка» таке звернення - часто 
вирішальний фактор при веденні ЗЕД. Тільки за 
останні 3 місяці кіровоградські підприємства 
отримали більше 200 професійних консульта-

P.S. До речі, а чи маєте Ви патріотичну картку, 
яку ми пропонуємо всім, хто поділяє нашу лю-
бов до України?  

Звертайтесь у будь-яке із 60 відділень При-
ватБанку Кіровоградщини і миттєво та безко-
штовно отримайте чудову Картку «Слава Украї-
ні!».  Клієнти, у яких уже є картка «Універсальна» 
або «Універсальна Gold», можуть поміняти їх на 
картки з патріотичним дизайном зі збережен-
ням усіх умов і тарифів. Можна звертатись і осо-
бисто до мене. З великим задоволенням допо-
можу її отримати. Я завжди відкритий до діалогу 
та співпраці. 

Звертайтесь до мене:
за телефоном: (067) 566-87-72,   
Skype: dn260971mrv,
E-mail: rostislav.maslo@privatbank.ua

Патріотизм – це не мода, це 
невід’ємна частина свідомості 
здорового суспільства. І, на жаль, 
він зараз дається Україні високою 
ціною. Ми впевнені, що найближ-
чим часом українська продукція 
завоює довіру як українців, так і 
споживачів усього світу. А ми зі 
свого боку всіляко будемо цьому 
сприяти, пропонуючи клієнтам 
найсучасніші вітчизняні техноло-
гії та послуги.

“

„

цій. Наші фахівці допоможуть підібрати зручну 
схему міжнародних розрахунків та за декілька 
хвилин створити договір в конструкторі “ЗЕД - 
договорів” в Приват24 для бізнесу. Крім того, що 
надзвичайно актуально для бізнесу, нададуть 
професійні консультації з митного оформлення 
вантажів.

що унікального пропонує приватБанку  клі-
єнтам, які займаються зовнішньоекономіч-
ною діяльністю?

Ми пропонуємо валютообмінні опера-
ції без додаткових комісій та індивідуальний 
підхід до курсоутворення. Прийом платежів 
через Приват24 здійснюється цілодобово. 
Клієнтами відзначається надзвичайно висока 
швидкість валютообмінних операцій - про-
тягом години після конвертації гроші зара-
ховуються на розрахунковий рахунок. Лише 
ПриватБанк надає можливість дистанційної 
роботи без відвідування банку.  

Більше 20 років активної роботи на ва-
лютному ринку України і світових фінансових 
ринках та бездоганна репутація ПриватБан-
ку дозволяють гарантувати найбільш вигідні 
умови проведення валютних операцій.

Безкоштовні консультації з:
• ЗЕД
• питань оформлення  

митних вантажів
• юридичних питань

(092) 900 00 10

бАНкіВСькі ПОСЛугИ
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Передбачалося, що маркування повинно бути простим 
і доступним для нанесення на упаковку, нести необхідний 
мінімум інформації, іншими словами, давати змогу іденти-
фікувати товар. Водночас зазначене маркування має легко 
й безпомилково читатися за допомогою відносно простих, 
надійних і недорогих технічних засобів, доступних для при-
дбання підприємствами. Поєднання подібних засобів з об-
числювальною технікою, її необмеженими можливостями 
з накопичення, обробки і передачі інформації дозволило б 
вийти на якісно новий рівень автоматичної ідентифікації то-
варів.

Таким універсальним засобом маркування, який харак-
теризує споживчі властивості товару і несе інформацію про 
його виробника, стала невелика смужка на упаковці, що яв-
ляє собою чергування темних і світлих штрихів різної шири-
ни, під якими розміщені цифри, інколи цифри й букви – так 
званий «штриховий код».

наявність на товарі штрихової позначки свідчить про 
можливість отримати повну та достовірну інформацію про 
товар: його повну назву, тип, призначення, виробника, про 
відповідність характеристик товару національним вимогам 
та правилам, про термін та умови зберігання тощо. Можна 
стверджувати, що штриховий код є одною з найбільш універ-
сальних ознак товару. 

кіровоградська регіональна торгово-промислова 
палата, як надійний партнер підприємців Кіровоградщи-
ни в сфері міжрегіональних та міжнародних економічних 
зв’язків, ставить мету активно впроваджувати міжнародні 
бізнес-стандарти в економічне життя області. одним із важ-
ливих аспектів ділового співробітництва сьогодні є штрихове 
кодування товарів.

Сьогодні більшість споживчих товарів в світі марку-
ються штриховими кодами Європейської асоціації товарної 
нумерації (GS1). В Україні GS1 представляє Асоціація Товарної 
нумерації України, створена у вересні 1994 року, яка є не-

комерційною неурядовою організацією. Діяльність Асоціації 
Товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна» спрямована на 
впровадження в Україні всесвітньої багатогалузевої системи 
ідентифікації, штрихового кодування та електронних комуні-
кацій, що базуються на всесвітніх стандартах GS1.

Стандарти GS1 широко застосовуються у виробництві, 
постачанні, торгівлі, медицині та транспорті. Користувачами 
стандартів є понад 1 000 000 компаній у всьому світі.

Асоціація «ДжіЕс1 Україна» – це: інтегроване у світову 
спільноту об’єднання вітчизняних користувачів Системи GS1.

Понад 5500 учасників Системи GS1 різних форм госпо-
дарювання, що діють у багатьох галузях економіки України.

Понад 500 тисяч ідентифікаційних номерів GS1, присво-
єних користувачам Системи GS1 та їх об’єктам обліку.

Єдина організація, що уповноважена представляти GS1 
та поширювати стандарти GS1 на території України.

В Україні діє низка нормативів, які визначають това-
ри, що підлягають обов’язковому маркуванню. обов’язкову 
наявність штрихового коду на товарі зумовлюють потреби 
сучасних підприємств оптової та роздрібної торгівлі. Підпри-
ємство торгівлі просто не матиме змоги обліковувати товар 
без штрихового коду.

детальне знайомство зі штрих-кодом

Штриховий код являє собою чергування темних і світ-
лих смуг різної ширини. Інформацію несуть відносні ширини 
світлих і темних смуг і їх поєднання, при цьому ширина цих 
смуг суворо визначена. Темні смуги називають штрихами, а 
світлі – пробілами (проміжками).

Штрихові коди зчитуються спеціальними оптичними 
зчитувачами різних типів, включаючи лазерні, які, сприйма-
ючи штрихи, пропуски та їх поєднання, декодують штриховий 
код за допомогою мікропроцесорних пристроїв, здійснюють 
закладені в кодах методи контролю і видають на табло, в 

З розвитком виробництва і збільшенням товарообігу виникла проблема 
пошуку універсальних засобів маркування, які б дозволили визначати рух 
товарів на шляху від виробника до споживача. 
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ЕоМ або інші пристрої значення цих кодів в певному відо-
браженні (цифровому, алфавітно-цифровому та ін.)

В даний час штрихові коди широко використовуються 
не тільки при виробництві і в торгівлі товарами, але і в ба-
гатьох галузях промислового виробництва для ідентифікації 
заготовок, виробів, упаковок, позначення місць зберігання, 
у поштових відомствах,транспорті та ін.

Подивіться на цифри штрих-коду. Вони містять інфор-
мацію про товар і виробника. 

Зверніть увагу на перші три цифри штрих-коду, вони 
позначають країну-виробника товару. наприклад, Росії від-
повідає код 460, Україна – 482, болгарії – 380 і т.д. З більш 
повним списком відповідності цифр коду та країн-виробни-
ків можна ознайомитися нижче у таблиці префіксів GS1.

наступні чотири або п’ять цифр штрих-коду несуть 
в собі інформацію про підприємство-виробника. Але ці 
дані звичайному покупцеві розшифрувати досить складно, 
оскільки подібної інформації в Інтернеті практично немає. 
Цими відомостями зазвичай користуються фірми, що здій-
снюють оптові закупівлі.

наступні п’ять цифр штрих-коду дають характеристику 
товару: найменування, його споживчі властивості, розмір 
і масу, інгредієнти, колір. Цими даними так само, як і в по-
передньому випадку, частіше користуються великі фірми-
оптовики, ніж роздрібні покупці.

Зверніть увагу на останню цифру, яка стоїть в штрих-
коді. Це – контрольна цифра, яка використовується для пе-
ревірки точності зчитування штрих-коду сканером. За остан-
ньою цифрою можна визначити справжність товару.

Визначте, чи не є куплений вами товар підробленими, 
використовуючи штрих-код.

Складіть всі цифри, що стоять на парних місцях в коді, 
отриману суму помножте на 3. Складіть всі цифри, що стоять 

на непарних місцях в коді, без урахування останньої контр-
ольної цифри. Складіть отриману суму з твором, що вийшов 
при множенні на 3. Відкиньте у отриманого числа десятки. 
Відніміть від 10 отримане число. якщо воно співпадає з 
контрольною цифрою штрих-коду – товар справжній, у про-
тивному випадку перед вами підробка.

префікси GS1

Префікс GS1 – це номер з двох або трьох цифр, що ви-
значає формат та призначення даних, закодованих у штри-
ховому коді EAN-13. основне призначення префікса – за-
безпечити можливість децентралізованого присвоєння 
ідентифікаційних номерів GS1. З цією метою Всесвітній офіс 
організації GS1 надає окремий Префікс GS1 (або кілька таких 
префіксів) кожній національній організації GS1, які в подаль-
шому використовує надані префікси для адміністрування 
системи нумерації у своїх країнах. Зокрема, Асоціації «Джі-
Ес1 Україна» надано префікс GS1 «482». Деякі префікси GS1 
призначено для спеціальних за стосунків (наприклад, для 
«внутрішнього» штрихового кодування).

Префікс GS1 не можна розглядати як свідчення країни 
походження товару, адже деякі компанії, виробничі підроз-
діли яких розташовані в багатьох країнах, ідентифікують всю 
свою продукцію централізовано, зазвичай у країні, де зна-
ходиться штаб-квартира компанії. Тож у штриховому коді на 
такій продукції може бути присутній номер із префіксом GS1, 
наданим національній організації GS1 іншої країни.

Кіровоградська регіональна торгово-промислова пала-
та з метою підвищення інтеграції кіровоградських підприєм-
ців до світових ділових кіл пропонує послуги зі штрихового 
кодування товарів:

 підготовка документів стосовно членства в Асоціа-
ції Товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна»;

 підготовка та оформлення документів для отри-
мання штрихової позначки;

 консультації та рекомендації з питань впроваджен-
ня системи «ДжіЕс1 Україна» на основі державних 
стандартів, нормативних документів України;

 виготовлення та роздруківка етикеток з нанесен-
ням штрихового коду;

 забезпечення користувачів необхідною інфор-
мацією про учасників системи GS1 в Україні та їх 
товари.

Замовлення послуг та додаткова інформація:
Тел.: (0522) 22-07-31; 35-18-56

(050) 05-60-924 (Поліщук Світлана Володимирівна)
Е-mail: ean@chamber.kr.ua

ДО ВАшИХ ПОСЛуг
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Засвідчення форс-мажорних обставин – 
тепер у компетенції і регіональних ТПП

Законом України «Про тимчасові заходи на період 
проведення антитерористичної операції» від 2 вересня 
2014 року №1669-VII регіональні торгово-промислові 
палати уповноважено засвідчувати форс-мажорні об-
ставини (обставини непереборної сили) та видавати 
сертифікати про такі обставини протягом семи днів з 
дня звернення суб’єкта господарської діяльності.

Відповідні зміни внесено і у Закон України «Про 
торгово-промислові палати в Україні» та доповнено 
статтею 141, у другій частині якої надано розширений, 
законодавчо визначений, перелік форс-мажорних об-
ставин (обставин непереборної сили).

Президією ТПП України, затверджено Регламент 
засвідчення Торгово-промисловою палатою України та 
регіональними торгово-промисловими палатам форс-
мажорних обставин (обставин непереборної сили), 

яким впроваджено новий механізм з засвідчення форс-
мажорних обставин.

Відповідно до п. 6.2. вказаного Регламенту форс-
мажорні обставини (обставини непереборної сили) за-
свідчуються за заявою зацікавленої особи, по кожному 
окремому договору, контракту, угоді тощо, а також по 
податкових та інших зобов’язаннях, виконання яких 
стало неможливим через наявність зазначених обста-
вин. 

Пунктом 6.4. Регламенту визначений перелік доку-
ментів, які повинні бути надані заявником до відповід-
ної торгово-промислової палати.

Засвідчення форс-мажорних обставин відповідно 
до умов зовнішньоторгівельних угод здійснюється ви-
ключно Торгово-промисловою палатою України.

для отримання сертифікатів із засвідчення форс-мажорних обставин просимо звер-
татися до договірно-правового відділу кіровоградської ртПП за адресою: 25022, 
м. кіровоград, вул. Преображенська, 79а, кабінет 211, хмуренко Олег сергійович, 
тел. (0522) 35-18-56. електронна пошта: law@chamber.kr.ua

кіРОВОгРАДСькА РЕгіОНАЛьНА ТОРгОВО-ПРОмИСЛОВА ПАЛАТА

ТОВ "РА РІК-МЕДІА" 

Директор – Рацул Олександр Анатолійович 
25006, м. Кіровоград, вул. Гоголя, 44
тел/факс: (0522) 27-22-33, (099)-929-83-82
E-mail: ra@rikmedia.com.ua; rikmedia@mail.ru
rikmedia.com.ua
Рекламне агентство повного циклу

ТОВ "Консалтинг Престиж"  

Керівник – Татарчук Лариса Василівна  
01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 26, оф. 4
тел.: (044) 285-55-69; (067) 401-16-65
E-mail: genealogyua@ukr.net
Діяльність у сфері права
Діяльність із забезпечення трудовими ресурсами
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування

Всеукраїнська громадська організація "Менеджмент інтелектуальної власності"  

Голова Правління – Віденєєв Олександр Іполітович   
25014, м. Кіровоград, пр.Інженерів,8, оф.301
тел/факс: (0522) 34-82-76; (095) 319-66-88
E-mail: royalty@i.ua
royalty.org.ua
Організація колективного управління майновими правами суб'єктів інтелектуальної власності

НОВІ ЧЛЕНИ ПАЛАТИ

ДО ВАшИХ ПОСЛуг
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кРТПП ЗАПРОшуЄ ВЗЯТИ учАСТь

2015 Січень
4-6 «Seattle Remodeling Expo» міжнародна виставка Безпека й захист 

США, Вашингтон, Виставковий центр: Walter E. Washington Convention Center

7-10 «Tekno Tube Arabia»
міжнародна виставка Інструмент, Прилади й автоматика, Промисловість, Електроніка, 
Електротехніка
Об’єднані Арабські Емірати, Дубай
Виставковий центр: DICEC - Dubai International Convention and Exhibition Center

9-12 Autosport International   
найбільша торговельна виставка в світі автоспорту
Великобританія, Бірмінгем, Виставковий центр: NEC (National Exhibition Centre)

11-12 «Interaspa»
міжнародна виставка сільського хазяйства
Німеччина, Ганновер, Виставковий центр: Deutsche Messe

13-14 «Landscape Industry Show»
міжнародна виставка Нерухомість
США, Лос Енджелес, Виставковий центр: Los Angeles Convention Center

17-21 Sigep&AB Tech Expo 2015 (Vip buyer program)
Міжнародна виставка морозива, хлібобулочних і кондитерських виробів
Італія, Ріміні, Виставковий центр: Rimini Fiera

20-21 Примус: Архітектурне Скло
XII Міжнародна спеціалізована виставка виробників архітектурного і будівельного скла, 
обладнання для його виробництва та обробки, а також сировини, матеріалів та аксесуарів для 
скляної галузі
Україна, Київ, КиївЕкспоПлаза, Виставковий центр, вул. Салютна, 2-Б

20-22 Примус: Oкна. Двері. профілі
XVI Міжнародна спеціалізована виставка виробників скла, вікон і дверей
Україна, Київ, КиївЕкспоПлаза, Виставковий центр, вул. Салютна, 2-Б

20-23 «Leather and Shoes»
Міжнародна спеціалізована виставка взуття, шкіри та хутра
Україна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр, Броварський просп, 15

Лютий
4-6 «BEAUTY VISION»

ІІI виставка-форум професійної косметики та обладнання
Виставкова компанія S-TEAM
Україна, Київ, КиївЕкспоПлаза, Виставковий центр, вул. Салютна, 2-Б

2-6 «Spring Fair Birmingham»
це найбільша і найуспішніша у Великобританії подія роздрібної торговлі.
Торговельний ярмарок.
Великобританія, Бірмінгем, Виставковий центр: NEC (National Exhibition Centre)

3-4 «binea - Bildungsmesse Neckar-Alb»
міжнародна виставка - Освітні послуги
Німеччина, Ройтлинген, Виставковий центр: Friedrich-List-Halle

5-7 «RemaDays Warsaw Out&InDoorSystems»
Виставка внутрішньої і зовнішньої реклами,
Польща, Варшава, виставковий центр: EXPO XXI Warsaw International Expocentre

5-8 «МОДНИЙ САЛОН»
IV міжрегіональна універсальна виставка-ярмарок Тематика виставки: хутряні вироби, шкіряний 
одяг, взуття, шкіргалантерея, аксесуари та прикраси, трикотажні вироби, повсякденний одяг, 
білизна, корсетні вироби.
Україна, Вінниця, Виставковий центр: Експоцентр Вінницької ТПП

11-12 «Targi Edukacyjne»
I міжнародна виставка. Консалтингові послуги, медичне устаткування, освітні послуги, поліграфія, 
рекрутингові послуги і т.п.
Польща, Бельсько-Бяла
Виставковий центр: Hala Sportowa

за додатковою інформацією та з питань участі звертайтеся до відділу зовнішньоекономічних зв’язків, 
виставок та реклами 
за телефоном (0522) 35 18 56 
або електронною поштою expo@chamber.kr.ua
Контактна особа – стегній анна.
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КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ПОЛЬЩА

кОмЕРЦійНі ПРОПОЗИЦіЇ 

Компанія «GELDBACH POLSKA Sp. z o.o» – вироб-
ник і дистриб’ютор сталі шукає партнерів в Україні

Адреса: ul. 1-go Maja 29-37, 32-340 Wolbrom

Тел.: +48 32 762 46 05

Факс: +48 32 762 45 54

Компанія-виробник інноваційних систем монтажу 
облицювальних плит «SET-FIX Sp. z o.o.» шукає 
потенційних партнерів в Україні.

Адреса: ul.Piotrkowska 91, 90-423 Łódź

Тел.: +48 12 644 0401

Логістична компанія «LAUDE SMART 
INTERMODAL S.A.» пропонує широкий спектр 
послуг українським експортерам та імпортерам з 
інтермодальних перевезень вантажів.

Адреса: ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń

Тел.: +48 56 619 07 82

Компанія «Zakład Stolarski JAN GEBAUER» – ви-
робник вікон, дверей та дерев’яних жалюзі за-
цікавлений в потенційних контрагентах.

Адреса: ul. Św. Marcina 35, 46-050 Tarnów Op.

Тел.: +48 77 464 48 58

Факс: +48 77 464 48 57

Компанія «GEYER & HOSAJA» – виробник гумових 
виробів пропонує українському ринку матеріали 
для проектування шин, гумові суміші, плити з по-
криттям EPDM тощо.

Адреса: Partynia 12, 39-310 Radomyśl Wielki

Тел.: +48 14 68 06 718

Факс: +48 14 68 06 707

Виробник установок для опалення (з біома-
си), енергопостачання та отримання техніч-
ного тепла – компанія «Polytechnik Luft- und 
Feuerungstechnik GmbH» шукає партнерів в 
Україні.

Адреса: Hainfelderstraße 69, 2564 Weissenbach

Тел.: +43 2672 890-0

Факс: +43 2672 890-13  

Компанія «Josef Bertsch GmbH & Co. KG» пропо-
нує українському ринку комплексні установки та 
компоненти для виробництва струму та тепла.

Адреса: Herrengasse 23,6700 Bludenz

Тел.: +43 5552 61 35-0

Факс: +43 5552 66 35-9

Для продажу пропонується деревообробне під-
приємство по виробництву лущеного шпону та 
фанери, яке розташоване у Гомельській області. 
Виробнича потужність – 9 тис. м3 готової продукції 
в рік, площа земельної ділянки під виробництвом 
– 2,7 га (термін оренди – до 2032 року). Комплекс 
охоплює 10 споруд, побудованих у 2003-2005 
роках площею 5000 м2.

Тел.: +375 29 1375574

Компанія «GLOB-TRANS ItiS Tarnów» зацікавлена 
у налагодженні співробітництва з українськими 
виробниками ДСП.

Адреса: ul. Slowackiego 33–37, 33–100 Tarnów

Тел.: + 48 14 639-08-56

Факс: +48 14 656-91-11

Виробник поліпропіленової нитки «AGRO-POLI 
Sp. z o.o.» зацікавлений у співпраці з українськи-
ми контрагентами.

Адреса: ul. Brzozowa 4, 23-206 Stróża k/Kraśnika

Тел.: +48 81 884 55 57

Факс: +48 81 821 03 61

Компанія «RADEX Sp. z o.o.» – виробник дверей з 
масиву сосни, двірних коробок, горищних сходів 
шукає партнерів в Україні.

Адреса: ul. Komunalna 2, 14-200 Iława

Тел.: +48 668 344 818

БІЛОРУСЬ
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