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КИЇВСЬКА ТПП: ПІДСУМКИ РОКУ

ДІАЛОГ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ  
РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОЇ 
ТОРГОВОПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ

КРАЩИЙ ЕКСПОРТЕР РОКУ

СТОЛИЧНИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ

УГОДА ПРО ЗОНУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ: 
ЧИ ГОТОВІ ДО ЦЬОГО ВЛАДА ТА БІЗНЕС? 

ПРО ВІЗИТ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ 
ДО УЗБЕКИСТАНУ
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8 грудня
За підтримки посольства Королівства Нідерландів, дослідницького центру ITFC і 
CBI у Києві відбувся семінар «Зроблено в Україні – експортовано до ЄС».

9 грудня
В Київській торгово-промисловій палаті відбулася зустріч членів комітету ЗЕД з 
радником посла Республіки Казахстан в Україні Майрой Кадирбековой.

14 грудня
Київська ТПП практикує відвідування своїми провідними фахівцями членів Палати 
для конкретного вивчення на місці проблем, що  мають підприємства. На цей раз  
провідні фахівці Київської ТПП ознайомились зі станом справ в  виробництві та з 
зовнішньоекономічною діяльністю компанії «Омакс Інтернешнл».

22 грудня
В колонній залі Київської міської державної адміністрації відбулась урочиста цере-
монія нагородження переможців конкурсу «Кращий експортер року», на якій Ки-
ївським міським головою Віталієм Кличко та президентом Київської ТПП Миколою 
Засульським були вручені дипломи та знаки «Кращий експортер року». 

22 грудня
В Колонній залі Київської міськдержадміністрації відбулась урочиста церемонія на-
городження переможців конкурсу «Столичний стандарт якості».
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РОБОТА З ЧЛЕНАМИ ПАЛАТИ
В поточному році було проведено 
звітно-виборча конференцію Палати 
за 2010-2015 роки. Обрані нові склади 
Президії та Ради Палати, та інші орга-
ни керівництва палати.

         
Ділові контакти з підприємницькими  
структурами здійснювалися у відпо-
відності з програмою «Вірний вибір», 
а також за допомогою відвідань ке-
рівного складу Палати підприємств-
членів Палати. За рік було проведено 
6 виїзних засідань Президії на такі 
підприємства як: ПАТ ХК «Київмісь-
кбуд», ТОВ «Київгума», ВАТ «Мери-
діан», Жулянський завод «Візар», ДП 
«Гальванотехніка», ПАТ «Оболонь», 
ТОВ «Омакс Інтернешнл».
У 2015 році прийнято в члени КТПП 100 
підприємницьких структур. Членська 
база Київської торгово-промислової 
палати станом на грудень 2015 року на-

КИЇВСЬКА ТПП: 
ПІДСУМКИ РОКУ

2015-й рік видався досить нелегким для всіх нас, всієї нашої держави. Українські 

підприємці сьогодні працюють в не найкращих умовах, що пов’язано із політичною, 

економічною та соціальною ситуацією в країні. Київська торгово-промислова 

палата ніколи не стояла осторонь від подій, що відбуваються в державі. 

Але найголовнішим завданням для нашої організації було і залишається допомога 

вітчизняному бізнесу. 

 Вже першого січня 2016-го року, коли вступить в силу Угода про зону вільної торгівлі 

між ЄС та Україною, для багатьох вітчизняних компаній почнеться нове життя. 

Ми  розуміємо, що це є неабияким викликом для українського експортера. Але, як 

показує практика, наші компанії готові долати експортні бар’єри, підвищувати 

стандарти якості своєї продукції, модернізувати підприємства під стандарти ЄС. 

І Київська ТПП – саме та організація, яка може в цьому допомогти. І вже це робить. 

До Вашої уваги – підсумки роботи КТПП за 2015-й рік. 

раховує 1050 юридичних осіб (проти 
1120 членів у 2014 році з урахуванням 
виключених 128 підприємств).
Відділ ВЧППО також брав активну 
участь у проведенні засідань комітетів 
підприємців при Київській ТПП. Всьо-
го за рік проведено 4 засідання, в тому 

числі з питань регуляції та дерегуляції 
господарської діяльності з участю Голо-
ви Державної служби Ксенії Ляпіної.
З метою сприяння становленню віт-
чизняних підприємств, просуванню 
їхньої продукції на нові ринки, управ-
ління  брало активну участь  в органі-
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зації контактів між підприємствами 
та організаціями. Як приклад – роз-
міщення замовлення від фірми Glaub 
Werkzeugmaschinen GmbH члену пала-
ти ПО «Київприлад» на суму в десятки 
мільйонів євро.
За результатами опитування серед чле-
нів Палати та з урахуванням рішень 
комітетів підприємців при КТПП було 
сформовано експортні пропозиції, які 
направлено до МЗС для розміщення 
серед дипломатичних установ за ме-
жами України.
Близько 1600 комерційних пропози-
ції, що надходять з ТПП іноземних 
держав, закордонних та вітчизняних 
підприємств надіслано електронною 
розсилкою потенційно зацікавленим 
українським та іноземним фірмам. Ко-
мерційні пропозиції київських, укра-
їнських та закордонних підприємств 
розміщувались і на сайті Палати. До 
журналу «Ділова Панорама» надава-
лись статті, матеріали інформаційно-
аналітичного характеру. 
Відділом аналітики та ділової інфор-
мації проведено засідання Міжнарод-
ного Трейд-клубу, на переговорах були 
присутні 60 представників диплома-

тичних представництв в Києві та 200 
промисловців та підприємців міста.
Крім того, Київська торгово-промис-
лова палата бере активну участь в 
підготовці та реалізації міських про-
грам розвитку промисловості та під-
приємництва. У першу чергу це кон-
курс «Кращий експортер року», який 
розроблено Палатою та проводиться 
вперше в Києві з метою підтримки 
київських експортерів. Також Палата 
співпрацює з КМДА та громадськими 
об’єднаннями: підготовлені та підпи-

сані Меморандуми про співпрацю між 
КТПП та Радою директорів міста Ки-
єва і «Міжнародним інформаційним 
агентством  «Вектор Ньюз».
Протягом року колектив палати неод-
норазово надавав допомогу Збройним 
силам України, благодійним фондам, 
місцевим громадам, а також сприяв 
відродженню духовної та культурної 
спадщини нашого народу.
Одним із визначних заходів цього року 
стала організована Палатою зустріч з 
людиною, ім’я якої широко відомо у 
світі й має велике шанування в Україні 
– паном Богданом Гаврилишиним. На 
зустріч були запрошені народні депу-
тати, керівники підприємств та гро-
мадських організацій.
 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ
Міжнародна та зовнішньоекономічна 
діяльність, спрямована на розвиток 
економічного співробітництва членів 
Палати з закордонними діловими ко-
лами та просування продукції вітчиз-
няних товаровиробників на зовнішні 
ринки – один з основних напрямків 
діяльності Київської ТПП.
  На сьогодні встановлено тісні діло-
ві відносини з багатьма зарубіжними 
Торговими палатами та асоціаціями, 
а з 66-ма з них підписано Угоди про 
співробітництво. Це надає можливість 
проводити спільні міжнародні заходи 
за участю членів Палат та сприяти під-
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приємствам та організаціям Києва у 
налагодженні прямих ділових зв’язків 
з зарубіжними партнерами. 
Відбулись ділові зустрічі з послами та 
торговими радниками посольств Ав-
стрії, Південно-Африканської Республі-
ки, Угорщини, Узбекистану, Малайзії, 
Південною Кореї, Німеччини, Чехії під 
час яких обговорювались питання роз-
витку економічного співробітництва. 
З торговим радником Кореї відбулась 
зустріч з питань активізації участі 
українських фахівців у ділових фору-
мах та виставках у Кореї на пільгових 
умовах. З послом ПАР проведено два 
координаційних зустрічі з питань роз-
витку співробітництва та організації 
українського колективного стенду на 
виставці Africa’s Big Seven 2015. 
У січні та червні Київська ТПП взяла 
участь у Загальному засіданні Ганзейсь-
кого Парламенту та 10-тій Ганзейській 
конференції в Гамбурзі та Осло.

Візит української підприємницької 

делегації до Республіки Узбекистан

Ще у червні 2015 р. спільно з посоль-
ством РУ в Україні було проведено 
інформаційну зустріч – презентацію 
економічного потенціалу Узбеки-
стану, участь у якій взяли близько 
60 українських підприємців. Продо-
вженням цієї роботи була організація 

у жовтні візиту делегації українських 
підприємців. До її складу увійшли 8 
підприємств та 10 учасників візиту 
– керівників українських підприємств 
та компаній, які взяли участь у робо-
ті бізнес-форуму та ділових заходах у 
Торгово-промисловій палаті Республі-
ки Узбекистан. Загалом під час зустрі-
чі відбулось близько 50-ти продуктив-
них контактів. 
За результатами візиту було зробле-
но певні висновки. Для українських 
компаній вихід на ринок Узбекистану 
є доречним через відкриття представ-
ництв та створення СП з узбецькими 
партнерами, у тому числі розміщення 
виробництв у 3-х вільних економіч-

них зонах. Разом з цим,  це відкриває 
можливості спільного, с узбецькими 
партнерами, виходу на ринки Афгані-
стану, Таджикистану, Киргизстану та 
інших країн регіону. Враховуючи по-
треби Узбекистану, дуже перспектив-
ним є постачання металомісткої про-
дукції українських машинобудівних 
підприємств. 
Але існують і певні проблеми. На-
самперед – це проблеми з валютними 
розрахунками, конвертацією та по-
верненням валюти експортерам; 10%-
ва ставка ввізного мита на українські 
товари, сплата коштів по факту пере-
тину товарами кордону Узбекистану, 
наявність 90-денного обмежувального 

У КИЇВСЬКІЙ ТПП
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терміну повернення валютних коштів, 
відсутність прямого авіасполучення 
між Києвом та Ташкентом.  Робота з 
узбецькими компаніями потребує по-
передньої перевірки надійності, що 
може робити Київська ТПП, викори-
стовуючи свої можливості. Організа-
ція ділових зустрічей та переговорів 
для українських підприємців у круп-
них державних компаніях та холдин-
гах потребує завчасного узгодження 
через МЗС та посольство.
Під час візиту відбулось підписання 
угоди про співробітництво між Ки-
ївською ТПП та Ташкентським відді-
ленням ТПП РУ. За результатами візи-
ту сформовано пропозиції з розвитку 

підприємств, 11-ї міжнародної сільсь-
когосподарської виставки AGRITEK 
2016  та інші заходи, що сприятимуть 
налагодженню партнерських зв’язків 
та розширенню бізнесу.

Центр підтримки експорту

Україна розвивається в складних еко-
номічних умовах, які наочно демон-
струють необхідність переорієнтації 
українських підприємств на нові рин-
ки збуту продукції, необхідність ство-
рення системи підтримки експорту 
і сприятливих умов для вітчизняних 
виробників.
Враховуючи постійні звернення членів 
Київської ТПП та з метою просування 
продукції експортно-орієнтованих ма-
лих та середніх підприємств на зару-
біжні ринки,  при КТПП було створено 

Центр підтримки експорту. Основне 
завдання Центру – надання консуль-
таційної, інформаційно-аналітичної 
та організаційної підтримки суб’єктам 
зовнішньоекономічної діяльності.
ЦПЕ надає комплекс послуг з під-
тримки експорту, серед яких: послуги 
консалтингу з приведення української 
продукції у відповідність до вимог та 
стандартів ЄС; проведення маркетин-
гових досліджень ринку ЄС; надання 
послуг в області бізнес-навчання, орга-
нізації та проведення семінарів, пов’я-
заних із зовнішньоекономічною діяль-
ністю підприємств; пошук потенційних 
партнерів і просування комерційних 
пропозицій підприємств; організація 
участі в  національних експозиціях, 
спеціалізованих міжнародних вистав-
ках та бізнес місіях. На сьогоднішній 
день при ЦПЕ діє  консультаційна га-
ряча лінія з питань експорту в країни 
ЄС,  де можна отримати всю необхідну 
наступну інформацію.

Українські колективні стенди на за-

кордонних виставках 2015 р.

З метою сприяння розвитку експорт-
ного потенціалу України, створен-
ня умов для розвитку економічних 
зв’язків із закордонними партнерами 
Центром підтримки експорту Київсь-
кої ТПП у 2015 р. були організовані 
колективні національні експозиції 

співпраці, які передано до МЗС та Мі-
некономрозвитку України. За відгу-
ком МЗС наші пропозиції отримали 
підтримку та будуть враховуватись у 
подальшій роботі.
З метою підвищення ефективності та-
ких візитів Київська ТПП 2016-го року 
започатковує програму міжнародних 
візитів за галузевим принципом, під 
час яких важливим аспектом є органі-
зація прямих переговорів у галузевих 
міністерствах та установах, державних 
холдингах, та з підприємствами - спо-
живачами з одночасною участю у про-
фільних виставках. 
Вже на березень 2016 р. заплановано 
візит делегації підприємств агропро-
мислового комплексу до Республі-
ки Казахстан, м. Астана. Програмою 
візиту передбачається відвідування 
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на міжнародних виставках харчової 
промисловості Africa’s Big Seven 2015  
(ПАР, Йоганнесбург), Anuga 2015 
(Німеччина, Кельн), Gulfood manufa-
cturing 2015 (ОАЕ, Дубай), а також на 
виставці субконтрактигу у промисло-
вості Z/Intec 2015 (ФРН, Лейпциг). 
Згадані виставки  харчової промисло-
вості є одними із  найпопулярніших 
виставок галузі. Загалом участь у цих 
колективних національних експозиці-
ях взяли 45 українських  підприємств.
Виставка Z/Intec 2015 вже протягом 
багатьох років є одним з найвідомі-
ших заходів в Центральній Європі 
з субконтрактигу у промисловості.  
Українська експозиція, до складу якої 
увійшли 12 провідних промислових 
підприємств, отримала високу оцінку 
відвідувачів. Під час бізнес-форуму, 
який було організовано спільно з ТПП 
Лейпцига, відбулось більш 90 про-
дуктивних переговорів з промислови-
ми компаніями з 23-х країн Європи. 
Участь у цих заходах реально сприяла 
учасникам в отриманні замовлень та 
завантаженні промислових потуж-
ностей, а також розвитку співробіт-
ництва з європейськими, та зокрема 
німецькими, партнерами. 
Слід підкреслити, що колективні укра-
їнські експозиції привертають увагу 

фахівців і отримують  величезну кіль-
кість позитивних відгуків, продукція 
українських підприємств викликає ве-
ликий інтерес у відвідувачів виставки. 
Практика показала, що участь  підпри-
ємств у колективному  національному 
стенді є набагато ефективнішою, ніж 
окремий стенд підприємства.
  
ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Протягом  2015 року відділом експер-
тної оцінки та цінової інформації нада-
но близько  півтори тисячі експертних 

висновків, що майже у 2 рази більше 
ніж минулого року. Завдяки реклама-
ційним актам експертиз, вітчизняні під-
приємці – отримувачі вантажів, мали 
можливість уникнути збитків, пов’яза-
них з невиконанням умов контракту на 
суму 3 млн. 402 тис. грн., у тому числі: з 
якості – на 145 тис. грн., з кількості – на 
3 257 тис. грн. На пільгових умовах чле-
нам Палати  надано понад 400 послуг, 
при цьому економія коштів   для них 
склала  102 тис. грн.
В 2015-му році пільги при митному 
оформленні вантажів при наявності 
оформлених Київської ТПП сертифі-
катів для закордонних партнерів укра-
їнських фірм склали понад 6 млн. 210 
тис. євро.
   
НАВЧАННЯ
У 2015-му році здійснено ребрендінг 
Учбового центру у Центр бізнес-
освіти. Протягом року проводились 
такі семінари як: «Експорт в ЕС: пер-
спективи для українських компаній»;   
«Основні принципи європейської си-
стеми технічного регулювання»; «Ми-
стецтво комунікації, PR і маркетингу»;  
«Сучасні загрози в кібернетичному 
просторі та новітні системи захисту 
інформації компанії CISCO»; «Як ор-
ганізувати експорт товарів з України» 
«Новий тренд: Експорт до Китаю»; 
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«Політика недискримінації з перших 
рук; Як здійснити ввезення товарів з 
Китаю?»; «Ефективна ділова презен-
тація»; «Експортний консалтинг для 
підприємств»; «Стратегія та тактика 
виходу підприємств з кризи». Заходи 
проводились разом з «Українською то-
варно-сировинною біржею», «Форті-
ус Груп»,«Стандарт інновейшн груп», 
«Клубом експортерів України».
Крім того, співробітники Учбового 
центру брали активну участь в реалі-
зації проекту East Invest 1,2;  зустрічі з 
партнерами від Європалати; підготов-
ці до Стартової конференції у Ризі; у 
вивченні, аналізі та підборі партнерів 
для програми Твінінг.
У рамках виконання Концепції розвит-
ку Київської ТПП для підприємств-
членів Київської ТПП проведено 6 
заходів з менеджменту, маркетингу, 
фінансів. Усього у заходах, проведених 
Учбовим центром, взяло участь понад 
2 тисячі осіб – представників підпри-
ємств та організацій. 

ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
У 2015-му році юридичним відділом 
було запроваджено та реалізовано 
такі нові  види послуг як:
– «засвідчення форс-мажорних об-
ставин (обставин непереборної сили), 
якими унеможливлено виконання зо-
бов’язань за договорами, укладеними 
між резидентами (крім зобов’язань 
сільськогосподарських виробників, 
щодо вирощення сільськогосподарсь-
ких культур»; 
– «видача Сертифіката про форс-ма-
жорні обставини (обставини непере-
борної сили) для суб’єктів малого 
підприємництва (за умови надання 
відповідного підтвердження)»; 
– «засвідчення форс-мажорних об-
ставин (обставин непереборної сили), 
якими унеможливлено виконання 
зобов’язань, передбачених норматив-
но-правовими актами України (крім 
обов’язків платників податків та фі-
зичних осіб)»; 
– «засвідчення форс-мажорних об-
ставин (обставин непереборної сили), 

якими унеможливлено виконання зо-
бов’язань за зовнішньоекономічними 
контрактами (договорами)». 
Ще одним завданням відповідно до 
Концепції розвитку стала активізація 
роботи із залучення до сфери діяль-
ності КТПП підприємств малого і се-
реднього бізнесу та підвищення їхньої 
ролі в економічному й соціальному 
житті міста. Виконуючи дане завдан-
ня, юридичний відділ брав активну 
участь в організації створення і про-
ведення засідання Комітету сприяння 
малому та середньому бізнесу при Ки-
ївській ТПП..

лагодження продуктивних двосто-
ронніх відносин між українськими 
підприємцями та світовою бізнес 
спільнотою Київською ТПП було ви-
дано 2 номери журналу «BUSINESS 
PANORAMA». Підприємства надали 
інформацію про свою продукцію та 
послуги, які заслуговують на те, щоби 
бути представленими на міжнарод-
ному ринку. 
Було проведено переговори з Радою 
експортерів та інвесторів при МЗС 
України щодо більш ефективних за-
ходів з представленню київських під-
приємств на міжнародних ринках. Для 

Крім того, відділом постійно прово-
дилась робота з надання юридичної 
допомоги всім членам Палати та пі-
дрозділам КТПП з метою поліпшення 
якості та підвищення ефективності 
робіт і послуг, які надаються Палатою 
при виконанні статутних завдань, а 
також надавалися консультації з пи-
тань трудового, житлового, сімейного, 
цивільного законодавства.

РЕКЛАМНО-ВИДАВНИЧА 
ДІЯЛЬНІСТЬ
Рекламно-видавничий відділ КТПП 
у 2015 році основну свою увагу при-
ділив київським експортерам. Для 
виходу на міжнародні ринки та на-

проведення міжнародних заходів, тре-
нінгів та семінарів на високому орга-
нізаційному рівні відділом надавались 
послуги з конференц-сервісу. 
В журналі «Ділова Панорама» нові чле-
ни Київської ТПП мали нагоду пред-
ставити себе та познайомити зі своєю 
діяльністю київську бізнес спільноту. 
В 2015 році вийшло 3 номери журналу 
«Ділова Панорама». 
Для більш оперативного інформуван-
ня про діяльність КТПП та її членів 
запроваджено електронну розсилку 
«Інформаційного бюлетеню». 
За участю членів КТПП було прове-
дено телевізійні передачі «Економічне 
коло» на каналі КГ ТРК.
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ДІАЛОГ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ  
РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ 
КИЇВСЬКОЇ ТОРГОВОПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ

Цікавий захід відбувся 3 груд-
ня 2015 року за ініціативою 
Київської Торгово-промисло-
вої Палати – зустріч з членом 

Римського клубу та Міжнародної Ака-
демії Менеджменту Богданом Гаврили-
шиним, на якій також виступали народ-
ні депутати України (Ольга Богомолець, 
Оксана Юринець) та представники біз-
несу й громадянського суспільства. 
З вітальним словом, своїми враження-
ми про економічний форум в Вільнюсі 
(який завершився якраз напередодні) 
та цікавою економічною статистикою 
України виступив президент Київсь-
кої ТПП Микола Засульський. 
Крім іншого М. Засульський відзначив 
наступне: «Чи розуміємо ми проблеми 
й чи маємо бажання з ними боротися? 
Рішення проблеми починається з усві-
домлення, що вона є. Перспективи з’яв-

ляються, коли ми знаємо, яким потенці-
алом ми володіємо. На сьогодні бізнес і 
влада фактично не несуть соціальної 
відповідальності за кінцевий результат 
діяльності. Відсутній «зворотний зв’я-
зок», який є рушійною силою розвитку 
сучасного демократичного суспільства. 
Безумовно, треба мати твердий намір 
побудувати демократичну, сильну кра-
їну, у якій кожен громадянин буде від-
чувати себе вільним і соціально захи-
щеним. Треба відкриватися для світу, 
робити прозорими дії влади, бізнесу, 
громадських організацій. Убачаємо, 
що цей шлях буде еволюційним, бо 
інші відкидають назад. Це завдання 
молодого покоління, нової генерації 
громадян України». 
У свою чергу, на думку Богдана Гаври-
лишина лише 6 країн є ефективними, 
не лише за економічним та політичним 

розвитком, а також за показниками 
соціальної справедливості, симбіозу 
з біосферою. Ці країни він не нази-
вав, але легко здогадатись, що вони в 
переліку тих країн, куди здійснюються 
навчальні подорожі від «Фонду Гаври-
лишина», тобто це Австрія, Німеччи-
на, Норвегія, Швейцарія і Швеція, а 
також Польща. Пан Богдан розказав 
детальніше про ці навчальні поїздки, а 
також поділився враженнями з нещо-
давної зустрічі в Женеві, де Міністер-
ство економіки презентувало систему 
електронної торгівлі. 
«Перспективи на наступний рік – не 
надто веселі, але вже за 7 років Украї-
на буде ефективною» – цю впевненість 
Богдан Гаврилишин висловив спираю-
чись на приклади нових молодих де-
путатів, працівників міністерств, які 
відповідають 3 основним критеріям 
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(Патріотичність, компетентність, по-
рядність). «Коли Україна стане ефек-
тивною – тоді й треба буде визначатись 
чи йти в ЄС чи ні, бо ЄС дуже дурна 
структура», – сказав пан Гаврилишин, 
що наштовхнуло декого з присутніх на 
думку, що він може бути також при-
хильником альтернативного геополі-
тичного утворення в рамках Балто-
Чорноморської співпраці.
Після Богдана Гаврилишина виступа-
ли народні депутати України Ольга 
Богомолець, Оксана Юринець, по-
тім предстаники громадянського су-
спільства, КТПП та бізнесу: Михайло 
Оболонський, Олег Саакян, Микола 
Соколовський, Ольга Ревок, Вікторія 

Вдовиченко, Віталій Майстренко, Ле-
онід Бірюков та інші. 
Зокрема, Ольга Богомолець, голова 
Комітету ВР з питань охорони здо-
ров’я, зазначила наступне: «Надзви-
чайно важливо в тій важкій ситуа-
ції, в якій перебуває сьогодні країна, 
зберегти молодь, яка прийде на зміну 
нинішнім політикам і бізнесменам і 
зможе здійснити справжню транс-
формацію України. Саме молодь, не 
зіпсована корупційними схемами, що 
зберегла гідність, почуття справедли-
вості і спрагу свободи, що має чистий, 
незамутнений патологічною жадібні-

стю погляд на світ, змінить політичну 
та економічну ситуацію в країні і від-
новить світ. Наше завдання – дати їм 
надію та впевненість у власних силах. 
Зробити так, щоб кращі перспективні 
уми не виїхали з країни». 
Такі зустрічі безперечно потрібні, щоб 
по-перше активні представнки бізне-
су, громадянського суспільства та вла-
ди (в даному випадку – законодавчої) 
познайомились, обмінялись думками 
ідеями та планами на майбутнє, а по-
друге налагодили активну співпрацю 
по розбудові економічно сильної та 
ефективної держави.

У КИЇВСЬКІЙ ТПП
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22  
грудня 2015 р. в колон-
ній залі Київської міської 
державної адміністрації 
відбулась урочиста це-

ремонія нагородження переможців 
конкурсу «Кращий експортер року», 
на якій  Київським міським головою 
Віталієм Кличко та президентом Ки-
ївської ТПП Миколою Засульським 
були вручені дипломи  та  знаки «Кра-
щий експортер року». Конкурс прово-
дився за результатами фінансово-го-
сподарської діяльності підприємств за 
попередній  календарний рік з метою 
підтримки, підвищення конкуренто-
спроможності та розвитку експортних 
можливостей київських виробників в 
наступних номінаціях:  
ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ ПРО-
ДУКТІВ, НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ 
ВИРОБІВ: 
в категорії ВЕЛИКІ ПІДПРИЄМСТВА: 
– Публічне акціонерне товариство 
«Оболонь» 
Генеральний директор – Булах Ігор Ва-
сильович.
ТЕКСТИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО, ВИ-

КРАЩИЙ ЕКСПОРТЕР РОКУ 
РОБНИЦТВО ОДЯГУ, ШКІРИ, ВИРОБІВ 
ЗІ ШКІРИ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ: 
в категорії  СЕРЕДНІ  ПІДПРИЄМСТВА: 
– Публічне акціонерне товариство 
«Чинбар» 

Генеральний директор – Ліщук Віктор Іванович.
в категорії  ВЕЛИКІ  ПІДПРИЄМСТВА      
нагороджується:
–  Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «РІФ-1» 

СТОЛИЦЯ
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Генеральний директор – Фабіо Регоза 
Альберто.

ВИРОБИ З ДЕРЕВИНИ, ВИРОБ-
НИЦТВО ПАПЕРУ ТА ПОЛІГРАФІЧ-
НА ДІЯЛЬНІСТЬ:
в категорії  МАЛІ  ПІДПРИЄМСТВА:
– Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Квін-Свіг»    
Генеральний директор – Андросов Ігор 
Михайлович.
в категорії  СЕРЕДНІ  ПІДПРИЄМ-
СТВА:
– Приватне акціонерне товариство 
«Фанери та плити» 
Голова правління – Горбатюк Палладій 
Миколайович.
в категорії  ВЕЛИКІ  ПІДПРИЄМ-
СТВА:
– Приватне акціонерне товариство 
«Бліц-інформ» 
Президент – Усенко Олексій Миколайович.

ВИРОБНИЦТВО ХІМІЧНИХ РЕЧО-
ВИН ТА ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ:  
в категорії  СЕРЕДНІ  ПІДПРИЄМ-
СТВА:    
– Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Пролог Семікор»   
Директор – Гринь Григорій Васильович.

в категорії  ВЕЛИКІ  ПІДПРИЄМ-
СТВА:
– Публічне акціонерне товариство 
«Укрпластик» 
Голова правління Мірошник Ірина Ми-
колаївна.

ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ ФАР-
МАЦЕВТИЧНИХ ПРОДУКТІВ І ФАР-
МАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ:  

в категорії  СЕРЕДНІ  ПІДПРИЄМ-
СТВА:
–  Приватне акціонерне товариство 
«По виробництву інсулінів «Індар»    
Голова правління – Вишневська Любов 
Вікторівна.
в категорії  ВЕЛИКІ  ПІДПРИЄМ-
СТВА:
– Публічне акціонерне товариство 
«Фармак»

СТОЛИЦЯ
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Генеральний директор – Жебровська 
Філя Іванівна.

МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО, 
ВИРОБНИЦТВО ГОТОВИХ МЕТА-
ЛЕВИХ ВИРОБІВ, КРІМ МАШИН І 
УСТАТКУВАННЯ:
в категорії  МАЛІ  ПІДПРИЄМСТВА      
нагороджується:
– Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «КАМ-ТРЕЙД»   
Директор – Носач Андрій Михайлович
в категорії  СЕРЕДНІ  ПІДПРИЄМ-
СТВА:
– ПАТ «Київське центральне конструк-
торське бюро арматуробудування» 
Генеральний директор – Рикунич Юрій 
Миколайович.

МАШИНОБУДУВАННЯ, КРІМ РЕ-
МОНТУ І МОНТАЖУ МАШИН І 
УСТАТКУВАННЯ:
в категорії  МАЛІ  ПІДПРИЄМСТВА:
– Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю фірма «Плазма–Мастер Лтд»  
Директор – Сом Олександр Іванович
в категорії  СЕРЕДНІ  ПІДПРИЄМ-
СТВА:
– Приватне акціонерне товариство 
«УХЛ-МАШ»  
Голова правління – Приходько Віктор 
Романович

в категорії  ВЕЛИКІ  ПІДПРИЄМ-
СТВА:
– Казенне підприємство спеціального 

Переможці конкурсу отримали право використання знака для маркування про-
дукції, а також у своїх рекламних та презентаційних матеріалах.

приладобудування «Арсенал»    
Директор-головний конструктор 
–  Лихоліт Микола Іванович

СТОЛИЦЯ



13листопад-грудень • 2015

СТОЛИЧНИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ

22 
грудня 2015 року в Колон-
ній залі Київської місь-
кдержадміністрації відбу-
лась урочиста церемонія 

нагородження переможців конкурсу 
«Столичний стандарт якості».
З 52 підприємств-претендентів м. 
Києва незалежні експерти відібрали 
11 підприємств, які відповідали жор-
стким вимогам конкурсу. Всі експерти 
мають вчену ступінь кандидата чи до-
ктора наук, кожен з них є провідним 
фахівцем в певному напрямку еконо-
міки та промисловості.
Остаточне рішення приймалось в жов-
тні 2015 р. на засіданні комісії, до скла-
ду якої, затвердженому керівництвом 
КМДА, входили представники КМДА, 
Київської ТПП, Санепідстанції, Ки-

ївської міської асоціації роботодавців, 
Ради директорів м. Києва.
Комісія заслухала доповіді експертів, 
затвердила перелік підприємств-пере-
можців і прийшла до висновку, що 
деякі вироби конче потрібні господар-
ству м. Києва, що було зафіксовано в 
протоколі:
1. Підготувати звернення до ПАТ «Ки-
ївенерго»  з пропозицією щодо вста-
новлення лічильників електроенер-

продукцію «Полідез» виробництва 
ТОВ НТІ «Вербена».
Перемогу в конкурсі «Столичний стан-
дарт якості» здобули наступні підпри-
ємства:  ПАТ «ЗБК ім. С.Ковальської» за 
бетонні вироби, ПАТ «Макаронна фа-
брика» за макаронні вироби класу «Ек-
стра», ТОВ «Фірма «Фавор» за молоко 
і молочні продукти, ТОВ «Росток-ЕЛЕ-
КОМ» за автоматизовану систему керу-
вання дорожнім рухом, ПрАТ «Фанери 
та плити» за фанеру, ДВП, ДП ВО «Ки-
ївприлад» за мікропроцесорні пристрої, 
ТОВ «НТУ «Вербена» за дезінфекційний 
засіб «Полідез», ДП «Гальванотехніка 
ПАТ «Київський завод «Радар» за плати 
друковані, ПАТ «КВК «Рапід» за авто-
мобільні перевезення, ВАТ «Меридіан 
ім. С.П.Корольова» за лічильник елек-
троенергії електричні, ТОВ «ОНВРЦ 
«Ортес» за протези молочної залози.
Почесні дипломи та сертифікати від-
повідності вручали: Президент Ки-
ївської ТПП М.В.Засульський та Голо-
ва КМДА  В.В.Кличко.
Вся робота по підготовці та проведен-
ню конкурсу «Столичний стандарт 
якості» була виконана відділом з виз-
начення якості, добровільної сертифі-
кації та оформлення карнетів АТА за 
допомогою НМЦ «CERTEX» та управ-
ління справами КТПП.

гії виробництва ВАТ «Меридіан ім. 
С.П.Корольова» у житлових будинках, 
на підприємствах та в установах міста.
2. Підготувати звернення до КП «Ки-
ївський метрополітен» щодо викори-
стання мікропроцесорних приладів 
МРЗС-05М виробництва ДП ВО «Ки-
ївприлад» в системах захисту автома-
тики метрополітену.
3. Надати пропозицію ПАТ АК «Київ-
водоканал» широко використовувати 

СТОЛИЦЯ
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УГОДА ПРО ЗОНУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ: 
ЧИ ГОТОВІ ДО ЦЬОГО ВЛАДА ТА БІЗНЕС?

Г 
еннадій Чижиков, президент ТПП 
України, відкриваючи захід зазна-
чив: «ТПП України як організація, 
яка об’єднує близько десяти тисяч 

підприємців в Україні завжди надавала 
великого значення перспективам роз-
витку наших торговельно-економічних 
зв’язків за країнами-членами ЄС. Невід-
кладно після підписання Угоди про зону 
вільної торгівлі до початку її застосу-
вання нашими європейськими партне-
рами ми розпочали програму підготов-
ки українських підприємців до роботи 
в умовах цієї Угоди. Ми впевнені, що 
ця Угода відкриває перед Україною нові 
можливості, які ми хочемо використати 
найкращим чином. Вже другий рік ми 
активно працюємо для того, щоб Угода 
могла бути в найефективніший спосіб 
використана нашими підприємцями».
При виході на ринок Європейського 
Союзу Україна отримує доступ до ін-
ших найбільших ринків, а також буде 
помітний приплив інвестицій – впев-
нена заступник міністра економічно-
го розвитку і торгівлі України – тор-
говий представник України Наталія 
Микольська. Вона підкреслила, що з 

12-13 листопада 2015 року у Торгово-промисловій палаті України під патронатом 

Національного форуму з підтримки експорту пройшла Міжнародна конференція 

«Експортно-імпортні відносини Україна-ЄС 2016: готовність влади та бізнесу». 

Мета заходу, я її визначили організатори, – «звірити годинники» щодо фактичної 

готовності бізнесу і влади до роботи в умовах вступу в силу Угоди про зону вільної 

торгівлі між ЄС та Україною. Конференція стала майданчиком для відкритого 

спілкування представників державної влади і бізнесу. 

Експерти надають практичні поради, як у повній мірі скористатися перевагами 

ЗВТ і гідно прийняти виклики нового часу.

точки зору іноземних інвесторів з кра-
їн Близького Сходу, Китаю, Україна є 
цікавим майданчиком для експорту 
в ЄС. Проте робота з європейськими 
компаніями потребує від наших ви-
робників модернізації виробництв, 
в яку необхідно вкладати кошти. Це 
сприятиме поліпшенню якості про-
дукції та підвищенню енергоефектив-
ності підприємств.
«У контексті надання професійної ін-
формаційно-консультативної допомо-
ги національним товаровиробникам у 
виході на ринки країн ЄС ми заклика-
ємо активно використовувати меха-
нізми Ради експортерів та інвесторів 
при МЗС України та Центр сприяння 
експортерам, створений Представ-

ництвом України при Європейському 
Союзі, – про це сказав виконавчий се-
кретар ради експортерів та інвесторів 
при МЗС України, начальник управ-
ління економічного співробітництва 
МЗС України Олександр Данилейко. 
Він підкреслив, що запровадження 
поглибленої та всеохоплюючої зони 
вільної торгівлі з 1 січня 2016 року 
знаменує собою принципово новий 
етап взаємовідносин між Україною та 
Євросоюзом та сприятиме значному 
посиленню двостороннього торго-
вельно-економічного співробітництва. 
При цьому максимальне використання 
українськими компаніями нових мож-
ливостей та переваг ЗВТ з ЄС багато в 
чому залежить від скоординованої та 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО



узгодженої роботи причетних органів 
виконавчої влади нашої держави.
Голова Представництва ЄС в Україні 
Ян Томбінський наголосив, що Україні 
не варто чекати миттєвого позитивного 
ефекту від початку дії зони вільної тор-
гівлі з ЄС з 1 січня 2016 року. «Позитив-
ний ефект від асоціації для економіки 
України буде за 2-4 роки. Я дуже опти-
містично налаштований щодо того, що 
може статися через 2, 3, 4 роки. Я напо-
лягаю на тому, що це не відбудеться 1 
січня 2016 року. Нам потрібно вибуду-
вати фундаменти, запустити, і резуль-
тат прийде», - сказав він, додавши, що 
українську економіку та регулятивну 
систему потрібно довести до відповід-
ного рівня для того, щоб «це створило 
більш широкий двигун для розвитку 
української економіки» – зазначив він. 
Директор CTA Economic & Export An-
alysts Марк Гелльєр, який має великий 
досвід надання допомоги урядам, орга-
нізаціям із підтримки бізнесу та окре-
мим компаніям в питаннях експорту до 
ЄС прогнозує реальні результати по-
бачити вже за півтора року. Про прак-
тичні поради досягнення відповідності 
правилам і пошуку експортних ринків 
він розповів в рамках семінару під час 
другого дня роботи конференції. 

«ЄС – найбільший у світі спільний ри-
нок, він охоплює 500 мільйонів спожи-
вачів. Багато підприємців із різних країн 
світу прагнуть експортувати свою про-
дукцію до ЄС, аби задовольнити спо-
живчий попит. Експорт – тяжка копітка 
робота, в якій треба бути послідовним 
– тільки тоді можна досягти успіху. Аби 
вийти на ринок ЄС та бути конкурен-
тоспроможною продукція українських 
експортерів повинна відповідати євро-
пейським стандартам та технічним ре-
гламентам.» – підкреслив Марк Гелльєр.

Крім того, в рамках проведення конфе-
ренції в ТПП України було презентовано 
координаційний центр підтримки експор-
ту, який контролюватиме роботу мережі 
центрів підтримки експорту в складі регі-
ональних ТПП. Наразі вже функціонують 
15 таких центрів. Цей проект є ініціативою 
ТПП України і спрямований на створен-
ня ефективної загальнонаціональної 
мережі Центрів підтримки експорту у 
складі торгово-промислових палат. 

За матеріалами прес-служби ТППУ
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У 
жовтні 2015 р. Київською торго-
во-промисловою палатою було 
організовано візит української 
підприємницької делегації до Ре-

спубліки Узбекистан, метою якого було 
встановлення прямих ділових контактів 
українських підприємців з представни-
ками ділових кіл Узбекистану, прове-
дення Українсько-узбецького ділового 
форуму та участь у галузевих виставках, 
які проводились в Узекспоцентрі.
Київська ТПП протягом багатьох років 
проводить цілеспрямовану роботу з 
виводу українских товаровиробників 
на зарубіжні ринки у тому числі шля-
хом організації міжнародних ділових 
форумів, коопераційних зустрічей, 
українських стендів на виставках тощо. 
Серед таких заходів тільки у 2015 р. – 
колективні стенди на виставці субкон-
трактингу у промисловості  в Лейпцигу, 
на  виставках харчової галузі у Кельні, 
ФРН, Йоганнесбургу, ПАР та Дубаї, 
ОАЕ, ділові форуми у Малайзії тощо. 
Значна увага приділяється виходу на 
перспективні для України ринки країн 
Центральної Азії, серед яких Республі-
ка Узбекистан посідає одне з провід-
них місць.
Виходячи з цього ще у червні 2015 р. 
спільно з посольством РУ в Україні було 
проведено інформаційну зустріч – пре-

зентацію економічного потенціалу Узбе-
кистану, участь у якій взяли близько 60 
українських підприємців. Продовжен-
ням цієї роботи була організація візиту 
делегації українських підприємців, заці-
кавлених у роботі з цією країною. 
До складу делегації увійшли 8 під-
приємств та 10 учасників візиту – ке-
рівників українських підприємств та 
компаній, які взяли участь у робо-
ті бізнес-форуму та ділових заходах 
програми, яка проводилась у Торго-
во-промисловій палаті Республіки 
Узбекистан. Загалом під час зустрічі 
відбулось близько 50-ти продуктив-

них контактів. Як приклади можна на-
вести проведені переговори щодо:  
– отримання замовлень на виготовлен-
ня полімерної плівки для підприємств 
харчової галузі; постачання готової 
упаковки та пакувальних матеріалів, 
співробітництво з виробниками полі-
графічної продукції та поставки спеці-
альних видів плівки та стрічки; 
– розробку конструктивних рішень 
металоконструкцій для будівництва 
газопереробного заводу в Узбекистані, 
а також про проведення науково-до-
слідних та проектних робіт з проблем 
сейсмостікого будівництва; 

ПРО ВІЗИТ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ 
ДО УЗБЕКИСТАНУ
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– створення в Узбекистані СП з вироб-
ництва рентгеновської диагностичної 
медичної техніки та обладнання, мож-
ливість продажу продукції та облад-
нання шляхом присутності на  товар-
ній біржі Узбекистану; 
– постачання виробникам напоїв Узбе-
кистану алюмінієвих банок, а також 
створення СП; 
– поставки електропобутової продук-
ції до Узбекистану тощо. 
За результатами візиту можна зроби-
ти деякі висновки.
На ринку Узбекистана вже широко при-
сутні компанії Китаю, Південної Кореї 
інших країн Азії. Присутні такі відомі 
бренди, як Кока-Кола, Манн та інші.
Для українських компаній доречним 
є вихід на ринок Узбекистану, чисель-
ність мешканців якого складає майже 
33 млн. та враховуючи місцеві умови, 
через відкриття представництв та ство-
рення СП з узбецькими партнерами, у 
тому числі розміщення виробництв 
у 3-х вільних економічних зонах, що 
надає додаткові можливості отриман-
ня пільгового кредитування у філіях 
азійських інвестиційних банків. Разом 

з цим  це відкриває можливості спіль-
ного, с узбецькими партнерами, виходу 
на ринки Афганистану, Таджикиста-
ну, Киргизстану та інших країн регіо-
ну. Враховуючи потреби Узбекистану, 
дуже перспективним є постачання ме-
таломісткої продукції українських ма-
шинобудівних підприємств. 
Але є і проблематика, яку також слід 
відзначити, а саме – це проблеми з ва-
лютними розрахунками, конвертацією 
та поверненням валюти експортерам; 
10% ставка ввізного мита на українськи 
товари, сплата коштів по факту пере-
тину товарами кордону Узбекистану, 
наявність 90-денного обмежувального 
терміну повернення валютних коштів, 
відсутність прямого авіасполучення між 
Києвом та Ташкентом.  Робота з узбець-
кими компаніями потребує попередньої 
перевірки надійності, що може робити 
Київська ТПП, використовуючи свої 
можливості. Організація ділових зустрі-
чей та переговорів для українських під-
приємців у крупних державних компа-
ніях та холдингах потребує завчасного 
узгодження через МЗС та посольство.
Під час візиту відбулось підписання угоди 

про співробітництво між Київською ТПП 
та Ташкентським відділенням ТПП РУ, яка 
створює додаткові можливості розвитку 
економічної співпраці між представника-
ми ділових кіл наших країн.
З метою підвищення ефективності таких 
візитів Київська ТПП у 2016 р. започат-
ковує програму міжнародних візитів за 
галузевим принципом, під час яких важ-
ливим аспектом є організація прямих 
переговорів у галузевих міністерствах 
та установах, державних холдингах, та з 
підприємствами – споживачами з одно-
часною участю у профільних виставках. 
Вже на березень 2016 р. заплановано 
візит делегації підприємств агропро-
мислового комплексу до Республіки 
Казахстан, м. Астана. Основними за-
вданнями візиту є отримання актуаль-
ної інформації про умови роботи на 
ринку агропромислового комплексу 
Казахстану, проведення переговорів 
в Міністерстві сільського господар-
ства, Мінекономіки та торгівлі, Союзі 
фермерів, Союзі птахівників, Торгово-
промисловій палаті, інших профільних 
об’єднаннях і організаціях Казахстану. 
Програмою візиту передбачається від-
відування підприємств, 11-ї міжнарод-
ної сільськогосподарської виставки 
AGRITEK 2016  та інші заходи, що спри-
ятимуть налагодженню партнерських 
зв’язків, розширенню бізнесу. 
Такі програми також передбачаються і 
для підприємств енергетичного комплек-
су, нафто- та газовидобувної галузі, при-
ладобудування, харчової промисловості 
в Казахстані, Азербайджані, Туркмені-
стані, Таджикістані, Малайзії, Південній 
Кореї, Туреччині та інших країнах.
 
З інформацією щодо цих програм  можна ознайоми-
тись на сайті Київської ТПП www.kiev-chamber.org.ua
та звернувшись до міжнародного відділу 
за тел. 044 482 04 34, poludov@kiev-chamber.org.ua, 
sa@kiev-chamber.org.ua 
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ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТУ
КИЇВСЬКОЇ ТПП: 
38 УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ТРЬОХ 
НАЙБІЛЬШИХ МІЖНАРОДНИХ ВИСТАВКАХ

З 
метою сприяння розвитку хар-
чової промисловості України, 
реалізації її потенціалу, ство-
рення умов для розвитку еко-

номічних зв’язків із зарубіжними 
партнерами Центром підтримки ек-
спорту Київської ТПП були організо-
вані колективні національні експози-
ції на міжнародних виставках харчової 

промисловості: Africa’s Big Seven (ПАР, 
Йоганнесбург), Anuga (Німеччина, 
Кельн), Gulfood manufacturing (ОАЕ, 
Дубай). Всього в колективних націо-
нальних експозиціях взяло участь 38 
українських компаній.
Виставка Africa’s Big Seven – найбіль-
ша продовольча виставка на конти-
ненті. Основними відвідувачами є 

представники таких країн як ПАР, 
Мозамбік, Ангола, Замбія, Мадага-
скар, Намібія, Ботсвана, Зімбабве. 
На цій виставці український стенд 
був одним із найбільших – 16 компа-
ній-учасників. У рамках участі у ви-
ставці відбувся бізнес-форум, який 
підвищив ефективність участі у ви-
ставці.
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 Виставка Anuga – найбільша і найваж-
ливіша в світі профільна торгова ви-
ставка. Розташована на більш ніж 280 
тисяч кв.м. виставкової площі. Цього 
року виставку відвідали близько 160 ти-
сяч фахівців зі 192 країн. Завдяки своє-
му грандіозному масштабом і широтою 
охоплення питань галузі, Anuga заслу-
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листопад-грудень • 2015 19

жено вважається провідною світовою 
виставкою продуктів харчування і на-
поїв. На виставці Anuga Україна вперше 
була представлена на рівні національно-
го стенду, об’єднавши 13 компаній.
Виставка Gulfood manufacturing є 
найвідомішим виставковим заходом 
на Близькому Сході і африканському 

Україна розвивається в складних 
економічних умовах, які наоч-
но демонструють необхідність 
переорієнтації українських під-

приємств на нові ринки збуту продук-
ції, необхідність створення системи 
підтримки експорту і сприятливих 
умов для вітчизняних виробників.
Враховуючи постійні звернення членів 
Київської ТПП та з метою просування 
продукції експортно-орієнтованих ма-
лих та середніх підприємств на зарубіж-
ні ринки  створений Центр підтримки 
експорту при Київській ТПП. Основне 
завдання Центру - надання консульта-
ційної, інформаційно-аналітичної та 
організаційної підтримки суб’єктам 
зовнішньоекономічної діяльності.
ЦПЕ надає комплекс послуг з підтрим-
ки експорту:

КИЇВСЬКА ТПП НАДАЄ КОМПЛЕКС ПОСЛУГ 
З ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТУ

– послуги консалтингу з приведення 
української продукції у відповідність 
до вимог та стандартів ЄС;
– проведення маркетингових дослід-
жень ринку ЄС;
– надання послуг в області бізнес-
навчання, організації та проведення 
семінарів, пов’язаних із зовнішньо-
економічною діяльністю підпри-
ємств;
– пошук потенційних партнерів і про-
сування комерційних пропозицій під-
приємств;
– організація участі в  національних 
експозиціях, спеціалізованих міжна-
родних виставках та бізнес місіях.
На сьогоднішній день при ЦПЕ діє  
консультаційна гаряча лінія з питань 
експорту в країни ЄС,  де ви можете 
отримати наступну інформацію:

регіоні. Виставку відвідали 30 тисяч 
професійних відвідувачів з 156 країн 
світу. На виставці були організовані 
2 національних стенди в секціях ін-
гредієнти та обладнання для харчової 
промисловості, всього представлено 
9 українських компаній. У цьому році 
Україна була представлена лише ек-
спозицією Київської ТПП.
 Враховуючи, що ринок харчових про-
дуктів Близького Сходу і Африкансь-
кого регіону традиційно залишається 
імпортозалежним, вітчизняні компа-
нії мають величезний потенціал щодо 
діяльності на ринку даного регіону.
Колективні національні експозиції 
привертають увагу і отримують вели-
чезну кількість позитивних відгуків, 
продукція українських компаній ви-
кликає великий інтерес у відвідува-
чів виставки. Практика показала, що 
участь компанії в колективному наці-
ональному стенді є набагато ефектив-
нішою, ніж окремий стенд компанії.

– нормативні та законодавчі вимови 
ЕС, аналіз регламентів та директив;
– регуляторні вимоги та стандарти 
ЕС (аналіз вимог до маркування, па-
кування, санітарні та фітосанітарні 
норми);
– імпортні тарифи;
– тарифні квоти;
– уповноважені органи ЄС, які здійс-
нюють оцінку відповідності товару;
– процедура сертифікації продукції;
– аналіз ринку країн ЄС, визначення 
найбільш перспективних ринків збуту 
продукції;
–  організація участі в спеціалізованих 
міжнародних виставках.

Запит для надання консультації необхідно надісла-
ти на e-mail: pan@kiev-chamber.org.ua
Запрошуємо Вас до співпраці!
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ДІАЛОГ НА РІВНИХ? 
БАНКИ ГОТОВІ МИРИТИСЯ, 
КЛІЄНТИ ПОКИ ДУМАЮТЬ...

Роман Шпек в своєму інтерв’ю 
МІА «Вектор ньюз» відзначив 
ефективність медіації при ви-
рішенні бізнес-конфліктів і 

особливості банківської медіації.
І дійсно, враховуючи підірваний ав-
торитет системи третейських судів як 
способу альтернативного врегулюван-
ня спорів в Україні, для випадків, коли 
переговори не приносять бажаного ре-
зультату, чи не єдиним виходом зали-
шається медіація. Даний інститут поки 
не знайшов належної популярності в на-
шій державі, проте поступово нарощує 
кількість «шанувальників». Хоча, як по-
казує досвід, багато клієнтів, не залежно 
від сфери діяльності, не мають поняття 
не тільки про переваги та можливості 
медіації, але і про існування її як такої.
Так, за словами директора Українсько-
го центру медіації Галини Єременко, 

17 листопада 2015 в Києві відбувся круглий стіл на тему застосування медіації в 

кредитно-фінансовій сфері. Були присутні голова Ради Незалежної асоціації банків 

України Роман ШПЕК, президент Київської торгово-промислової палати 

Микола Засульський, керівник Центру медіації при КТППЛюдмила Сізікова, 

медіатори та експерти.

у Великобританії медіація без про-
фільного закону існує більше 20 років. 
І, можливо, це пішло на користь спра-
ві, оскільки основним регулятором все 
одно є конкуренція. А в Україні послу-
ги медіаторів недостатньо популярні не 
стільки через відсутність закону, скільки 
через відсутність інформації про таких 
послугах. Галина Єременко також роз-
повіла про різницю між юридичними 
послугами і медіацією. У першому ви-
падку відповідальність за пошук розв’я-
зання лежить на юристах, у другому – на 
самих сторонах. Для медіатора важлива 
емоційна сторона справи, для юриста – 
тільки фактична. У результаті рішення, 
знайдене при медіації часто виходить за 
рамки предмета спору.
А ось як трактує залученість юристів 
у медіативних процес Марина Саєнко, 
партнер юридичної компанії «Закон 

Перемоги»: «Слід зазначити, що при 
проведенні медіації юристами їм необ-
хідно вміти абстрагуватися від право-
вої оцінки того чи іншого конфлікту і 
керуватися виключно метою підвести 
конфліктуючі сторони до необхідного 
їм результату. Іншими словами, діяти 
більше, виходячи з принципу справед-
ливості. Ця ж проблема, до слова, існує 
і в системі судочинства, коли українські 
суди приймають рішення в основному, 
виходячи з принципу законності (хоча, 
будемо відвертими, далеко не всім так 
щастить), і вкрай рідко – по справед-
ливості. Незважаючи на неодноразові 
приписи Європейського суду з прав лю-
дини при розгляді справ проти держави 
Україна про необхідність при винесенні 
судами рішень дотримання принципу 
про справедливий суд, передбаченого 
ст. 6 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод, ситуація в на-
шій судовій системі поки далека від ідеа-
лу. Крім того, не варто забувати, що ме-
діатор, на відміну від юриста, не повинен 
приймати рішень в суперечці і «схиляти» 
сторони до прийняття певних рішень.
Його завдання – направляти, амортизу-
вати, систематизувати і дати можливість 
сторонам почути один одного».
У результаті ж, як зазначили учасники 
«круглого столу», незмінними атрибу-
тами будь сферизастосування медіації 
є добровільність і конфіденційність. 
Сам медіатор повинен залишатися-
нейтральною стороною, тому важли-
вий його професіоналізм. В Україні 
професійних посередників не так вже 
й багато, але з навчанням фахівців до-
помагають міжнародні організації.
Що ж стосується безпосередньо бан-
ківської сфери, то в даному випадку 
переваги медіації полягають у швидко-
сті і неформальному характері врегу-
лювання спору. Крім того, в результаті 
процедури медіації рішення може охо-
плювати безліч аспектів, що не завжди 
зустрічається при судовому розгляді. 
Таким чином медіація ефективна у 
випадках, коли в житті клієнтів бан-
ку виникають складнощі, швидко не 
вирішуються. У цих випадках робота 

ФІНАНСИ
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з емоційним аспектом спору сторін, 
конфіденційність якої гарантується 
законом, може якісно поліпшити си-
туацію. Приміром, у ряді штатів США 
медіація стала обов’язковим досудо-
вим способом врегулювання спорів 
при простроченнях виплат за іпотеч-
ними кредитами. Це було викликано 
тим, що за підсумками пілотних про-
ектів медіація була визнана дуже ефек-
тивною при вирішенні спорів банків з 
клієнтами, що знаходяться у важких 
життєвих обставинах. Крім того, пере-
ваги медіації для клієнта – це можли-
вість, з одного боку, уникнути бюро-
кратичного механізму розгляду скарг, 
судових позовів, а з іншого – отримати 
роз’яснення і найчастіше задовольни-
ти скаргу в більш короткі терміни і з 
меншою витратою сил. Для банків же 
важливо зниження витрат і можливих 
втрат (як тимчасових, матеріальних, 
так і репутаційних), не виникає необ-
хідності залучення в процедуру роз-
гляду скарги та підготовки до судового 
розгляду численних співробітників.
Як виявилося, існують різні варіанти 
застосування медіації у банківській 
сфері. У тій чи іншій формі практика 
їх застосування є в європейських краї-
нах і США. Зарубіжний досвід показує, 
що можливе створення спеціальних 
організацій, внутрішньобанківських 
підрозділів або відділів/служб медіації, 
що займаються врегулюванням спорів, 

що виникають як усередині компанії, з її 
клієнтами, так і з іншими контрагента-
ми до того, як суперечка буде переданий 
до суду. У таких службах обов’язково 
повинен бути професійно навчений ме-
діатор. При цьому немає необхідності 
вводити нові штатні одиниці, оскільки 
медіації можуть навчитися як юристи 
банку, так і менеджери по роботі з клі-
єнтами. Тобто впровадження інституту 
банківської медіації, на думку експертів, 
необхідно насамперед для підвищення 
рівня довіри населення до банківської 
системи. От тільки саме населення в 
складних економічних умовах не поспі-
шає довіряти яким би то не було новаці-
ям з боку банків.
І тим не менш, медіація, швидше за 
все, буде затребувана у спорах між:
–  Банками та їх клієнтами (позичальни-

ками – у питаннях реструктуризації, 

звернення стягнення назаставне май-
но і т.д .; вкладниками і клієнтами, що 
мають поточні рахунки в банку);

– Банками та їх контрагентами (аут-
сорсинговими компаніями);

– Банками та їхніми співробітниками;
– Акціонерами банку (корпоративні 

конфлікти).
Банківська медіація є своєчасною і гід-
ною альтернативою у вирішенні спорів 
та конфліктів, що виникають у сфері 
банківських правовідносин. Цей інсти-
тут позитивно зарекомендував себе, 
зокрема, в Німеччині й Англії, де, згідно 
зі статистичними даними, до 90% бан-
ківських суперечок вирішуються завдя-
ки Медіаційне процедурам. Наприклад, 
за словами керівника українсько-ні-
мецького проекту в сфері бізнесу Фоль-
кера Штьотцнера, навчання медіації в 
Україні за стандартами Німеччини вия-
вилося дуже популярним. У лютому за-
кінчує навчання група майбутніх медіа-
торів, а в квітні планується новий набір. 
Це говорить про зростання попиту на 
послуги медіаторів, незважаючи на те, 
що у порівнянні зі світовою практикою 
він все ще невеликий.
Підсумовуючи, необхідно відзначити, 
що побудова конструктивного діалогу 
між населенням і банками знизить рі-
вень напруженості в суспільстві і до-
поможе відновити довіру до банківсь-
кої системи в цілому.

За матеріалами інформаційного партнера 
КТПП, Міжнародного інформаційного агентства 
«Векторньюз».

ФІНАНСИ
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BRANDBERG  
АКТИВНИЙ ГРАВЕЦЬ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ 
КОНФЕРЕНЦСЕРВІСУ 

Компанія «Brandberg» відно-
ситься до групи MICE-агентств 
(Meetings-Incentive-Conferen-
ces-Events). Наші основні на-

прямки діяльності – організація 
конференцій, форумів, конгресів, 
циклових зустрічей, круглих столів, 

З 1 березня 2007 року група компаній з іноземними інвестиціями «Brandberg» –

активний гравець на українському ринку конференц-сервісу. 

У перекладі з німецької «Brandberg» – це «Вогняна гора», символ успіху та 

ділових звершень. І наше агентство за роки роботи на українському просторі 

зарекомендувало себе надійним партнером, який наповнює колоритною палітрою 

життя клієнтів та допомагає перетворити їхні ідеї в мистецтво. 
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тренінгів, презентацій, виставок, ін-
сентив-турів,  посольських прийомів, 
концертів, фестивалів та корпоратив-
них заходів.
МІСЕ – наймолодший бізнес-напря-
мок в Україні, але водночас такий, що 
найбільш динамічно розвивається, 
підтримуючи світові тенденції.
Нині тільки в Києві в цьому бізнес-
сегменті працює понад 50 компаній. 
Але у «Brandberg» напрацьовано свій 
великий портфель ділових зв’язків. 
Серед наших корпоративних клієнтів 
– провідні світові компанії. Найбільше 

представлені фармкомпанії, а також 
компанії нафтогазові, автомобільні, 
агросектору, представники табачної та 
алкогольної промисловості, державні 
установи тощо. Ми також співпрацю-
ємо із неприбутковими організаціями 
– спеціалізованими Асоціаціями та 
Фондами. 
Наша команда досліджує та вивчає 
тенденції на українському ринку ко-
неренц-сервісу – ми стежимо за змі-
нами у законах і пропонуємо готову 
інформацію нашим клієнтам. Наша 
ексклюзивна послуга – незалежний 
аудит: підготовка тендерної докумен-
тації та оцінка тендерних пропозицій 
сторонніх MICE-агентств на вимогу 
замовника. 
У «Brandberg» є базові непохитні прин-
ципи: ми з глибокою повагою ставимося 
до кожного нашого клієнта. Із «вогня-
ним» азартом беремося за виконання 
роботи і вкладаємо в неї всю душу. І як 
нагорода – наше партнерство з роками 
переростає в дещо більше – в ДОВІРУ. 
«Brandberg» – команда з гарячою ду-
шею, яка поєднує багаторічний досвід 
та щире бажання кожного зробити 
свій внесок у спільну справу. Ми щиро 
любимо свою роботу, ставимося до неї 
відповідально – і це вагомо впливає на 
результат. 

Наведемо лише кілька цифр. За 2015 
рік ми провели – понад 1620 заходів, у 
яких взяли участь близько 30 000 осіб.
І при цьому наша компанія прагне по-
стійно розширяти й удосконалювати 
спектр послуг. Зокрема, окрім основ-
них напрямків МІСЕ, «Brandberg» за-
ймається організацією концертів та 
фестивалів. Це нас вирізняє і цим ми 
пишаємось. При цьому ми активно 
сприяємо розвитку та популяризації 
української і світової культури. Йдеть-
ся про міжкультурний діалог. 
Так, разом із нашим надійним пар-
тнером – симфонічним оркестром 
«Київ-Класик» на чолі з маестро, на-
родним артистом України Германом 
Макаренком, – було реалізовано ба-
гато знакових, як для України, так і 
світу, проектів. Зокрема, цього року 
– концерт до 70-річчя ООН «Музика 
заради миру» та концерт до 100-річчя 
Геноциду вірмен, а також щорічний 
новорічний Штраус-концерт у Наці-
ональній опері України, традиційний 
весняний концерт «Освідчення в ко-
ханні» та «Концерти-прем’єр» різних 
культур, які були реалізовані спільно 
з посольствами різних країн.
«Brandberg» не залишається осто-
ронь від соціальних питань. Із 2011 
року ми допомагаємо Національ-

Марина ІГНАТУША, 
генеральний директор 

компанії «Brandberg», 
життєве кредо :

– Щастя людини, – 
писав Григорій Сковорода, – 

 у спорідній праці її 
для суспільного добра. 

Пізнай самого себе і, 
відповідно, працюй! 

Тобто, займайся тим, чим ти 
маєш займатися відповідно до 

своїх природних нахилів, 
з любов`ю і щиро

ПІД ЧАС КОНЦЕРТУ ДО 100РІЧЧЯ ГЕНОЦИДУ ВІРМЕН, НАЦІОНАЛЬНА ОПЕРА УКРАЇНИ

ЧЛЕНИ КИЇВСЬКОЇ ТПП
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ній дитячій спеціалізованій лікарні 
«ОХМАТДИТ», організовуючи май-
стер-класи, прес-конференції, благо-
дійні концерти для маленьких гляда-
чів, їхніх батьків та лікарів, які кожен 
день мужньо борються за життя юних 
українців. За роки спілкування з ад-
міністрацією лікарні та головним лі-
карем Юрієм Гладушем, ми відчули, 
наскільки важливі свята для дітей. 
Саме тому ми створили власний бла-
годійний проект і організація незабут-
ніх концертів та майстер-класів для 
маленьких пацієнтів «ОХМАТДИТу» 
в стінах лікарні стала доброю тради-
цією, адже найголовніше – це ті пози-
тивні емоції, які отримують діти.
Особливо хочеться відзначити кон-
церт напередодні Дня Незалежності 
України, коли ми, команда компа-
нії «Brandberg», разом із дітлахами 
зробили обереги, написали та нама-
лювали свої найщиріші і найкращі 
побажання. Ці обереги освятили о. 
Михаїл  та о. Петро із Свято-Михай-
лівського Золотоверхого монастиря. 
Після спільної молитви за мир в Укра-
їні воїнам АТО передали посилку з 
листами підтримки та оберегами. На 
сцені, окрім пацієнтів «Охматдиту», 
які підготували патріотичні пісні та 
вірші, з’явилися відомі й улюблені ар-
тисти. Державний гімн України вико-
нав Василь Бондарчук, далі приємно 
вражали виступи дитячих вокальних 

кожний номер, раділи отриманим по-
дарункам – вишиванкам і солодощам.
Ми вдячні нашим партнерам, які під-
тримують наші ініціативи та поділя-
ють нашу соціальну відповідальність. 
Ми вдячні нашим клієнтам за цікаві 
проекти, які ми реалізовуємо разом, і 
без яких сотні посмішок на обличчях 
дітей були б неможливі.
Ми обрали сенсом свого життя духов-
ність. Тому компанія «Brandberg» ак-
тивно підтримує церкву та заходи, які 
проводить духовенство. 

За головний орієнтир в роботі «Brand-
berg» обрала слоган: «Ви піднялися 
до небес – ми допоможемо Вам підня-
тися вище». 

ул. Московская, 43/11
01015, Киев, Украина
тел./факс  +38 044 496 46 93
www.brandberg.com.ua

Марина ІГНАТУША, генеральний директор компанії «Brandberg» :

 «Наприкінці року ми зазвичай підбиваємо підсумки та замислюємося над майбутнім.

Як у бізнесі, так і в житті у мене є свої принципи: цінувати свою ділову репутацію, 

бути людиною слова, прислухатися до інтуїції, щиро радіти успіхам інших. 

А в нашій роботі найголовніше – дотримуватися загальнолюдських цінностей, 

не знижати професійного рівня та продовжувати традиції. 

Зичу нашим партнерам і клієнтам, кожній українській сім’ї миру, процвітання, 

впевненості у завтрашньому дні. З Новим 2016 роком!»

та танцювальних колективів, виступи 
артистів оригінального жанру, а пісня-
символ «Україна», у неперевершеному 
виконанні народної артистки України 
Наталі Бучинської, стала справжнім 
подарунком для всіх присутніх.   Діти 
щиро сміялись, оплесками зустрічали 

СВЯТКУВАННЯ НОВОГО РОКУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ДИТЯЧІЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ЛІКАРНІ ОХМАТДИТ, 
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В  январе 2016 г. исполнилось 80 
лет со дня рождения видного 
ученого, известного специали-
ста в области сварочных мате-

риалов, ведущего научного сотрудника, 
кандидата технических наук, заведую-
щего отделом «Сварочные материалы» 
Института электросварки им. Е.О. Па-
тона НАН Украины Владимира Илла-
рионовича Галинича. После окончания 
сварочного факультета Киевского поли-
технического института в 1958 году он 
был направлен на работу в ИЭС. Работе 
в Институте Галинич В.И. посвятил всю 
свою трудовую жизнь. Здесь он прошел 
славный путь от инженера до признан-
ного ученого, заведующего научным от-
делом, посвятив свою жизнь исследова-
ниям шлаковых расплавов и разработке 
технологий и материалов для электроду-
говой и электрошлаковой сварки.
Галинич В.И. проявил себя вдумчивым, 
изобретательным специалистом, спо-
собным разобраться в сложных физи-
ко-химических процессах сварки плав-
лением. Характерным для него является 
умение охватить суть явления, понять 
закономерности на основе разрознен-
ных фактов.
После организации в 1964 г. в ИЭС от-
дела «Сварочные материалы», руково-
димого д.т.н. Подгаецким В.В., вся даль-
нейшая работа Галинича В.И. связана 
с этим отделом. Галинич В.И. является 
учеником научной школы, созданной 

В.В. Подгаецким, и достойным про-
должателем традиций этой школы. Он 
активно изучает металлургические про-
цессы при сварке под флюсом, физико-
химические свойства флюсов и шлако-
вых расплавов, их влияние на качество 
сварных соединений ответственных 
конструкций. Выполненные им высоко-
температурные исследования являются 
существенным вкладом в разработ-
ку и углубление теоретических основ 
сварки плавлением. В 1972 г. им успеш-
но защищена кандидатская диссерта-
ция. Под руководством Галинича В.И.
создан и внедрен в производство целый 
ряд современных высокоэффектив-
ных материалов для механизированной 
сварки под флюсом. Отличительной 
особенностью работы Галинича В.И.
является широта его деятельности. На-
учную работу в отделе он активно со-
четает с решением всех возникающих 
вопросов на заводах и предприятиях 
страны, проявив себя талантливым ор-
ганизатором производства. Все ныне 
действующие в Украине и странах СНГ 
большие производства сварочных флю-
сов созданы или модернизированы с ис-
пользованием разработанных В.И.Гали-
ничем современных технологий и с его 
непосредственным участием. Это пло-
дотворное сотрудничество с предпри-
ятиями продолжается и сегодня.
Галинич В.И. является одним из веду-
щих в Украине специалистов в области 
сварочных материалов, признанным как 
в Украине, так и за ее пределами. В 2012 
году он удостоен звания лауреата госу-
дарственной премии Украины в области 
науки и техники. Он имеет более 300 опу-
бликованных научных трудов, авторских 
свидетельств на изобретения и патентов. 
В их числе 5 монографий. 

В течение многих лет Галинич В.И. 
входил в состав редколлегии журнала 
«Автоматическая сварка» и выполнял 
обязанности заместителя главного ре-
дактора. 
До сих пор научную работу он успеш-
но сочетает с руководством внешне-
торговой фирмой ИЭС им. Е.О. Патона 
«ИНПАТ» практически со дня ее осно-
вания (1987 г.). И в этой деятельности 
он признан авторитетным специали-
стом среди партнеров во многих странах 
из разных континентов. Первый опыт 
участия в международном научном со-
трудничестве В.И.Галинич приобрел, 
успешно руководя одной из тем в рам-
ках такого сотрудничества стран-членов 
СЭВ по программе «Сварка».
Галинич В.И. полон сил, энергии, но-
вых творческих устремлений. Научная 
общественность сердечно поздравляет 
Владимира Илларионовича со слав-
ным юбилеем, желает ему крепкого 
здоровья, счастья и новых творческих 
успехов. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ГАЛИНИЧА В.И.
С 80ЛЕТИЕМ

ЧЛЕНИ КИЇВСЬКОЇ ТПП
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19  
серпня 2015 року деле-
гація Київської торго-
во-промислової палати у 
складі Президента Палати 

– Засульського Миколи Васильовича 
та віце-президента Майстренка Віта-
лія Степановича виконуючи програму 
відвідання членів палати ознайоми-
лись з станом справ на ПАТ «Завод 
«Маяк» та АТ «Київполіграфмаш».
Київська ТПП практикує відвідування 
членів Палати для конкретного вив-
чення на місці проблем, що їх мають 
підприємства, обговорення заходів та 
пропозицій, які може надати Палата у 
їх вирішенні.
Під час відвідування проводиться ознай-
омлення з виробництвом на підпри-
ємстві стан справ в економіці, в сфері 
зовнішньоекономічній діяльності. Одно-
часно надаються консультації з питань, 
що входять до компетенції Палати.
Пояснення та інформацію про еко-
номічний стан підприємств надавали 
генеральний директор ПАТ «Завод 
«Маяк» Перегудов Олександр Мико-
лайович та голова правління АТ «Київ-
поліграфмаш» Максименко Володи-
мир Пилипович.
Характерною особливістю згаданих 
підприємств є їх стабільна робота в по-
точний період часу та ясна перспектива 
щодо роботи подальшої роботи. Обидва 
ці підприємства розробляють та впро-
ваджують у виробництво нові зразки 
виробів відповідного призначення.
У серпні 2015 р. Київполіграфмаш 
завершив розробку і виробництво 
та провів успішні випробування ав-
томатичної лінії з виготовлення за-
друкованих бандерольних кілець для 
грошових банкнот для підприємства 
«Глобалсервіс» (Київ).

Ця лінія складається з трифарбової 
флексодрукарсьої секції, фальцюваль-
но-склеювальної секції та секцій по-
різки, відліку та виводу готової про-
дукції. Вихідний матеріал (рулоний 
папір щільністю 60 ... 80 г/см2, шири-
ною до 210 мм, діаметром до 600 мм) 
встановлюється на пневматичний 
вал і подається у флексодрукарську 
секцію, де друкується текст та кольо-
рове маркування, далі система фаль-
цювання формує паперовий циліндр, 
який після склеювання розрізаєть-
ся на визначену ширину. Всі операції 

здійснюватися автоматично за коман-
дами контролера. Продуктивність – до 
25000 шт./год.
Лінія забезпечує високу якість роботи, 
компактна і проста в обслуговуванні.
Під час приймально-здавальних ви-
пробувань на АТ «Київполіграфмаш» 
були присутні президент Київської 
ТПП Засульський М.П. та віце-прези-
дент Майстренко В.С.
Сфера діяльності підприємства ПАТ 
«Завод «Маяк» здійснюється у сфері 
розробки, виготовлення, реалізації, 
ремонту, модернізації та утилізації 

НОВЕ ОБЛАДНАННЯ, 
ЩО ВИПУСКАЄТЬСЯ ЧЛЕНАМИ КИЇВСЬКОЇ ТПП

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
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озброєння, військової техніки, війсь-
кової зброї.
Проведення та реалізація науково-до-
слідницьких та конструкторсько-ек-
спериментальних робіт по розробці та 
впровадженню у виробництво нових 
виробів електронної техніки, в т.ч. за-
собів магнітного запису, та інше…
З 2008 року, крім апаратури магнітного 
запису для бойових літаків та гелікоп-
терів, на яких спеціалізувався завод, 
було розпочато виробництво стрі-
лецької зброї та обладнання до неї.
Підприємство розробило технічну до-
кументацію та освоїло виробництво 
перших вітчизняних кулеметів.
Крім того розроблено та виготовлено 
спеціального обладнання (станки для 
встановлення кулеметів на бронетех-

ніку). Кулеметів для ведення бойових 
дій по наземним та повітряним цілям, 
на загальну суму 58 000 000 грн.
Сьогодні підприємство працює над 
модернізацією всієї лінійки автоматів 
Калашникова під сучасні оптичні і ко-
ліматорні приціли, та приціли нічного 
бачення.
Для розвитку виробництва стрілець-
кої зброї в Україні в планах завода роз-
робка і впровадження в виробництво 
всієї лінійки стрілецької зброї, від пі-
столета до крупнокаліберних кулеме-
тів, та стволів до них.
На протязі останніх 3 років відбулось 
технічне переозброєння підприємства з 
метою підвищення техніко-економічно-

го рівня виробництва, на основі впро-
вадження передової техніки та технології, 
механізації і автоматизації виробництва, 
модернізації та заміни застарілого і фі-
зично зношеного устаткування новим, 
більш продуктивним, на що було затра-
чено понад 20 млн., гривень.
Зокрема, завод спеціалізується на вироб-
ництві кулеметів (КМ-7,62, КТ-7,62, ку-
лемет танковий модернізований КТМ-
7,62 у складі з триногою та захисним 
щитом), комплектуючих до стрілецької 
зброї (станки до кулеметів КМ-7,62, три-
ноги та вертлюги до крупнокаліберних 
кулеметів ДШКМ, коробки м’які на 100 
та на 200 набоїв, дульні пристрої, модер-
нізації та ремонті бронеколісної техніки 
(БРДМ-2ДП), виготовлення та встанов-
лення протикомулятивних сіток, спе-
ціальної апаратури магнітного запису 
(мовні інформатори: РИ 65 Б, РИ 65 Н, 
Алмаз-УП, Алмаз-УН, Алмаз-УБС), но-
сіїв інформації для потреб авіаційної 
промисловості в Україні та іноземних 
замовників, проведена модернізація 
автоматів АКМ, впроваджуються в ви-
робництво нові види озброєння такі 
як, гранатомет РПГ-7, міномет -120 мм., 
снайперська гвинтівка великого калібру 
СГМ-12,7, гвинтівка оперативно порта-
тивна на базі АК під назвою «Гопак»,
Протягом останніх 10 років відбуло-
ся збільшення об’ємів виробництва в 
середньому на 32% щорічно, забезпе-
чуючи стабільне фінансове становище 
підприємства.

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
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ЗАЩИТИ СЕБЯ 
И СВОИХ БЛИЗКИХ

Анатолий Робертович, Вы ра-

ботаете в сфере новых ин-

формационных технологий 

– насколько они новые и что 

под ними мы можем понимать?

Мы живем в мире информации, мы 
пользуемся информацией и поэтому 
всегда можно говорить о применении 
какой-то информационной техно-
логии: от простого высказывания «в 
лицо», после которого человек может 
и инфаркт получить до психотронно-
го воздействия загоризонтных радио-
локационных станций типа ДУГА или 
HAARP. Информация, услышанная 
по телевизору, от друзей и знакомых, 
из средств массовой информации 
вводит человека в состояние радости 
или печали, возбуждает или угнетает. 
Так происходит всегда, когда мы осо-
знаем ее. Но встречаются ситуации, 
когда полученная информация не осо-
знается нами. В этом случае ее можно 
назвать информационным фоном. Он 
также действует на человека, возбуж-
дая его или угнетая, но действует в го-
раздо меньшей степени. Негативный 
или позитивный фон создается многи-
ми факторами. Если длительное время 

Анатолий Робертович Павленко - кандидат технических наук, академик 

Международной Академии Биоэнерготехнологий ЮНЕСКО, вице-президент 

аэрокосмической ассоциации, первый в Украине доктор энергоинформационных 

наук, профессор факультета биомедтехнологий «Открытого международного 

университета развития человека «Украина», директор фирмы “Спинор 

Интернешнл”.

находиться в местах с негативным 
фоном, со временем можно получить 
различные недомогания, депрессию и 
даже серьезно заболеть. 

Как же определить такие вредные места?

Раньше традиционно их определяли с 
помощью биолокации. Не надо думать, 
что древние люди были глупы. Просто 
они обладали другими способностями, 
которые уже утеряны. Всегда развитие 
новых качеств идет за счет отбрасыва-
ния старых качеств. Это закон. Сейчас 
вредность любого места так же, как и 
раньше можно определить рамкой, ма-
ятником и т.д., если этому научиться. Та-

кие места называются геопатогенными, 
потому что человек, долго находящийся 
в них, заболевает. Наука несколько де-
сятков лет ищет ответ на этот вопрос и 
сейчас появилось некоторое понимание, 
появились теоретические разработки. 
Ученые уже создали приборы, которые 
фиксируют наличие геопатогенного из-
лучения. Это приборы ИГА-1, ВЕГА-10 и 
другие, сделанные в буквальном смысле 
в единичных экземплярах.

Что же действует на человека в гео-

патогенных местах?

Таких источников много. Прежде все-
го, это воздействие самой земли с ее 

ІННОВАЦІЇ

ВЫСТУПЛЕНИЕ А. Е. АКИМОВА, 
ЧЛЕНА РАЕН
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неоднородностями, подземными во-
дами, разломами, трещинами в поро-
де, пустотами и т.д.
Во-вторых, так называемые, коорди-
натные геобиологические сетки – Харт-
мана, Виттмана, Карри и др. Впервые 
изучил и описал эти невидимые и не-
слышимые большинству людей сетки, 
находящиеся на поверхности земли, не-
мецкий ученый Эрнст Хартман в 1950 
году. Его исследования показали, что 
всю поверхность земли покрывает не-
зримая сеть, т.е. вся поверхность как бы 
расчерчена линиями двадцатисантиме-
тровой ширины на одинаковые прямоу-
гольники размером 2х2,5 метра. И если, 
к примеру, во время сна через вашу 
голову проходит такая линия или пра-
вильнее сказать плоскость и на работе 
вы находитесь в такой же ситуации, то 
со временем вам обеспечена повышен-
ная раздражительность, угнетенность, 
бессонница и другие, более неприятные 
патологии. Особенно опасно долговре-
менное пребывание человека в местах 
пересечения двух линий.
И, в-третьих, сюда необходимо приба-
вить негативное воздействие, идущее 
от всех без исключения электрических 
и электронных приборов. Речь не идет 
об электромагнитных воздействиях, 

которые от некоторых приборов, на-
пример мобильных телефонов, не-
гативно сказываются на организме 
человека. Речь о том, что в состав излу-
чения электронных, электробытовых 
приборов, гаджетов входит информа-
ционная составляющая, которая, как 
показали и показывают исследования 
и клинические испытания, плохо на 
нас действует.

И вы предлагаете отказаться от 

использования всех телевизоров, но-

утбуков, планшетов, телефонов, 

кофеварок, кондиционеров, вентиля-

торов?

Это было бы безумием. Нет, отказы-
ваться или существенно ограничивать 
себя в их эксплуатации не следует. 
Иначе можно погрузиться в камен-
ный век. Вспомните – первые теле-
визоры с электронными кинескопами 
излучали «мягкий» рентген, который 
со временем ослабили до полностью 
безопасных величин путем легирова-
ния свинцом стекла кинескопа. Так и 
здесь. Уже разработаны и выпускают-
ся устройства, которые защищают вас 
от негативных излучений приборов, 
которые вы используете у себя дома 
или в офисе.

Это, наверное, какие-то защитные 

экраны?

Нет. Несмотря на то, что человек дома 
и в офисе находится в информацион-
но токсичной среде, есть способы, как 
показали исследования, от ее воздей-
ствия защититься. При большом ско-
плении комаров можно от них со всех 
сторон отгородиться противомоскит-
ными сетками. Но это очень неудобно, 
тем более, что негативное информаци-
онное излучение это не комары. И как 
защитить себя экраном от излучения 
мобильного телефона? Нет. Принцип, 
примененный в защитных устрой-
ствах, другой. Его действие аналогич-
но действию, например, запаха, кото-
рый излучается и отгоняет комаров, 
тем самым освобождая от них комна-
ту. Разработанные нами устройства 
гармонизирует информационный фон 
в комнате или доме, офисе, в салоне 
автомобиля или кабине оператора.

И что? После их установки мы не бу-

дем расстраиваться от того, что 

говорят по телевизору?

Не совсем так, речь идет об информа-
ционном фоне, который излучают все 
электронные устройства, а не об ин-
формации, услышанной по телевизору 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМ
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или телефону. Негативную информа-
цию, поступающую к нам с экранов, 
необходимо нейтрализовать другими 
методами и это не относится к теме на-
шего разговора. Вспомните, хотя бы, 
как долго не могут уснуть болельщики 
после проигранного матча их люби-
мой командой. Но я говорю о том, что, 
когда вы ложитесь спать, вы на много 
часов погружаетесь, можно сказать, в 
слаботоксичное поле информации. Как 
бы в слабое излучение смерти, идущее 
от ваших приборов и гаджетов.

Какой ужас. И что, ваши приборы 

защищают от этого, как вы сказали 

слабого излучения смерти? 

Да, на сто процентов. От излучения всех 
приборов. И днем и ночью. Ведь, согла-
ситесь, мало кто выключает на ночь теле-
фоны, роутеры, их зарядные устройства 
и т.д. Мы защищаем и от негативного 
воздействия геокоординатных сеток 
Хартмана, Виттмана и др. При необхо-
димости мы можем установить защиту 
от губительного действия ветрогенера-
торов, телевизионных ретрансляторов 
или антенн мобильных операторов. Это 
важно для людей, чьи квартиры нахо-
дятся на последнем этаже рядом с антен-
ной мобильного оператора, установлен-
ной на крыше. Наиболее чувствительны 
к влиянию геопатогенных полей дети и 
беременные женщины.

А кто и как за рубежом занимается 

подобным разработками?

Хорошие отношения сложились с 
коллегами из Франции в 2005 году во 
время успешных работ с теплокров-
ными животными. Один из примеров 
– после установки мачты мобильного 
оператора возле коровника с сотнями 
коров на треть упали надои, животные 
отказались принимать корм, начались 
болезни и т.д. Несколько месяцев дли-
лась наша совместная работа и после 
тщательной и глобальной диагности-
ки и установки наших приборов не-
гативные факторы были побеждены. 
Коровник на 90% восстановил свое 
работоспособное состояние. Затем 

к нам подключились исследователи 
из Швейцарии. Именно в Швейца-
рии наши приборы защиты получили 
европейский сертификат. Именно в 
Швейцарию мы отправляем наиболь-
шее количество приборов. Это позво-
ляет нам уверенно себя чувствовать, 
ведь по моим наблюдениям наши от-
ечественные разработки, по меньшей 
мере, на 10-15 лет опережают запад-
ные изыскания. Европа только сейчас 
начинает осваивать эти технологии.

Это приятно слышать. Так что, вы 

предлагаете защищаться?

Знаете, об этом мало пишут, но в мире 
сейчас нарастает пандемия депрес-

сии. Будьте уверены, что негативные 
воздействия гаджетов,  природных 
аномалий играют в ней значительную 
роль. И антидепрессивные таблетки 
здесь не помогут. Болезни от этих 
излучений появляются незаметно и 
вылечиться от них непросто. Давай-
те защитим от этого хотя бы детей. 
Наши приборы защиты –  величай-
шее изобретение, к которому мы шли 
не одно десятилетие, это труд многих 
ученых и на сегодняшний день анало-
гов у них нет.

Спинор Интернешнл
тел.: (044) 452-8866, (063) 391-1240
mail: forpost1@mail.ru
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СПИНОР
защитит вас от негативного влияния мобильных 
телефонов и прочей портативной электронной тех-
ники. Выпускается с 2005 г. 

ФОРПОСТ1
защитит вас от негативного влияния телевизоров, 
мониторов ПК и другой электронной техники.
Выпускается с 1995 г.

ВЕРНАДААВТО 
Защитное устройство «Вернада-авто» – защищает 
водителя и пассажиров автомобиля от негативного 
воздействия автомобильной электроники.

ВЕРНАДА ГЕО
защитит вас от негативного влияния Wi-Fi излуче-
ния, а так же геопатогенных зон в помещених.

ВЕРНАДА
защита от негативного влияния базовых станций 
сетей мобильной связи.

ООО «Спинор Интернешнл»
тел.: 044 452-8866, 063 391-1240
mail: forpost1@mail.ru

«Ecoterra»
тел.: 067 974-2542, 044 452-8866 
mail: ecoterraEU@gmail.com, www.eco-terra.net

ІННОВАЦІЇ
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OVB «Allfinanz  Holding AG» 
– основанный в 1970 году в г. 
Кельн (Германия), является 
крупнейшим европейским хол-

дингом, предоставляющий услуги не-
зависимого финансового консалтинга.
Сегодня OVB «Allfinanz  Holding AG» 
зарекомендовал себя как надежная и 
успешная компания в 15 странах Ев-
ропы. В Украине холдинг представлен 
компанией  ООО «ОВБ Алфинанц 
Украина», которая  официально заре-
гистрирована и стремительно разви-
вает свою деятельность с 2007 года.
Компания ООО «ОВБ Алфинанц 
Украина»  объединяет в себе принци-
пы и ценности высококачественного 
европейского финансового сервиса, 
тщательный отбор бизнес-партнеров, 
руководствуясь, в первую очередь, 
многолетним международным опы-
том, надёжностью, уверенной пози-
цией на  финансовом рынке,  и самое 
главное, тщательный, профессиональ-
ный подход к каждому клиенту.
Приоритет в работе компании ТОВ 
«ОВБ Алфинанц Украина» – индивиду-
альная работа с клиентом, как с юриди-
ческим так и физическим лицом. 
За клиентом компании «ОВБ Алфи-
нанц Украина», закрепляется  личный 
финансовый консультант, который 
на постоянной основе сопровождает 
его и предоставляет консультации по 
всем вопросам в сфере финансовой 
деятельности: 
– составление индивидуального финан-
сового анализа и последующего финан-
сового планирования;
– развитие предприятия путем со-
вершенствования мотивационных и 

ВПЕРВЫЕ В УКРАИНЕ 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОЕКТ 
ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТ

социальных программ, улучшения его 
положительного имиджа и увеличения 
прибыльности операций; 
–  консультации по вопросам страхования 
– защиты от непредвиденных рисков;
– консультации по работе с  банков-
ским сектором, сектором недвижимо-
сти и другими участниками финансо-
вого рынка;
– вопросы финансовой, пенсионной и 
медицинской реформы и их послед-
ствия для населения Украины;
– консультации по вопросам налогоо-
бложения, налоговая скидка;
– ваше личностное обучение  на базе 
проведённых ОВБ лекций и семинаров 
по финансовой грамоте.
Основной принцип работы с предпри-
ятиями, которые стали нашими ком-
паньонами – полное финансовое со-
провождение, с Вами будут работать 
лучшие специалисты в этой сфере.

Компания ООО «ОВБ Алфинанц Укра-
ина» впервые в Украине представляет 
предприятиям европейский проект 
«Финансовый совет».
В практике это выглядит следующим 
образом: на базе  предприятия созда-
ется финансовый совет – професси-
ональное сопровождение ведущими 
консультантами ООО «ОВБ Алфинанц 
Украина» деятельности компании в 
вопросах финансового развития. 
Почему это нужно Вам и Вашему пред-
приятию:
І. Развитие предприятия и улучшение 
его положительного имиджа путем:
1. Разработки мотивационных про-
грамм топ-персонала – эффективность 
работы компании во многом зависит 
от того, насколько топ-менеджмент за-
интересован в результатах своего тру-
да. Высокий оклад не является доста-
точным стимулом для руководящих 
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сотрудников. Создание комплексной 
системы мотивации позволит не толь-
ко удержать ценных специалистов в 
компании, но и нацелить их на успеш-
ное решение стратегических задач: 
– Социальный пакет – применение 
усовершенствованной европейской 
практики социальной защиты сотруд-
ников.
– Обучение финансовой грамотности - 
на базе предприятия ТОВ «ОВБ Алфи-
нанц Украина» проводит обучающие 
лекции, семинары, тренинги с целью 
личностного обучения сотрудников 
финансовой грамоте. Развивая финан-
совую грамотность, вы развиваете фи-
нансовые возможности Ваших сотруд-
ников, даете им практические знания 
по управлению собственными финан-
сами, тем самым повышая лояльность 
к работодателю и стимулируя их к раз-
витию внутри Вашей  компании.
–  Совершенствование навыков прак-
тического менеджмента.
2. Оптимизации затрат предприятия:
– Минимизируется текучесть кадров 
– улучшаются благоприятные усло-
вия труда с помощью мотивационных 
программ, сотрудники понимают, что 
руководство компании заботится о 
их социальной защите, что, с вою оче-
редь,  повышает доверие к директору 
или владельцу предприятия, и жела-
ние сотрудника не потерять работу на 
этом предприятии.
– Уменьшение финансовой ответ-
ственности перед сотрудником пред-
приятия при наступлении несчастно-
го случая, временной или постоянной 
потери трудоспособности, за счет 
предприятий-партнеров – предостав-
ляется с помощью программ страхова-
ния партнеров ООО «ОВБ Алфинанц 
Украина».
– Работа с налоговой скидкой.
3.Увеличение прибыльности опера-
ций предприятия:
– возможность работы на внешних 
рынках Европы – экспорт продукции, 
предоставление услуг путем налажен-
ной работы между холдингом OVB 
«Allfinanz  Holding AG»  и владельцами 

предприятий, организаций и торгово-
промышленными палатами Европы.
ІІ. Сотрудники предприятия получа-
ют полный пакет финансового сопро-
вождения по следующим вопросам:
– составление индивидуального финан-
сового анализа и последующего финан-
сового планирования  бюджета семьи;
– возможность обеспечить финансо-
вую защиту от несчастного случая, на 
случай временной или постоянной по-
тери трудоспособности;
– консультации по вопросам пенсион-
ного накопления – преимущества Ва-
шего дополнительного дохода;
– консультации по вопросам дет-
ского накопительного фонда – опти-
мальное решение в гарантии  фи-
нансовой стабильности будущего 
Вашего ребенка;
– медицинское обеспечение – опти-
мальное решение в вопросах защиты 
Вашего здоровья и здоровья Ваших 
близких,  выбор только высококвали-
фицированных медицинских учреж-
дений по доступным ценам;
– консультации по защите Вашего 
имущества –  страхование от непред-
виденных рисков ;
– оптимальное решение защиты де-
нежных средств;
– помощь в получении налоговой скид-
ки и минимизации финансовых затрат;
– помощь в ведении и оформлении 
соответствующей документации, свя-
занной с предоставлением финансо-
вых услуг;
– предоставление консультации  в дру-
гих сферах финансового рынка.
Консультации и финансовое сопро-
вождение мы реализуем с помощью 
наших надежных, профессиональ-
ных партнеров. Что бы быть уверен-
ными в качестве предоставляемых 
услуг, компания OVB Аllfinanz   ста-
вит жесткие критерии отбора к сво-
им партнерам:
– Работа на мировом финансовом рын-
ке  не менее 100 лет, что является гаран-
том их стабильности и надежности;
– Обязательная проверка партнера – меж-
дународной аудиторской компанией;

– Компании-партнеры должны вхо-
дить в число лучших европейских и 
международных компаний в своей 
сфере предоставления услуг;
– Позитивная оценка финансового 
показателя предприятия и уровня его 
надежности.
Поэтому партеры ТОВ «ОВБ Алфи-
нанц Украина» – гранды с мировым 
именем, заслужившие за много лет 
профессиональной работы доверие 
миллионов клиентов. 
В июне 2015 года  Председатель Прав-
ления Холдинга ОВБ АГ Михаэль Рент-
майстер стал членом опекунского сове-
та Немецко-Украинского общества по 
вопросам экономики и науки и в период 
с 2015 по 2017 год будет способствовать 
развитию экономических взаимоотно-
шений между Германией и Украиной.
Мы уверены, что результаты наше-
го совместного сотрудничества ста-
нут фундаментом построения нового 
уровня финансового сектора Украи-
ны, построения эффективной работы 
предприятий и его сотрудников, до-
стижения их финансового благополу-
чия и достойное обеспечение жизни!
Для получения всей  интересующей 
Вас информации  – обратитесь к нам!

Tel: +38 (044) / 492 87 77, fax:+38 (044) / 492 87 21 
Mob +38 (050) 7234929 
Лященко Юрий Александрович
Email: office@ovb-ua.com, website: www.ovb.ua
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ГРАДИРНІ
ВИРОБНИЦТВО. 
ПОСТАЧАННЯ. СЕРВІС.
ВІДНОВЛЮВАЛЬНА 
РЕКОНСТРУКЦІЯ

Група підприємств «БРОТЕП» 
вже 25 років працює у сфері 
енергозберігаючих технологій 
промислового водопостачання 

на ринку України та включає повний 
спектр робіт у сфері інжинірингу гра-
дирень. Завдяки передовому досвіду та 
інноваційним підходам, підприємства 
«БРОТЕП» стали загальновизнаними 
лідерами у цій сфері діяльності.
Постачальниками підприємств «БРО-
ТЕП» являються провідні світові ком-
панії. У своїй роботі підприємства 
«БРОТЕП» використовують сучасні 
технології та матеріали, що відповіда-
ють найсучаснішим вимогам і стан-
дартам. Керівництво підприємств 
«БРОТЕП» приділяє постійну увагу 
розробці і впровадженню передових 
технологічних рішень, проводить ре-
конструкцію і модернізацію існуючого 
виробництва із застосуванням остан-
ніх науково-технічних досягнень, 
постійно вдосконалює та розширює 
спектр продукції, що випускається.
Група підприємств «БРОТЕП» є по-
вноправним членом Київської тор-
гово-промислової палати України, а 
також Міжнародної асоціації охолод-
жуючих технологій СТІ (Coolіng Tow-
er Іnstіtute), USA, яка об’єднує вироб-
ників і споживачів градирень з метою 

постійного вдосконалення проектів, 
технологій виготовлення та ефектив-
ності роботи.
Крім того, входить до складу асоціації 
теплоенергетичних компаній України 
АТЕКУ, що поєднує підприємства-
виробників устаткування, монтажні, 
будівельні підприємства, а також іно-
земні представництва.
Індивідуальний підхід та можливість 
задоволення всіх потреб Замовника 
згідно специфіці його виробництва,  

забезпечує наявність власного заво-
ду із виготовлення енергозберігаючих 
градирень та основних технологічних 
елементів для вентиляторних та баш-
тових градирень, таких як  зрошувач, 
водоуловлювач, форсунки, обшивка та 
вентиляторні установки в комплекті з 
робочим колесом та електродвигуном. 

ЧЛЕНИ КИЇВСЬКОЇ ТПП
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Успіх та ефективну роботу підприєм-
ства забезпечує високопрофесійний 
інженерно-технічний персонал та згур-
тований  колектив, який має великий 
досвід роботи в даній сфері діяльності 
та за роки роботи досяг найвищого рів-
ня професіоналізму працівників, заохо-
чуючи їх до самовдосконалення і про-
фесійного підходу у вирішенні питань.
Група підприємств «БРОТЕП» пропонує:
• розробку, впровадження проектів віднов-
лювальної  реконструкції типових вен-
тиляторних і баштових градирень із по-
ставкою всіх необхідних комплектуючих;

• здійснення теплотехнічних і еколого-
економічних розрахунків з подальшою 
видачою техніко-економічних рішень 
щодо поліпшення роботи обігових ци-
клів водопостачання на промислових 
підприємствах України;
• готові рішення щодо організації водо-
обігового циклу – поставка та установ-
ка «під ключ» водоблоків, до складу яких 
входять градирні, проміжні ємності для 
збору води та насосне обладнання;
• здійснення автоматизації  роботи 
градирні та захист електродвигуна 
вентиляторної установки градирні;

• виготовлення та поставка мікро-
градирень для організації локальних 
обігових циклів продуктивністю від 
3 м3/год до 100 м3/год;
• гарантійне та сервісне обслуговуван-
ня змонтованих систем обігового во-
допостачання.
Підприємства «БРОТЕП» є сучасними 
компаніями, де основними принципа-
ми роботи є високий професіоналізм, 
відповідальність перед кожним клієн-
том та гарантії очікуваного результату.
Підприємства «БРОТЕП» здійсню-
ють свою діяльність згідно стандарту 
ІSO 9001:2008. Система менеджменту 
якості сертифікована в міжнародній 
системі «DEKRA Sertification» та діє на 
підприємствах «БРОТЕП» починаючи 
з 2008 року. 
Вся продукція виробництва групи під-
приємств «БРОТЕП» має сертифікат 
відповідності європейським директи-
вам безпеки СЄ.
У Вас виникли запитання? 
Телефонуйте!
Спеціалісти групи підприємств «БРОТЕП»:
• оперативно та професійно нададуть  
всі необхідні технічні консультації;
• за бажанням виконають обстеження во-
дообігового циклу у Вас на підприємстві;
• продемонструють зразки продукції на ви-
робництві чи випробовувальному стенді.

Група підприємств «БРОТЕП»
вул. Кірова, 88, м. Бровари, 
Київська обл., Україна, 07400
тел../факс: +380(4594)6-2879, 5-4389
+380(44)451-6638
E-mail:info@brotep.com.ua
http:// www.градирни.com.ua, www.gradirni.com.ua

ЧЛЕНИ КИЇВСЬКОЇ ТПП
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От чего зависит скорость выплат? 
Скорость выплат зависит, 
прежде всего, от стратегии ком-
пании: либо страховщик хочет 

получить максимальную прибыль и 
минимизирует убытки за счёт увели-
чения времени обслуживания, либо 
тратит средства на улучшение сервиса. 
Также здесь играет роль степень риска, 
на который готова пойти компания, 
выплачивая возмещение без стандарт-
ного пакета документов. Кроме того, на 
скорость выплат влияет оперативность 
работы аварийных комиссаров и служб 
урегулирования убытков. 

7 ДНЕЙ  
НОВЫЙ СТАНДАРТ 
ВЫПЛАТ ПО КАСКО ОТ СК ВУСО

Знаете, сколько дней проходит от аварии до выплаты страхового возмещения? 

А сколько должно проходить? Время не только важнейший показатель сервиса 

страховой компании, но и ключевой ресурс нашей жизни. Различные страховщики 

платят по-разному: у некоторых срок выплат превышает месяц. 

Для СК «ВУСО» главнейшей ценностью является довольный клиент, которого 

обслужили качественно и быстро. Сейчас компания внедряет новые стандарты 

выплат. Отныне с момента обращения до выплаты проходит всего 7 дней. 

Как удалось это сделать, рассказывает глава Наблюдательного совета 

СК «ВУСО» Александр ШОЙХЕДЕНКО.

СТРАХУВАННЯ
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 Каков средний срок выплат по КАСКО 
на украинском рынке страхования?
Средний срок выплат по КАСКО со-
ставляет около 20 рабочих дней (вре-
менные лимиты различных компаний 
– от 14 до 35 дней). 
 
За какой срок в среднем «ВУСО» ра-
нее осуществляла выплаты? 
Год назад средний срок выплат по КА-
СКО составлял 20-25 дней. Тогда же 
мы поставили стратегическую цель 
– сократить этот параметр до 7 дней. 
Мало кто верил в достижимость тако-
го показателя, однако уже в сентябре 
2015 года 82,1% клиентов, обратив-
шихся за возмещением по КАСКО, по-
лучили выплаты в течение 7 дней.
 
Почему среди всех параметров стра-
хования руководство «ВУСО» реши-
ло сосредоточиться именно на ско-
рости выплат? 
В сфере обслуживания, как и в жизни, 
время имеет первостепенное значение. 
Сегодня клиент хочет не просто по-
лучать качественный всеобъемлющий 
сервис – он хочет получать его макси-
мально быстро. Для индустрии страхо-
вания это актуально как ни для кого. 
 
За счёт чего удалось оптимизировать 
процесс выплат и сократить сроки?
Сократить сроки выплат удалось благо-
даря реинжинирингу бизнес-процесса:

• внедрён электронный документооборот;
• внедрён гибкий график работы специали-
стов, позволяющий практически непрерыв-
но проверять поступающие документы;
• изменены правила работы с ассисти-
рующими компаниями (установлены 
конкретные жёсткие сроки по сбору 
документов и предоставлению их в 
страховую компанию);
• изменены правила работы с оценщи-
ками (расчёты рыночных стоимостей 
предоставляются в течение 2 часов!). 
 
Какие дальнейшие шаги намерена 
предпринять компания для улучше-
ния сервиса?

Самое основное – изменить мотива-
цию персонала. Мы будем измерять 
удовлетворённость клиентов, и это 
будет включено в оценку работы со-
трудников. Кроме того, благодаря 
современному программному обе-
спечению урегулирование станет на 
100% дистанционным. Мы создадим 
личный веб-кабинет клиента, кото-
рый позволит ему отслеживать статус 
заявленного события, получать допол-
нительную информацию и предостав-
лять документы в электронном виде. 

 СК «ВУСО» 03680, Киев, ул. Малевича, 31
Тел. 0 800 50 3773, e-mail: pr@vuso.ua

СТРАХУВАННЯ
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Які можливості має УкрТЕСТ 
для експорту вітчизняної 
продукції? 
Основною метою УкрТЕСТ ДП 

«Укрметртестстандарт» є створення 
умов для доступу на  ринок якісної 
електротехнічної продукції, сприяння 
отриманню виробниками та спожи-
вачами достовірної інформації щодо 
її безпеки та відповідності законодав-
ству України та Європейського Союзу. 
Ми приклали та прикладаємо багато 
зусиль для здобуття та підтримання 
статусу провідної випробувальної  та 
сертифікаційної організації в України, 
яка визнана на міжнародному рівні 
та, у рамках програми ЄС з надання 
технічної допомоги Україні, готується 

УКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИК 
НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПИ  

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом відкриває для 

українського бізнесу можливість вийти за рамки внутрішнього ринку і стати 

частиною європейської бізнес-спільноти. Однак, доступ продукції вітчизняних 

виробників на європейський ринок вимагає від підприємців активних дій і, 

як правило, додаткових інвестицій.

Що необхідно знати українським виробникам, які мають намір поставляти 

продукцію  на ринок  країн-членів ЄС, розповідають Леонід ВОРОБЕЙ, 

перший заступник директора УкрТЕСТ ДП «Укрметртестстандарт» 

та Анатолій ГІНДІКІН, начальник Науково – технічного випробувального 

центру УкрТЕСТ ДП «Укрметртестстандарт».

стати в ряд з нотифікованими органа-
ми країн Європейського Союзу.
З 1991 року УкрТЕСТ ДП «Укрметртест-
стандарт» представляє Україну у Всес-
вітній системі Міжнародної електротех-
нічної комісії з випробувань та визнання 
сертифікації (Система IECEE). 
УкрТЕСТ – єдина  в Україні організа-
ція, визнана в Системі IECEE в якості 
Українського національного серти-
фікаційного органу та випробуваль-
ної лабораторії з правом видавати та 
визнавати міжнародні сертифікати у 
Схемі СВ IECEE. Сертифікати СВ, які 
видані  УкрТЕСТ, визнаються для на-
ціональної сертифікації  у 53 країнах  
світу. Найбільш технологічно розви-
нені країни світу підписали угоду  про 

те, що спеціально уповноважені орга-
ни-члени Схеми СВ будуть визнавати 
результати випробувань. У Схемі СВ 
розроблено велику кількість проце-
дур, інструкцій і рішень, вироблені 
такі єдині правила і підходи до лабо-
раторної діяльності, що дозволяють 
усім лабораторіям однаково розуміти 
вимоги стандартів та цілковито до-
віряти одна одній. Основне завдання 
Схеми СВ – наблизить виробника до 
ідеальної концепції: «один виріб - одне 
випробування- весь світ». 
Окрім участі в Схемі СВ, УкрТЕСТ 
уклав ряд угод про взаємне визнання 
результатів випробувань і сертифі-
кації з зарубіжними органами сер-
тифікації Німеччини, Польщі, Чехії, 
Словаччини, Кореї, Данії, Латвії, які 
надають можливість основний обсяг 
робіт (сертифікаційні випробування, 
інспекція виробництва) проводити в 
Україні, а потім, на їх основі, отримати 
сертифікат нотифікованого органу. На 
відміну від Схеми СВ, за якою визна-
ються лише результати випробувань, 

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА УКРТЕСТ 
ДП УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ ЛЕОНІД ВОРОБЕЙ

НАЧАЛЬНИК НАУКОВОТЕХНІЧНОГО 
ВИПРОБУВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ УКРТЕСТ 

ДП УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ АНАТОЛІЙ ГІНДІКІН

ПІДПРИЄМНИЦТВО
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за двосторонніми угодами з зарубіж-
ними органами сертифікації взаємно 
визнаються і результати випробувань, 
і сертифікації. У кожної угоди - свої 
особливості та умови. 
УкрТЕСТ надає змогу вітчизняним ви-
робникам вибрати найбільш прийняту 
для кожного схему виходу на міжнарод-
ний ринок, значно зекономити кошти та 
час при підготовці до експорту вітчизня-
ної електротехнічної продукції, уникну-
ти повторних додаткових випробувань 
у лабораторіях інших країн.

У чому полягає європейський підхід 
до виходу продукції на ринок ЄС?  
Загальні правила розміщення про-
дукції на ринку ЄС визначають два 
основних документи - Рішення №76-
8/2008/ЄС и Регламент №765/2008/ЄС 
Європарламенту і Ради Європи, згідно 
з якими прийнята нова законодавча 
структура (NLF), яка передбачає по-
дальше розширення принципів Ново-
го підходу в законодавстві ЄС з тех-
нічного регулювання. 

Кожен товар, який поступає на ринок 
Європейського Союзу із третіх кра-
їн, повинен відповідати усім вимо-
гам, що встановлені законодавством 
Європейського Союзу. Мають бути 
підтвердження тому, що усі процеду-
ри перевірки відповідності продукції 
були реалізовані виробником.

Імпортери повинні слідкувати за 
тим, щоб на ринок поступала тільки 
та продукція, що відповідає усім не-
обхідним  вимогам, і не допускати 
ввезення товарів, які не відповідають 
вимогам законодавства чи є загрозою 
для споживача. 
Обов’язки по забезпеченню цієї вимоги 
чітко розподілені між суб’єктами еко-
номічної діяльності в ланцюгу поста-
чання продукції на ринок ЄС, якими є 
виробник, уповноважений представ-
ник виробника в ЄС, імпортер та про-
давець.
Незважаючи на те, що обов’язок  за за-
безпечення та доведення відповідності 
лежить на виробнику, уся відповідаль-
ність за відповідність законодавству 
ЄС покладена на імпортера, який впра-
ві вимагати від виробника достовірні 
та достатні докази такої відповідності. 
Тому перед початком експорту необ-
хідно детально вивчити регуляторне 
середовище, зрозуміти, яким вимогам 
має відповідати продукція, що плану-
ється для експорту.
Тож, вітчизняні експортери повинні 
задовольнити вимоги ЄС щодо без-
печності та якості продукції. Для того, 
щоб поставляти свою продукцію на 
ринки країн ЄС, українським вироб-
никам необхідно пройти передбачену 
відповідними директивами процедуру 
оцінки відповідності.

ПІДПРИЄМНИЦТВО
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Що необхідно зробити виробнику, 
який має намір експортувати про-
дукцію до ЄС?
У першу чергу, виробник повинен ще 
на етапі проектування продукції, за-
лежно від її призначення, визначити 
вимоги, відповідно до яких треба за-
безпечити необхідний рівень безпеки, 
захист споживачів, захист та охорону 
навколишнього середовища тощо. Для 
цього потрібно визначити Директиву 
(Директиви) ЄС, які поширюються на 
продукцію, та гармонізовані європейсь-
кі стандарти із переліку опублікованих 
в Офіційному віснику ЄС. Гармонізова-
ні стандарти пропонують рішення і за-
соби, за  допомогою яких можуть бути 
задоволені суттєві вимоги директив та 
надана  презумпція відповідності. Ви-
користання гармонізованих стандартів 
є добровільним. Якщо виробник не за-
стосовує гармонізовані стандарти, у разі 
виникнення сумнівів, саме він має дове-
сти відповідність своєї продукції відпо-
відним суттєвим вимогам директив на 
запит контролюючих органів ЄС. 
Для пошуку необхідної директиви 
можна скористатися офіційним сай-
том Європейської комісії «Export He-
lpDesk Facility». На жаль, дуже мало 
інформації російською чи українсь-
кою мовами, документи опубліковані 
англійською.   
Далі застосовуються процедури оцін-
ки відповідності, щоб довести, що роз-

міщена на ринку продукція відповідає 
вимогам відповідних директив. 
Виробник може сам провести процеду-
ри оцінки відповідності або залучити 
для цього уповноважену спеціалізова-
ну організацію – нотифікований ор-
ган. Процедури оцінки відповідності 
та залучення уповноваженого органу 
передбачені відповідними директива-
ми. Нотифікований орган виробник 
може обрати самостійно.  
Наступним кроком є підготовка фай-
лу технічної документації, склад якого 
визначений  конкретною директивою, 
що застосовується до певної продук-
ції, та оформлений однією з офіційних 

мов ЄС. У загальному випадку файл 
включає інструкцію з експлуатації, 
схеми, креслення, опис конструкцій 
та протоколи випробувань. Докумен-
тація повинна зберігатися та бути до-
ступною 10 років після розміщення на 
ринку останнього виробу. 
Далі необхідно скласти Декларацію 
відповідності та нанести на продук-
цію маркування знаком СЕ. Декла-
рація про відповідність вимогам ЄС 
є юридичною заявою виробника або 
його уповноваженого представника, 
яка підтверджує, що його продукт 
відповідає усім вимогам усіх дирек-
тив, дія яких розповсюджується на цю 
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продукцію. Декларація повинна бути 
оформлена виробником або його упо-
вноваженим представником в ЄС та 
має супроводжувати продукцію доки 
вона не досягне кінцевого спожива-
ча. Декларація відповідності повинна 
складатись однією або декількома офі-
ційними мовами ЄС. 
Директиви ЄС вимагають, що вироб-
ник повинен наносити на продукцію 
знак відповідності СЕ до її розміщен-
ня на ринку.  Знак СЕ означає, що про-
дукція, на яку його нанесено, відпо-
відає всім вимогам щодо безпечності, 
встановленим законодавством ЄС, що 
регулює цей вид продукції. 

Чи може український виробник 
звернутися за допомогою до фахів-
ців УкрТЕСТ? 
Самотужки, не володіючи повнотою 
знань, дуже складно у повному обсязі 
врахувати усі необхідні кроки на шля-
ху експорту продукції на європейсь-
кий ринок.  Треба пам’ятати, що ви-
робника ніхто не контролює на етапі 
випуску продукції і він має повну сво-
боду декларувати її відповідність на 
свій розсуд. Але, як тільки продукція 
вийшла на європейський ринок, повну 
відповідальність за неї несе торговий 
партнер виробника – імпортер про-
дукції, який розміщує її на ринку ЄС. 
Якщо розміщена на ринку продукція 
не відповідає чинному законодавству 

чи становить ризик, імпортер має ви-
магати від виробника  привести про-
дукцію у відповідність, вилучити або 
відкликати продукцію. У  результаті 
постраждає, у першу чергу, репутація 
виробника, який зазнає при цьому не-
малих фінансових втрат.  
Фахівці УкрТЕСТ можуть допомог-
ти мінімізувати ризики економічних 
збитків, зокрема, шляхом проведен-
ня навчальних семінарів, оцінки пра-
вильності підбору директив та гармо-
нізованих стандартів, адже продукція 
може підпадати одночасно під дію 
кількох директив, визначення опти-
мальних схем сертифікації тощо. 
Окрім цього, УкрТЕСТ, завдяки між-
народній співпраці, допомагає вироб-
нику суттєво скоротити фінансові, 
організаційні, технічні та часові ви-
трати на випробування та отримання 
необхідного сертифікату для виходу 
на ринок ЄС. Важливо додати, що вар-
тість випробувань в УкрТЕСТ  значно 
менша ніж вартість аналогічних робіт 
у Європі. 

Які проблеми найчастіше виникають 
у виробників?
По –перше, через незнання, вироб-
ник не враховує вимоги європейських 
стандартів, у результаті чого під час ви-
пробувань виявляється, що конструк-
цію виробу необхідно переробити та 
проходити повторні випробування. 

По-друге, досить часто виробник зали-
шає поза увагою той факт, що із небез-
печних та неякісних комплектуючих 
неможливо зробити безпечний виріб, 
який відповідає вимогам директив ЕС. 
Вся міжнародна система випробувань 
та оцінки відповідності наполягає на 
тому, щоб всі комплектуючі виробу 
повинні бути сертифіковані за стан-
дартами, що на них поширюються. До 
початку випробувань виробник по-
винен надати перелік комплектуючих, 
який корегується за участю наших 
фахівців, та підібрати на кожний ком-
понент сертифікат. Отже, виробник 
повинен це враховувати на етапі про-
ектування виробу та використовувати 
лише сертифіковані компоненти. 
По-третє, проблема, яка найчастіше 
виникає у виробника – це написання 
правильної інструкції з експлуатації 
та правильне маркування, що є облич-
чям виробу. Вимоги до маркування та 
інформації, яка повинна обов’язко-
во бути в інструкції, викладені у всіх 
гармонізованих стандартах. Виробник 
повинен ознайомитись з ними перед 
тим, як вказувати інформацію чи 
здійснювати випробування. 
Окрім того, однією із умов забезпечен-
ня вимог європейського законодав-
ства, є необхідність проведення аналі-
зу ризиків щодо забезпечення безпеки 
виробу ще на етапі проектування у 
відповідності з європейськими стан-
дартами, що не завжди враховується 
вітчизняними розробниками.
Як висновок, необхідно ще раз на-
голосити, наскільки важливо для ви-
робника своєчасно отримати доступні 
для розуміння пояснення законодав-
чих вимог. УкрТЕСТ, як організація 
з національним та міжнародним виз-
нанням, завжди готовий допомогти 
вітчизняним виробникам подолати усі 
труднощі та адаптуватися до змін.  

ГП «Укрметртестстандарт»
ул. Метрологическая, 4, к. 419
03680 Киев, Украина,
Тел./факс +38 (044) 522-67-09, вн. 198
E-mail: vkolot@ukrcsm.kiev.ua
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Борисе Кузьмичу, розкажіть, 
будь ласка, про те, чим сьогодні 
займається Інститут газу НАН 
України. У яких напрямках ве-

дуться дослідження?
– У нашому інституті протягом всієї його 
більш ніж 65-річної діяльності став тра-
диційним підхід до виконання наукових 
розробок, що включає фундаментальні 
та прикладні дослідження, створення 
технологічних процесів і устаткування 
та їх впровадження у виробничу прак-
тику. Зазначений підхід зберігається і, 
незважаючи на відомі труднощі у вико-
нанні та впровадженні наукових розро-
бок, що виникли в останні роки, інсти-
тут ставить перед собою нові завдання, 
спрямовані на вирішення проблемних 
питань стану промислового комплексу 
і комунального сектора країни.
На даний час інститутом виконують-
ся дослідження і розробки за такими 
основними напрямками:
– розробка наукових основ підвищення 
ефективності використання природ-
ного газу та альтернативних енергоно-
сіїв як основи для створення нових енер-
го- та ресурсозберігаючих технологій;
– дослідження в галузі прикладної те-
орії горіння, термодинаміки, міжфаз-
ного тепло- і масообміну і розробка на 
цій основі нових теплотехнологічних 
процесів і обладнання;
– дослідження в галузі охорони навко-
лишнього середовища з метою ство-
рення науково-технологічних основ 
захисту атмосферного повітря від 
забруднень, термічного знешкодження 
твердих побутових відходів та осо-
бливо небезпечних речовин і відходів.
З досліджень фундаментального ха-
рактеру слід виділити розробки в об-

ІНСТИТУТ ГАЗУ НАН УКРАЇНИ  
НОВІ ЗАВДАННЯ І РІШЕННЯ
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ласті застосування газогідратних тех-
нологій для транспорту і регазифікації 
природного газу, а також депонування 
парникового діоксиду вуглецю у ви-
гляді газогідрату на біологічно непро-
дуктивних глибинах Чорного моря.
До числа новітніх розробок інституту 
належать дослідження в області ство-
рення наноматеріалів та нанотехноло-
гій. Вперше у світовій практиці створе-
ні нанорідини на основі багатостінних 
вуглецевих нанотрубок, нанослоістого 
термографеніта і наноалюмосілікатов. 
Дослідження створених нанорідин як 
теплоносіїв для енергетики показали 
можливість підвищення критичних 
теплових потоків в 2-3 рази.
Базуючись на дослідженнях в області 
технічної термодинаміки, розроблена 
стосовно до терміналу для прийому 
морського транспорту скрапленого 
метану потужністю 10 млрд. кубоме-
трів на рік технологічна схема вико-
ристання енергетичного потенціалу 
скрапленого газу з виробленням більш 
80 МВт електроенергії без додаткових 
витрат палива. Використання зазна-
ченої схеми також доцільно для ви-

роблення електроенергії на газороз-
подільних станціях газотранспортної 
системи України.
– Чи позначилася на роботі інститу-
ту ситуація в Україні, викликана об-
меженням поставок імпортного при-
родного газу?
– Безумовно. Напружена ситуація в 
нашій країні відбилася і на форму-
ванні тематики наукових досліджень 
інституту. Значний акцент було зро-
блено на вивченнія характеристик 
і механізмів процесів і технологій, 
спрямованих на заміщення природно-
го газу іншими теплоносіями, у тому 
числі вугіллям і біопаливом.
Інститутом розробляються пропозиції 
щодо скорочення обсягів використан-
ня природного газу в теплоенергетиці. 
Здійснено модернізацію понад 10 газо-
вих котлів середньої потужності типу 
ТВГ і КВГ, розроблених інститутом, 
що забезпечує економію природного 
газу та поліпшення екологічних показ-
ників. Враховуючи, що зазначені кот-
ли складають 49% всього парку котлів 
середньої потужності на Україні, ця 
розробка має значну перспективу ши-
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рокомасштабного застосування. Та-
кож розробляються пропозиції щодо 
відновлення роботи теплофікаційних 
котлів НІІСТУ на вугіллі.
У розвиток цього напрямку інститутом 
здійснюються роботи по застосуванню 
процесу повітряної газифікації пісно-
го вугілля (переважно антрацитів) з 
метою заміни природного газу в кому-
нальній енергетиці та промисловості. 
Прикладами таких розробок є осво-
єння в 2013-му році в котельні МКП 
«Теплоенерго» м. Луганська за участі 
Інституту газу НАН України газифіка-
тора потужністю 2,5 МВт. В даний час 
здійснюється переведення енергетич-
ного котла на Кіровоградській ТЕЦ на 
спалювання продуктів газифікації ан-
трациту взамін природного газу.
Розроблено систему опалення промис-
лових обертових печей зернятковою 
лузгою (відхід оліяжиркомбінатів). За 
допомогою цієї системи на Ватутінсь-
кому комбінаті вогнетривів заміщено 
70% природного газу, що витрачався  
для випалу сировини.
Виконані роботи зі створення газогене-
раторів на біомасі з прямим, зворотнім 
і комбінованим циклом. Серед подібних 
робіт слід виділити дослідження процесу 
газифікації відходів деревини на дослід-
но-промисловому газогенераторі, а також 
функціонування системи «газогенератор 
– паровий котел», що працює в режимі 

заміни природного газу газоподібними 
продуктами газифікації. Система гене-
раторів потужністю по 2 МВт встанов-
лена на котлі Е25/14 продуктивністю 25 т 
пари на годину на Малинської паперовій 
фабриці. У генераторах, що працюють 
в послідовному режимі, здійснюється 
газифікація пелет, отриманих з відходів 
деревини для виробництва паперу.
В інституті розроблені газопоршневі 
електростанції, здатні ефективно пра-
цювали на піролізному газі, біогазі і 
газі повітряної газифікації деревних 
відходів.
– Одним із проблемних питань кому-
нального комплексу України є утилі-
зація твердих побутових відходів, у 
тому числі особливо небезпечних ре-

човин. Чи ведуться інститутом сьо-
годні дослідження в цьому питанні?
– Так, ведуться. У відповідності з 
основними напрямками наукової ді-
яльності в інституті здійснювалися 
інтенсивні дослідження в області тер-
мічного знешкодження твердих побу-
тових відходів.
Запропоновано методику розрахун-
ку процесу утворення вкрай небез-
печних канцерогенів - фуранів при 
знешкодженні хлорвмісних органічних 
відходів. На основі методу термодина-
мічних функцій отримано залежності 
констант рівноваги реакцій утворення 
фуранів, які можуть бути використа-
ні в обчислювальних експериментах з 
метою одержання вихідних даних для 
проектування установок знешкоджен-
ня. Створено наукові основи термо-
динамічних розрахунків/моделювання 
процесів термічної утилізації відходів. 
Розроблено систему збору та викори-
стання біогазу звалищ для  спільного 
виробництва електричної і теплової 
енергії. Показано перспективність 
схем очищення біогазу за допомо-
гою новітнього абсорбенту на основі 
водних розчинів моноетаноламіна 
і метилдіетаноламін. Використання 
такого абсорбенту за розробленою 
технологією зменшує питомі витрати 
енергії на видалення СО2 з димових 
газів та біогазу в три рази в порівнянні 
з традиційними аміновими процеса-
ми. Розроблена технологія передба-
чає зріджування видаленого діоксиду 

БІОГАЗОВА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 
ПРОДУКТИВНІСТЮ 50 КВТ

РЕКУПЕРАТОР КОНСТРУКЦІЇ ІНСТИТУТУ ГАЗУ НАН УКРАЇНИ НА КОЛПАКОВОЇ ПЕЧІ 
МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМБІНАТУ DUNAFFER RT УГОРЩИНА
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вуглецю для його транспорту та ви-
користання в технічних цілях або за-
хоронення. Реалізація цієї розробки 
на двох полігонах побутових відходів 
в Київській області забезпечує заміну 
біогазом 7,5 млн. кубометрів природ-
ного газу на рік.
– Чи здійснюються розробки в галу-
зі енергозбереження та промислової 
екології?
– Про результати роботи нашого ін-
ституту в цих галузях теж можна роз-
повісти дуже багато. На сьогоднішній 
день нами здійснено кілька великих 
розробок в цьому напрямку. Викона-
но значний обсяг робіт зі створення 
високотемпературних трубчастих ре-
куператорів для роботи в агресивних 
середовищах металургійних вироб-
ництв. Розроблено методику і створе-
ні комп’ютерні програми розрахунку 
рекуператорів для різних схем взаєм-
ного руху теплоносіїв (у трубах і про-
сторі між ними) зі вставками в трубах. 
Проводяться випробування промис-
лових зразків рекуператорів на колпа-
ковій печі металургійного комбінату 
ISD «DUNAFERR» (Угорщина) і в Ли-
товському енергетичному інституті.
На основі комп’ютерних термодинаміч-
них розрахунків створено банк даних 
порівняльних теплотехнічних параме-
трів і параметрів енергоефективності 
використання замінників природного 
газу. Було виконано порівняльний ен-

тальпійного і ексергетічеський аналіз 
ефективності використання коксового 
та доменного газів, продуктів газифі-
кації вугілля, соломи, деревних пелет, 
рослинних олій і газів біологічного 
походження. Отримані результати да-
ють можливість більш обґрунтованого 
вибору технологій та обладнання для 
здійснення заміни природного газу ін-
шими видами палива.
В інституті здійснювався ряд важли-
вих досліджень прикладного характе-
ру, спрямованих на створення нових 
матеріалів та розробку енергоефек-
тивних технологій їх виробництва.
Розроблено нову систему випалу вапняку, 
в основу якої закладено комплекс облад-
нання, що включає розроблені інститу-
том периферійні швидкісні газогорілочні 
пристрої серії ГС і систему автоматичного 
регулювання процесом випалу. Засто-
сування розробки сприяє збільшенню 
перебування вапняку в зоні випалу, під-
вищенню його активності і, як наслідок, 
збільшенню продуктивності печі і зни-
ження питомих витрат палива на 20-25%. 
Розробка впроваджена на 5 підприємствах 
металургійної та будівельної галузі.
Цікавих результатів досягнуто в галу-
зі отримання нових вуглецевих мате-
ріалів. Створено дослідно-промисло-
ве виробництво терморозширеного 
графіту (ТРГ), який може використо-
вуватися як ультрасорбент нафти і 
нафтопродуктів, унікальний ущіль-

нювальний і конструкційний матеріал 
з високими показниками хіміко-тер-
мічної і радіаційної стійкості. Працює 
пілотний реактор з електротермічним 
киплячим шаром для капсулювання 
оксидів в пирографіту. Споруджується 
дослідно-промислова установка паро-
газокисневої газифікації українських 
антрацитів. Два реактори (отримання 
ТРГ та активації вугілля) виготовлені і 
відвантажені за замовленням Аргонсь-
кої Національної лабораторії (США).
– Які галузі промисловості України про-
являють до розробок інституту найбіль-
ший інтерес? Чи знають про розробки 
ІГНАН України за кордоном?
– У першу чергу промислові підприєм-
ства металургійної галузі, будівельної ін-
дустрії, комунальної енергетики, маши-
нобудування та інших. Наші розробки 
впроваджено із значним енергозберіга-
ючим ефектом на таких підприємствах, 
як, наприклад, Дніпровський металур-
гійний комбінат, металургійний комбі-
нат «Азовсталь», Іллічівський олійно-
жировий комбінат, Великоанадольський 
комбінат вогнетривів, Побузький фе-
ронікелевий комбінат (всі – Україна), 
Мінський автомобільний завод (Біло-
русь), Абінський електрометалургійний 
завод, Волгоградський завод керамічних 
матеріалів (Росія) і на цілому ряді інших 
промислових підприємств.
Інститут постійно розвиває наукові та 
науково-технічні зв’язки з зарубіжни-
ми науковими організаціями і фірма-
ми шляхом пропаганди своїх розро-
бок на міжнародних конференціях і 
виставках на Україні і за кордоном.
В інституті видається науково-тех-
нічний журнал «Енерготехнології і 
Ресурсосбереження» (його поперед-
ники «Екотехнології та Ресурсозбере-
ження», «Хімічна технології»), в якому 
регулярно публікуються статті співро-
бітників інституту з інформацією про 
останні наукових розробках. У січні 
2010 року виповнилося 50 років з дня 
випуску його першого номера.
З 2005 р працює представниць-
кий 3-х мовний сайт інституту – 
http://ingas.org.ua.

СИСТЕМА ГАЗОГЕНЕРАТОРІВ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЮ 
ПОТУЖНІСТЮ ПО 2 МВТ
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КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА ПРОПОНУЄ ЮРИДИЧНУ АДРЕСУ: 
М.КИЇВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 55 З НАДАННЯМ ОФІСНИХ, 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА ПОСЛУГ З ПОШТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ З НАДАННЯМ У СТРОКОВЕ ПЛАТНЕ КОРИСТУВАННЯ 
ЧАСТИНИ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ 
РОБОЧОГО МІСЦЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ОРЕНДАРЯ

НАШІ ПЕРЕВАГИ:
1. Київська ТПП знаходиться в історичному центрі Києва 

в Шевченківському районі в сучасній 8-ми поверховій будівлі.

2. Наша адреса не відноситься до адрес масової реєстрації 
та не перебуває в чорному списку в органах ДФС.

3. У разі перевірок органами ДФС та іншими органами по місцю вашого 
місцезнаходження ми надаємо Вам обладнані робочі місця технікою 
і меблями для проведення зустрічей.

4. Ми проводимо поштове обслуговування Замовника: отримуємо поштову 
кореспонденцію, телеграми та іншу інформацію, яка надходить на ім’я Замовника, 
зберігаємо кореспонденцію в поштових комірках індивідуального користування, 
надаємо секретарські послуги (повідомляємо Замовнику про надходження на його 
ім’я поштової кореспонденції та іншу інформацію).

5. Інформуємо Замовника по всіх питаннях, які стосуються його діяльності 
в Київській ТПП в межах підписаного договору.

6. Безготівкова оплата послуг, пролонгації.

7. В своїй роботі керуємось «Меморандумом про спільну діяльність з розвитку 
інфраструктури підприємництва у м.Києві», підписаний Київською міською 
державною адміністрацією, Головним управлінням ДФС у м.Києві, Головним 
управління Пенсійного фонду України у м.Києві.

8. Можливість надання згідно з додатковими угодами послуг:

- інформаційно-маркетингове та довідкове обслуговування;
- експертиза товарів;
- оформлення та видача документації необхідної при експорті продукції;
- цінова інформація;
- комплекс митно-брокерських послуг;
- юридичне обслуговування;
- організація міжнародних виставок та ярмарків;
- дистанційне навчання з питань охорони праці та пожежній безпеці.

ЗАМОВЛЯЙТЕ ЮРИДИЧНУ АДРЕСУ ТА ОТРИМУЙТЕ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ 

ЗА ТЕЛ.: (044) 482-0440, 482-3987
E-MAIL: BELIKOV@KIEV-CHAMBER.ORG.UA



КИЕВСКАЯ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА  

ПРЕДЛАГАЕТ В ЦЕНТРЕ КИЕВА  
 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 
 •  СЕМИНАРОВ 
 •  ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 •  СОВЕЩАНИЙ

 •  ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЙ 
 •  КРУГЛЫХ СТОЛОВ

 •  БРИФИНГОВ

 •  ПЕРЕГОВОРОВ, СОБРАНИЙ 
 •  ВЫСТАВОК, ПОКАЗОВ 
 •  ТРЕНИНГОВ, ДЕЛОВЫХ ИГР

 •  ДРУГИХ КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОДУМАННАЯ ПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
ВЫДЕРЖАННЫЙ В ДЕЛОВОМ СТИЛЕ ИНТЕРЬЕР 
И УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ 
ГАРАНТИРУЮТ КОМФОРТ УЧАСТНИКАМ, 
А ЗНАЧИТ, И ПРОДУКТИВНУЮ РАБОТУ. 

ВСЕ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ ОСНАЩЕНЫ 
СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ.

УЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО, 55, КИЕВ

482-0433

VIP-ЗАЛ НА 80 МЕСТ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ЗАЛ НА100 МЕСТ

УЧЕБНУЮ АУДИТОРИЮ НА 35 МЕСТ


