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II НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ З ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТУ: 
У ПОШУКАХ НОВИХ РІШЕНЬ

КРАЩІ ЕКСПОРТЕРИ КИЄВА

СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ 
М. КИЄВА ЗА 2015 РІК

ВІКТОР ГАЛАСЮК:  СЬОГОДНІ НАМ ПОТРІБНА 
НАВІТЬ НЕ ЕКСПОРТНА СТРАТЕГІЯ, А ДУЖЕ ШВИД
КА ЕКСПОРТНА ТАКТИКА  АНТИКРИЗОВА 
ТА НЕВІДКЛАДНА

ЕКСПОРТ ПРОДУКЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВОГО 
КОМПЛЕКСУ: ПІДСУМКИ 2015 РОКУ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ У 2016 РОЦІ

УКРАЇНАКАНАДА: УГОДА ПРО ЗОНУ ВІЛЬНОЇ 
ТОРГІВЛІ МАЄ НАПОВНИТИСЯ ЗМІСТОМ

ПРОЕКТ CUTIS

ПРОГРАМА УКРАЇНААВСТРІЯ: 
ЕКСПОРТ В КРАЇНИ ЄС: НАБІР ВІДКРИТО

ВЫХОД НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ЧЕРЕЗ 
СТАНДАРТЫ ISO

СЕРТИФІКАТ ISO 9001  
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

СЕРТИФІКАЦІЯ ПО ISO 9001  
ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

ЗНАМЕНИТЫЕ КЭБЫ  ТАКСИ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ

СОВЕРШЕННОЕ НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

KYIV JEWELLERY SHOW

ПРОГРАМА ЄС З ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ 
ГОРИЗОНТ 2020  НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 
УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. ДОСЯГНЕННЯ СТОЛИЦІ У СФЕРІ 
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

КОНСАЛТИНГОВЫЕ КОМПАНИИ 
ПОМОГАЮТ УКРАИНСКИМ БИЗНЕСМЕНАМ 
РАЗВИВАТЬ БИЗНЕС С КИТАЕМ

ІННОВАЦІЇ У СТРАХУВАННІ

ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ MORIS GROUP 

РАЗОМ І ДО КІНЦЯ

ЖИЛЫЕ МОДУЛИ

ТОВ ЮРИДИЧНА КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА ШІЛД 
  ЦЕ ВПЕВНЕНІ ДІЇ У ПРАВОВОМУ ПОЛІ!

КОМПАНІЯ ЕЛЕКТРОГАЗОХІМ 
ОТРИМАЛА СЕРТИФІКАТ FSSC 22000

YOUTUBE ДЛЯ БИЗНЕСА
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28 квітня 
Комітет ЗЕД при Київській ТПП показав можливості Республіки Польща для укра-
їнського бізнесу.

2528 квітня
Україна вперше прийняла участь в одній з найбільших міжнародних продовольчих 
виставок «Alimentaria 2016».

29 квітня
ДП «Завод 410 ЦА» розпочинає модернізацію вертольотів Мі-8.

31 березня 
Виїзне засідання Президії КТПП відбулося на «Київському заводі автоматики»

18 березня
Український форум бізнесу запропонував владі свій план подолання кризи в Україні.

17 березня  
Делегація Київської торгово-промислової палати ознайомилась з діяльністю Публіч-
ного акціонерного товариства «Деревообробний комбінат № 7».

18 лютого 
Комітети підприємців при Київській ТПП провели спільне засідання.

16 лютого 
Експерти Київської ТПП відвідали два підприємства компанії Заммлер.

9 січня 
В Київській ТПП відбувся семінар «Міжнародні стандарти Global GAP.
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II НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ 
З ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТУ: 

У ПОШУКАХ НОВИХ РІШЕНЬ

27-28 квітня 2016 року в Торгово-про-
мисловій палаті України за підтримки 
Кабінету Міністрів України проходив 
ІІ Національний форум із підтримки 
експорту. Девіз цьогорічного захо-
ду «Відкриваємо країни. Об’єднуємо 
бізнес». На форум прибули понад 700 
експортерів з усіх куточків України 
та зарубіжні бізнес-делегації із Ки-
таю, Гани, Нігерії, ПАР, Гвінеї, Грузії, 
Марокко, Індії, Молдови, Португалії, 
Словаччини, Іспанії, Румунії, Австрії, 
Чехії, Польщі тощо. Широко представ-
лені українські та зарубіжні органи 
влади, експертна спільнота у сферах 
зовнішньоекономічної діяльності, ін-
вестицій, кредитування, банківської 
справи, страхування тощо.
Захід покликаний шляхом безпосе-
реднього діалогу експортерів та влади 
допомогти покращити умови ведення 
бізнесу в Україні, розширити експор-
тно-імпортні зв’язки та залучити інве-
стиції в країну.
Головна ідея II Національного форуму 
з підтримки експорту - дати ще один 
поштовх глибокому реформуванню 
економіки та всіх сфер, що стосуються 
експорту.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
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Форум складався із 15 панелей, упро-
довж яких бізнес намагався напрацюва-
ти найкращі рішення з широкого кола 
питань, пов’язаних із підтримкою та про-
суванням товарів і послуг вітчизняних 
підприємств-експортерів на ринки іно-
земних країн, насамперед ЄС, подолан-

ням технічних бар’єрів, модернізацією та 
технічним переоснащенням підприємств 
відповідно до стандартів ЄС, видачею 
сертифікатів відповідності, ліцензуван-
ням продукції; обговорити проблеми ма-
лого та середнього бізнесу при здійсненні 
експортно-імпортних операцій тощо.
Один з круглих столів «Київ-2016: основ-
ні  завдання та перспективи експортно-
імпортних відносин столиці з країнами 
світу» провела Київська ТПП. На ньому 
обговорювалися особливості експорту 
харчових продуктів в країни ЄС та сві-

ту, можливості інформаційної системи 
«промисловість і наука», яка створена 
для підтримки експортного потенціалу 
промислових підприємств міста, були 
представлені кращі практики зовніш-
ньоекономічних відносин, та способи 
подолання бар’єрів і перешкод, з якими 
стикаються підприємства. Свої бачення 
та пропозиції надали директора провід-
них підприємств-членів Київської ТПП

Матеріал підготовано за допомогою інформації 
прес-служби ТПП України

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
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КРАЩІ ЕКСПОРТЕРИ КИЄВА
27 квітня 2016 р. в фойє конференц-
залу «Колізей» Торгово-промислової 
палати України відбулась урочиста 
церемонія нагородження переможців 
конкурсу «Кращий експортер 2015 
року».
Нагородження переможців конкур-
су проходило в рамках проведення II 
Національного форуму з підтримки 
експорту. В нагородженні прийня-
ли участь президент Київської ТПП 
Микола Засульський, перший затуп-
ник голови КМДА Геннадій Пліс, ди-
ректор Департаменту промисловості 
та розвитку підприємництва КМДА 
Максим Кузьменко, начальник управ-
ління розвитку промисловості та під-
приємництва Анатолій Баган, голова 
Ради директорів підприємств, установ 
та організацій міста Києва  Олександр 
Осадчий, учасники конкурсу, керівни-
ки підприємств та актив міста.
Переможцям конкурсу  були вручені 
дипломи  та  знаки «Кращий експор-
тер 2015 року». Конкурс проводився 
за результатами фінансово-госпо-
дарської діяльності підприємств міста 

Києва за попередній 2015 календарний 
рік з метою підтримки, підвищення 
конкурентоспроможності та розвитку 
експортних можливостей київських 
виробників. Організаторами конкур-
су є  Департамент промисловості та 
розвитку підприємництва КМДА та 

Київська торгово-промислова палата.
Конкурсна комісія, яка утворена роз-
порядженням КМДА (голова комісії 
Пантелеєв П.О. – заступник голови 
КМДА), визначила на своєму засідан-
ні 19 квітня ц.р. 14 переможців у 8-ми 
номінаціях: 

СТОЛИЦЯ
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1. ПрАТ «ІМПЕРІАЛ ТОБАККО 
ПРОДАКШН УКРАЇНА» - Вироб-
ництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів – середнє
Голова правління – 
Пеннер Микола Петрович
2. ТОВ «Омакс Інтернешнл» - Тек-
стильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та ін-
ших матеріалів   –  середнє
Директор – Хазіна Ірина Анатоліївна
3. ТОВ «РІФ-1» – Текстильне виробницт-
во, виробництво одягу, шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів   –  велике
Генеральний директор – 
Фабіо Регоза Альберто
4. ТОВ з іноземними  інвестиціями  
«Укршпон» – Виготовлення виробів з 
деревини, виробництво паперу та по-
ліграфічна діяльність – середнє
Генеральний директор – 
Франтішек Пазтор
5. ТОВ «Арофел Семікор» – Вироб-
ництво хімічних речовин та хімічної 
продукції  –  мале
Директор – Янчук Ігор Валерійович
6. ТОВ «Пролог Семікор» – Вироб-
ництво хімічних речовин та хімічної 
продукції – середнє
Директор – Гринь Григорій Васильович
7. ПрАТ «БІОФАРМА» -  Виробництво 
основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів  –  середнє
Голова правління – 
Маковський Олександр Анатолійович
8. ПАТ «ФАРМАК» – Виробництво 
основних фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів  -  велике
Генеральний директор – 
Жебровська Філя Іванівна
9. ТОВ «РМ-ІНВЕСТ» – Виробництво 
гумових і пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції 
– середнє
Генеральний директор – 
Бардаченко Олег Миколайович
10. ТОВ «КАМ-ТРЕЙД» –  Металур-
гійне виробництво, виробництво го-
тових металевих виробів, крім машин 
і устаткування  –  мале
Директор – Носач Андрій Михайлович
11. ТОВ «Виробничо-комерційне 
підприємство Паритет-К» –   Мета-
лургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім ма-
шин і устаткування  –  середнє
Директор – 
Колісник Вячеслав Анатолійович
12. ТОВ «Українська нафтохімічна 
компанія – УНХК» - Машинобуду-
вання, крім ремонту і монтажу машин 
і устаткування –  мале
Директор – Петрів Ярослав Іванович

13. ПАТ» Київське ЦКБ  АРМАТУ-
РОБУДУВАННЯ» – Машинобудуван-
ня, крім ремонту і монтажу машин і 
устаткування  –  середнє
Генеральний директор – 
Рикунич Юрій Миколайович
14. Державне  підприємство  «Завод 
410 Цивільної Авіації»  –  Машинобу-
дування, крім ремонту і монтажу ма-
шин і устаткування  –  велике
Генеральний директор – 
Подрєза Сергій Михайлович

Переможці конкурсу мають право 

використання знака для маркування 

продукції, а також у своїх рекламних 

та презентаційних матеріалах.

В лютому 2016 р. Київська ТПП пере-
могла на тендері (електронних торгах) 
на право проводити конкурс за ре-
зультатами фінансово-господарської 
діяльності підприємств за попередній 
2015 календарний рік. Всього в кон-
курсі взяли участь 37 підприємств. 
Такі підприємства, як ПАТ» Київсь-
ке ЦКБ  АРМАТУРОБУДУВАННЯ», 
ТОВ «КАМ-ТРЕЙД», ПАТ «ФАР-
МАК», ТОВ «Пролог Семікор», 
ТОВ «РІФ-1» вже вдруге поспіль пере-
магають у конкурсі.

СТОЛИЦЯ
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ПРОМИСЛОВІСТЬ
У 2015 р. відносно 2014 р. індекс про-
мислової продукції становив 94,5%. 
Скорочення обсягів продукції спо-
стерігалось у виробництві хімічних 
речовин і хімічної продукції – 69,7%; 
виготовленні виробів з деревини, 
виробництві паперу та поліграфіч-
ній діяльності – 86,4%; виробництві 
харчових продуктів, напоїв та тютю-
нових виробів – 87,2%; виробництві 
основних фармацевтичних продуктів 
і фармацевтичних препаратів – 90,7%; 
постачанні електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря – 92,1%. 
Збільшення обсягів промислової про-
дукції відбулось на підприємствах 
металургійного виробництва та ви-
робництва готових металевих виробів 
– 108,5%; текстильного виробництва 
та виробництва одягу, шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів – 107,3%; 
машинобудування – 107,1%; з вироб-
ництва гумових і пластмасових виро-
бів та іншої неметалевої мінеральної 
продукції – 107,0%.
У виробництві харчових продуктів та 
напоїв по багатьох видах відбулось 

СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
м. КИЄВА ЗА 2015 РІК

ПОВІДОМЛЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У М. КИЄВІСТОЛИЦЯ
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СТОЛИЦЯ

зниження виробництва, це – хліб та 
хлібобулочні вироби; молоко оброб-
лене рідке; цукерки шоколадні; торти; 
пряники та вироби аналогічні; води 
натуральні мінеральні газовані; мар-
гарин; борошно; пиво солодове; напої 
безалкогольні.
У текстильному виробництві, вироб-
ництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри 
та інших матеріалів збільшено випуск 
білизни постільної – з 685,7 до 871,6 
тис. шт.; блузок, сорочок, батників жі-
ночих – з 12,2 до 20,6  тис. шт.; піджаків, 
блейзерів, крім трикотажних, чолові-
чих  – з 19,9 до 21,6 тис. шт.; футболок, 
майок та виробів аналогічних трико-
тажних – з 456,0 до 656,4  тис. шт.
На підприємствах з виготовлення ви-
робів з деревини, виробництва паперу 
та поліграфічної діяльності в 2015 р. 
виготовлено менше, ніж торік, фане-
ри клеєної; коробок та ящиків з па-
перу або картону негофрованих; тари 

дерев’яної іншої та її частин; рам де-
рев’яних для картин та фотографій; 
етикеток з паперу чи картону. Полі-
графічними підприємствами на 1,8% 
більше, ніж торік надруковано газет, 
які виходять менше чотирьох разів на 
тиждень; на 27,8% менше – журналів 
та видань періодичних; на 24,2% мен-
ше – книг, брошур, листівок та подіб-
ної продукції.
У виробництві хімічних речовин і хі-
мічної продукції в 2015 р. відносно 
2014 р. обсяги продукції зменшились 
за рахунок скорочення випуску мета-
лоїдів; діоксиду вуглецю; інсектици-
дів; фарб та лаків на основі полімерів; 
засобів мийних та для чищення; засо-
бів дезинфікуючих; елементів хімічних 
легованих у формі дисків для викори-
стання в електроніці тощо. 
Підприємствами з виробництва основ-
них фармацевтичних продуктів і фарма-
цевтичних препаратів порівняно з 2014 р.
зменшено випуск препаратів лікарських, 
що містять гормони – на 64 т або 41,9%; 
препаратів лікарських, що містять ал-
калоїди – на 448 т або 6,9%;  препаратів 
лікарських, що містять пеніцилін та інші 
антибіотики – на 4 т або 1,7%.
На підприємствах з виробництва гу-
мових і пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції 
збільшено виробництво пластмасо-
вих виробів: бутлів, пляшок, флаконів 
та виробів подібних (на 44,8%); вікон, 

їх рам, дверей, їх коробок та порогів  
(на 29,1%); плит, листів, плівки, фоль-
ги, стрічок (на 13,7%). Підприємства-
ми з виробництва іншої неметалевої 
мінеральної продукції збільшено ви-
пуск блоків та цегли з цементу, бето-
ну або каменю штучного; елементів 
конструкцій збірних для будівництва 
з цементу, бетону або каменю штуч-
ного; виробів багатошарових ізолюю-
чих зі скла.
У металургійному виробництві та ви-
робництві готових металевих виробів 
збільшено випуск листів профільова-
них холоднодеформованих або оброб-
лених у холодному станi, зі сталі не-
легованої (на 14,1%); блоків дверних й 
віконних з металів чорних (на 58,6%); 
виробів інших з металів чорних, виго-
товлених куванням чи штампуванням, 
без подальшої обробки (у 2,7 раза).
На підприємствах машинобудування 
до продукції, виробництво якої зрос-
ло, належать: лічильники для рідин; 
газоміри; вилки штепсельні, розетки 
та пристрої для комутації чи захисту 
електричних схем інші; машини та 
апарати фільтрувальні або очищу-
вальні для рідин; ваги платформенні; 
бухгалтерські машини, контрольно-
касові апарати та  аналогічні машини, 
що містять лічильні пристрої; облад-
нання для миття, наповнювання, заку-
порювання, пакування й обгортання 
пляшок та інших ємностей. 
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БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У 2015 р. підприємствами м. Києва 
виконано будівельних робіт на суму 
11689,0 млн. грн. Індекс будівельної 
продукції у 2015 р. порівняно з 2014 р.
становив 83,4%. Індекс будівель-
ної продукції у 2015р. проти 2014 р.
з будівництва житлових будівель ста-
новив 95,5%, нежитлових будівель 
– 66,9%, інженерних споруд – 85,8%.

ТРАНСПОРТ
Вантажними автомобілями за всіма 
видами сполучень у 2015 р. перевезе-
но 8997,3 тис. т комерційних вантажів 
(85,8% від рівня 2014 р.). За звітними 
даними підприємств-перевізників, за 
2015 р. обсяг вантажних перевезень 
дорівнював 8235,6 тис.т (83,9% від рів-
ня минулого року). Вантажооборот, 
виконаний автомобілями у звітному 
періоді, склав 2854,2 млн. ткм (92,0% 
від рівня 2014 р.), з них підприємства-
ми-перевізниками виконано 2561,8 
млн. ткм (97,0% від рівня 2014 р.).
Автобусами за всіма видами сполу-
чень перевезено 314420,6 тис. пасажи-
рів (79,0% від рівня 2014 р.). 
Пасажирськими літаками перевезено 
5881,3 тис. пасажирів (110,2% до рівня 
2014 р.). 

Міським електричним транспор-
том перевезено 760,8 млн. пасажирів 
(85,1% від рівня минулого року).

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ
За січень–листопад 2015 р. оборот зов-
нішньої торгівлі товарами в м. Києві 
склав 20810,6 млн. дол. США і змен-
шився на 28,3%. Експортовано товарів 
на 7841,0 млн. дол., імпортовано – на 
12969,6 млн. дол. У порівнянні з 2014 р. 
обсяги експорту зменшились на 25,6%, 
обсяги імпорту – на 29,8%. Від’ємне 
сальдо зовнішньої торгівлі товарами 
становило 5128,6 млн.дол. 
Зовнішньоторговельні операції това-
рами підприємства міста здійснюва-
ли з партнерами зі 195 країн світу. До 
країн ЄС було експортовано 26,9% усіх 
товарів, до інших країн світу – 73,1% 
(2014 р. – відповідно 31,1% та 68,9%).
До Китаю здійснювались найбільші 
експортні поставки – 11,7% від загаль-
ного обсягу експорту, до Індії, Російсь-
кої Федерації, Туреччини, Нідерландів, 
Італії, Єгипту, Іспанії, Ірану, Ісламсь-
кої Республіки, Саудівської Аравії, 
Ізраїлю, Франції, Білорусі, Угорщини, 
Польщі, Таїланду, Кореї, Республіки, 
Казахстану,  Молдови, Республіки – 
60,8% експортних поставок міста.

Порівняно з 2014 р. експорт товарів 
зменшився серед країн ЄС: до Угор-
щини – на 35,1%, Польщі – на 31,8%, 
Іспанії – на 31,0%, Нідерландів – на 
24,3%, Італії – на 21,7%, Франції – на 
20,3%; серед інших країн світу: до Ро-
сійської Федерації – на 54,8%, Сау-
дівської Аравії – на 50,0%,  Білорусі 
– на 46,0%, Єгипту – на 44,7%, Кореї, 
Республіки – на 43,3%, Казахстану – на 
37,3%, Туреччини – на 26,2%, Індії – на 
15,9%, Ізраїлю – на 15,0%, Молдови, 
Республіки – на 2,1%. Утім, спостеріга-
лось збільшення експортних поставок 
серед інших країн світу: до Таїланду та 
Китаю – в 2,0 раза (кожна країна), Іра-
ну, Ісламської Республіки – на 19,9%. 
Із країн ЄС було імпортовано 39,3% 
усіх товарів, із інших країн світу 
– 60,7% (2014 р. – відповідно 39,3% та 
60,7%). Найбільші надходження това-
рів здійснювались із Російської Феде-
рації та Китаю – відповідно 18,3% та 
13,2% від загального обсягу імпорту, 
а надходження товарів із Білорусі, Ні-
меччини, Польщі, Франції, США, Іта-
лії, Туреччини, Литви, Японії, Великої 
Британії, Іспанії, Угорщини, В’єтнаму 
разом становили 45,4%.
Основними статтями експорту това-
рів були: продукти рослинного по-
ходження – 42,3% від загального об-
сягу експорту (2014 р. – 38,5%), жири 
та олії тваринного або рослинного 
походження – 18,6% (16,4%), готові 
харчові продукти – 8,0% (7,3%), не-
дорогоцінні метали та вироби з них 
– 6,7% (5,9%).
Основу товарної структури імпорту 
складали: продукція хімічної та пов’я-
заних з нею галузей промисловості 
– 22,1% від загального обсягу імпорту 
(2014 р. – 19,5%), машини, обладнан-
ня та механізми, електротехнічне об-
ладнання – 21,7% (21,2%), мінеральні 
продукти – 19,9% (18,0%), полімерні 
матеріали, пластмаси та вироби з них 
– 6,3% (6,0%), засоби наземного транс-
порту, літальні апарати, плавучі засо-
би – 6,1% (6,6%). 
Примітка. У розділі «Зовнішньоеконо-
мічна діяльність» дані щодо обсягу ім-

СТОЛИЦЯ
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порту товарів наведені без урахування 
обсягів імпортних поставок газу при-
родного. 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ
Оборот роздрібної торгівлі становив 
158523,3 млн. грн., що на 14,6% менше 
у порівнянних цінах. Обсяг роздріб-
ного товарообороту підприємств, які 
здійснюють діяльність з роздрібної 
торгівлі, становив 98848,8 млн. грн., 
що на 17,7% менше, ніж за відповідний 
період попереднього року.

ЦІНИ І ТАРИФИ
Динаміка цін споживчого ринку сто-
лиці у 2015 р. визначалася збільшен-
ням цінових показників на 38,6% (гру-
день 2015 р. до грудня 2014 р.). 
Підвищення цін на продукти харчу-
вання та безалкогольні напої зареє-
стровано за такими товарними група-
ми: цукор – на 79,9%, олія соняшникова 
– на 61,0%, яйця – на 58,2%, овочі – на 
56,4%, безалкогольні напої – на 54,1%, 
макаронні вироби – на 45,8%, риба та 
продукти з риби – на 36,8%. Ціни на 
алкогольні напої, тютюнові вироби 
підвищилися на 25,1%. 
Зростання цін (тарифів) на житло, 
воду, електроенергію, газ та інші види 
палива на 64,3% відбулося в основно-
му за рахунок суттєвого підвищення 
тарифів на природний газ (у 4,6 раза) 
та електроенергію (на 66,7%), гарячу 
воду, опалення (на 77,1%). 
Спостереження за змінами цін 
(тарифів) на послуги відпочинку і 
культури в цілому показало їх під-
вищення на рівні 42,3%. На 37,0% 
подорожчали предмети домаш-
нього вжитку, побутова техніка та 
поточне утримання житла. У сфе-
рі послуг з охорони здоров’я під-
вищення цін на 28,4%  зумовлено 
подорожчанням фармацевтичної 
продукції, медичних товарів та об-
ладнання на 36,2%.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
Середньооблікова кількість штатних 
працівників підприємств, установ, ор-
ганізацій (з кількістю найманих пра-
цівників 10 осіб і більше) у листопаді 
2015 р. становила 1100,6 тис. осіб. Се-
редній розмір їхньої заробітної плати 
становив 7089 грн., що у 5,1 раза вище 
рівня мінімальної заробітної плати та 
прожиткового мінімуму на одну пра-
цездатну особу (1378 грн.). Порівняно 
з жовтнем розмір заробітної плати 
збільшився на 0,4%, а порівняно з ли-
стопадом 2014 р. – на 29,0%.

РИНОК ПРАЦІ
Середньомісячна кількість економічно 
активного населення віком 15–70 років 
становила 1462,4 тис. осіб, з яких 136-
2,7 тис. осіб були зайняті економічною 
діяльністю, а решта (99,7 тис.) – безро-
бітні, тобто особи, які не мали роботи, 
але активно її шукали як самостійно, 
так і за допомогою державної служби 
зайнятості. Рівень зайнятості населен-
ня становив: у віці 15–70 років – 62,3%, 
а в працездатному віці – 68,3%.
Рівень безробіття (за методологією 
МОП) серед економічно активного 
населення віком 15–70 років становив 
6,8%, а працездатного віку – 7,3%.
Упродовж 2015 р. статус зареєстрова-
ного безробітного в державній служ-
бі зайнятості мали 48,7 тис. осіб, що 
на 9,2 тис., або на 23,4% більше, ніж у 
минулому році. Із загальної кількості 
безробітних 65,0% складали жінки, 
40,4% – молодь у віці до 35 років. (Дані 
наведено за результатами вибіркового 
обстеження населення з питань еконо-
мічної активності).

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ
За оцінкою на 1 грудня 2015 р. чисель-
ність наявного населення м. Києва 
становила 2904,4 тис. осіб і збільши-
лась на 16407 осіб або на 6,2‰. Зміна 
чисельності населення відбулася за 
рахунок природного приросту та мі-
граційного приросту.

Головне управління статистики у м.Києві

СТОЛИЦЯ
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З  
якими проблемами сьогод-
ні стикаються українські 
експортери та які першо-
чергові кроки потрібно 

зробити для їх вирішення?
– Українські експортери сьогодні сти-
каються із цілою низкою проблем. Зо-
крема, це відсутність доступних кре-
дитів, адже коли кредити коштують по 
35%, неможливо конкурувати на сві-
тових ринках. Це неефективна система 
оподаткування, бо коли нормально не 
відбувається відшкодування ПДВ, то 
відповідно, це дуже знижує конкурен-
тоздатність. Це доступ на європейські 
ринки, адже згідно з нашою угодою 
про вільну торгівлю з Європейським 
союзом, за деякими позиціями дуже 
низькі квоти, які вибираються про-
тягом кількох місяців – це дуже мало 

Наступного року в країні вже має працювати 

експортне-кредитне агентство за кращими 

європейськими практиками, яке буде 

підтримувати український бізнес не політичними 

деклараціями, а реальним фінансуванням 

і реальними послугами, що надає держава експорту 

в усьому світі. Про це заявив народний депутат, 

голова комітету ВРУ з питань промполітики 

та підприємництва Віктор Галасюк 

на II Національному форумі з підтримки експорту, 

який пройшов у ТПП України. Докладніше про те, 

чим саме займатиметься агентство і що крім 

цього потрібно зробити для покращення ситуації 

із українським експортом, Віктор Галасюк розповів 

журналістам «Ділової панорами».

ІНТЕРВ’Ю

ВІКТОР ГАЛАСЮК: 
СЬОГОДНІ НАМ ПОТРІБНА 

НАВІТЬ НЕ ЕКСПОРТНА СТРАТЕГІЯ,
А ДУЖЕ ШВИДКА ЕКСПОРТНА ТАКТИКА  

АНТИКРИЗОВА ТА НЕВІДКЛАДНА

відповідно до обсягів виробництва в 
Україні. З іншого боку, ще залишають-
ся певні нетарифні бар’єри і за деяки-
ми видами продуктів експорт навіть 
не було розпочато, тому що українсь-
ким експортерам для виходу в Європу 
потрібно провести модернізацію, а для 
цього потрібні інвестиції. Тому це ціла 
низка проблем і саме для їх вирішення  
потрібно створити експортно-кредит-
не агентство, яке буде надавали зде-
шевлені кредити, компенсувати від-
соткову ставку по кредитах, а також 
страхувати і гарантувати експортні 
контракти. Необхідно також допомог-
ти українському експортеру відкрити 
для себе нові ринки.  У тому числі я 
маю на увазі зняття санкцій з Ірану, бо 
наша країна залишається в трійці кра-
їн, які цього ще не зробили, хоча Іран - 

величезний ринок для України. Я кажу 
про допомогу – в тому числі консуль-
таційну і фінансову – українським ек-
спортерам щодо доступу на закордон-
ні ринки, як це роблять інші країни. І 
безумовно це – податкова реформа в 
країні для того, щоб вирішити пробле-
му відшкодування ПДВ, щоб експор-
тери могли нормально працювати і 
думати про свою основну діяльність, а 
не про ті обмеження, які сьогодні існу-
ють в середині країни.

– Яких результатів ви очікуєте від 
сьогоднішнього форуму?
– Я очікую відвертого спілкування між 
експортерами, експертами, представни-
ками парламенту та уряду для того, щоб 
опрацювати максимально конкретну 
дорожню карту розвитку українського 
експорту. Сьогодні нам потрібна навіть 
не експортна стратегія, а дуже швидка 
експортна тактика – антикризова та не-
відкладна, тому що з 2014-го до 2015-го 
року український експорт впав на 16 
мільярдів доларів – з 54 мільярдів до 38 
мільярдів доларів. Тобто ми втратили 16 
мільярдів доларів товарного експорту, 
із них тільки третина – це російський 
ринок. Це вказує на глибокі системні за-
грозливі виклики для українського ек-
спорту, які сьогодні існують. А експорт 
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– це один із чотирьох основних каналів 
формування українського ВВП. Тому 
сьогодні питання українського експор-
ту – це питання стратегічне, питання 
національної економічної безпеки краї-
ни. Влада зобов’язана зробити все, щоб 
показати реальні результати. Адже ми 
ще рік тому збирались тут і говорили 
про необхідність створення експортно-
кредитного агентства,  у нас тоді була 
дуже потужна опозиція, в тому числі і 
в уряді. На сьогодні ми маємо вже при-
йнятий за основу законопроект 2142а, 
якій ініціювали ми з Олегом Ляшком, з 
нашими колегами в парламенті. Він при-
йнятий в першому читанні, ми йдемо на 
друге. Безумовно, нам також потрібно 
розвивати торгівельну дипломатію, щоб 
українські виробники мали підтримку 
за кордоном, для того щоб сприяти через 
просування на міжнародних виставках – 
те, що в Україні сьогодні, на превеликий 
жаль, практично не відбувається, якщо 
ми порівнюватиме себе із Туреччиною 
або із Польщею. Тобто експорт для нас 
сьогодні така terra incognita, яку ми тіль-
ки відкриваємо для українського бізнесу.

– Ви нещодавно повернулись із 
Брюсселя. Який головний результат 
від переговорів на засіданні комісії?
– У Брюсселі відбулося третє засідання 
парламентського комітету Асоціації, на 
якому обговорювалася низка питань, у 
тому числі йшлося про проведення вну-
трішніх реформ в Україні, про доступ до 
єдиного європейського ринку. Одним з 
питань, яке виникало найбільш часто 
– питання боротьби із корупцією, при-
чому реальної, а не паперової бороть-
би. Також ми обговорювали результати 
роботи угоди про вільну торгівлю, бо 
ми бачимо, що сьогодні, на жаль, укра-
їнський експорт падає в тому числі і за 
європейським напрямом, так саме як 
падає й імпорт з Європи.  Через те, що 
українці збіднішали, купівельна спро-
можність скоротилась, і таким чином 
замість того, щоб мати масштабне зро-
стання зовнішньої торгівлі, ми маємо 
падіння. Це свідчить про відсутність 
ефективних кроків влади на подолання 

цієї кризи, ми сьогодні маємо концен-
труватися на проведенні радикальної 
податкової реформи, яка забезпечить 
детінізацію економіки, яка забезпечить 
привабливі умови для економічного 
зростання, сконцентруватися  на зде-
шевленні кредитних ресурсів, пере-
дусім для українських експортерів, які 
приносять у країну валютну виручку. 
Це і створення експортно-кредитного 
агентства, створення програм мікро-
кредитування для малого і середнього 
бізнесу, в тому числі за рахунок кош-
тів Європейського союзу, доступу до 
структурних фондів. Адже сьогодні 
тільки 2% з тих ресурсів, які виділяє 
Євросоюз – а це мільярди євро – йдуть 
в реальний сектор економіки, в тому 
числі на розвиток малого і середнього 
бізнесу. Це є неприпустимо мало, тому 
ми ставили ці питання перед нашими 
європейськими колегами. Також серед 
інших в проекті резолюції обговорю-
валась внесена європейськими коле-
гами поправка щодо відміни заборо-
ни експорту ліса-кругляка на 10 років 
Вона була прийнята в парламенті як 
закон, це вибороли депутати від фрак-
ції Радикальної партії, і наші колеги по 
парламенту. Це питання обговорюва-
лось, але українська делегація відстоя-
ла, і ми цю поправку зняли.                                                                                            
– Ви сказали, що ми втрачаємо краї-
ни Європейського союзу як партне-
рів і у вас є план заходів. Які пункти 
цього плану?
– Я мав на увазі те, що ми втрачаємо 
обсяги торгівлі, в тому числі і з Євро-
пейським союзом. Бо, на жаль, за євро-
пейськими напрямом у нас минулого 
року скоротився обсяг експорту на 4 
мільярди доларів. І це як нові, так і старі 
члени Європейського союзу – Польща, 
Угорщина, Німеччина, і Великобрита-
нія. Це питання є системним, і воно 
потребує вирішення.  Причому укра-
їнський експорт падав на фоні шокової 
девальвації гривні. А зазвичай знеціню-
вання національної валюти, навпаки, 
сприяє збільшенню експорту. І навіть 
при таких надзвичайно низьких зар-
платах, які ми сьогодні маємо в Україні. 

Тобто мова йде про те, що без держав-
ної політики, спрямованої на «розігрів» 
економіки щодо просування експорту 
неможливо виправити ситуацію. Тому 
наш план дуже простий і конкрет-
ний, я вже говорив про це: створення 
експортно-кредитного агентства, яке 
буде компенсувати відсотки за креди-
тами, гарантувати і страхувати експор-
тні контракти українських виробників 
доступним кредитним ресурсом, це і 
створення банку розвитку для запро-
вадження програм мікрокредитування 
малого і середнього бізнесу в Україні із 
залученням європейських коштів, до-
норських коштів, коштів наших між-
народних партнерів. Це, безумовно, 
проведення в Україні радикальної по-
даткової реформи, яка знищить коруп-
цію, знищить контрабанду на митниці. 
Адже сьогодні українські виробники, в 
тому числі й експортери, критично по-
терпають від того, що хтось нелегально 
провозить товар – просто дає хабарі, 
а той, хто провозить легально – стає 
неконкурентноздатним. Це запровад-
ження в Україні індустріальних парків. 
Нещодавно податковий комітет розгля-
нув ці законопроекти, вони підтримані 
комітетом. Індустріальні парки – це 
такі виробничі майданчики з готовою 
інфраструктурою і спеціальним сти-
мулюючим режимом оподаткування, 
який дозволяє вітчизняним і закор-
донним інвесторам приходити в Укра-
їну, розгортати тут своє виробництво, 
виробляти продукцію і користуватися 
перевагами угоди про вільну торгівлю з 
Євросоюзом. Бо найголовніша ідея по-
лягаю в тому, що сама по собі угода про 
вільну торгівлю ні з Європейським со-
юзом, ні з будь-якою іншою країною не 
забезпечує автоматично економічного 
зростання. Це є лише шанс, лише мож-
ливість, а для того, щоб скористатися 
цією можливістю, ми маємо виробляти 
продукцію. Бо якщо ми не виробляє-
мо, що ж ми будемо продавати? Тому 
першочерговим завданням є розвиток 
української промисловості, українсь-
кого виробництва і підтримка малого і 
середнього бізнесу.

ІНТЕРВ’Ю
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У 
2015 році у зв’язку із збережен-
ням тенденції до зниження сві-
тових цін на зернові та олійні 
культури валютна виручка від 

експорту зменшилася на 12,6% порів-
няно з 2014 роком.
Обсяги експорту товарів агропромис-
лового комплексу зросли  порівняно з 
2014 роком на 8,5%.  Найбільший при-
ріст показали зернові культури. 
У разі збереження обсягів експорту 
основних товарів АПК (пшениця, ку-
курудза, ячмінь, соняшникова олія, 
ріпак, соєві боби та макуха) на рівні 
2015 року та з врахуванням високої 
можливості збереження тенденції до 

ЕКСПОРТ ПРОДУКЦІЇ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ: 

ПІДСУМКИ 2015 РОКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ У 2016 РОЦІ

ТЕНДЕНЦІЇ 2015 РОКУ

падіння світових цін на сільськогоспо-
дарські товари валютні надходження 
від експорту можуть зменшитись у 
2016 році  порівняно з 2015-м на 9,6%, 
або на 0,93 млрд дол. США при опти-
містичному сценарії. При песимістич-
ному сценарії зниження можливе на 
16%, або  на 1,58 млрд дол. США.
(Падіння індексу цін FAO в 2015 році 
склало 15,4% щодо зерна та 19% щодо 
рослинних олій).

Основні тенденції зовнішньої торгів-
лі зерновими культурами в Україні в 
2010-2015 рр.

ЕКСПОРТ
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• Виробництво зернових культур в 
Україні у 2015 році знизилося на 6,4% 
порівняно з 2014-м. Головним факто-
ром зниження стали несприятливі по-
годні умови.
• Експорт зернових у 2015 році збіль-
шився на 13,1% порівняно з 2014-м.
• Зросли порівняно з 2014 роком обся-
ги експорту таких культур, як пшени-
ця (+21,6%), кукурудза (8%) та ячмінь 
(+10,8%).
• Експорт зернових культур до країн 
ЄС зріс у 2015 році порівняно з 2010-
му 13 разів.

Основні тенденції зовнішньої торгівлі олійними 
культурами та продуктами переробки в Україні 
в 2010-2015 рр.
У 2015 році фізичні обсяги та вартість експорту 
олії соняшникової знизилися порівняно з 2014-м. 
Прогноз виробництва соєвої олії у 2015/2016 МР 
підвищено порівняно з 2014/2015 МР на 8,8%, об-
сяги експорту — на 13,3%. 
Експорт сої впродовж останніх 5 років перманент-
но зростає. Поставки вітчизняної олійної  куль-
тури на зовнішні ринки у 2015 році перевищили 
2,4 млн тонн проти 500 тис. тонн в 2010-му. 

Ольга Якубина, спеціаліст відділу агропромислового комплексу 
ДП «Держзовнішінформ» 

ЕКСПОРТ
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УКРАЇНАКАНАДА: 
УГОДА ПРО ЗОНУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ 
МАЄ НАПОВНИТИСЯ ЗМІСТОМ

П
ро динаміку обсягів експорту 
в Канаду в 2015 році та пер-
спективи роботи з канадсь-
ким ринком після ратифікації 

Угоди про зону вільної торгівлі між 
Україною та Канадою говорили учас-
ники прес-конференції ДП «Держзов-
нішінформ» на тему: «Експорт Украї-
ни: підсумки 2015 року та перспективи 
2016 року», яка відбулася 24 березня у 
прес-центрі інформаційного агентства 
«Українські Новини».
За словами заступника директора ДП 
«Держзовнішінформ» Вікторії Дани-
лець, товарообіг між Україною и Ка-
надою сьогодні – на рівні 2014 року. 
«Скажемо так: наша двостороння 
торгівля стабілізувалася. Обидві сто-
рони чекають підписання договору 
про зону вільної торгівлі України з 
Канадою, яке має відбутися в червні 
2016 року. Тоді відкриються двері для 
нормальної роботи, нормального то-
варообігу. З 2010 по 2014 рік Україна 
відправляла до Канади переважно 

сировину. До України Канада завоз-
ила коксівне вугілля, фармацевтичні 
товари, рибу, продукцію машинобу-
дування, в тому числі сільськогоспо-
дарську техніку. 
Зараз ми очікуємо диверсифікації. 
Ми не обійдемося без посередників, 
без партнерів у Канаді. Очікуємо в 
подальшому створення спільних під-
приємств. Контакт між підприємцями 
України та Канади – шлях до підви-
щення товарообігу між двома країна-
ми», – відзначила Вікторія Данилець.
Виконавчий директор Канадсько-
української торгової палати Емма 
Турос, яка брала участь у прес-кон-
ференції, підкреслила, що підпи-
сання угоди – лише перший крок.  
«Сподіваємося, що Договір про зону 
вільної торгівлі все ж таки буде під-
писаний у червні. Після ратифікації 
Парламентами він має наповнитися 
вмістом, впроваджуватися, і треба 
багато чого зробити для цього. Так, 
як це було із таким саме договором 

між Канадою, США та Мексикою 
(NAFTA), доки він повноцінно за-
працював на користь економік кра-
їн-учасників», – відзначила вона.
Крім того, Емма Турос також розпо-
віла про новий Канадсько-Українсь-
кий проект: «Наразі уряд Канади за-
пускає проект підтримки торгівлі та 
інвестицій між Канадою та Україною, 
розрахований на 5 років. Проект фі-
нансується урядом Канади, а Канадсь-
ко-Українська Торгова Палата  разом  с 
Конфереційною Радою Канади (Confe-
rence Board of Canada) є виконавцями 
цього проекту. Головна мета проекту 
– боротьба з бідністю в Україні через 
збільшення експорту з України до Ка-
нади та інвестиій з Канади в Україну. 
Підтримка малого і середнього бізнесу 
– ключова задача проекту. Особливо 
тих підприємств, які керуються жін-
ками. Ми будемо досліджувати також, 
що саме можна продати в Канаду».

Ксенія Дьоміна

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
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ПРОЕКТ 

CUTIS
На наші питання відповідає виконавчий директор 
Канадсько – Української Торгової Палати
Емма ТУРОС

В чому суть проекту CUTIS? Які цілі 
поставили перед собою ініціатори 
проекту? На які галузі/підприємства 
проект орієнтовано? Яку практичну 
допомогу в рамках проекту зможуть 
отримати українські підприємства?
Головна мета проекту – зменшення 
рівня бідності в Україні через збіль-
шення експорту до Канади  та інве-
стицій З Канади в Україну. Фокус – на 
малому та середньому бізнесі.
Бенефіціаром цього проекту стане Мі-
ністерство економічного розвитку та 
торгівлі України. Набувачами допомо-
ги (у формі навчання, підтримки уча-
сті у виставках та заходах в Канаді, до-
помога з пошуку партнерів та ведення 
переговорів, тощо) стануть відібрані 
за чіткими критеріями малі та середні 
підприємства України.
В рамках проекту будуть вирішува-
тись такі завдання:
•  Поліпшення інформації про торгів-

лю та інвестиції
• Підтримка експорту з України в Канаду
•  Проведення досліджень
• Роз’яснення регуляторної політики 

Канади та практик, що використо-
вуються

• Підтримка впровадження договору 
про Зону Вільної Торгівлі між Укра-
їною та Канадою

Існує інформаційний вакуум у сфері 
торгівлі з Канадою та запит суспіль-
ства на інформацію, який збільшува-
тиметься з підписанням ЗВТ. Багато 
напрацювань проекту стануть над-
банням суспільства. Робота з кон-
кретним бізнесом наповнить прак-

Уряд Канади виділив $ 13.6 млн. доларів на реалізацію Канадсько-Українського 

проекту з підтримки торгівлі та інвестицій (Canada-Ukraine Trade and Investment 

Support, CUTIS), який працюватиме з 2016 по 2021 рр. Проект впроваджується 

Конференційною Радою Канади спільно з Канадсько-Українською торговою палатою. 

Серед завдань проекту – заохочення українських МСП експортувати власну 

продукцію до Канади та канадських компаній інвестувати в Україну.

тичним змістом наявну інформацію 
та надасть позитивний сигнал під-
приємцям обох країн.
Проект працюватиме 5 років, але піс-
ля його завершення створена в рамках 
проекту торгова платформа продо-
вжить роботу та буде доступною всім 
експортерам та імпортерам з України 
та Канади. 

Яка українська продукція, на Вашу 
думку, зможе користуватись попи-
том на ринку самої Канади?
Це дуже актуальне питання, бо, 
наскільки мені відомо, таких до-
сліджень не проводилось. Саме 
тому, Конференційна Рада Канади 
(http://www.conferenceboard.ca) – дуже 
потужна аналітична організація Ка-
нади, чиїми дослідженнями та мате-
матичними моделями користується 
Федеральний та Провінційні Уряди 
Канади, – проведе детальне дослід-
ження, яку саме продукцію можли-
во продати на ринку Канади.  Прошу 
звернути увагу на цей підхід: почина-

ється з досліджень. Після ідентифіка-
ції товарів, для яких існує ніша на рин-
ку Канади, ми будемо відбирати малу 
групу з кількох найбільш перспектив-
них, а потім вже шукати виробників в 
Україні та допомагатимемо їм вийти 
на ринок Канади. Застосування науко-
вого підходу дозволить краще відпові-
сти на Ваше запитання, але за кілька 
місяців.    

Планується Канадсько-український 
бізнес-форум у м.Торонто  у червні. 
Які очікування канадської сторони 
від заходу? Чим він буде корисним 
українським підприємцям?
Форум стане початком роботи проек-
ту, а також маємо надію на підписання 
договору про ЗВТ з Канадою. Також ми 
хочемо зробити посилений блок В2В. 
Цей захід для тих, хто вже знає, що по-
трібно робити в Канаді, і чим буде ко-
рисний цей форум, то переконувати не 
буду.  Проте, ми будемо тримати кілька 
місць для тих, хто тільки відкриватиме 
для себе нові можливості.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
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ПРОГРАМА УКРАЇНААВСТРІЯ: 
ЕКСПОРТ В КРАЇНИ ЄС: НАБІР ВІДКРИТО
– Пані Леся, розкажіть, будь ласка, 
більш докладно: що це за програма і 
які аспекти вона включає?
– Це австрійська програма партнер-
ства зі стажуванням у Відні. Проект 
субсидується австрійською стороною. 
Програма включає в себе вивчення та-
ких модулів: «Ідентифікація та пошук 
партнерів, розвиток стратегії», «Між-
народний маркетинг і стандарти ЄС, 
бізнес комунікація» та «Фінансування 
експорту». По закінченню навчання 
здається тест і видається диплом Ав-
стрійського Інституту підтримки еко-
номіки WIFI. Найцікавішим є те, що 
навчання передбачає п’ятиденне відві-
дування столиці Австрії – Відня. І це 
– не просто екскурсійний тур, як ви ро-
зумієте. Для всіх учасників програми 
австрійська сторона допомогає знайти 
потенційних партнерів по бізнесу і під 
час поїздки вони беруть участь у В2В-
зустрічах. Як показує практика мину-
лого року, вже під час цієї поїздки деякі 
українські компанії не просто знахо-
дять партнерів по бізнесу, а й уклада-
ють угоди про співробітництво. І зви-
чайно, це – можливість застосувати всі 
набуті знання на практиці. 

– Ви сказали, що за цією програмою 
вже проходили навчання представ-

ники українських компаній минулого 
року. Чим саме програма допомагає 
українському бізнесу? І які компанії 
виявили інтерес до цього проекту? 
– Так, Центром бізнес-освіти Київсь-
кої ТПП торік вже було проведене на-
вчання за цією програмою. І судячи із 
відгуків, його можна назвати досить 
успішним. Компанії, які зацікавились, 
важко класифікувати за якою-небудь 
ознакою – діяльність їх дуже різна. 
Але хочу сказати, що кількість місць 
учасників програми є обмеженою і 
перевага віддається компаніям, що 
мають конкретні цілі співробітницт-
ва в країнах ЄС і надійслали заявку в 
першу чергу.

– Як довго триватиме навчання? 
– Інтенсивний модульний курс, який 

триватиме 72 академічних години, 
планується провести з кінця вересня 
до кінця жовтня 2016-го року. Потім 
– тест, і через місяць, у кінці листопада 
– поїздка до Австрії. Оскільки проект 
має міжнародний характер, строки 
можуть змінюватись. 

– Якою є вартість участі у програмі? І 
що в неї входить?
– Учасники покривають приблизно 
чверть всіх витрат, решту бере на себе 
австрійська сторона. Тому вартість 
для участі у програмі – 595 євро, опла-
та за поточним курсом у гривні. Сюди 
входить: інтенсивне навчання в Києві 
з австрійськими експертами, навчаль-
ні матеріали, переклад, кава-брейки, 
іспит, сприяння в пошуку партнерів, 
розробка індивідуальної програми 

У світлі підписання нашою країною Угоди про Асоціацію із ЄС пріоритетними для 

багатьох підприємств стають ринки європейських країн. Але виходити на нові 

ринки не знаючи всіх норм та правил ведення бізнесу із Європейським союзом, 

просто неможливо. Тому Центром бізнес-освіти Київської торгово-промислової 

палати спільно з Інститутом підтримки економіки WiFi (Австрія) розроблена 

практично орієнтована програма навчання та ділового партнерства «Україна-

Австрія: експорт в країни ЄС», набір до участі у якої вже триває. Про те, чим 

саме програма допомагає українським бізнесменам, журналу «Ділова панорама» 

розповіла менеджер міжнародних проектів Київської ТПП, заступник начальника 

Центру бізнес-освіти Леся Засульська.

БІЗНЕС ОСВІТА
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ВАДИМ БОНДАРЕНКО (Export Director Golden Tile LLC): 
«Від імені нашої компанії хочу подякувати за організацію 
і реалізацію австрійської програми. Дана програма дійсно 
принесла практичну користь і допомогла нашій компанії 
знайти нових клієнтів на австрійському керамічному рин-
ку. Будемо вдячні за аналогічні пропозиції по іншим по-
тенційним ринкам і сподіваємося на довге та взаємовигід-
не співробітництво». 

АНДРЕЙ ЛЕВИЦКИЙ (ООО «Влад+»): «Участь в Програ-
мі «Україна-Австрія: експорт в країни ЄС» повністю себе 
виправдала. Це хороший, реально працюючий інструмент 
для встановлення нових контактів. Всі зустрічі були дуже 
ефективними, з першими особами компаній, які беруть 
стратегічні рішення».

ІВАННА ПИЛИПЮК (ICG): «Приємно, що відбуваються 
такі проекти. Для бізнесу дуже корисно налагоджувати 
стосунки з партнерами з-за кордону.  Дуже важливо, що 
ця співпраця проводиться за сприяння Торгово-промис-
лових палат. Це дає певний квант довіри на першому етапі 
розвитку бізнес-відносин. Цікавим був формат Програми 
– модульне навчання в Києві та тиждень у Відні. Це дало 
можливість спочатку  систематизувати знання, вибудува-
ти цілі та задачі в рамках теми Експорт в ЄС. Сформувати 

конкретне бачення співпраці своєї компанії с міжнародни-
ми партнерами, звернути увагу на якісні характеристики 
та визначити спектр завдань на доопрацювання. Під час 
навчання значно розширилось коло контактів, з’явились 
нові корисні знайомства».

МАРИНА РЕПТЮХ, провідний менеджер Центру підтрим-
ки експорту при Українському союзі промисловців і під-
приємців: «Шановні організатори, спасибі Вам за ініціацію 
програми «Україна-Австрія: експорт в країни ЄС». Даний 
проект можна без перебільшення вважати дієвим інстру-
ментом встановлення ефективних контактів. Варто зазна-
чити, що програма складена в ресурсному ключі: вступний 
інтенсивний курс від експертів, за підсумком якого учас-
никам надається можливість прямої комунікації із заці-
кавленими компаніями».

ОЛЕНА ВИХРОСТЮК, засновник ТМ «Україночка»: «Тор-
гова Марка «Україночка» м. Вінниця дуже дякує Центру 
бізнес-освіти ТПП м. Києва за участь у програмі «Украї-
на-Австрія: Експорт у країни ЄС»! Організація програми 
WIFI була на високому рівні, отримані цікаві, важливі 
знання щодо налаштування бізнес-відносин з представ-
никами бізнесу Австрії, а також бізнес адаптації на євро-
пейському ринку».

ВІДГУКИ ПРО УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ «УКРАЇНА-АВСТРІЯ: ЕКСПОРТ В КРАЇНИ ЄС» У 2015-МУ РОЦІ:

візиту, проживання в Австрії в DBL з 
сніданком (SGL + 30 Євро), бізнес-фо-
рум в Відні, вітальний ланч і прощаль-
на вечеря, забезпечення внутрішнім 
транспортом і перекладачем в Австрії. 
Додаткові витрати: відкриття візи, аві-
аквиток.

– Куди звертатися тим, хто хоче взя-
ти участь у програмі?
– Можна написати нам по електрон-
ній пошті або зателефонувати, запо-
внити і надіслати анкету-заявку на 
адресу Центру бізнес-освіти Київсь-
кої ТПП. 

ІНФОРМАЦІЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ: 
Тел./Факс: (044)235-82-96
e-mail: lesya.z@kiev-chamber.org.ua

ДОДАДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
В ІНТЕРНЕТІ: 
http://training-center.kiev.ua/

БІЗНЕС ОСВІТА
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М
еждународный рынок пред-
ставляет собой совокупность 
рынков государств, имеющих 
специфику, определяющуюся 

географическими, климатическими, на-
циональными, культурными, религиоз-
ными и политическими условиями.
Расширение международных связей и 
интеграции, установление коммерче-
ских и деловых отношений, уверенный 
выход на мировой рынок при одно-
временной активизации внутреннего 
– обязательные условия занятия стра-
ной достойного места в мировом со-
обществе. Но предприятию, которое 
стремится экспортировать свою про-
дукцию за рубеж, следует, наряду с за-
конодательством, изучить традиции и 
требования зарубежных рынков. Они 
связаны с национальным законода-
тельством, особенностями характера и 
психологии местного населения и др.
Приведу такие примеры выхода пред-
приятия АвтоВАЗ на международный 
рынок. Выяснилось, что слово «Жигу-
ли» на многих языках имеет негативный 
смысл  и авто не пользовалось спросом; 
слово «Лада» означает «сарайчик» на 
шведском языке, поэтому в Швеции 
авто продают под маркой ВАЗ. Еще при-
мер: украинская фирма рекламировала 
в Мексике буровые установки по ассо-
циации с кротом, но поскольку в этой 
стране кроты не водятся, их не поняли, 
и на действительно высокопроизводи-
тельную и качественную бурильную ма-
шину не удалось получить заказ.

В Италии, например, запрещена рекла-
ма табачных изделий, не рекомендует-
ся использовать сочетание белого и зе-
леного цветов национального флага.
В Турции священными считаются 
красный и зеленый цвета, которые 
нельзя использовать для удовлетворе-
ния бытовых нужд. Польская фирма 
прогорела, когда пыталась продавать 
телефонные аппараты этих цветов.
В Бразилии и магометанских странах 
в рекламных объявлениях запрещено 
помещать изображение государствен-
ного герба, а также использование 
религиозных сюжетов. Не рекоменду-
ется изображать на рекламах свиней, 
а в Индии не разрешается помещать в 
одной рекламе тексты на двух языках: 
хинди и английском. В Финляндии на-
оборот, обязательно двуязычная ре-
клама – финском и шведском.
Надо запомнить, что в большинстве 
стран Африки считают, что цифра 
«три», а также изображения звезд при-
носит счастье. А окраски в черный или 
темно-зеленый цвет банки консервов, 
лишенной каких-либо орнаменталь-
ных элементов, считается рекламой 
продукта высокого сорта.
Для обеспечения стабильного качества 
любой компании необходима страте-
гия качества. Такая стратегия, прежде 
всего, предполагает внедрение опреде-
ленной философии. «Вы никогда не 
сумеете решить возникшую про-
блему, – писал Альберт Эйнштейн, 
– если сохраните то же мышление и 

тот же подход, который привел вас к 
этой проблеме».
Изменение философии и подходов к 
качеству продукции – главная задача 
международных стандартов ISO.
Стандарты ИСО серии 9000 – это под-
ход к организации деятельности ком-
пании, закрепленный в виде рамочных 
требований к системе менеджмента 
качества, применение которой сегод-
ня дает очевидные преимущества и 
приемлемы для любой организации 
независимо от того, производит  она 
товары либо оказывает услуги. Се-
годня, чтобы быть успешным, нужно 
иметь такие преимущества, которые 
выгодно бы отличали от конкурентов. 
Несомненные преимущества такой 
системы управления в том, что она 
упорядочивает деятельность, т.е. стан-
дартизует взаимоотношения между 
отдельными исполнителями и подраз-
делениями.
Сертификация по ISO 9000 не яв-
ляется обязательным требованием к 
производителям. Даже в промышлен-
но развитых странах сертификация 
по ISO 9000 обязательна (по закону) 
только для поставщиков в военной и 
аэрокосмической отраслях, а также в 
некоторых отраслях, производящих 
продукцию, от качества которой за-
висят жизни людей. Однако, наличие 
сертификата ISO 9000, тем не менее за-
частую является ключевым фактором 
успеха на многих рынках или даже 
выхода на них. Оно свидетельствует о 

ВЫХОД НА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК
ЧЕРЕЗ СТАНДАРТЫ ISO

У КИЇВСЬКІЙ ТПП
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принадлежности компании к цивили-
зованному деловому миру.
Отмечу, что СМК в соответствии с  
требованиями ISO 9001 хороша тем, 
что она использует простые приемы 
для решения сложных задач, позво-
ляет из клубка запутанных действий 
сделать понятную систему четких про-
цессов. Менеджер сразу видит, где есть 
возможность снизить затраты време-
ни и повысить качество работы.
Наиболее воcстребованными в мире 
стандартами есть:
ISO 9001 «Системы менеджмента ка-
чества. Требования»
Стандарт ISO 9001 – наиболее извест-
ный а распространенный доброволь-
ный международный стандарт, раз-
работанный техническим комитетом 
ISO  (Международной организацией 
по стандартизации). Выполнение 
требований ISO 9001 позволяет так 
выстроить систему работы органи-
зации, что качество выпускаемой ею 
продукции или оказываемых услуг 
неизменно соответствует требова-
ниям и ожиданиям потребителей, 
положительно влияя на прибыль-
ность бизнеса.
ISO 14000 «Системы экологического 
менеджмента. Требования и руко-
водство по применению»
Стандарты ISO 14000 не заменяют 
законодательных требований, а обе-
спечивают систему определения того, 
каким образом компания влияет на 
окружающую среду, и как выполняют-
ся требования законодательства.
Стандарт ISO 14000 устанавливает 
базис для более эффективного управ-
ления экологическими аспектами дея-
тельности предприятия, подразумевая 
охрану окружающей среды, предот-
вращение загрязнений и удовлетво-
рение социально-экономических по-
требностей.
Стандарт  ISO 50001 «Системы менед-
жмент потребления электроэнергии.
Требования и руководство по ис-
пользованию»
Он также содержит требования к раз-
работке, внедрению, поддержанию 

и улучшению системы энергоменед-
жмента в организации любого про-
филя.
Необходимо отметить, что популяр-
ность этого стандарта в мире возросла 
на 40% за последние 2 года.
Выход на зарубежные рынки меди-
цинских изделий невозможен без вне-
дрения стандарта ISO 13485, который 
устанавливает требования к СМК для 
производителей медицинских изде-
лий, их комплектующих и к тем эле-
ментам системы качества, которые 
играют особую роль в медицинской 
промышленности.
Важным фактором при производстве 
продуктов питания является вопрос:
Как обеспечить пищевую безопас-
ность?
Требования к пищевой безопасно-
сти содержится в принципах систе-
мы НАССР и стандарте ISO 22000. 
«Система менеджмента безопасно-
сти продуктов питания». Анализ ри-
сков и контроля критических точек. 
Разработан по поручению всемирной 
организации NASA для изготовления 
питания для космонавтов. 
Принципы системы НАССР  /Кодекс 
Алиментариус/ позволяют органи-
зациям фокусироваться на биоло-
гических, химических и физических 
рисках, угрожающих гигиене и безо-
пасности пищевых продуктов и мини-
мизировать возможность производ-
ства и реализации продукта, опасного 
для здоровья человека, благодаря вне-
дрению мер контроля опасностей и 
постоянного мониторинга критиче-
ских контрольных точек.
Стандарт ISO 22000 – это междуна-
родный стандарт, который определяет 
требования к системам менеджмента 
безопасности пищевых продуктов. Он 
может быть использован любой орга-
низацией в цепи поставок пищевой 
продукции – от фермы до ресторана. 
ISO 22000 объединяет хорошо извест-
ные ключевые элементы, гарантирую-
щие безопасность пищевых продуктов.
Важность этого стандарта для про-
изводителей пищевой продукции об-

условлена и Законом Украины «Про 
основні принципи та вимоги до без-
печності  харчових продуктів». Все 
предприятия, выпускающие пище-
вые продукты, должны разработать 
и внедрить постоянно действующие 
процедуры, которые базируются на 
системе анализа опасных факторов 
и контроля в критических точках. 
А это ни что иное, как система без-
опасности, разработанная в пищевой 
промышленности НАССП/АРККТ 
«Анализ рисков и критические кон-
трольные точки». Тема изучает каж-
дый шаг (этап) в пищевом произ-
водстве, выявляет специфические 
опасности внедряет эффективные 
методы контроля и мониторинговые 
процедуры. Является предупреждаю-
щей системой по безопасности пище-
вой продукции.
Стандарт FSSC 22000 является но-
вейшей схемой сертификации для 
производителей продуктов питания 
на основе интеграции стандарта 
ISO 22000 и спецификации PAS 220. 
На сегодняшний день FSSC 22000 
является наиболее комплексным 
подходом к системам управления 
безопасностью пищевых продуктов. 
В нем также есть требования к био-
терроризму.
Сейчас все более востребованным 
в мире является стандарт GLOBAL 
GAP.

У КИЇВСЬКІЙ ТПП
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Стандарт разработан организацией 
GLOBAL (Euro – Retailer – Produce 
– Workibg – Group), что означает объ-
единение самих крупных розничных 
торговцев пищевых продуктов сель-
скохозяйственных производителей, 
занимающихся растениеводством или 
животноводством.
Стандарт GLOBAL GAP – система га-
рантирующая безопасность выращен-
ной продукции. Его главным отличием 
от других стандартов является то, что 
оценивается не только безопасность 
самой выращенной продукции, но и 
безопасность всего цикла производ-
ства, начиная с кормов или посевного 
материала и заканчивая готовой про-
дукцией. Всю продукцию проверяют 
на содержание в ней остатков пести-
цидов и агрохимикатов.

На сегодня данная схема сертифика-
ции является наиболее  крупной меж-
дународной программой  признания 
фермерских хозяйств. Ее база данных 
охватывает свыше 130 тыс ферм в бо-
лее, чем 120 странах мира.
Несмотря на упадок большинства сел, 
производство сельхозпродукции и 
продуктов ее переработки в послед-
ние годы стало сверхважной отраслью 
украинского экспорта. Не говоря уже 
об обеспечении страной с более со-
рокамиллионным населением своих 
продовольственных нужд. Ведь под-
считано, что Украина выращивает 
примерно столько же пшеницы, сколь-
ко все страны Африки.
Отныне самую большую валютную 
выручку стране приносят произво-
дители продуктов, а не металлурги. 

СЕРТИФІКАТ ISO 9001 
ПІДТВЕРДЖЕННЯ   ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

О
ртопедичний науково-
виробничий реабіліта-
ційний Центр «Ортес» 
є одним з провідних 

підприємств протезної галузі. Ми 
понад 15 років працюємо на рин-
ку виробництва протезно-ортопе-
дичних виробів та надання послуг 
з протезування та реабілітації жі-
нок після мастектомії. Якість нашої 
продукції та послуг підтверджена 
чисельними сертифікатами та на-
городами конкурсів, зокрема «100 
кращих товарів», «Столичний стан-
дарт якості», «Лідер галузі» та ін. 
Нас підтримують понад 50 тисяч 
клієнтів, які задоволені якістю на-
шої продукції.
В 2015 році керівництвом Центру 
«Ортес» було прийнято рішення про 
впровадження на підприємстві систе-
ми менеджменту якості за міжнарод-
ним стандартом ISO 9001:2008 «Систе-
ма менеджменту якості». За сприяння 
Київської Торгово-промислової пала-

И это, пожалуй, справедливо, потому 
что экспорт зерна из Украины превы-
шает объемы экспорта их таких боль-
ших по площади стран, как Канада и 
Австралия.
Украина – второе государство в мире 
по доле пахотных земель на террито-
рии страны, они охватывают 56% тер-
ритории. Это 41,5 миллиона гектаров 
земель, в агросекторе  работает каж-
дый пятый гражданин Украины.
Украина имеет большие перспективы 
по экспорту продукции аграрного сек-
тора, поэтому уже сейчас необходимо 
работать над внедрением этого стан-
дарта.

Начальник научно-методического Центра системы 
сертификации CERTEX Киевской ТПП, аудитор ТЮФ,
консультант  Л.Н. Ворошило

ти за рік нам вдалося впровадити си-
стему менеджменту якості на нашому 
підприємстві.
Наше підприємство одним з перших в 
галузі пройшло сертифікацію по між-
народному стандарту ISO 9001:2008 
«Система менеджменту якості», під-
тверджуючи тим самим не тільки ви-

соку якість продукції та послуг, які ми 
надаємо, а й ефективність роботи си-
стеми контролю та взаємодії   підроз-
ділів на всіх етапах виробництва про-
дукції і надання послуг.  

Заступник директора ТОВ «Ортес» 
В.М. Романов
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СЕРТИФІКАЦІЯ ПО ISO 9001
ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

В 
2008 році на мальовничому по-
ліссі в краю сонячного каміння, 
було засноване підприємство 
«Журавушка».  Підприємство 

займається виробництвом дієтичних 
яєць і вирощуванням ремонтного мо-
лодняка курей.
Розпочавши з одного пташника, на 
сьогоднішній день «Журавушка» 
вийшла на потужність 130 тисяч голів 
дорослої птиці і 50 тисяч голів курчат. 
Порівняно з іншими птахофабриками 
це підприємство зовсім невелике, але 
воно виробляє доброякісну продук-
цію і дає робочі місця інвалідам, яких 
в складі підприємства не менше 50%.
Нестабільність цін на яйця і комбі-
корм на внутрішньому ринку (літом 
ціна на яйця  зменшується на 20-25% 
нижче собівартості, а на  корма відпо-
відно дорожчають) не дає можливості 
підприємству збільшити обсяги ви-

робництва. Нещодавно «Журавушка» 
при допомозі Київської ТПП отрима-
ла сертифікат ISO 9001: 2008. На черзі 
проводяться всі необхідні заходи на 
отримання HAССP. Надіємось, це на-
дасть можливість постачати наше ви-

роблене яйце як в торгівельну мережу 
України так і за її межі, а підприємству 
– економічну стабільність.

Директор  підприємства «Журавушка»                               
В.В. Нежуренко
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Відповідно до Закону України «Про 
торгово-промислові палати в Укра-
їні» Київська ТПП від імені ТПП 
України створює й веде Недержав-
ний реєстр українських підприємців, 
фінансовий стан яких свідчить про 
їх надійність як партнерів у підпри-
ємницькій діяльності в Україні та 
за її межами. Як свідчить практика, 
зарубіжні підприємці при укладанні 
контрактів з українськими партне-
рами цікавляться гарантіями їх над-
ійності.
Свідоцтво надійного партнера – це до-
даткова гарантія для вітчизняних під-
приємств при проведенні переговорів 
з зарубіжними партнерами, укладанні 
контрактів, створенні спільних під-
приємств, участі в міжнародних тен-
дерах.

За додатковою інформацією звертатись за тел.: 482-04-40, 482-39-87, belikov@kiev-chamber.org.ua

Для внесення до Недержавного реєстру 
необхідно подати до Київської ТПП  за-
яву, реєстраційну картку, копії установ-
чих документів, копії балансу  – форма 
№ 1 та звітів за формами №№ 2, 3, 4, 5 (річ-

на звітність), документ про сплату коштів 
за перевірку матеріалів для внесення до 
реєстру. Суб’єкт не повинен бути збитко-
вим та мати прострочену заборгованість 
за банківськими кредитами.

НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР

 Тарифи на послуги

№ 
з/п Назва послуги

Тарифи 
без ПДВ (грн.)

Тарифи без ПДВ 
(грн.) для чл. ТПП

1. Перевірка документів для внесення підприємств до 
недержавного реєстру ТПП України

700,00 600,00

2. Внесення підприємств до недержавного реєстру ТПП 
України

1000,00 900,00

3. Перереєстрація (щорічна) в Недержавному реєстрі 
ТПП України

800,00 700,00

4. Надання інформації з Недержавного реєстру ТПП 
України для:
- українських підприємств
- іноземних підприємств

300,00
1000,00

250,00
---------
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ЗНАМЕНИТЫЕ КЭБЫ  
ТАКСИ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ

– Каролина, согласитесь, что Ваша 
идея вывести рынок перевозки 
пассажиров на качественно новый 
уровень – довольно смелая и, что не-
маловажно, дорогостоящая. Как Вы 
пришли к этому, ведь раньше Вы не 
имели к этому бизнесу никакого от-
ношения?
– Однажды я вызывала такси в Киеве 
в течение двух часов. По совету брата, 
который в то время работал такси-
стом, после десятка безуспешных по-
пыток, я позвонила в службу такси и 
сказала, что поднимаю тариф. Маши-
на приехала через пять минут – гряз-
ная, за рулем угрюмый и неопрятный 
водитель, в салоне – пустые пивные 
бутылки. Когда я попыталась возму-
титься, то получила не совсем цен-
зурный ответ, суть которого своди-
лась примерно к такому: хочешь ехать 
– сиди молча. И я поняла, что сегодня 
владельцы такси в погоне за деньгами 
абсолютно не заботятся о том, чтобы 
машины были в порядке, чтобы води-
тели были адекватны, и чтобы клиен-
ты были довольны. 

– Хорошо, но все это можно было соз-
дать не «замахиваясь» на такие совсем 
недешевые автомобили как кэбы. По-
чему же выбор пал именно на них?
– Вначале я рассматривала вариант 
взять кредитную линию, купить ты-

Не удивляйтесь, если прогуливаясь по Киеву, вы увидите лондонский кэб.

 Уже с конца нынешнего года жителям и гостям столицы будет представлен новый 

европейский подход в совсем не новом виде услуг – такси. 

А концу 2017-го года таких кэбов в пяти крупнейших городах Украины будет три 

тысячи. И отличие этой службы такси будет не только в самих автомобилях, 

но и в качественном обслуживании и принципиально «прозрачном» ведении бизнеса. 

О том, как можно воплотить такую смелую идею в жизнь журналу «Деловая 

панорама» рассказала ее автор, учредитель компании «Ярка Трейд» Каролина БОЦ. 

сячу «Логанов», и создать еще одну 
службу такси. Я начала собирать 
информацию об этих автомобилях, 
съездила в салон, и поняла, что все 
это - не то. Допустим, взял ты эти 
«Логаны», а потом тебе попадется 
водитель, который просто заберет 
машину и продаст ее на запчасти. У 
нас в стране такую операцию можно 
провернуть за 20 минут и получить 
за это тысячу долларов. И ищи по-
том свою машину, как ветра в чи-
стом поле. Потом меня осенило: лон-
донские кэбы! Красть – невыгодно, 
таких машин в Украине нет, на зап-
части – тем более. 

Я нашла информацию о том, что еще в 
2012-м году кэбы в Украину привозила 
одна компания. Но потом у них дело 
застопорилось.  После этого я начала 
искать информацию о производителях 
кэбов. Очень долго искала, и нашла, что 
компанию, которая производила кэбы, 
выкупила компания «GeelyGroup».
Более трех месяцев переписки с Ки-
таем и Англией и в результате мне 
удалось найти нужного менеджера в 
Лондоне. 

– Как восприняли Вашу идею друзья и 
родные? Насколько трудно было убе-
дить британцев прийти в Украину?

ЧЛЕНИ КИЇВСЬКОЇ ТПП



– Друзья и родственники меня под-
держали. Да, некоторый скептицизм 
присутствовал, не скрою. Особен-
но нелегко было убедить англичан в 
серьезности своих намерений, ведь 
предыдущая компания, которая хоте-
ла привезти в Украину кэбы, не очень 
хорошо себя показала. То есть мне 
пришлось, как говорится, восстанав-
ливать имидж Украины и доказывать, 
что мы – ответственные и порядоч-
ные, выполняем свои обязательства 
и планы у нас не на один день. После 
месяцев переговоров в октябре 2015-
го года англичане к нам прилетели. И 
даже остались довольны. Но хочу ска-
зать, что приоритет компании «Лон-
дон такси компани», с которой мы и 
вели переговоры по приобретению и 
использованию кэбов в Украине – это 
заключение эксклюзивного контракта 
сроком на 3 года. Мне пришлось долго 
убеждать их, что для нашей страны 
три года – не срок, необходимо не ме-
нее 10 лет. Суммы очень немаленькие, 
выйти в «плюс» за три года просто не-
реально. Лет 5 уйдет только на то, что-
бы вернуть вложенную сумму. А после 
этого срока уже пойдет прибыль. Мне 
пришлось нанять очень известного в 
Украине адвоката, который занимает-
ся компаниями с миллиардными обо-
ротами. Он помог мне с контрактом. 
И кстати, называться наша компания 

будет «Лондонкэбюкрейн» – это тоже 
одно из условий контракта.

– Каковы преимущества по сравне-
нию с уже существующими служба-
ми такси? 
– Наш слоган – «Лондонский кэб – это 
не просто такси». И преимуществ у 
нас более чем достаточно. Первое за-
ключается в том, что сам автомобиль 
– это уже бренд мирового масштаба. 
Второе – это, конечно же, безопас-
ность водителей и пассажиров. Безо-

пасность водителя заключается в том, 
что салон разделен на две части про-
зрачной перегородкой. Безопасность 
пассажира – в самой конструкции 
автомобиля, прежде всего это проч-
ный стальной кузов. Кроме того, наше 
такси предусматривает страховой по-
лис: то есть если пассажир сел в нашу 
машину – жизнь его уже застрахована. 
То же самое касается водителя и авто-
мобиля. 
– А какова ценовая политика? 
– Тариф – где-то между «эконом» 
и «элит». Цена – от 11-ти гривен за 
километр. Кроме того, мы стараем-
ся выйти на стопроцентную подачу. 
Если нет машины – говорим об этом 
сразу. Еще одно удобство – это пере-
мещение компаний. Наши машины 
пятиместные. Инвалидные и дет-
ские коляски складывать не нужно 
– предусмотрен специальный пан-
дус для въезда в салон, отдельное 
крепление для них. Кроме того, для 
инвалидов, участников АТО, ветера-
нов ВОВ три поездки в месяц до 20 
км мы будем выполнять бесплатно. 
Мы все понимаем, что многие люди 
пользуются услугами такси лишь в 
крайних случаях – доехать до боль-
ницы, например. 
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– Лондонские кэбмены проходят 
специальную подготовку. По какому 
принципу будут отбираться водите-
ли такси у Вас?
– Требования к водителям – стаж не 
менее 10 лет, кроме того, каждый пре-
тендент будет проходить собеседова-
ние с рискменеджером. Водители бу-
дут обучаться на курсах английского 
языка – хотя бы для элементарного 
общения. 
Наши водители будут встречать пасса-
жира, самостоятельно грузить багаж и 
закрывать за пассажиром дверь. Еще 
одна услуга от нашего такси – сопро-
вождение детей в учебные заведения. 
Водитель за руку доводит ребенка до 
школы или детсада и передает учите-
лю или воспитателю. Как мы будем это 
все контролировать? По видеонаблю-
дению. Для водителя – запись звука. 
То есть мы будем иметь возможность 
контролировать весь диалог. 

– Когда планируете «выход в свет»?
– Презентация данной машины со-
стоится в сентябре нынешнего года. С 
лета начинаем стартовать по рекламе 
– видеоролики на телевидении, сити-
лайты, билборды. Набор персонала 
начнем с августа, но уже сегодня мож-
но подходить к нашим сотрудникам. У 
нас уже функционируют финансовый 
и юридический департаменты, служба 
безопасности. 

– Много порогов пришлось оббить 
чтобы реализовать задуманное и ка-
кова реакция власть имущих на та-
кую идею?
– Я прекрасно понимаю, что когда про-
ект будет запущен, он станет интересен 
многим. Не в плане «подружиться», а 
в плане «дайте и мне кусочек». Сейчас 
я стучусь во все двери, рассказываю о 
проекте, о том, что рынок перевозок в 
ужаснейшем состоянии, о том, что го-
сударство недополучает только на этой 
услуге около двух с половиной милли-
ардов гривен в год – политики только 
кивают головами. Все понимают, но по-
могать не хотят. Я прошу: дайте немно-

го денег из того, что Украине выделяет 
Евросоюз на развитие нашей страны. У 
меня на руках эксклюзивный контракт, 
я готова положить свою репутацию и 
голову за эту идею. Ведь наша компания 
– не просто очередной полулегальный 
«пшик». У нас - прозрачная бухгалте-
рия, выплата заработной платы «по бе-
лому», мы являемся членами Киевской 
торгово-промышленной палаты, платим 
все налоги. Ведь только покупка машин 
пополняет бюджет на немалую сумму. 
Плюс рабочие места – только водителей 
мы планируем набрать около 10 тысяч. 
На одну машину – 3 водителя, которые 
работают по 8 часов. Я сама работала во-
дителем такси, и знаю, что работа свыше 
8 часов – это уже рассеянное внимание, 
и усталость, и стресс. 

– То есть, проектом подразумевает-
ся, что кэбы будут ездить не только 
по дорогам Киева?
– Нет, они будут колесить по всей 
Украине. Три тысячи машин – это ми-
нимум, который мы планируем запу-
стить в 2016-17 годах. Тысяча машин 
останутся в Киеве, остальные поедут 
в Харьков, Запорожье и другие круп-
ные города. В конце 2017-го года - на-
чале 2018-го будем завозить электро-
мобили. И я надеюсь, что тогда уже к 
нам пойдут инвесторы. К 2020-му году 

планируем поставить «на рельсы» уже 
около 8-ми тысяч машин. Часть из 
них пойдут уже в города поменьше, а 
электромобили останутся в крупных 
городах.

– Планы, конечно, грандиозные. Как 
Вы думаете, какие из преимуществ 
будут оценены клиентами в первую 
очередь?
– Об этом говорить сложно, все люди 
разные. Кто-то оценит безопасность, 
кому-то понравится вместитель-
ность, кто-то порадуется чистоте или 
быстрой подаче. Я рада, что Украина 
сегодня стремится к Европе и евро-
пейским ценностям. Но все зависит от 
каждого человека. На сегодня задача 
нашей компании и лично моя – окуль-
турить этот сегмент рынка в Украине. 
Я считаю, что культура – это не про-
сто не бросить фантик на тротуар, а 
положить его в карман или выбросить 
в урну. Культура – это уважать прежде 
всего себя. И требовать надлежащего 
к себе отношения от других. То есть 
заплатить чуть больше и не сесть в 
грязную машину – это тоже культура. 
И я надеюсь, что людей, которые это 
понимают, в Украине больше. Раз гора 
не идет к Магомету, то Магомет пой-
дет к горе. Мы приблизим Украину к 
Европе таким образом. 

ЧЛЕНИ КИЇВСЬКОЇ ТПП
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Компанія Інтегровані Водні Техноло-
гії (IWT) заснована в 2008 р. як імпор-
тер насосного обладнання із Європи. 
Вже у 2009 підписано перший кон-
тракт з ексклюзивним правом імпор-
ту в Україну та започатковано власне 
виробництво енергоефективних насо-
сних станцій будь-якої складності. 
Інженерний досвід фахівців компа-
нії та щорічні стажування на заводах 
Європи сприяють швидкому вдо-
сконаленню технології виробництва. 
IWT обрано постачальником таких 
українських флагманів як «Київмісь-
кбуд», «Інтергалбуд», «Укрбуд», та ін., 
що довірили свої нові житлові ком-
плекси інженерному обладнанню ви-
робництва IWT.

ЧЛЕНИ КИЇВСЬКОЇ ТПП

листопад-грудень • 2016 25

СОВЕРШЕННОЕ 
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

Компанія володіє рідкісним на ринку 
України досвідом проектування, ви-
робництва та обслуговування техно-
логічно складних насосних станцій 
пожежогасіння з дизельними двигу-
нами. Тісно співпрацює з ЄБРР.
IWT одна з перших в галузі запро-
вадила систему управління якістю 
ISO 9000:2015.

ТОВ «Інтегровані Водні Технології»
вул. Закревського,19 
м. Київ, Україна
Тел.: +38(044) 587-78-30
Факс: +38(044)542-84-44
e-mail: iwt@iwt.net.ua



KYIV 
JEWELLERY SHOW

Роскошность, изысканность и высокое качество это отли-
чительные свойства украшений, которые всем своим бле-
ском всегда представлены на выставке: «KYIV JEWELLERY 
SHOW»

В отличие от прежних форматов выставки, которые суще-
ствовали ранее, был представлен совершенно «новый фор-
мат», иное позиционирование, которое вызвало огромный 
интерес у крупнейших игроков рынка.

«KYIV JEWELLERY SHOW» – не просто представляет собой 
обширную по ассортименту экспозицию ювелиров, но и яв-
ляется эффективной бизнес-площадкой для:
– приобретения новых партнёрских отношений с дистри-
бьюторами, торговыми фирмами, оптовыми покупателями и 
конечными потребителями, которые желают приобрести не 
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только классические украшения массового и мелкосерийного 
производства, но и эксклюзивные авторские модели;
– продвижение новых торговых марок, коллекций, продук-
ции ювелирных компаний на рынок Украины.

В рамках выставки были организованы «круглые столы» 
для представителей торговых организаций, деловые встре-
чи иностранных делегаций, переговоры, заключение дого-
воров, а так же профессиональные семинары, цель которых 
– раскрытие творческого потенциала ювелиров, внедрение 
новых технологий и современных методов производства из-
делий и обработки драгоценных камней.

Инициатива проведения и партнерство: 
«ANVker group», «Киевская торгово-промышленная палата», участники Союза 
ювелиров и Ассоциации ювелиров Украины.
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ПРОГРАМА ЄС З ДОСЛІДЖЕНЬ 
ТА ІННОВАЦІЙ ГОРИЗОНТ 2020  
НОВІ МОЖЛИВОСТІ 
ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

У
країна у 2015 році підписала і ра-
тифікувала Угоду про асоціацію з 
країнами ЄС у рамках Програми 
«Горизонт 2020» (Закон Укра-

їни № 604-VIII від 15 липня 2015 р.). 
17 серпня 2015 р. ця Угода набрала чин-
ності. Таким чином, Україна отримала 
доступ до фінансових інструментів на-
рівні з країнами Євросоюзу.
З цією метою Київська ТПП спільно з 
відповідними фахівцями, як перший 
крок, 18 березня 2016 р провела ін-
формаційний день для ознайомлення 
членів Київської ТПП з можливостя-
ми цієї Програми та підтримки під-
приємств щодо участі в її реалізації: 
«Програма ЄС з досліджень та іннова-
цій «Горизонт 2020» – нові можливості 
для українських підприємств». У за-
ході взяли участь 53 представники 40 

Київська торгово-промислова палата розпочинає роботу по залученню підприємств 

до участі в  Програмі «Горизонт 2020». Програма Європейського Союзу «Горизонт 

2020» – рамкова програма з досліджень та інновацій, яка об`єднала практично усі 

програми і фінансові ресурси Європейської Комісії, що існували до 2014 року та були 

спрямовані на спільний розвиток країн-учасників у широкому діапазоні наукових, 

технологічних та соціальних питань. Це найбільша в історії Європейського Союзу 

програма щодо фінансування досліджень та інновацій, із загальним бюджетом 

більш ніж 80 млрд. євро, розрахованим на сім років (2014-2020).

втратити цей шанс, який сьогодні на-
дається Україні», – наголосив Віталій 
Майстренко.
Директор Національного інформацій-
ного центру зі співробітництва з ЄС у 
сфері науки і технологій Олена Коваль 
розповіла присутнім про юридич-
но-фінансові аспекти участі України 
у програмі «Горизонт 2020». «Одне із 
найважливіших питань у нас – можли-
вість використання цього інструменту 
для малого і середнього бізнесу. У нас 
люди поки не знають, що є така мож-
ливість, і я сподіваюсь, що ми зможе-
мо допомогти в цьому. Сьогодні ми 

проводимо ознайомчий захід, наступ-
ні будуть більш докладними згідно ва-
ших запитань», – відзначила вона.
Завідувач кафедри «Школа охорони 
здоров’я» Національного універси-
тету «Києво-Могилянська академія» 
Ніна Чала розповіла про Програму ЄС 
з досліджень та інновацій «Горизонт 
2020», а також  про інші європейські 
програми підтримки досліджень і ін-
новацій.
Голова Правління ГО «Фонд іннова-
цій», експерт з підготовки та реалізації 
проектів за міжнародної фінансової 
підтримки Василь Васильченко ознай-

підприємств і організацій Києва.
Із вступним словом до учасників се-
мінару звернувся віце-президент Ки-
ївської ТПП Майстренко В.С. «Я ду-
маю, що прослухавши сьогоднішній 
семінар, ви зможете для себе прийня-
ти рішення. Тому що подальші семіна-
ри проводитимуться вже за методо-
логією, за методикою, за умовами. Ми 
проводимо цю роботу з нашими пар-
тнерами, які сьогодні будуть вашими 
лекторами. Ці фахівці мають досвід 
роботи з ЄС за схожими програмами. 
Прохання до вас – прослухати і вклю-
читися в цю роботу. Ми не повинні 

ІННОВАЦІЙНІ ПРОГРАМИ



ТОВ «Л.Рекрутмент» 
Директор Бікмухаметов Тагір Ірікович.

– професійні послуги з підбору кваліфікованих 

фахівців;

– консультування з питань комерційної діяльно-

сті й керування;

– дослідження конь’юнктури  ринку та виявлен-

ня громадської думки;

– діяльність головних управлінь (хед-офісів);

– виконання регіонального та міжнародного пошу-

ку та працевлаштування  спеціалістів різного рівня.

Тел. 067 350-7642, e-mail: bikmtagir@gmail.com 

ТОВ «Брокбрідж»
Генеральний директор Гриценко Олексій Вікто-

рович.

– організація перевезення вантажів автомобіль-

ним, повітряним та морським  транспортом  у 

міжміському та міжнародному сполученні,

– надання транспортно-експедиторських послуг 

по організації перевезення  вантажів , зовніш-

ньо-економічна діяльність. 

Тел. 097 703-0900, e-mail:  info@brokbridge.com

ТОВ «Ярка Трейд»      
Директор Боц Кароліна Іванівна.  

– експортно-імпортні операції продуктів сільсь-

кого господарства, (олія, цукор);

– будівельно-монтажні та інші будівельні роботи;

– оптова торгівля будівельними товарами, 

деревиною, санітарно-технічним обладнанням 

а також  деталями та приладдям для автотран-

спортних засобів; 

– неспеціалізована  оптова торгівля.

Тел.  095 693-00-63, e-mail: bots81@gmail.com

ТОВ «Компанія Караван»  

Директор Кравчук  Костянтин  Михайлович.

– оптова торгівля продуктами харчування,

– виробництво,

Тел.: +38 067 232-72-38, факс: 044 227-09-63

e-mail: caravannuts@ukr.net

ТОВ «Юридична  компанія  «Моріс Груп»  

Директор Турчин Леся Миколаївна. 

Надання юридичних послуг: у сфері права, 

бухгалтерського обліку та аудиту, консультування 

з питань оподаткування, комерційної діяльності, 

дослідження кон’юнктури ринку.

Тел.+38 044 359-0305,  факс: +38 044 359-0306

e-mail:info@moris.com.ua

омив учасників заходу із етапами під-
готовки проектної документації Про-
грами ЄС «Горизонт 2020».
Крім того, у семінарі взяли участь ке-
рівник Регіонального контактного 
пункту «Продовольча безпека, стале 
сільське господарство, морські до-
слідження і біоекономіка» Програми 
Європейської Комісії фінансування 
наукових досліджень та інновацій «Го-
ризонт 2020» Олександр Галущенко та 
керівник Регіонального контактного 
пункту «Клімат, ефективне викори-
стання ресурсів, сировина» Програми 
Європейської Комісії фінансування 
наукових досліджень та інновацій «Го-
ризонт 2020» Олександр Шевченко. 
В рамках даної Програми для укра-
їнських підприємств, що володіють 
прогресивними технологіями або ін-
новаціями відкриваються нові можли-
вості щодо грантового фінансування, 
розвитку бізнесу та ділових стосунків 
з європейськими партнерами, участі у 
різноманітних заходах, а також мож-
ливість просування своєї продукції 
(технологій, інновацій) на європейсь-
кий та світовий ринки.
Разом з тим, робота за Програмою 
«Горизонт 2020» передбачає ретельне 
вивчення та неухильне дотримання 
правил, процедур та керівництв, на-
працьованих Європейською Комісією 
за останні роки.
Тільки за умови опанування цих знань 
діяльність над формуванням та впро-
вадженням проектів може бути ефек-
тивною та успішною.

Беручи до уваги зазначене, а також 
зацікавленість ряду підприємств у 
розвитку даного напрямку, Київська 
ТПП запропонувала в рамках наступ-
них кроків реалізувати низку заходів, 
спрямованих на підвищення спро-
можності підприємств працювати за 
Програмою «Горизонт 2020». Перш за 
все це стосуватиметься організацій-
них, технічних та процедурних питань 
з підготовки конкурентоспроможних 
проектних пропозицій.
Подальша робота включатиме наступ-
ні етапи:

1. Формування проектних ідей та 
оцінка їх конкурентоздатності.

2. Ідентифікація напрямку діяльно-
сті та конкурсу за Робочою програ-
мою на 2016-2017рр.

3. Оцінка ресурсів підприємства та 
його готовності працювати за Про-
грамою «Горизонт 2020».

4. Рекомендації щодо організаційної 
побудови роботи над проектом 
(провадиться у разі позитивних ре-
зультатів за пп. 1, 2 та 3).

5. Детальне знайомство з побудовою 
та ресурсами Програми «Горизонт 
2020» в частині започаткування 
проектної діяльності.

6. Розгляд етапів підготовки проектної 
документації (від проектної ідеї, по-
шуку партнерів, укладання Угоди про 
Консорціум та до подання проектної 
пропозиції на конкурс до ЄК).

7. Підготовка, надання та тлума-
чення навчальних матеріалів і ре-
комендацій.

Зазначені заходи Київська ТПП пла-
нує проводити з цільовою аудиторією 
у вигляді організації круглих столів, 
тренінгів та персональних консульта-
цій з відповідними фахівцями. Цільові 
аудиторії формуватимуться на основі 
умовного розподілу за секторами: 
енергетика, охорона навколишнього 
середовища, будівництво, приладобу-
дування тощо.

За більш докладною інформацією звертайтеся у 
відділ підтримки розвитку підприємництва Ки-
ївської ТПП тел. 482-0440

НОВІ ЧЛЕНИ КТПП
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О
дним з основних напрямків 
державної політики у сфері 
надання адміністративних по-
слуг є децентралізація, а саме 

передача повноважень від держав-
них органів влади на місця – органам 
місцевого самоврядування. Повно-
важення передаються найближче до 
громадян, де їх можна реалізовувати 
найбільш ефективно. 
З метою реалізації політики децентра-
лізації повноважень наприкінці 2015 
року Верховною Радою України було 
прийнято закони України «Про вне-
сення змін до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» та де-
яких інших законодавчих актів Украї-
ни щодо децентралізації повноважень 
з державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень», 
«Про державну реєстрацію юридич-
них осіб та фізичних осіб – підпри-
ємців» та деяких інших законодавчих 
актів України щодо децентралізації 
повноважень з державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб – під-
приємців та громадських формувань» 
та «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо розши-
рення повноважень органів місцевого 
самоврядування та оптимізації надан-
ня адміністративних послуг».
Цими законами було значно розши-
рено повноваження Київської міської 
державної адміністрації та районних в 
місті Києві державних адміністрацій. 
Так, повноваження з реєстрації місця 
проживання/перебування фізичних 

осіб було передано районним в місті 
Києві державним адміністраціям, а з 
державної реєстрації юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців та дер-
жавної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень було 
передано виконавчому органу Київсь-
кої міської ради (Київській міській 
державні адміністрації). 
З метою належної реалізації переда-
них повноважень і забезпечення до-
ступності та екстериторіальності 
адміністративних послуг у Київсь-
кій міській державній адміністрації 
було прийнято розпорядження від 
01.02.2016 №48 «Про організаційно-пра-
вові заходи, пов’язані з наданням адмі-
ністративних послуг у сферах державної 
реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень, юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців, реєстрації 
місця проживання/перебування фізич-
них осіб у межах міста Києва, а також 
наданням відомостей з Державного зе-
мельного кадастру», яким повноважен-
ня з державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень було 
покладено на структурні підрозділи 
КМДА – Департамент комунальної влас-
ності м. Києва та Департамент земельних 
ресурсів (в частині, речових прав та їх 
обтяжень на земельні ділянки), а повно-
важення з реєстрації місця проживання/
перебування фізичних осіб й державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців – на районні в місті Ки-
єві державні адміністрації.
З передачею повноважень на органи 
місцевого самоврядування з’являєть-

ся можливість забезпечити якісне та 
швидке надання найбільш масових ад-
міністративних послуг. 
Крім того, це позитивно вплине на до-
ходи бюджету столиці, адже значна 
частка доходів від сплати адміністра-
тивних зборів за надання реєстрацій-
них послуг надходитиме до місцевого 
бюджету, тож від децентралізації по-
вноважень «виграє» не тільки кожен 
киянин, а й громада в цілому.
Ефективне та прозоре державне регулю-
вання у сфері надання адміністративних 
послуг є запорукою створення сервісної 
держави, адже в усіх  європейських кра-
їнах базові адміністративні послуги на-
даються органами місцевого самовряду-
вання або віддані на аутсорсинг.
На шляху до європейської інтеграції 
України необхідним елементом, се-
ред іншого, є передача відповідних 
повноважень на місця та створення 
ефективних та прозорих умов для от-
римання адміністративних послуг, що 
унеможливить корупцію та надасть 
рівні умови для споживачів адміні-
стративних послуг.
ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ
Вже з 4 квітня 2016 року районними 
в місті Києві державними адміністра-
ціями розпочато реалізацію повнова-
жень з реєстрації місця проживання/
перебування осіб, що були передані 
від Державної міграційної служби 
України. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ.
ДОСЯГНЕННЯ СТОЛИЦІ 
У СФЕРІ НАДАННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

СТОЛИЦЯ
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Як це вплине на життя громадян? 
Позитивно, оскільки час отримання 
цієї послуги значно скорочується. Так, 
на сьогодні тривалість процесу реє-
страції займає від 20 хвилин. 
З початку реалізації повноважень рай-
онними в місті Києві державними ад-
міністраціями було зареєстровано вже 
близько 8 тисяч осіб.
РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ ТА ПРАВА 
ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
З 01 травня цього року Мін’юст оста-
точно позбудеться повноважень з дер-
жавної реєстрації бізнесу, які перей-
дуть до відповідних відділів районних 
в місті Києві державних адміністрацій. 
Права надавати такі послуги можуть 
також отримати акредитовані суб’єк-
ти – юридичні особи публічного пра-
ва за умови їх акредитації Мін’юстом, 
а також нотаріуси. Все це допоможе 
значно пришвидшити строки надання 
послуг, а також звести до нуля можли-
вість виникнення корупційної скла-
дової. Так, громадянин звертається до 
центру надання адміністративних по-
слуг відповідного району – так звано-
го, фронт-офісу, далі його документи 
розглядаються у відповідному відділі 
того ж району (бек-офіс), а рішення 
«спускається» назад до центру. Така 
логістика допомагає значно скоротити 
терміни надання таких послуг. 

Здійснення державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень у столиці буде здійсню-
ватися Департаментом комунальної 
власності м. Києва, а здійснення по-
вноважень щодо державної реєстра-
ції речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень на земельні ділянки 
покладено на Департамент земель-
них ресурсів. Для заявників такі змі-
ни знову-таки полягатимуть лише у 
скороченні часу отримання послуги. 
ЦЕНТРИ НАДАННЯ АДМІНІСТРА-
ТИВНИХ ПОСЛУГ. 
ВИСОКОЯКІСНИЙ ЄВРОПЕЙСЬ-
КИЙ СЕРВІС
На сьогодні надання сучасних сервісів 
громадянам України, в тому числі, й ад-
міністративних послуг, є одним з найго-
ловніших пріоритетів держави. Даному 
питанню приділяється значна увага як на 
державному, так і на місцевому рівнях. 
Вже досить довгий час у столиці, на 
відміну від інших міст, функціонують 
11 центрів надання адміністратив-
них послуг: міський та 10 районних. 
З метою максимального забезпечення 
наближеності послуг до громадян на 
початку 2016 року у столиці було від-
крито 2 філії районних центрів надан-
ня адміністративних послуг, найближ-
чим часом планується відкриття таких 
філій й у інших районах міста. 

На сьогодні через центри надання 
адміністративних послуг надається: 
130 адміністративних послуг – через 
міський центр, а кількість послуг, що 
надаються через районні центри на-
дання адміністративних послуг коли-
вається у межах 62-92.
На сьогодні через Офіційний веб-пор-
тал адміністративних послуг міста 
Києва ac.dozvil-kiev.gov.ua можна діз-
натися про стан електронної черги в 
11 центрах надання адміністративних 
послуг міста Києва, створити «особи-
стий кабінет», через який, в свою чер-
гу, можна:
– Записатись на прийом на певну годи-
ну та день.
– Подати документи на отримання ад-
міністративних послуг в електронному 
вигляді, а саме: Декларацію про утво-
рення відходів та заяву на оформлення 
дозволу на розміщення об’єктів зов-
нішньої реклами.
– Роздрукувати необхідну заяву або ін-
формацію.
– Переглянути стан розгляду поданих 
документів. 
– Отримати готовий результат.
– Отримати он-лайн консультацію. 
– Зберігати відскановані документи.
– Написати відгук або пропозицію.
Такі зручності користуються попу-
лярністю серед громадян. На сьогодні 
«особистих кабінетів» на Офіційному 
веб-порталі зареєстровано вже понад 
20 тисяч.
Додаткові переваги під час користу-
вання Офіційним веб-порталом з 
минулого року отримали власники 
«Картки Киянина». Для них забезпе-
чено можливість ідентифікації особи 
та пришвидшено отримання адміні-
стративних послуг.

Постійний розвиток та удосконален-
ня системи надання адміністративних 
послуг є одним з найголовніших прі-
оритетів київської міської влади, адже 
основна мета роботи центрів надання 
адміністративних послуг – це надання 
громадянам якісного та європейсько-
го сервісу.

СТОЛИЦЯ



ЕКОНОМИТИ НА ЕКСПЕРТИЗІ – НЕВИПРАВДАНО РИЗИКУВАТИ В БІЗНЕСІ

ЕКСПЕРТИЗА

тел./факс: (044) 482-0442, 235-8293, (050) 386-1875
korzun@kiev-chamber.org.ua

Експертизи по виконанню умов контракту/договору, 
у тому числі для складання рекламаційних актів:

• перевірка партії товару, що надійшла, на відповідність умовам контракту/договору 
по кількості, якості, пакуванню, маркуванню товару тощо;

• передвідвантажувальна інспекція вантажів;

• перевірка стану транспортних і пакувальних засобів;

• перевірка якості товару за споживчими властивостями і/або за рівнем 
дефектності та його відповідності нормативної документації;

• перевірка технічного стану обладнання зовнішнім оглядом, а також його 
працездатності на відповідність вимогам документів з його експлуатації;

• перевірка якості та об’ємів лісо- та пилопродукції.

Визначення кодів товару згідно з УКТЗЕД та іншими класифікаторами.

Визначення обсягу виходу продуктів переробки, що утворюються 
в результаті переробки товарів.

Попередня ідентифікація певних груп товарів у галузі державного 
експортного контролю.
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КОНСАЛТИНГОВЫЕ КОМПАНИИ ПОМОГАЮТ 
УКРАИНСКИМ БИЗНЕСМЕНАМ 
РАЗВИВАТЬ БИЗНЕС С КИТАЕМ

Китай был и остается крупнейшим 
поставщиком разнообразных 
товаров в Украину. Несмотря на 
экономический кризис, падение 

курса национальной валюты украинские 
бизнесмены продолжают импортиро-
вать товары из КНР. Для снижения за-
трат многие предприниматели решают 
самостоятельно начать сотрудничество 
с китайскими производителями. Однако, 
необходимо учесть, что сотрудничество с 
Китаем требует знания не только особен-
ностей бизнеса с этой страной, но и пони-
мание менталитета и традиций китайцев. 
А их менталитет разительно отличается 
от европейского, что в свою очередь, вли-
яет и на бизнес-отношения.
Украинскому предпринимателю необхо-
димо быть готовым к тому, что при со-
трудничестве с китайскими партнерами 
могут возникать различные ситуации, за-
частую с мало прогнозируемыми резуль-
татами. Не каждый отечественный бизнес-
мен готов быстро отреагировать и найти 
оптимальное решение, что может весьма 
негативно отразиться на взаимодействии 

с китайскими компаниями, да и на биз-
несе в целом. Именно поэтому, планируя 
бизнес с китайскими производителями, 
лучше всего обратиться к специалистам, 
которые помогут решить любые вопросы 
на профессиональном уровне.
Консалтинговые компании, которые спе-
циализируются на торговых отношениях 
с Китаем – это хорошая возможность для 
украинских предпринимателей наладить 
выгодные отношения с китайскими про-
изводителями. Обращаясь к специали-
стам,  предприниматель страхует себя от 
различных негативных ситуаций.
На рынке работают десятки компаний, 
предоставляющих разнообразные услуги 
по сопровождению бизнеса с Китаем. Это 
могут быть многопрофильные компании, с 
офисами, как на территории Китая, так и в 
Украине и других странах постсоветского 
пространства. Такие компании могут пре-
доставлять самый полный спектр услуг: 
поиск поставщика, проведение маркетин-
говых исследований рынка, таможенные и 
логистические услуги, юридические услу-
ги в Китае, а самое главное – это комплекс 

инспекционных услуг, который позволяет 
проверить потенциального поставщика 
на благонадежность, проверить качество 
готовой продукции и проконтролировать 
упаковку и отправку груза заказчику. Та-
кие услуги относительно недорогие (по 
сравнению со стоимостью товара), а поль-
за от них несомненная. Предприниматель, 
не выезжая из своей страны, полностью 
контролирует все процессы, связанные с 
изготовлением и отправкой необходимой 
продукции.
Незнание специфики ведение бизнеса с 
Китаем может привести не только к за-
ключению договора на менее выгодных 
условиях, но также к потере потенци-
ального партнера. Именно поэтому, 
выбирая китайского производителя в 
качестве поставщика, лучше всего об-
ращаться к профессионалам, которые 
имеют большой опыт работы в данной 
области и обладают всеми необходимы-
ми знаниями и навыками.
Компания Fialan – это лидер на рынке кон-
салтинга  Украины с 2004 года, оказываю-
щая  услуги в сфере внешнеэкономической 
деятельности. Главный офис компании рас-
положен в Гонконге. Офисы компании раз-
мещены в Киеве, Одессе, Гуанчжоу, Шан-
хае. Наша компания заинтересована в том, 
чтобы бизнес наших клиентов развивался 
и рос – именно это один из ключевых по-
казателей нашей эффективности. Мы всег-
да настроены на длительные взаимовы-
годные отношения с нашими клиентами. 
Как эксперты в бизнесе с Китаем знаем, с 
чем наши клиенты могут столкнуться, со-
трудничая с этой страной. Поэтому наша 
главная задача – минимизировать риски 
своих клиентов, помочь их бизнесу стать 
успешным и прибыльным.

Тел.: 380 (48) 737-44-06, моб.: 380 (63) 828-53-96
e-mail: marketolog@fialan.com,
Skype: marketolog-fialan, www.fialan.com.ua

ЧЛЕНИ КИЇВСЬКОЇ ТПП
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Приватне акціонерне товариство 
«УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛО-
ВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» 
працює на ринку страхових 

послуг з 1995 року. Двадцятирічний 
досвід роботи нашої компанії поєднує 
професіоналізм, фінансову надійність 
та бездоганну репутацію на страховому 
ринку України. 
Наші клієнти – це, в першу чергу, пред-
ставники корпоративного сектору 
найрізноманітнішого масштабу і про-
філю: державні структури та акціонер-
ні товариства, приватні підприємства і 
компанії з іноземним капіталом. 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
ШАРАЙ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ        

Для них ми розробили комплексні 
спеціалізовані страхові програми, ба-
гато з яких не мають аналогів, тому що 
готувалися під запити і потреби кон-
кретного клієнта. Корпоративним клі-
єнтам ми пропонуємо пакети сучасних 
страхових продуктів, які охоплюють 
всі сторони діяльності підприємств 
– страхування майна, фінансових ри-
зиків, страхування цивільної і про-
фесійної відповідальності, договірні 
зобов’язання та інше. Наші клієнти 
для нас – швидше ділові партнери, ніж 
замовники страхових послуг. Тому ми 
готові в будь-який момент відгукну-
тися на їхнє прохання чи побажання, 
готові запропонувати їм нові підходи 
до вирішення бізнес-проблем.

Наша місія – захищати добробут на-
ших клієнтів!
Надаємо послуги у всіх ключових стра-
хових напрямках, ведемо високорента-
бельний ефективний бізнес та прагне-
мо до вищої якості у всьому що робимо. 
Компанія має усталену  репутацію та 
дотримується норм ділової етики, виз-
нана на страховому ринку України.
Приватне акціонерне товариство «УКРА-
ЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ» забезпечує підприємства 
та організації найрізноманітнішими, 
найсучаснішими страховими продук-
тами з багатьох видів страхування.
Фірмовий знак роботи фахівців 
«УКРАЇНСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОЇ 
СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ» – це інди-

ІННОВАЦІЇ 
У СТРАХУВАННІ

ЧЛЕНИ КИЇВСЬКОЇ ТПП
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відуальний підхід до співпраці з на-
шими клієнтами і високу якість як 
страхових продуктів, так і обслуго-
вування страхувальників. Конкурен-
тоспроможні тарифи, скрупульозне 
дотримання взятих на себе зобов’я-
зань, професійний супровід, бонуси 
і знижки при комплексному обслу-
говуванні – ось візитна картка Укра-

їнської промислової страхової компа-
нії. Ми пишаємося, що наполегливою 
працею заслужили довіру і вдячність 
своїх клієнтів, з багатьма з яких до-
вгострокове співробітництво триває 
більше десяти років.
ПрАТ «УПСК» – це інноваційна страхо-
ва компанія, яка використовує передові 
технології і досвід кращих страховиків 
світу. Ми забезпечуємо виїзд наших фа-
хівців в ваш офіс або на ваше підприєм-
ство, ми гарантуємо повсюдне і цілодо-
бове супроводження наших страхових 
програм. Ми готові взятися за розробку 
нових страхових напрямків, якщо ваша 
компанія має потребу в цьому. Для вас 
ми пропонуємо велику консультаційну 
програму по всіх страхових продуктів: 
наші провідні фахівці, враховуючи ваші 
побажання і можливості, запропонують 
на вибір кілька варіантів страхування, 
що відображають вашу унікальність і 
надають вам додаткові бонуси.
Наша Компанія має ОДИНАДЦЯТЬ 
ліцензій НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУ-
ЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІ-
НАНСОВИХ ПОСЛУГ, що дає можли-
вість надавати повний спектр послуг у 
сфері страхування а саме:

– Добровільне страхування майна 
[крім залізничного, наземного, по-
вітряного, водного транспорту 

(морського внутрішнього та інших 
видів водного транспорту), ванта-
жів та багажу (вантажобагажу)]; 

– Добровільне страхування відповідаль-
ності перед третіми особами [крім 
цивільної відповідальності власників 
наземного транспорту, відповідаль-
ності власників повітряного транс-
порту, відповідальності власників 
водного  транспорту (включаючи 
відповідальність перевізника)];

–  Добровільне страхування від вогне-
вих ризиків стихійних явищ;

–  Обов’язкове особисте страхування від 
нещасних випадків на транспорті;

–  Обов’язкове страхування цивільно-
правової відповідальності приват-
ного нотаріуса;

–  Добровільне страхування наземно-
го транспорту (крім залізничного);

– Обов’язкове страхування відпові-
дальності суб’єктів перевезення не-
безпечних вантажів на випадок на-
стання   негативних наслідків при 
перевезенні небезпечних вантажів;

–  Добровільне страхування ванта-
жів та багажу (вантажобагажу);

–  Добровільне страхування фінансо-
вих ризиків;

–  Добровільне страхування від не-
щасних випадків;

–  Добровільне страхування кредитів 
(у тому числі відповідальності пози-
чальника за непогашення кредиту).

01133, м. Київ 
б-р. Лесі Українки, 7-Б,(літера А), офіс 157
тел./факс (044) 221-01-79, 374-03-27
www.business-oberig.com
office@uiic.org
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П
РО КОМПАНІЮ
Юридична компанія MORIS 
GROUP була заснована в 2004 
році групою адвокатів – фа-

хівців у різних галузях права, які ма-
ють багатий досвід у сфері приватної 
професійної практики та державного 
управління.
На сьогоднішній день компанія об’єд-
нує більше 30 професійних юристів, 
які надають кваліфіковані послуги в 
галузях українського та міжнародного
права.
Маючи   більш   ніж   10-річний   до-
свід   успішної   юридичної   практики, 
професіонали MORIS GROUP утво-
рюють одну з найбільш талановитих і 
досвідчених команд юридичних фірм 
в Україні.
Юридична компанія MORIS GROUP 
пишається статусом надійного пар-
тнера, який захищає ділові інтереси і 
дбає про успіх своїх Клієнтів, довіра 
яких є найкращою рекомендацією і 
переконливою перевагою компанії на 
ринку правових послуг.

ВИЗНАННЯ
Відповідний рівень та професіоналізм 
нашої компанії в сферах судової та 
податкової практики, банківського та 
фінансового права, корпоративного 
права та М&А щороку відзначається 
провідними українськими та міжна-
родними рейтингами і дослідженнями:

МІЖНАРОДНИЙ РЕЙТИНГ 
CHAMBERS GLOBAL
За   результатами   проведеного   у   2015   
році   рейтингового   дослідження 
Chambers Global, що вважається най-
більш консервативним, а відповідно й 
найбільш престижним міжнародним 
рейтинговим виданням, компанія була 
включена до числа провідних юридич-
них фірм України в наступній сфері: 

• BANKING & FINANCE | в числі 
14 провідних юридичних фірм

МІЖНАРОДНИЙ РЕЙТИНГ
THE LEGAL 500: 
Europe, Middle East & Africa
За результатами міжнародного рейтингу 
The Legal 500: Europe, Middle East & Africa  
у 2016 році, компанія значно посилила 
свої позиції і увійшла в число рекомендо-
ваних юридичних фірм у таких галузях:

• TAX | в числі ТОП-20 лідерів ринку
• CORPORATE and M&A  | в числі 
35 лідерів ринку 

ЧЛЕНИ КИЇВСЬКОЇ ТПП
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• DISPUTE RESOLUTION | в числі 
34 лідерів ринку
 

МІЖНАРОДНИЙ РЕЙТИНГ IFLR 1000
За результатами рейтингового дослід-
ження IFLR 1000, проведеного у 2014 
році компанія визнана в числі провід-
них юридичних фірм України в обох 
напрямках юридичної практики, що 
підлягали дослідженню:

• BANKING & FINANCE | в числі 
35 лідерів ринку
• MENEGERS & ACQUISITIONS | 
в числі 45 лідерів ринку

НАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
50 ПРОВІДНИХ 
ЮРИДИЧНИХ ФІРМ УКРАЇНИ
За результатами рейтингового до-
слідження «50 провідних юридичних 
фірм України», який щорічно про-
водиться газетою «Юридична прак-
тика» та є найбільш престижним 
українським рейтинговим виданням, 
компанія у 2015 році підтвердила свій 
статус однієї з провідних юридич-
них фірм України та посіла почесне 
28 МІСЦЕ рейтингу.
Податкові спори, комплексний юри-
дичний супровід яких здійснюва-
ла компанія, увійшли до переліку 
«20 найбільших спорів в сфері опода-
ткування», а протягом 2013-2014 pp. 

відповідні спори займали почесне 
1 МІСЦЕ рейтингу.

НАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА ЦЕРЕМОНІЯ 
НАГОРОДЖЕННЯ КРАЩИХ 
ЮРИСТІВ УКРАЇНИ 
ЮРИДИЧНА ПРЕМІЯ
За підсумками восьмої церемонії на-
городження кращих юристів Украї-
ни, яка щорічно проводиться газетою 
«Юридична практика» та відмічає до-
сягнення юридичних фірм в країні, 
компанія увійшла до п’ятірки фіналі-
стів в наступних номінаціях:

• Юридична фірма року в СУДО-
ВІЙ ПРАКТИЦІ | ТОП-5 фіналіст
• Юридична фірма року в АГРО-
СФЕРІ | ТОП-5 фіналіст

UKRAINIAN LAW FIRMS. 
A HANDBOOK FOR FOREING CLIENTS
Завдяки професійним досягненням 
правників судової практики у 2015 році 
компанія вчергове визнана однією з 
провідних юридичних фірм України та 
увійшла в ТОП-5 в агросфері та в сфері 
податкових спорів.

КЛІЄНТИ
Клієнтами компанії є провідні міжна-
родні та українські компанії нафтога-
зової, будівельної, харчової промис-
ловості, банківського, аграрного та 
державного сектору.

01010, м. Київ, вул. Московська, 8Б
тел. +38 (044) 359-03-05
www.moris.com.ua

ЧЛЕНИ КИЇВСЬКОЇ ТПП

ДИРЕКТОР Л. М. ТУРЧИН
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РАЗОМ І ДО КІНЦЯ

С
толичний «Оболонь Бровар» –
один з найбільш перспективних 
футбольних клубів України.  В 
арсеналі клубу з 24-річною  істо-

рією є досвід виступів як у нижчих ди-
візіонах, так і в Прем’єр лізі українсько-
го чемпіонату, та перемоги над такими 
іменитими суперниками як «Динамо» 
(Київ) та «Шахтар» (Донецьк). 
У 2013 році клуб розпочав новий етап 
розвитку, підкресливши у назві при-
належність до одного з провідних на-
ціональних виробників – корпорації 
«Оболонь». Стрімко рухаючись до 
головної мети – виходу до Вищої ліги 
національного чемпіонату, команда 
будує свою гру на принципах чесності 
та залученні винятково українських 
футболістів. 

на сучасному полі спортивно-оздоров-
чого комплексу «Оболонь-Арена», що 
відповідає вимогам УЄФА і вміщує до 
5 тис. глядачів. Для комфорту гравців 
та гостей на території спорткомплек-
су функціонує сучасний тренажерний 
зал, конференц-зал, а також кафе та 
затишний міні-готель. У розпоряд-
женні дублюючого складу – два поля 
учбово-тренувальної бази у м. Буча. 
ФК «Оболонь Бровар» пропонує своїм 
партнерам унікальні можливості для 
представлення їхніх брендів та поси-
лення їх впізнаваності. 

м. Київ, вул. Північна, 26
+38 (044) 414-23-96
info@fcbrovar.obolon.ua
http://fcbrovar.obolon.ua

Підготовка майбутнього українського 
футболу проходить у спортивній ди-
тячо-юнацькій школі олімпійського 
резерву «Зміна» за активної підтримки 
клубу. «Оболонь-Бровар» є постійним 
партнером школи, у якій навчаються 
понад 750 дітей різного віку. Сьогод-
нішні вихованці «Зміни» є майбутні-
ми захисниками біло-зелених клубних 
кольорів та резервом основного і ду-
блюючого складу команди.
Наявність власної розвиненої інфра-
структури допомагає команді концен-
труватися на досягненні спортивних 
цілей. Тренування команда проводить 
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комплектация «КОМФОРТ» 
5950€

то же, что в комплектации 
«стандарт» плюс дополнитель-
ное оборудование:
холодное и горяче водоснаб-
жение, система канализации
санузел:

– душ,
– умывальник,
– унитаз,
– бойлер 25-30л.,
– дополнительный элекриче-

ский конвектор 600W.
кухня:

– шкафы для кухонной утвари,
– мойка,
– электроплита 2 комфорки,
– электровытяжка с угольным 

фильтром.

ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА!

листопад-грудень • 2016

КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Модуль жилой выполненный в форм-
факторе 20-ти футового морского 
контейнера 6058*2438*2701 мм. 
Цена на условиях EXW Kiev.

комплектация «СТАНДАРТ» 4950€
– стальной каркас,
– стены сэндвич-панель 60 мм.,
– электрощит с автоматами за-

щиты,
– счётчик эл. энергии,
– внутреннее освещение,
– металлопластиковое окно, 
   двухкамерный стеклопакет,
– электрическое отопление 2000W,
– антивандальная входная дверь,
– покрытие пола – линолиум.

водоснабжение и система канализа-
ции отсутствуют

39

04209, Украина, Киев, ул. Богатырская, 9,  
 e-mail: office@sevendok.com,  тел.: + 38 (044) 412-76-67, + 38 (044) 412-02-33, http://www.sevendok.com



 ЦЕ ВПЕВНЕНІ ДІЇ У ПРАВОВОМУ ПОЛІ!

S
hield Law Consulting Firm (ТОВ 
«ЮКФ «Шілд») – це юридично-
консалтингова компанія, яка 
надає комплексне юридичне об-

слуговування Вашому бізнесу та спеці-
алізується на взаємодії з контролюючи-
ми органами. 
Ми пропонуємо абонентське обслугову-
вання у випадку відсутності у Вас влас-
них юристів, а за наявності таких – го-
тові посилити їх «обороноздатність» та 
допомогти у вирішенні найбільш склад-
них питань, які потребують детального 
вивчення та спеціальних знань. 
У своїй роботі Shield Law Consulting 
Firm враховує специфіку бізнесу клі-
єнта та керується індивідуальним під-
ходом до кожної справи. 
Здійснюючи юридичне супроводжен-
ня господарської діяльності, ми наці-
лені на досягнення лише якісного ре-
зультату. Пріоритетами для компанії 
є висока якість послуг, що надаються, 
вирішення питань клієнтів оператив-
но та у повному обсязі. 
Shield Law Consulting Firm зацікав-
лена у довготривалій співпраці зі сво-
їми клієнтами, тому наші спеціалісти 
допоможуть Вам не просто усунути 
наслідки тих чи інших проблем, а лік-
відувати першопричини, які призвели 
до таких наслідків, та попередити їх 
виникнення у майбутньому. 
Основні напрямки діяльності нашої 
компанії:
– податкова сфера;
– сфера пожежної, техногенної безпеки 
та цивільного захисту;

ЧЛЕНИ КИЇВСЬКОЇ ТПП

– сфера промислової безпеки, гігієни та 
охорони праці, здійснення державного 
гірничого нагляду;
– цивільні спори;
– юридичний супровід господарської ді-
яльності;
– оцінка нерухомості, транспорту та 
бізнесу.

У складі ТОВ «ЮКФ «Шілд» працю-
ють досвідчені юристи, а також сер-
тифіковані експерти, у тому числі –
у сфері дотримання вимог пожежної 
безпеки, що дає змогу забезпечити як 
правову, так і експертну складову для 
підтримки та захисту Вашого бізнесу 
від можливих зловживань зі сторони 
контролюючих органів.

Як висловлювався Солон, закони 
схожі на павутину: слабкого вони за-
плутують, а сильний їх прорве. Ми 
не дамо заплутатися Вам у павутинні 
правового поля та допоможемо вийти 
переможцем у будь-якій ситуації.
Як з нами зв’язатися? Дуже легко.
Дзвоніть нам за телефонами: 
0445584795, 0445584793;
Пишіть нам на e-mail: 
info@shieldlaw.com.ua
Заходьте на сайт  
www.shieldlaw.com.ua та залишайте 
своє замовлення, заповнюючи форму 
зворотнього зв’язку.
Читайте нас на фейсбуці 
https://www.facebook.com/shieldlaw
БУДЕМО РАДІ ДОПОМОГТИ ВАМ!

ТОВ ЮРИДИЧНА КОНСАЛТИНГОВА 
ФІРМА ШІЛД 

листопад-грудень • 201640
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КОМПАНІЯ ЕЛЕКТРОГАЗОХІМ 
ОТРИМАЛА СЕРТИФІКАТ FSSC 22000

Нещодавно компанія «Електрогазохім» («EGH Ingredients») отримала серти-
фікат, який підтверджує, що система менеджменту безпеки харчових продук-
тів компанії була перевірена і відповідає вимогам FSSC 22000.
Цей сертифікат компанії вручили фахівці німецького органу з сертифікації си-
стем менеджменту і персоналу DQS CFS GmbH. Схема сертифікації систем без-
пеки харчових продуктів складається з ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009 та 
додаткових вимог FSSC 22000.
Цей сертифікат стосується виробництва емульгаторів, поліпшувачів, паст, піно-
гасників і антиоксидантів. Категорія: К.  
Стандарт FSSC 22000 – один із найбільш глобальних підходів до системи керування 
безпечністю харчових продуктів для тих, хто їх виробляє. Власником схеми FSSC 
22000 є Фонд із сертифікації харчової безпеки (Foundation for food safety certificati-
on), зареєстрований в Нідерландах. FSSC 22000 увійшла до шести стабільно визна-
них GFSI (Глобальною ініціативою з безпеки харчових продуктів) схем сертифікації, 
а також підтриманий Конфедерацією галузей харчової промисловості Євросоюзу 
(CIAA – European Food and Drink Association) і Американською асоціацією вироб-
ників продуктів харчування (GMA –American Gro ceries Manufacturing Association).

The company Scientific-Production Enterprise «Electrogasochem» LTD has 
introduced the system of food safety management system, has been tested and 
meets the requirements of FSSC 22000.
The certificate is been rewarded by the German Authority for certification of man-
agement systems DQS CFS GmbH personnel.
The certification scheme of food safety systems  includs ISO 22000: 2005, ISO / TS 
22002-1: 2010 and additional requirements of FSSC 22000.
The certificate is applicable to the production of emulsifiers, improvers, pastes, anti-
oxidants and defoamers. Category: K
The standard of FSSC 22000 is one of the most global approaches to the safety man-
agement system of food for those who are involved in the food production process. 
The owner of the FSSC 22000 scheme is the Foundation for food safety certification, 
registered in the Netherlands. 
The standard of FSSC 22000 has become among the 6 consistently recognized  cer-
tification schemes of GFSI, and is supported by CIAA (European Food and Drink 
Association) and GMA (American Groceries Manufacturing Association).
It is fully recognized by the GFSI and accreditation bodies around the world.

ЧЛЕНИ КИЇВСЬКОЇ ТПП
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YOUTUBE 
ДЛЯ БИЗНЕСА

З
ачем украинским компаниям 
продвижение в YouTube? 
Стоит ли  на это тратить время 
и деньги? Это просто рекламная 

шумиха или реальный инструмент для 
привлечения клиентов из интернета? 
Разберем этот вопрос по полочкам. 
Что такое YouTube на уровне фактов,  
в мире и в Украине? 
Youtube 3-й по посещаемости сайт 
В МИРЕ и 2-я крупнейшая поисковая 
система после google. 
Украина из года в год входит в топ-10 
стран Европы по количеству часов на 
YouTube.
YouTube пользуется огромной попу-
лярностью среди молодой аудитории. 
Но не все знают, что люди в категории 
25-34 года сегодня проводят на плат-
форме столько же времени, сколько и 
аудитория в возрасте 13-24 года. 
90% видео, которое смотрят украин-
цы, это развлекательный и образова-
тельный контент. 
Ежедневно украинцы просматрива-
ют 4.4 млн часов видео на YouTube 
– то есть на каждого жителя Украины, 
включая стариков и младенцев, прихо-

ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ

дится по 6 минут видеоконтента, или 
по 1-2 стандартных YouTube-ролика.
Когда я спрашиваю на мастер-классе: 
«Сколько человек из Вас на этой не-
дели смотрели видео на YouTube по 
любой интересующей Вас теме?». Под-
нимают руки 90-95% аудитории. Но 
когда я спрашиваю: « Сколько из Вас, 
используют Youtube для продвижения 
своего бизнеса и регулярно размеща-
ют видеоролики на своем канале?» 

Поднимают руки 1-2 человека. 
Среди бесплатных или малозатрат-
ных способов продвижения компа-
нии в интернете огромный потенци-
ал заложен в развитии вашего бренда 
посредством Youtube. Здесь пока 
невысокая конкуренция и большие 
перспективы. 
Чего реально ожидать от Youtube канала? 
• Привлечь поток бесплатного целево-
го трафика на Ваш сайт

Светлана Насырова,
 бизнес-консультант
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Ваш сайт никогда не сможет продавать, 
пока на него не зайдут потенциальные 
клиенты. Youtube ролики на актуальные 
темы попадают в ТОП выдачу Google и 
привлекают клиентов на Ваши сайты. 
• Выстроить персональный бренд
Люди все меньше и меньше читают 
тексты. Живые видео помогают Вам 
выстроить отношения с Вашими кли-
ентами, позиционируют Вас, как экс-
перта, вызывают доверие и помогают 
продавать Ваши услуги и товары. 
• Увеличить Ваши продажи
Правильно продуманная стратегия 
Ютуб канала  предполагает разнопла-
новый контент – информационный, 
познавательный, продающий. Целе-
вые просмотры приводят к Вам потен-
циальных клиентов. 
4 обязательных пункта, которые за-
ставят Ваши видео продавать. 
1. Наличие ссылки под видео в 1-2 
строке описания 
2. Обязательные аннотации в видео 
3. Контакты в видео в конце в виде 
слайда 
4. Кликабельные кнопки в видео 
Где брать контент для Вашего Youtu-
be канала? 
Это один из самых частых вопросов на 
мастер-классах и тренингах, которые 
мы проводим по Youtube продвижению. 

Ответ наверняка Вам не понравится 
– записывать и создавать самим. 
Но есть и хорошая новость – это не 
так сложно как Вам кажется. 
Давайте по порядку. О чем говорить? 
Не нужно выдумывать и брать из воз-
духа темы для роликов на Ютуб. По-
верьте, людей интересует миллионы 
вопросов по Вашей теме. 
Предположим, Вы занимаетесь 
продажей чая и кофе. Заходите в 
wordstat.yandex.ru и пишете запрос 
«чай, кофе, чай купить, виды чая». 
Представьте, что может спрашивать 
у Гугла или Яндекса потенциальный 
клиент по Вашей теме. И получаете 
огромный перечень поисковых запро-
сов – это то, что люди искали по Ва-
шей теме за последний месяц. 
Каждый поисковый запрос – это тема 
для Вашего ролика.
1 запрос – 1 тема – 1 мысль, которую 
Вы хотите донести. 
Ролики старайтесь делать короткими 
– до 3-5 минут. 
Второй вопрос – как и где все это 
снимать? 
Это вопрос, безусловно, более слож-
ный, чем первый. Над этим Вам при-
дется немного поработать. 
Снимать Вы можете современным фо-
тоаппаратом, который наверняка есть у 

Вас или кого-то из Ваших сотрудников. 
Некоторые наши клиенты используют 
даже видео со своих фотоаппаратов. 
Тут два обязательных критерия – хоро-
шая резкость, качественный звук. 
Второй важный момент – какой фон. Он 
должен быть красивым, соответствовать 
имиджу и фирменному стилю Вашей 
компании.  Всем уже порядком надоело 
видео на фоне персидских ковров, белых 
досок и леса. Это не вызывает доверия и 
сделает Вам только антирекламу. 
Вы можете оборудовать импровизи-
рованную студию у Вас в офисе с кра-
сивым баннером на заднем плане. 
Либо снимать профессиональную фо-
тостудию. Это не так дорого сегодня. За 
1 съемочный день Вы можете снять 10-
20 роликов, и обеспечить контент себе 
на канал на месяц вперед. 
Тема эта конечно очень большая и 
емкая, поэтому приходите к нам на 
мастер -классы, где мы с удовольстви-
ем поделимся практическим опытом и 
разработаем индивидуальную страте-
гию для Вашей компании.

ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ
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Потрібні компанії, які в Києві 

виробляють продукцію 

(перила, поручні, флагштоки, 

навіси, рушникосушки, 

відбійники, сходи, меблі 

з нержавіючої сталі.).

Звертатися в Латвійське агентство 

інвестицій та розвитку (LIAA)

Аріс Koтaнс 

керівник представництва

Посольство Латвійської 
Республіки в Україні
вул. Івана Мазепи 6 б, 
01901, Kиїв, Україна

Моб LV: +371 29360066
Моб UA: +38 067 1110408

www.liaa.gov.lv   •     www.investinlatvia.com.ua

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Хорватська компанія 

«Hittner» 

має намір встановити 

контакти з українськими 

партнерами 

для продажу 

сільськогосподарської 

техніки. 

http://hittner.hr/hittner-horvatiya/

Німецька компанія 

“Rehbock&Friends” 
має Представництво в Україні: 

БЦ «Гуллівер», пл. Спортивна 1а,
01023, Київ, 
т. 38(044) 393-3308, 
моб. (050)381-1221, 
e-mail:CEO@ Rehbock-and-friends.eu, 
контактна особа – Вольфрам Ребок. 

Представництво займається торговим 
та інвестиційним обміном між 
Україною та Європейським Союзом

Мавританська приватна підприємницька структура 

Le Groupe EcoRoad Africa 

започатковує співробітництво 
з українськими підприємцями 
у питаннях вилову риби 
в територіальних 
водах Мавританії.  

Для проведення переговорів
 мавританські підприємці готові за-

просити представників українських 
ділових кіл до Мавританії.

Contact: Le Groupe EcoRoad Africa, 
e-mail: ngame@ecoroadafrica.com, 

www.ecoroadafrica.com

Єгипетська компанія пропонує замороже-
ні та засушені сільгосппродукти – овочі, 
фрукти, соки, концентрати. 

www.ghabbourfarms.com

«Ghabbour 
Farme»

Компанії з Латвії 
цікавляться виробами 
з нержавіючої сталі. 

Посольство Республіки Білорусь 
в Україні інформує про пропозиції співробітництва 

з холдінгом 

«Гродномясомолпромом»

Інформацію про продукцію холдінгу можна 
отримати в Київській ТПП 

тел. 482-04-37 або у Посольстві Білорусії тел. 537-52-00



КАЛЕНДАР ВИСТАВОК 
ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТУ КИЇВСЬКОЇ ТПП ОРГАНІЗОВУЄ НАЦІОНАЛЬНІ ЕКСПОЗИЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ 
ВИРОБНИКІВ НА НАЙБІЛЬШИХ ВИСТАВКАХ СВІТУ, ЯКІ ОХОПЛЮЮТЬ ШИРОКУ АУДИТОРІЮ ТА НАДАЮТЬ 

МОЖЛИВІСТЬ ЕКСПОРТЕРАМ ОТРИМАТИ КОНТАКТИ ПОТЕНЦІЙНИХ КЛІЄНТІВ З БАГАТЬОХ КРАЇН.

З питань участі прохання звертатися до Центру підтримки експорту Київської ТПП 
+38(044) 482-04-35, pan@kiev-chamber.org.ua, expo@kiev-chamber.org.ua

Харчова промисловість

Національні експозиції

SIAL China Шанхай, Китай 5-7 травня 2016

Iran Agro Тегеран, Іран 30 травня – 2 червня 2016

SIAL Paris Париж, Франція 16 – 20 жовтня 2016

Sweet&Snacks Middle East Дубай, ОАЕ 7 – 9 листопада 2016

Gulfood Ingridients Дубай, ОАЕ 7 – 9 листопада 2016

FHC China/Meat China Шанхай, КНР 7 – 9 листопада 2016
SIAL Middle East Абу-Дабі, ОАЕ 7 – 9 грудня 2016

Gulfood Дубай, ОАЕ 26 лютого – 2 березня 2017

Anuga Кельн, Німеччина 7 – 11 жовтня 2017

Організаційна підтримка учасників

Food And Hospitality Africa Йоганнесбург, ПАР 3 – 5 травня 2016

Food Nigeria                                      Лагос, Нігерія          18 – 20 травня 2016

THAIFEX-World of Food Asia Бангкок,Таїланд 25 – 29 травня 2016

FMA China   Шанхай, КНР 14 – 16 червня 2016

Africa’s Big Seven Йоганнесбург, ПАР 19 – 21 червня 2016

WorldFood Istanbul Стамбул, Туреччина 1 – 4 вересня 2016

Food & Hospitality Oman Мускат, Оман 20 – 22 вересня 2016

Iftech Food + Bev Tec Pakistan Лахор, Пакистан 18 - 20 серпня 2016

Food Hospitality World (FHW) Мумбай (Бомбей), Індія 19 – 21 січня 2017

Food&Drink East Africa Найробі, Кенія 4 – 6 квітня 2017

Обладнання для харчової промисловості та пакування

Національні експозиції

Gulfood Manufacturing Дубай, ОАЕ 07 – 09 листопада 2016

Організаційна підтримка учасників

Iftech Food + Bev Tec Pakistan Лахор, Пакистан 18 – 20 серпня 2016



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.

КИЕВ, УЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО, 55   •    ТЕЛ. 482-0433

VIP-ЗАЛ НА 80 МЕСТ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ЗАЛ НА100 МЕСТ

УЧЕБНУЮ АУДИТОРИЮ НА 35 МЕСТ

ПРЕДЛАГАЕТ 
В ЦЕНТРЕ КИЕВА  


