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ЩИРО ВІТАЄМО ВАС З НОВИМ  РОКОМ  
ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!  
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З НОВИМ РОКОМ
ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ! 
ПРЕЗИДЕНТ КИЇВСЬКОЇ ТПП  ЗАСУЛЬСЬКИЙ М. В.
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РЕГИОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

24 жовтня у Києві 

відбулося засідання 

Ради регіонального 

розвитку під 

головуванням 

Президента України 

Петра Порошенка. 

Члени Київської 

торгово-промислової 

палати разом з 

Президентом КТПП 

Миколою Засульським 

були у складі делегації 

від Київського регіону.

УКРАЇНА ЗАКЛАЛА ОСНОВУ 

ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Під час засідання Ради регіонального 

розвитку під головуванням Президента 

України Петра Порошенка були роз-

глянуті актуальні питання для країни, а 

саме: 

1. Стратегія розвитку України: ключові 

пріоритети та цілі державної економіч-

ної політики, інфраструктурні проекти, 

цифрова економіка, європейська іні-

ціатива в створенні програми реформ 

для України.

2. Економічна модернізація України: по-

зиція бізнесу, інвестиційна привабливість 

країни, дерегуляція, план промислової 

модернізації країни, досвід успішних ком-

паній, боротьба з корупцією.

3. Нова державна політика сільського 

розвитку: пріоритети у сфері розвитку 

сільської інфраструктури. Модерніза-

ція амбулаторій, нова якість надання 

медичних послуг. Підтримка сільсько-

господарських підприємств, укладення 

договорів оренди землі, антирейдерсь-

ка політика.

Під час промови Петро Порошенко 

зазначив, що найгірше в українській 

економіці вже в минулому, а країна не 

просто вистояла, не просто уникла де-

фолту, а заклала основу для сталого 

розвитку.

Президент підкреслив, що влада ро-

бить перші важливі кроки після еко-

номічної кризи, спричиненої війною. За 

його словами, війна ще дуже далека від 

завершення:

«Якщо в 2015 році, коли я виступив з 

ініціативою про введення «блакитних 

шоломів», миротворців на Донбас 

для забезпечення стійкого та надій-

ного миру, як першого етапу повер-

нення українського суверенітету на 

Донбас, ніхто в це не вірив. І до речі 

ніхто в світі нас тоді не підтримав. 

Сьогодні, коли я нещодавно повер-

нувся з сесії Генеральної Асамблеї 

ООН, ми маємо тверду підтримку на-

ших партнерів», –розповів глава дер-

жави. Він додав, що 24 жовтня, у світі 

відзначається День ООН, який Украї-

на зустрічає вагомими здобутками як 

член Ради Безпеки ООН. Президент 

зауважив, Україна в повному обсязі 

скористається цим для забезпечення 

миру, бо мир сьогодні – це те, чого 

чекають українці.



3листопад-грудень • 2017

РЕГИОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Мер Києва Віталій Кличко під час свого 

виступу зазначив, що Київ – лідер в інве-

стиційній діяльності серед міст України:

«В економіці міста зосереджена най-

більша частка інвестиційних ресурсів 

країни: майже 60 відсотків прямих іно-

земних інвестицій минулого року прий-

шли саме у столицю; 30 відсотків за-

гального обсягу капітальних інвестицій 

у країні теж залучив Київ. Це зумовлено 

тим, що чверть бізнесу ведеться саме 

через столицю», – підкреслив Віталій 

Кличко.

Рада регіонального розвитку є кон-

сультативно-дорадчим органом при 

Президентові України. До основних 

завдань Ради належить сприяння на-

лагодженню ефективної взаємодії 

державних органів, зокрема місцевих 

органів виконавчої влади, з органа-

ми місцевого самоврядування щодо 

удосконалення державного будівни-

цтва, напрацювання новітніх підходів 

у сфері регіонального розвитку. Також 

на цей орган покладено функцію ви-

роблення узгодженої позиції щодо со-

ціально-економічного та гуманітарного 

розвитку регіонів, механізмів подолан-

ня диспропорцій розвитку територій, 

ефективного використання економіч-

ного потенціалу регіонів, підвищення їх 

інвестиційної привабливості та конку-

рентоспроможності.
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УКРАЇНА ЗМІЦНИТЬ 

ТОРГОВЕЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ

З ГРУЗІЄЮ ТА АКТИВІЗУЄ 

УКРАЇНСЬКО-ГРУЗИНСЬКЕ 

СПІВРОБІТНИЦТВО

Делегація від Київської торгово-промислової пала-

ти на чолі з Миколою Засульським не пропустили 

можливість налагодити відносини з грузинськими 

партнерами та відвідали українсько-грузинський 

бізнес-форум.  Всі учасники від України установили 

ділові контакти з бізнесменами з Грузії та домови-

лись про подальше співробітництво.

Українську економіку представляли виробники 

парфумерно-косметичної продукції, дієтичного 

харчування, фармацевтичних препаратів, паку-

вальних матеріалів, фахівці з обробки й експор-

ту зерна, будівництва, виготовлення військового 

обладнання, електричних, вантажних, кранових 

і сталевих виробів тощо. На бізнес-форумі вони 

мали змогу встановити прямі ділові контакти з по-

тенційними грузинськими партнерами й отримати 

актуальну інформацію про попит і цінову ситуацію 

на грузинських ринках, домовитись про подальшу 

взаємовигідну співпрацю.

По завершенню форуму відбулись зустрічі й кон-

сультації між представниками українського та 

грузинського бізнесу. Зараз в Грузії діє понад 50 

компаній з українським капіталом і накопичена 

сума українських інвестицій в економіку Грузії, 

станом на кінець першого кварталу, складає 42 

млн доларів. Обсяги грузинських інвестицій в 

Україну на порядок менші - 4,6 млн доларів.
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

МІЖНАРОДНА  ЗУСТРІЧ КЕРІВНИКІВ  

ПАРТНЕРСЬКИХ ТОРГОВИХ ПАЛАТ  

І  БІЗНЕС-АСОЦІАЦІЙ ВІДБУЛАСЯ  У  ВІЛЬНЮСІ

Президент Київської ТПП Микола За-

сульський під час візиту взяв участь 

в офіційних заходах, у тому числі 

провів переговори з питань розвит-

ку співробітництва та обміну досві-

дом з керівництвом Палати Вільнюса 

– президентом С. Леонавичусом та 

та ознайомив учасників з інформацією 

про діяльність Київської ТПП. У рамках 

візиту також відбулися переговори з 

Послом України у Литовській Респу-

бліці паном В. Яценківським та з пред-

ставниками литовського бізнесу. 

генеральним директором А. Даниля-

вичусом. Президент ТПРП Вільнюса 

вручив нагороду Миколі Засульсько-

му за плідну співпрацю та розвиток 

дружніх і ділових зв’язків між палата-

ми Києва та Вільнюса.

«Хочу подякувати за вручену мені на-

городу, яку я розцінюю як знак поваги 

до нашої Палати і високу оцінку нашої 

роботи з розвитку ділових і дружніх 

зв’язків між Києвом і Вільнюсом. Ми 

високо цінуємо дружні і партнерські 

зв’язки з Вашою Палатою, як з авто-

ритетним стратегічним партнером і 

хочемо запевнити в нашому прагненні 

до всебічного розвитку співробітни-

цтва» – висловив подяку Микола За-

сульський.

Окрім цього, Президент КТПП виступив 

з доповіддю на урочистому засіданні 

З 25 по 27 жовтня 2017 

року делегація української 

бізнес-спільноти відвідала 

місто Вільнюс для участі в 

міжнародній діловій зустрічі 

керівників партнерських 

торгових палат і бізнес-асо-

ціацій, приуроченої офіцій-

ному відкриттю нової будівлі 

Вільнюської торгово-промис-

лової і ремісничої палати.
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EU4BUSINESS

В КИЄВІ РОЗПОЧАВ РОБОТУ 

ЦЕНТР ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ  

20 травня 2016 року в рамках ініціати-

ви «EU4Business» була підписана угода 

між ЄС та Європейським банком ре-

конструкції та розвитку щодо виділен-

ня фінансування  на консультаційну, 

інформаційну, навчальну та іншу під-

тримку МСП в Україні. Допомога пе-

редбачає створення мережі з 15 Цен-

трів підтримки бізнесу по всій країні, а 

також підтримку прямого фінансуван-

ня малих та середніх підприємств з 

боку ЄБРР.

Програма реалізується Європейсь-

ким банком реконструкції та розвитку 

(ЄБРР) і фінансується в рамках ініціа-

тиви «EU4Business» Європейського 

Союзу. Ініціатива «EU4Business» охо-

плює всю підтримку з боку ЄС для 

малого та середнього бізнесу (МСБ) у 

країнах Східного партнерства, об’єд-

нуючи країни ЄС та шість країн пар-

тнерства: Азербайджан, Білорусь, 

Вірменію, Грузію, Молдову та Україну. 

Додаткова інформація доступна на 

www.eu4business.eu

Місія створюваної мережі ЦПБ в Україні 

– забезпечення надання якісних послуг 

для МСП, співпраця всередині мережі 

та запровадження інновацій з метою 

підвищення рівня присутності та цін-

ності для клієнтів з сектору МСП, а та-

кож проактивна підтримка прагнення 

сталості через участь у спільних захо-

дах з розвитку бізнесу.

Бізнес в Україні майже повністю скла-

дається з МСП. Частка МСП у загаль-

ній кількості 1974318 суб’єктів під-

приємництва становить 99.98%. У той 

же час переважна більшість суб’єктів 

підприємництва представляють сег-

мент мікропідприємництва, у яких 

зайнято не більше 10 осіб (96.8% у 

2015 році). Частки інших малих, а та-

кож середніх суб’єктів підприємництва 

складають відповідно 2.4% та 0.8%. Ці 

дані показують, що українські суб’єкти 

малого підприємництва є невеликими 

за масштабом; вони переважно пред-

ставлені приватними підприємцями 

(83.3% загальної кількості суб’єктів 

малого підприємництва), які часто вза-

галі не наймають працівників. Приват-

не підприємництво є найбільш часто 

використовуваною формою господар-

ської діяльності в Україні.

Стратегія розвитку малого і серед-

нього підприємництва України до 2020 

року, що визначає інституційне сере-

довище малих і середніх підприємств 

України, до інфраструктури з підтрим-

ки МСП відносить бізнес-асоціації, 

наукові установи, консалтингові та 

інші допоміжні установи, утворені цен-

тральними органами виконавчої влади 

та місцевими державними адміністра-

ціями, Торгово-промислову палату 

України, 25  регіональних торгово-про-

мислових палат, асоціації підприємців 

та роботодавців та інші. 

Сильні сторони Київської ТПП, як за-

сновника спільно з ЄБРР  Центру під-

Центр підтримки бізне-

су  міста Києва, створений  

спільно з ЄБРР на базі    

Київської торгово-промис-

лової палати,  є структур-

ним підрозділом  Київської 

торгово-промислової палати 

рішенням президії Київської 

ТПП 3 жовтня 2017 р.

на базі відділу сприяння ро-

звитку підприємництва.
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тримки бізнесу – це добре знання регіо-

нальної економіки, налагоджені зв’язки 

з клієнтами, позитивний імідж у регіоні, 

членство майже 1200 суб’єктів господа-

рювання, використання міжнародного 

бренду «ТПП» визнаного у всьому світі, 

чітко визначені та зрозумілі послуги. 

ЦПБ м. Києва при підтримці ЄБРР ви-

конує такі функції:

–    надає підприємцям інформацію про 

нові можливості для бізнеса, наявних 

регіональних та міжнародних програ-

мах підтримки МСП, в т.ч. з  ЄБРР;

– організовує форуми, конференції, 

семінари, круглі столи, тренінги з пи-

тань ведення підприємницької діяль-

ності спільно з ЄБРР;

– співпрацює з національною ме-

режею Центрів Підтримки Бізнесу 

«EU4Business» в Україні; 

– здійснює пошук, накопичення, систе-

матизацію комерційної інформації, фор-

мує базу ділових інформаційних ресурсів 

та підтримує її в актуалізованому стані;

– проводить пошук потенційних віт-

чизняних та закордонних партнерів 

для реалізації проектів ділового спів-

робітництва, в тому числі в інвестицій-

ному та інноваційному напрямках; 

– проводить підготовку  оглядів ринків 

товарів і послуг та сприяє суб’єктам під-

приємництва у просуванні на внутрішній 

та зовнішній ринки їх товарів та послуг;   

– надає  інформаційно-аналітичні довід-

ки (експертні висновки) щодо виробників 

тієї чи іншої продукції (послуг) в Україні;

–    організовує проведення навчан-

ня службових та посадових осіб під-

приємств і  організацій з питань охо-

рони праці; 

–    організовує проведення навчання 

з питань пожежної безпеки для керів-

ників, посадових осіб, відповідальних 

осіб за забезпечення пожежної безпе-

ки підприємств, установ та організа-

цій і працівників зайнятих на роботах 

з підвищеною пожежною небезпекою;

– надає офісні, інформаційно-консуль-

тативні послуги та послуги з поштового 

обслуговування з наданням у строкове 

платне користування частини нежитлово-

го приміщення  для розташування робо-

чого місця виконавчого органу Орендаря;

–  приймає участь в реалізації міських 

програм розвитку промисловості та 

підприємництва, в т.ч. в організації й 

проведенні конкурсу «Кращий експор-

тер року»;

– здійснює ведення Недержавно-

го реєстру українських  підприємців, 

фінансовий стан яких свідчить про їх 

надійність як партнерів у підприємниць-

кій діяльності в Україні та за її межами;

– готує інформаційні продукти для довід-

ників, бюлетенів, мультимедіа тощо;

– здійснює обробку комерційних про-

позицій підприємств і розповсюджує їх;

–  співпрацює з  профільними управ-

ліннями Київської міської державної 

адміністрації, міської ради та районни-

ми адміністраціями, Радою директорів 

міста з питань розвитку   підприємни-

цтва в м.Києві.

Отримання фінансування – одна з най-

важчих задач для малих та середніх 

підприємств. ЦПБ консультує  МСП та 

надає рекомендації ЄБРР або іншим ін-

весторам для реалізації своїх проектів.

Центр підтримки бізнесу 

м. Києва при Київській ТПП:

01054 м.Київ-54, 

вул. Б.Хмельницького, 55, оф. 212

Керівник ЦПБ – Беліков Михайло Матвійович, 

(044) 482-04-40, 

e-mail: belikov@kcci.org.ua

Провідний експерт ЦПБ – 

Волкова Валентина Вячеславівна, 

(044) 482-04-40, 

e-mail: volkova@kcci.org.ua

www.kiev-chamber.org.ua 

Кількість установ, що 

належать до інфраструк-

тури підтримки МСП ста-

ном на 1 січня 2017 року:

– 310 бізнес-центрів, 

– 2 660 інформаційно-кон-

сультаційних установ, 

– 55 бізнес-інкубаторів, 

– 161 фонд підтримки 

підприємництва, 

– 17 індустріальних парків. 



8 листопад-грудень • 2017

УКРАЇНСЬКА ЕКСПОЗИЦІЯ 

НА ВИСТАВЦІ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

«ANUGA 2017»
Під час німецько-українського форуму 

харчової продукції, який проходив у 

рамках виставки, українські підприєм-

ці домовилися з німецькими партнера-

ми на посилення постачання екологіч-

но чистих натуральних продуктів.

Україна для цього має значний потен-

ціал як з екологічної, так і з економічної 

сторони. Про це заявила український 

експерт Марія Махновець, яка пре-

зентувала органічний сектор харчових 

продуктів України.

Експерт також поділилася вражен-

нями: «ANUGA 2017 вражає своїми 

масштабами та різноманіттям. Україн-

ські компанії достойно представили на 

міжнародній арені цілу країну, а черги 

на переговори з ними є реальним по-

казником їх якісної підготовки».

На другий день виставки відбувся 

«український вечір». Всі бажаючі під-

ходили до українського стенду та, за 

словами організаторів, проявляли ак-

тивну зацікавленість.

«Дуже радісно, що наша українська 

експозиція привертає увагу та особли-

во радісно, що до української продукції 

така активна зацікавленість! Сподіва-

юсь, що нашим компаніям не буде часу 

З 7 по 11 жовтня у Німеччині проходила найбільша 

і найважливіша в світі профільна торгова виставка 

продуктів харчування«Anuga 2017».

Київські виробники органічної продукції 

долучилися до колективної української експозиції, 

яку організувала Київська торгово-промислова 

палата, на якій цього року були представлені 

11 підприємств.

ЕКСПОРТ
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відпочити і у наступні дні виставки!» 

– поділилася враженнями організа-

тор українського колективного стенду 

Анастасія Павлишина.

Участь у роботі виставки, презента-

ціях, проведення переговорів з клю-

човими гравцями харчового ринку 

відкриває широкі можливості україн-

ським виробникам налагодити прямі 

контакти, розширити ринки збуту в 

країни Європи, Азії, Африки, Близько-

го Сходу та Америки.
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БІЗНЕС-ОСВІТА

ЦЕНТР БІЗНЕС-ОСВІТИ КИЇВСЬКОЇ ТПП –

ВІКНО В ЄВРОПУ ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ
З кожним роком європейський ринок збуту товарів стає більш досяжним для 

українських компаній – удосконалюється юридична та економічна бази процедур 

виходу до закордонного споживача та обізнаність вітчизняних підприємців у сфері 

експорту. Такий прогрес у міжнародній торгівлі стає можливим не тільки завдяки 

власним зусиллям українських компаній у спробах завоювати країни ЄС, – Європа 

також зацікавлена у плідних економічних відносинах із нашим бізнесом. Не 

дивлячись на стереотипне мислення щодо «сировинної» спрямованості більшості 

імпортних амбіцій європейців у відношенні до України, креативні та інноваційні 

ідеї, реалізовані у вітчизняних товарах та послугах ще ніколи не залишались 

непоміченими закордонними партнерами – головне, не боятися заявити про себе. 

Термін подачі заявок: цілий рік 

Цільова аудиторія: приватні та дер-

жавні підприємства, загальноосвіт-

ні установи і установи професійної 

освіти, органи комунального управлін-

ня, установи сфери охорони здоров’я, 

соціальні та громадські організації

Завдяки співпраці зі Службою стар-

ших експертів Центр бізнес-освіти 

Київської ТПП максимально набли-

жує українського підприємця, що ба-

АКТУАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ ПРАКТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

SES – SENIOR EXPERTEN SERVICE (СЛУЖБА СТАРШИХ ЕКСПЕРТІВ, БОНН) 
жає почати експортувати, до джерела 

міжнародних практик – досвідчених 

європейських експертів, які готові 

приїхати до України і надати цінні ви-

робничі та консультаційні послуги ком-

паніям, що прагнуть до вдосконалення 

та готові впроваджувати “sustainable 

development”. 

Senior Experten Service (SES) – органі-

зація, що надає експертну допомогу по 

всьому світу з метою сприяння спів-

робітництву та розвитку. Тільки в 2015 

році SES реалізувала 4700 проектів 

в 90 країнах світу. З SES співпрацює 

близько 12000 експертів із більш ніж 

50 галузей економіки.
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«Виклик» експерта не потребує ви-

трат від українських компаній – все, 

що потрібно, – це заповнити анкету, 

або «запит» на експерта, який наші 

координатори надсилають до Бон-

ну. Після розгляду анкети представ-

никами Служби старших експертів 

у Німеччині вам пропонують від-

повідного до вашої галузі експерта. 

Якщо його компетенції та навички у 

певній сфері вас влаштовують, ви 

узгоджуєте час та період його пе-

ребування на вашому підприємстві 

(зазвичай, від двох тижнів до трьох 

місяців). Щодо фінансових витрат, 

усі послуги, що вам надає німець-

кий професіонал у рамках проекту, 

є абсолютно безкоштовними. Єди-

не, що бажано надати експерту по 

його приїзду до вашого міста, – це 

помешкання та мінімальні добові 

витрати на харчування.

Одним із яскравих прикладів успіш-

ного перебування експерта в Україні 

став приїзд Барбари Хелінге – фахів-

ця з Німеччини у сфері освіти. Протя-

гом трьох тижнів Барбара впровад-

жувала німецькі практики в області 

надання освітніх послуг у школі №80 

міста Києва. 

Результати перебування пані Хелінге 

приголомшливі: 

• створена єдина Концепція освітньо-

го простору школи з урахуванням су-

часних освітніх тенденцій, в тому числі 

німецьких/європейських шкіл

• налагоджені міжнародні контакти зі 

школами Німеччини, в тому числі для 

обміну школярами та викладачами

• проведені чисельні воркшопи та ко-

учингові сесії з викладацьким складом 

школи

• залучені додаткові проектні кошти на 

розвиток школи, у тому числі у рамках 

інших міжнародних проектів

• створений більш гармонійний, ди-

намічний простір для розвитку дити-

ни з використанням екологічних ма-

теріалів, сучасного дизайну, систем 

енергозбереження   

Взагалі, досвідчені SES-експерти 

можуть сприяти вирішенню найріз-

номанітніших завдань, починаючи з 

впровадження нової техніки і техноло-

гій і європейських стандартів якості до 

вдосконалення процесів управління, 

навчання персоналу і просування про-

дукції на зарубіжні ринки.

УКРАЇНА-АВСТРІЯ: ЕКСПОРТ У КРАЇНИ ЄС

Термін подачі заявок: листопад та 

березень кожного року

Цільова аудиторія: представники МСБ 

Програма реалізується у коопера-

ції з Інститутом підтримки економіки 

WiFi (Австрія) з метою налагоджен-

ня співпраці між представниками 

українського та австрійського  біз-

несу. Програма включає: інтенсив-

ний трьохмодульний курс підготовки 

з австрійськими експертами у Києві 

(72 акад. години, 9 днів), кваліфікацій-

ний іспит із видачою успішним учас-

никам європейського диплома WiFi, 

п’ятиденну поїздку до Австрії з метою 

формування ділових зав’язків між 

представниками українських та ав-

стрійських компаній. Проект «Украї-

на-Австрія: експорт у країни ЄС» суб-

сидується австрійською стороною.
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Цільова аудиторія: менеджмент та 

працівники торгово-промислових па-

лат, представники МСБ 

Наразі KVP Ukraine – в активній фазі 

своїй реалізації. У рамках проекту в 

Київській ТПП вже вдалося прове-

сти три триденних тренінга для пред-

ставників торгово-промислових палат 

АКТУАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПАРТНЕРСЬКИЙ ПРОЕКТ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИХ ПАЛАТ KVP UKRAINE 

Центр бізнес-освіти КТПП також бере участь у реалізації міжнародних проектів із організації курсів, тренінгів, семінарів, 

воркшопів та коучингових сесій від закордонних тренерів. 

із залученням німецьких експертів: 

«Робота з членами ТПП» із тренером 

Барбарою Хофманн із ТПП Хемніцу, 

«Розвиток портфоліо послуг ТПП в ін-

тересах МСБ та успішна презентація» 

із Сергієм Корсовецьким та «Плану-

вання, презентація та проведення за-

ходів» із Філіпом Кохом із Торгово-про-

КООПЕРАЦІЯ З ЄБРР У ЯКОСТІ ЦЕНТРА ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ В М. КИЄВІ В РАМКАХ ЄВРО-
ПЕЙСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ EU4BUSINESS

«Підтримка експорту для МСБ: стра-

тегія та планування» із тренером Родді 

Філі - директором ірландської міжна-

родної консалтингової компанії «Strategy 

Crowd», семінар «Удосконалення біз-

нес-процесів за допомогою IT-техноло-

гій», на якому досвідом просування сво-

го продукту в мережі Інтернет ділилися 

представники компаній «Ліга розвитку 

науки», «Lipsky Marketing Group», «A&P 

Communication», «ЛІГА:ЗАКОН», «Master 

System Sales», «Airvice Consulting».

Найближчі заходи: 

1. Конференція «Стратегічне плану-

вання та створення стратегії розвитку 

компанії», 22 листопада 2017 року

2. Тренінг «Енергоефективність у промис-

ловості: шляхи удосконалення техноло-

гій виробництва згідно з європейськими 

стандартами якості», 5-8 грудня 2017 року

Цільова аудиторія: представники 

МСБ буд-якого рівня – в залежності 

від спрямованості заходів 

Програма EU4Business – це ряд ор-

ганізацій належного рівня, які займа-

ються підтримкою бізнесу і взяли на 

себе роль координаційних центрів із 

поширення інформації та надання по-

слуг місцевим підприємствам малого і 

середнього бізнесу (МСБ). 

У Києві такою організацією стала Київська 

торгово-промислова палата, яка пройшла 

конкурсний відбір і увійшла до 15 обраних 

Центрів підтримки бізнесу по всій Україні.

Центр бізнес-освіти Київської ТПП, у 

тісній взаємодії з ЄБРР, забезпечує на-

дання послуг, включаючи тренінги для 

підвищення кваліфікації консультантів 

і представників МСБ, аналіз ринкових 

можливостей для МСБ, та проведення 

інформаційних кампаній з метою підви-

щення обізнаності цільових аудиторій, 

включно з організацією конференцій, 

круглих столів та інших заходів.

З моменту набуття Київською ТПП ста-

тусу Центру підтримки бізнесу навесні 

2017 року, були організовані та прове-

дені наступні заходи: триденний тренінг 

мислової палати Гамбурга.

Найближчі заходи: 

1. Курс «Школа тренерської майстер-

ності», жовтень 2017 року-лютий 2018 

року, тренер – Сергій Корсовецький

2. Тренінг «Інструменти онлайн-марке-

тингу», 29-30 листопада, тренер – Світ-

лана Насирова 

Програма реалізується ЄБРР і фінансується в рамках ініціативи 

EU4Business Європейського Союзу.

Координатор проектів Центру бізнес-освіти Київської ТПП Покідіна Валерія 



13листопад-грудень • 2017

ДО  ЛАВ  ПАЛАТИ 

ПРИЄДНАЛИСЯ  НОВИ  ЧЛЕНИ

Київська торгово-промислова палата 

протягом багатьох років є платфор-

мою для комунікації між представни-

ками бізнесу, влади, науки, інвесторів і 

інших учасників ділового життя країни.

З кожним разом ряди КТПП все біль-

ше і більше поповнюються новими 

членами-підприємствами, а це свід-

чення того, що Палаті довіряє бізнес і 

пов’язує з нею своє майбутнє.

До лав Палати увійшли компанії, які 

займаються експортом товарів та по-

слуг, вирощуванням ягід, оптовою 

торгівлею, видавничою справою, пе-

реробкою сільськогосподарських про-

дуктів, ювелірними виробами, діяльні-

стю у сфері права, охорони, фінансів. 

ТОВ «Торговий Дім Юкрейн» 

ТОВ «Блу Беррі»

ПП «ВУГЛЕДАРЕНЕРГОПЛЮС»

ТОВ «Професійні видання»

ТОВ «Нест Україна»

ДП «Національний цирк України»

ТОВ «КСЛ 16»

ФОП Старжинська Галина Вален-

тинівна ТМ «DIAMOND of LOVE»

ТОВ  «Фірма «Вікант»

ТОВ «Солодкий замок»

ТОВ «Василівське»

ПК «ОМЕГА КОНСАЛТИНГ ГРУП»

ТОВ «Фінансова компанія 

«Бізнес капітал»

ТОВ «Есквайрс»

ПАТ   «Банкомзв’язок»

ТОВ   «Передові технології ТД»

ФОП Луценко Юрій Анатолійович

ТОВ «ІТ-Глобал Сервіс»

ТОВ «Мак Хаус»

ТОВ «СЄАПС»

ТОВ «Пайрокул»

ВГО «Табір всебічного розвитку 

«Профикемп»

ТОВ «Амберченс»

ТОВ «БІТМІНТЕХ»

ТОВ «Науково-виробниче підприєм-

ство «Каталітприлад»

ТОВ «Компанія ТІТАЛ»

ТОВ «Сталекс Профі»

ТОВ «Керрот» Будівельні Матеріали

ТОВ «СВП Майстер»

ПП «Студія дизайну Тетяни Сорокіної»

Національний Авіаційний Університет

З питань членства у Київській ТПП

звертайтесь у відділ взаємодії з 

членами КТПП, підприємствами та 

організаціями за тел. (044) 482-04-37
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ЕКСПОРТ

ЦЕНТР 
П І Д Т Р И М К И 

Е К С П О Р Т У

Центр підтримки експорту надає по-

слуги за наступними напрямками:

Експорт до ЕС

–  консультування про нормативні та 

законодавчі вимоги ЄС щодо імпорто-

ваних товарів

–  інформування про тарифне регулю-

вання, про розміри квот та мита

–  проведення маркетингових дослід-

жень  ринку країн ЕС

– визначення найбільш перспективних 

ринків збуту продукції 

Міжнародні заходи

– організація українських експозицій 

на найвідоміших міжнародних вистав-

ках, як наприклад, Gulfood, Gulfood 

manufacturing, Anuga, Sial Paris, 

Alimentaria Barcelona, Iran Agro, FHC 

China інші

– організація участі компанії в будь-якій  

міжнародній виставці 

– експертна оцінка готовності компанії 

до участі у виставці

– організація бізнес місій

– організація форумів та круглих 

Основними завданнями 

Центру є надання 

консультаційної, 

інформаційно-аналітичної 

та організаційної 

підтримки суб'єктам 

зовнішньоекономічної 

діяльності, створення 

сприятливих  умов для 

просування продукції 

вітчизняних виробників 

на іноземні ринки.

ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЕКСПОЗИЦІЇ НА МІЖНАРОДНИХ 

ВИСТАВКАХ
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ЕКСПОРТ

столів за участю бізнесу та  представ-

ників уряду

– організація В2В зустрічей за кордоном

– організація зустрічей із представни-

ками іноземних торгово-промислових 

палат, бізнес-асоціацій та  організацій

Експортні можливості

– засвідчення (легалізація) документів 

комерційного характеру

– пошук партнерів

– просування комерційних пропозицій 

українських компаній

– сприяння  у налагодженні співробіт-

ництва з іноземними партнерами

– видання каталогу експортерів та по-

дальше розповсюдження за кордоном

– консультування щодо розробки екс-

портної стратегії

– оцінка експортних можливостей під-

приємства

– консультування щодо написання 

грантових заявок

– участь у засіданні Комітету зовніш-

ньоекономічної діяльності

 ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСТІ 

УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ 

В МІЖНАРОДНИХ ВИСТАВКАХ

ОРГАНІЗАЦІЯ B2B 

ЗА КОРДОНОМ

СЕМІНАРИ ТА ТРЕНІНГИ

Освітній майданчик

– організація спеціалізованих семінарів  та тренінгів для експортерів

–  лекції та майстер-класи

–  дистанційне навчання

Бізнес з Україною

– аналітика ринку України

– пошук партнерів  серед українських компаній 

– організація переговорів, B2B та  презентацій

– розповсюдження комерційних пропозицій

У разі зацікавленості у консультуванні по зазначеним послугам 

просимо звертатися за телефоном: 

+38 044 482-04-35 

або  email: expo@kcci.org.ua; 

pan@kcci.org.ua
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МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Ми зарекомендували себе як надійний 

помічник та радник у бізнесі.

Один із головних принципів нашої ро-

боти – доступність для кожного. До 

числа  наших замовників входять як 

вітчизняні, так і зарубіжні компанії. За 

отриманням послуг можуть безпереш-

кодно звертатись як великі підприєм-

ства, так і представники малого та се-

реднього бізнесу. 

Ще одним принципом нашої роботи є 

індивідуальний підхід до замовлення 

кожного клієнта. Наша мета – не лише 

зрозуміти і виконати завдання клієнта, 

а й запропонувати найкращий варіант 

його вирішення. Ми завжди детально 

ознайомлюємося з усіма документами 

та надаємо швидку, якісну та обґрунто-

вану відповідь на звернення. 

При вирішенні поставлених завдань 

наша команда несе повну відповідаль-

ність за свої рішення та дії. 

Ми надаємо повний спектр юридичних 

послуг, зокрема:

– Засвідчення форс-мажорних обставин;

– Експертиза документів та видача 

висновків про істотну зміну обставин 

(hardship);

– Розробка та експертиза контрактів;

– Представництво інтересів замов-

ників у Міжнародному комерційному 

арбітражному суді (МКАС) при ТПП 

України та в інших судових інстанціях;

– Супроводження виконання рішень іно-

земних судів в Україні та за її межами;

ЮРИДИЧНІ  ПОСЛУГИ 

МІЖНАРОДНОЇ  ЯКОСТІ

– Реєстрація представництв іноземних 

компаній в Україні;

– Юридичні консультації з різних галу-

зей права;

– Безпечна угода.

Стабільність, надійність та відповідаль-

ність є нашим пріоритетом у роботі.

Наші контакти:

м. Київ,  вул. Б. Хмельницького, 55, к. 809

http://kiev-chamber.org.ua/ 

Хімчук Наталія Іванівна – 

начальник юридичного відділу 

тел./факс: (044) 482-04-38;

моб. 067-446-26-53;

e-mail: khimchuk@kcci.org.ua 

Бендик Кристина Вячеславівна  –

юрисконсульт І кат.

e-mail: urist3@kcci.org.ua 

Режим роботи:

Пн. – Чт.: 9.00 – 18.00

Пт.: 9.00 – 17.00

Сб., Нд. – вихідні 

Юридичний відділ 

Київської торгово-

промислової палати 

має багаторічний досвід 

роботи у сфері захисту та 

представництва інтересів 

підприємств 

та підприємців.

ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ 

КИЇВСЬКОЇ ТПП
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КОМПАНІЯ «ТІТАЛ» 

ЗАЙМАЄ ЛІДИРУЮЧІ ПОЗИЦІЇ

У ВИРОБНИЦТВІ ПОЖЕЖНОЇ 

ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ

Делегація Київської ТПП на чолі з Пре-

зидентом КТПП Миколою Засульсь-

ким відвідала підприємство “Компанія 

“Тітал”, яке нещодавно стало новим 

членом Палати.

Підприємство займається виробни-

цтвом пожежно-рятувальної техніки та 

обладнання, а саме: автомобілів, підй-

омників, катерів, модулів, аварійно-ря-

тувальної та іншої спеціальної техніки.

Під час ділового візиту делегація 

Київської ТПП ознайомилася з продук-

цією компанії та новими розробками, а 

також її виробничими потужностями.

Директор підприємства Павло Бри-

цький та перший заступник директо-

“Компанія “Тітал” застосовує сучасні 

технології проектування, конструк-

торсько-технологічне бюро впровад-

жує інноваційні інженерні рішення у 

кожен вид продукції. Всі проекти ви-

конуються на високому рівні, а ком-

плектувальні вироби, матеріали та 

обладнання проходять найсуворіші 

випробування.

Продукція “Тіталу” відома в Україні та 

за її межами і надійно працює в Біло-

русії, Естонії, Грузії, Узбекистані, Чехії 

та інших країнах.

Основні споживачі – підрозділи ДСНС, 

Нацгвардії, Міноборони, добровіль-

ні пожежні товариства. Також техніку 

“Тіталу” використовують підприємства 

хімічної галузі, металургії, морські пор-

ти, аеропорти, лісові господарства.

Київська торгово-промислова пала-

та завжди підтримує зв’язок із своїми 

підприємствами-партнерами. Зустрічі 

безпосередньо на виробництві дозво-

ляють краще вивчати можливості під-

приємства, його проблеми, обмінюва-

тися досвідом та інформацією.

ра Андрій Хлапук презентували ви-

робництво та зазначили, що завод не 

стоїть на місці, а розвивається, впро-

ваджує нові розробки та продовжує 

проектувати і виготовляти сучасну 

спецтехніку.



18 листопад-грудень • 2017

ПІДПРИЄМНИЦТВО

ЧОГО  

ЧАСТІШЕ  ЗА  ВСЕ 

НЕ  ВРАХОВУЄ  

УКРАЇНСЬКИЙ  БІЗНЕС?

Але, як показує практика, українські 

підприємці самі часто є дуже пасив-

ними, не готовими до активного від-

стоювання власних прав та інтересів, 

і у багатьох випадках першоджерелом 

проблем є недбале ставлення до пи-

тань організації безпеки власного під-

приємства. А втрати по безпековим 

ризикам мають дуже високу вартість, 

яка обчислюється мільйонами гривень 

або взагалі втратою контролю над під-

приємством та його активами.

 

Тож, нижче проаналізуємо ризики, які 

найчастіше мають місце на українсь-

ких підприємствах.

По-перше, не завжди належним чи-

ном забезпечується безпека реєстра-

ційних (засновницьких) документів 

на саме підприємство, належну йому 

нерухомість та інші активи. По-друге, 

починаючи бізнес його засновники 

мало звертають увагу на статут під-

приємства: розподілення часток та 

прибутків, а також можливий поділ 

компанії. Як показує практика, біль-

ше ніж у 80% випадків бізнесмени при 

заснуванні товариства з обмеженою 

відповідальністю використовують най-

примітивніші шаблонні зразки статутів, 

що потім часто приводить до тривалих 

корпоративних спорів. По-трете, в нас 

ще нема культури усі ділові домовле-

ності фіксувати на папері. Багато пра-

вочинів здійснюються в усній формі 

та «на довірі». У випадку проблем та 

суперечок, зрозуміло, що йти до суду 

для захисту своїх прав та інтересів в 

такий ситуації нема з чим. По-четвер-

те, не завжди належним чином ведеть-

ся облік довіреностей та здійснюється 

обмеження повноважень представ-

ників підприємства. Тож, потім тра-

пляються неприємні ситуації, коли вже 

звільнений співробітник укладає якісь 

контракти, або керівники служб під-

приємства, які мають повноваження 

на укладання угод, перевищують на-

дані їм повноваження, та укладають 

завідомо невигідні для компанії угоди.

У великих підприємствах не завжди 

належним чином здійснюється кон-

троль за операціями в системі клієнт-

банк: не завжди здійснюється опера-

тивний моніторинг проводок та рух 

коштів по рахунках, через що топ-ме-

неджмент не завжди має змогу вчасно 

зреагувати на необґрунтоване списан-

ня коштів на користь інших юридичних 

або фізичних осіб.

У питанні договірних відносин також 

часто спостерігається певна нед-

балість з боку українських підприєм-

ців: укладаючи контракти підприємці 

часто не звертають належної уваги на 

розмір штрафних санкцій по договору, 

коректне визначення валюти договору, 

умови розірвання договору та порядок 

розгляду суперечок, наявність в до-

говорі арбітражного або третейсько-

го застереження. Порядок вирішення 

спорів та їх підсудність – надзвичайно 

важливі розділи договору. Бо, напри-

клад, від складу суддів третейського 

суду може безпосередньо залежати 

результат вирішення спору.

Є певна недбалість бізнесу і щодо на-

лежного оформлення трудових пра-

вовідносин з працівниками. Загаль-

новідомо, що штрафи за порушення 

В Україні багато талановитих професіоналів: інженерів, IT-фахів-

ців, підприємців. Саме тому українці мають провідні позиції в світі 

в галузі IT-стартапів. Але бізнес-клімат у нашій державі, на жаль, 

далеко не найкращий, особливо для розвитку проектів у сфері 

малого та середнього бізнесу. Через бойові дії та значний спад 

економіки кількість ризиків для бізнесу суттєво зросла, про що 

відверто кажуть майже усі підприємці. Не зменшується кількість 

випадків рейдерства та необґрунтованого адміністративного ти-

ску з боку правоохоронних і контролюючих органів, збільшуєть-

ся кількість кібератак та злочинів проти власності.
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трудового законодавства в частині 

не оформлення найманих працівників 

зараз надзвичайно високі і можуть ся-

гати ста тисяч гривень за одного не-

оформленого працівника, тож питан-

ня щодо належного оформлення усіх 

працівників підприємства варто якнай-

швидше врегулювати та максимально 

чітко дотримуватись вимог чинного 

законодавства в частині охорони пра-

ці, які зараз також набули великої ак-

туальності через перевірки Державної 

служби України з питань праці та чи-

малі розміри штрафів.

Після останніх масштабних кібератак 

на українські підприємства державно-

го та приватного сектору неабиякого 

значення набули питання і IT-безпе-

ки. Чому віруси-шифрувальники мали 

таке широке поширення у корпоратив-

ній середі? Тому що у багатьох ком-

паніях співробітники бездумно відкри-

вали електронні листи та повідомлення 

із зараженими файлами, що запускали 

вірус, який шифрував інформацію на їх 

комп’ютерах, корпоративних серверах 

та на усіх інших носіях, які були акти-

вовані та доступні через мережу. Най-

більш руйнівні наслідки вірусної атаки 

були у тих компаніях, які належним чи-

ном не здійснювали дублювання даних 

на «хмарних» серверах з відповідним 

рівнем антивірусного захисту та обме-

женням прав доступу, а також не ро-

били жодного резервного копіювання 

найбільш важливих даних на знімні 

носії. Цим підприємствам довелося 

витратити купу часу та «по крупицях» 

відновлювати бази бухгалтерського 

обліку, фінансову документацію та дані 

CRM-систем.

Якщо резюмувати усе викладене 

вище, то керівнику компанії варто за-

мислитись над наступними питаннями 

по забезпеченню безпеки бізнесу:

– Усі договори в обов’язковому поряд-

ку погоджувати з кваліфікованим та 

досвідченим юристом.

– Захищати бланки договорів, вико-

ристовуючи печатки (зараз це право 

підприємства, а не обов’язок), зшива-

ти договори, які містять більше одного 

аркушу, та ретельно контролювати на-

явність підписаних обома сторонами 

додатків, специфікацій, прайс-листів, 

актів і т.п.

– Не зберігати оригінали реєстрацій-

них та установчих документів в офісі: 

наказом директора встановити збері-

гання цих документів, наприклад, в 

адвокатському об’єднанні на підставі 

договору зберігання.

– Завчасно укласти договір про надан-

ня правової допомоги з професійними 

адвокатами, які зможуть у будь-який 

час оперативно прибути на підприєм-

ство.

– Вести облік видачі довіреностей на 

підприємстві та контролювати обсяг 

повноважень представників.

– Вести логування та постійний моніто-

ринг операцій через систему клієнт-

банк, запровадити подвійний контроль 

за списанням коштів з розрахункових 

рахунків підприємства.

– Впорядкувати документообіг в ком-

панії відповідним положенням. Краще 

за все – перевести увесь документо-

обіг в цифровий вигляд із зберіганням 

архіву документів на «хмарних» серве-

рах з захищеним доступом та крипто-

захистом вашої інформації.

– Постійно контролювати, аби на ро-

бочих комп’ютерах співробітників 

не зберігалося зайвої інформації, як 

службової, так і особистої. Уся робоча 

інформація має бути у «хмарах».

– Завчасно налагодити ведення бух-

галтерського і податкового обліку з 

можливістю віддаленого доступу.

– Передати архів фінансово-бухгал-

терської звітності на зберігання до 

надійних спеціалізованих компаній, які 

надають архівні послуги.

– Якомога частіше відстежувати стан 

державного реєстру по вашій компанії 

на наявність нових записів.

– Скласти, затвердити та впровадити 

політику IT-безпеки на підприємстві, 

яка буде регламентувати порядок ви-

користання програмного забезпечен-

ня, зберігання та захист інформації, 

періодичність створення резервних 

копій, прав доступу, використання ро-

бочих комп’ютерів та телекомунікацій-

них мереж, знімних носіїв, електрон-

ного листування, використання ЕЦП та 

електронних ключів і т.п.

– Проводити постійні навчання спів-

робітників щодо порядку їх дій у ви-

падку усіх типів надзвичайних ситуа-

цій: починаючи від пожежі і закінчуючи 

кібератаками та рейдерськими захо-

пленнями.

- Провести комплексний аудит безпе-

ки на підприємстві, аби фахівці вияви-

ли слабкі місця у захисті підприємства.

Чим більше власник бізнесу опікується 

корпоративною безпекою – тим менше 

потенційних ризиків є в його компанії. 

Потурбуйтеся про безпеку вашого біз-

несу завчасно!

Олександр Липський,

Співголова Комітету з питань промисло-

вості Київської ТПП, Голова підкомітету 

«Бізнес» Комітету з корпоративної безпе-

ки та захисту бізнесу СУП
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Починаючи з кінця 

2014 року, Збройні 

сили України зазнають 

серйозні зміни. В рамках 

сучасного геополітичного 

протиборства активно 

використовується і 

переробляється досвід 

передових, з військової 

точки зору, держав. 

Перш за все, мова йде про 

концепцію Сетецентрічних 

бойових дій. Застосування 

автоматизованих систем 

управління вогнем, 

робототехніка, безпілотні 

розвідувальні та ударні 

засоби, зброю на нових 

фізичних принципах зазнає 

багатьох змін в характер 

сучасних військових 

конфліктів. Не залишається 

поза увагою і таке явище, 

як використання приватних 

військових компаній 

(далі – ПВК) і приватизація 

військової сфери, тобто, 

по суті, часткова передача 

в приватні руки деяких 

функцій держави цієї 

особливої області державної 

діяльності.

Зміни, які стрімко 

відбуваються у світі, 

змушують держави 

шукати найрізноманітніші 

способи відповіді на нові 

виклики. Один із способів 

– залучення приватних 

структур в раніше закриту 

військову сферу.

«У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС 

У БУДЬ-ЯКОМУ МІСЦІ»
Перша Українська ПВК Омега Консал-

тинг Груп, була створена та офіційно 

зареєстрована у 2012 році. ПВК Омега 

Консалтинг Груп є інтернаціональною 

спеціалізованою організацією, націле-

ною на розвиток і підвищення боєздат-

ності збройних сил, роботи правоо-

хоронних органів, органів державної 
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Наші послуги орієнтовані на найшир-

ший, постійно мінливий світовий ринок, 

представлений урядовими структура-

ми, збройними силами, корпораціями 

та фізичними особами, що потребують 

більш ефективного захисту власного 

життя і майна. Ми розробили сучасну 

методику, випробувальну базу і на-

вчальне обладнання, які є незамінними 

в досягненні бездоганного виконання 

поставлених завдань і відповідності 

стандартам якості, необхідним нашими 

Замовниками.

Діяльність компанії здійснюється в 

суворій відповідності з українським 

законодавством, а так само до за-

конодавства тих країн, на території 

яких компанія представляє інтереси 

своїх Замовників. На території Украї-

ни компанія здійснює свою діяль-

ність на підставі Статуту Компанії та 

безпеки, боротьбу з міжнародним те-

роризмом та уповильненими конфлікта-

ми. Одночасно Омега Консалтинг Груп 

пропонує широкий вибір засобів за-

безпечення особистої безпеки, захисту 

стратегічно важливих об’єктів, товарів 

і послуг військового призначення, а та-

кож співпраця з комерційними та урядо-

вими організаціями по всьому світу. 

Діяльність нашої компанії здійснюється 

за допомогою семи оперативних відділів:

• Морський (охорона вантажних су-

ден в Аденській затоці),

• Повітряний (логістика та безпека),

• Сухопутний (забезпечення осо-

бистої безпеки ВІП-персон),

• Юридичний,

• Інформаційно-аналітичний (військо-

ва аналітика, збір і обробка даних),

• Оборонний (військовий консалтинг)

• Центр Спеціальної Підготовки.

ліцензії МВС № 076521 про охоронну 

діяльність. У 2016 році, Омега Кон-

салтинг Груп також отримала міжна-

родний сертифікат ISO 9001: 2008 у 

сфері охоронної діяльності, військо-

вого консалтингу та спеціальної під-

готовки.

У нашій компанії працюють військові 

та цивільні фахівці високого класу, які 

пройшли спеціальну підготовку, ма-

ють досвід роботи в країнах Близько-

го сходу, Центральної Азії, Африки та 

Латинської Америки. Ми пропонуємо 

Замовникам інтелектуальний і зва-

жений підхід до вирішення будь-яких 

завдань, з дотриманням усіх аспектів 

конфіденційності.

www.omega-consulting.com.ua

enquiries@omega-consulting.com.ua

+38 044 232 2840
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ІНТЕГРОВАНИЙ  ЦЕНТР  ЛОГІСТИКИ 

У  РЕЖИМІ  РЕАЛЬНОГО  ЧАСУ
ПІІ «Ост-Вест Експрес» – дійсний член 

Асоціації митних брокерів України, 

Торгово-промислової палати м. Києва. 

Комітетом Верховної Ради України з 

питань будівництва, транспорту, жит-

лово-комунального господарства та 

зв’язку компанію «Ост-Вест Експрес» 

нагороджено Дипломом «Лідер транс-

портної галузі України» і Знаком По-

шани. За даними Державного комітету 

статистики, компанія увійшла до числа 

лідерів у галузі «Складське господар-

ство». ПІІ «Ост-Вест Експрес» внесено 

до Недержавного реєстру українських 

підприємців, фінансовий стан яких 

свідчить про їх надійність як партнерів 

у підприємницькій діяльності в Україні 

та за її межами. 

Безупинно розвиваючись, Компанія 

«Ост-Вест Експрес» накопичує і ро-

звиває досвід в області комплексних 

логістичних рішень. В кожному індиві-

Підприємство з іноземними інвестиціями «Ост-Вест Експрес» працює в Україні з 

1994 року і на сьогоднішній день є одним із ключових лідерів у сфері вирішення 

інтегрованих логістичних задач.

дуальному випадку наші експерти роз-

роблять і впровадять саме таку схему 

співробітництва, яка оптимальна для 

кожного Клієнта з точки зору термінів, 

ціни і зручності.

Створюючи концепцію інтегрованого 

центру логістики та використовуючи 

при цьому передові технічні і техноло-

гічні розробки галузі, ми керувалися 

ідеєю надання Клієнтам максимальної 

кількості послуг найвищої якості, що 

ведуть до таких переваг:

– надання повного комплексу логістич-

них послуг, враховуючи митно-бро-

керське обслуговування, комплексну 

організацію складських послуг, міжна-

родні перевезення;

– співвідношення ціни та якості послуг, 

що надаються;

– заходи безпеки, за якими зберігання 

вантажів здійснюється за системою 

FIFO, FEFO;

– врахування та передбачення індиві-

дуальних потреб Клієнта.

Державною фіскальною службою 

України нашу Компанію було внесе-

но до Реєстру підприємств, яким на-

дано дозвіл на провадження митної 

брокерської діяльності. На території 

«Ост-Вест Експрес» розташовані мит-

ний пост і митний термінал, на яких 

працюють 12 співробітників митниці. В 

розпорядженні наших Клієнтів – мит-

ний склад, склад СТЗ та митний склад 

– відкритий майданчик. Безпосеред-

ньо на митному терміналі розташовані 

підрозділи таких дозвільних служб 

як Держпродспоживслужба (три її 

підрозділи: санітарно-епідеміологічно-

го контролю, ветеринарного контро-

лю та контролю карантину рослин) та 

Державної служби екології.

Організацією транспортної і митної 

складової логістики займається Де-
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партамент з митно-експедиційних по-

слуг – декларанти, брокери, диспонен-

ти, працівники МС та інші. Наші фахівці 

мають багаторічний досвід і знання в 

сфері надання послуг по митному 

оформленню, пройшли спеціальне на-

вчання в нашій Компанії і за кордоном. 

Ми оформлюємо вантажі по всій то-

варній номенклатурі, в будь-яких 

митних режимах, у всіх вантажних 

відділах Київської міської та Київської 

регіональної митниць, консультуємо по 

митному законодавству України, допо-

магаємо в підготовці документів. За 

бажанням клієнтів ми отримуємо до-

зволи різних державних органів Украї-

ни, що необхідні для митного оформ-

лення. Маємо багатолітній досвід 

роботи з небезпечними вантажами та 

медичними препаратами.

Працівники нашого департаменту кон-

тролюють пересування кожного ванта-

жу у режимі реального часу.

Пропоновані нашою Компанією склад-

ські послуги включають в себе збері-

гання, обробку і доставку товару. Ос-

новна мета складського комплексу 

– це надання Клієнтам якісного серві-

су. Ця мета виконується за допомогою 

новітніх технологій складської оброб-

ки товарів, використання сучасного 

складського обладнання провідних 

світових виробників і високого про-

фесіоналізму персоналу.

Для зберігання вантажів наших 

Клієнтів компанія «Ост-вест Експрес» 

використовує опалювальні капітальні 

будівлі, в яких розміщені:

– митні склади — 2 200 кв. м.;

– склади тривалого зберігання – 20 000 кв. м.

– складський комплекс для зберігання 

небезпечних вантажів, розташований 

в 20-ти км. від Києва, в Вишгородсь-

кому районі.

Всі складські приміщення обладнані 

системами охоронно-пожежної сиг-

налізації, автоматичною системою по-

жежогасіння. У компанії є дозволи на 

розміщення будь-яких категорій то-

варів, серед яких медичні препарати, 

продукти харчування, засоби захисту 

рослин, хімічні речовини.

Для клієнтів ми виконуємо:

– вантажно-розвантажувальні роботи;

– ведення складської звітності згідно FIFO;

– пакування, сортування, наклеювання 

етикеток, комплектація партій та до-

ставка кінцевим отримувачам.

Оренда офісу в Бізнес-центрі «Ост-

Вест Експрес» має ряд переваг:

– знаходиться в 10ти хвилинах пішки 

від ст. метро Петрівка – зручно доби-

ратися, враховуючи затори в Києві;

– у кожний офіс проведений високо-

швидкісний інтернет і телефон.

– для орендарів передбачена паркова 

автомобілів та велосипедів;

– загальна площа офісних приміщень 

– 12 000 кв.м.

Ми пишаємося співпрацею з нашими 

клієнтами і цінуємо їх довіру. 

Компанія «Ост-Вест Експрес» докла-

дає максимум зусиль для розвитку і 

процвітання їх бізнесу. 

В даний час нашими клієнтами є 

компанії: «Адідас Україна», «Байєр», 

«ГлаксоСмітКляйн», «Квайсер Фар-

ма Україна», «МАЗ-Україна», «Марко 

Фарм ЛТД», «Монсанто Україна», «Хен-

кель Україна», «Геберит пластикс про-

дакшн», «Вайн Мен Україна», «Сабріз», 

«Софарма Україна» і багато інших.

Ми дорожимо своєю репутацією і за-

безпечуємо комфортний розвиток біз-

несу наших Клаєнтів..

ПІІ «Ост-Вест Експрес»

Україна, м. Київ, 04080

вул. В.Хвойки 18/14

тел./факс приймальні: 

+38(044) 586-49-49; +38(044) 586-49-50; 

+38(044) 228-80-11/15

E-mail: log@owe.com.ua; dir@owe.com.ua

www.owe.com.ua
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ІНДУСТРІЯ 4.0: 

ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ
Цифрова економіка, інтернет речей, Big 

Data – Вам здається, що це України не 

торкнеться? Деіндустріалізація україн-

ської економіки, високий рівень тіньової 

економіки та корупції в поєднанні зі збід-

нінням населення стримують внутрішній 

попит на інновації. Не зважаючи на те, 

що Україна поки що не входить до пе-

реліку лідерів бенефіціарів 4-й промис-

лової революції, близько 4% продукції, 

що випускається в Україні відноситься 

до інноваційної (ІТ-сектор, продукція вій-

ськово-промислового комплексу, літа-

ко- і ракетобудування). 

Четверта промислова революція, більш 

відома як «Індустрія 4.0», отримала свою 

назву від ініціативи 2011 року, очолюва-

ної бізнесменами, політиками і вчени-

ми, які визначили її як засіб підвищення 

конкурентоспроможності обробної про-

мисловості Німеччини через посилену 

інтеграцію «кіберфізичних систем» у 

заводські процеси. Ця концепція була 

озвучена у Ганновері на промисловому 

ярмарку в контексті Стратегії інновацій-

ного розвитку Німеччини. ЇЇ суть поля-

гає у створенні інтегрованих ланцюгів 

інновацій: від креативних ідей до нових 

продуктів і послуг. Було виділено базові 

елементи політики інновацій: підвищен-

ня конкурентоспроможності через пріо-

ритетність цінності творчості і якості 

життя; посилення кооперації та підтрим-

ка реалізації шляхом розвитку мереж 

НІНА ЧАЛА,

СПІВГОЛОВА КОМІТЕТУ 

ЖІНОК-ПІДПРИЄМНИЦЬ КИЇВСЬКОЇ ТПП 

і передачі інформації; створення спри-

ятливої інфраструктури для розвитку 

творчості. 

Особливістю 4-й промислової револю-

ції є її мультидисциплінарність, глибина 

змін, які охоплюють усі сфери людського 

життя, а також трансформація уявлень 

про саму людину і її завдання. ЇЇ складо-

вими  є штучний інтелект, інтернет ре-

чей, безпілотний автотранспорт, 3D-друк 

(включаючи медицину), нанотехнології, 

біотехнології, квантові комп’ютери, хмар-

ні технології, розвиток способів збору і 

аналізу інформації, Big Data, краудсор-

синг, шерінгова економіка. Робота з таки-

ми технологіями характеризується висо-

ким ступенем складності і креативності, 

і надалі відбуватиметься зміна змісту і 

характеру праці. Тому можна сміливо 

стверджувати, що четверта промислова 

революція вже торкнулася кожного! 

Основними ризиками 4-й промисло-

вої революції є заміна працівників на 

системи штучного інтелекту і роботів, 

що призводить до перевищення про-

позиції робочої сили на ринку праці. 

Поширення неформальної зайнятості 

та нестандартних форм зайнятості, які 

ставлять нові завдання перед форму-

ванням державної політики зайнятості, 

оподаткування надання соціальних ви-

плат (пенсійне забезпечення, оплату 

тимчасової непрацездатності, тощо). 

Частка праці в затратах на виробни-

цтво буде знижуватися, і це пов’язано 

не з низькою якістю праці, а заміщен-

ням живої праці капіталом. Оскільки 

компанії все більше покладаються на 

автоматизацію, їм буде потрібно біль-

ше людей з технічними навичками для 

підтримки, заміни, оновлення та ви-

правлення технологій. Дослідження, 

проведене Міжнародною федерацією 

робототехніки в 2011 році, показало, 

що мільйон промислових роботів без-

посередньо створив близько трьох 

мільйонів робочих місць, а в більш 

недавньому дослідженні, опублікова-

ному минулого місяця, говориться, що 

менше 10% робочих місць повністю 

автоматизовані.

4-та промислова революція вже прий-

шла в Україну, і вона ставить виклики 

перед державою щодо політики у сфері 

освіти, промисловості і зайнятості; під-

приємствами щодо готовності впровад-

жувати інноваційні технології, креативних 

управлінських рішень і гнучких підходів в 

управлінні персоналом; а також людини. 

Не залишимося осторонь цих процесів.

РИСУНОК. ОСНОВНІ ТРЕНДИ, ЯКІ НАМІТИЛИСЯ В СВІТІ У ЗВ’ЯЗКУ З 4-Й ПРОМИСЛОВОЮ РЕВОЛЮЦІЄЮ
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ПРАВО

НЕ  ІСНУЄ  СИТУАЦІЙ, 

З  ЯКИХ  НЕ  МОЖНА 

ЗНАЙТИ  ВИХОДУ
Формування успішної та безпечної мо-

делі ведення бізнесу починається з мо-

менту його створення. 

Мені, на практиці, доволі часто до-

водиться спостерігати коли безпека 

бізнесу починається формуватися на 

стадії його активного розвитку та мас-

штабування. Однак, таке спостере-

ження відбувається у несприятливих 

умовах – під час обшуків, арештів май-

на та його повернення, вручення підо-

зр керівникам, проведення перевірок 

на підприємстві та оскарження їх ре-

зультатів тощо.

Бізнес та безпека його функціонуван-

ня – запорука сталого економічного 

розвитку країни.

Сьогодення вимагає від компаній 

спрямовувати свої сили на формуван-

ня безпеки бізнесу у двох напрямах: 

захист даних та захист від незаконних 

вимог (забезпечення захисту інтересів 

малого та середнього бізнесу).

Не менш важливими є аспектами за-

поруки бізнесу є врегулювання корпо-

ративних конфліктів, взаємодія з дер-

жавними органами влади, організація 

ефективної юридичної та фізичної 

безпеки бізнесу, податкова безпека.  

Принципи роботи нашої компанії:

Не існує ситуацій, з яких не можна 

знайти виходу. 

Час – найдорожчий ресурс. Швидко 

знайти вихід із ситуації – запорука успіху.

Портфель компетенцій нашої компанії 

дозволяє якісно надати правовий захист.

Досвід наших спеціалістів дозволяє 

використовувати перевірені та ефек-

тивні методи.

Місія нашої компанії – це пропагувати 

екологічність ведення бізнесу з момен-

ту його створення. 

У випадках, якщо бізнес вже функціо-

нує, але без системи безпеки та захи-

сту – портфель компетенцій команди 

наших спеціалістів та партнерів дозво-

ляє застосовувати стратегії захисту 

бізнесу на будь-якому етапі його існу-

вання та за будь-яких умов.

 

Комплексні рішення для безпеки Ва-

шого бізнесу!

Dictum – юридична компанія, що забез-

печує захист не тільки своїх клієнтів, 

але і їхніх родин.

Якість наших послуг забезпечується:

– обслуговуванням 24/7;

– широкою мережею партнерських 

відносин;

– різноплановістю спеціалістів;

– контактами з представниками ЗМІ;

– систематичними освітніми заходами 

для своїх клієнтів;

– кваліфікацією спеціалістів, що за-

безпечується шляхом функціонуван-

ня закритого осередку адвокатів – 

DictumClub.

Наші методи роботи – креативний під-

хід, нові та свіжі погляди, нестандартні 

рішення!

Київ, вул. Вадима Гетьмана 27, 

10 поверх, офіс 34

+38 (067) 829 58 07

+38 (066) 37 22 429

+38 (044) 299 90 00

info@dictum.com.ua

CВІТЛАНА МОРОЗ,

КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР,АДВОКАТ
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МЕДІАЦІЯ

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ – 

ЯК ОДНА З ПЕРЕВАГ 

МЕДІАЦІЇ 

ПРИ ВИРІШЕННІ 

СПОРІВ
Супровід бізнесу обов’язково жадає 

встановлювати зв’язки: з людьми та/

або компаніями. При встановленні 

таких зв’язків головним чинником є 

довіра та впевненість в тому, що такі 

зв’язки в подальшому не нашкодять 

репутації компанії. 

Але, час від часу, з різних причин в 

бізнесі можуть виникати конфліктні 

ситуації чи спори, які можуть зароджу-

ватись як при створенні бізнесу так і 

в продовж його розвитку та існування. 

Сьогодення в бізнес середовищі про-

понує нам для врегулювання конфліктів 

як класичні шляхи – судові процеси, так 

і альтернативний процес – медіацію.

Вже більше ніж 20 років у багатьох 

країнах світу однією із найпопулярні-

ших форм врегулювання конфліктів є 

медіація – процедура досудового та по-

засудового вирішення спору/конфлікту.

Досить поширено та успішно даний вид 

позасудової практики почав застосову-

ватися в США. Сьогодні медіація широ-

ко використовується у таких державах, 

як Австралія, Австрія, Великобританія, 

Канада, Китай, Німеччина, Норвегія,  а 

також  Франція та інші держави ЄС.

В Україні транснаціональні компанії, зна-

ючи із західного досвіду великі переваги 

застосування процедури медіації також 

із задоволенням використовують її як ме-

тод альтернативного вирішення спорів.

Отже, медіація (англ. mediation – по-

середництво) – вид альтернативного 

конфіденційного врегулювання спорів, 

метод вирішення спорів із залученням 

посередника (медіатора), який допом-

агає сторонам конфлікту налагодити 

процес комунікації і проаналізувати 

конфліктну ситуацію таким чином, щоб 

вони самі змогли обрати той варіант 

рішення, який би задовольняв інтере-

си і потреби усіх учасників конфлікту. 

Медіатор допомагає сторонам про-

вести переговори таким чином, щоб 

укласти максимально вигідну для всіх 

угоду. Медіатор не зацікавлений в ре-

зультаті операції і виконує здебільшого 

функцію сприяння сторонам, при цьо-

му виявляючи і згладжуючи відмінності 

їх переговорного стилю, нагадуючи 

про наявність важливих для кожної зі 

сторін аспектів угоди, створюючи і під-

тримуючи атмосферу довіри. Під час 

такої медіації народжуються нові від-

носини, скріплені позитивними емоція-

ми від домовленості і детальним опра-

цюванням інтересів, які можуть бути 

реалізовані тільки в медіації.

Медіацію в бізнесі можна розділити 

на два основні напрямки, в кожному з 

яких дотримується правило Конфіден-

ційності:

а) Комерційна медіація – процес вирі-

шення спорів у сфері господарсь-

ких правовідносин, корпоративного 

управління та інші, між сторонами, які 

не підпорядковані одна одній.

б) Медіація в організації – процес вирі-

шення конфліктів, в якому сторони - 

представники однієї органіації.

Дужу вдало  розділяє медіацію в бізнесі 

один із британський дослідників, а саме 

на: «медіацію спору» і «медіацію угоди». 

Медіація спору – застосовується у тих 

випадках, коли конфлікт уже виник. 

“Кожен в житті має те, 

про що зміг домовитися, 

а конфлікт – це можливість для позитивних змін”

— медіатор.
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Медіація угоди – застосовується, на 

етапі, коли конфлікту не існує, з метою 

уникнення його виникнення в майбут-

ньому. 

На сьогоднішній день, судові процеси 

– це дорого, довготривало і головне – 

не конфіденційно, адже кожне рішення 

суду, після судового процесу, можна 

віднайти у відкритих джерелах на офі-

ційних сайтах, таких як: reyestr.court.

gov.ua. Незалежно від того, скільки 

мине часу, після публікації такого рі-

шення у відкритих джерелах, воно 

завжди, незмінно залишатиметься у 

відкритому доступі й буде доступне в 

разі пошуку такої інформації.

Головною перевагою медіації, а також 

її відмінністю від інших альтернатив-

них методів вирішення конфліктів, є 

спрямованість медіації на збереження 

конфіденційності та партнерських сто-

сунків між конфліктуючими сторонами 

й можливість для подальшого продов-

ження співпраці між ними.

На відміну від судового процесу, медіа-

ція – процес цілковито конфіденційний, 

що і являє собою одну з переваг дано-

го альтернативного вирішення спору.

А й насправді, інформація у сучасному 

світі – це основний стратегічний ресурс. 

Чи буде негативною інформація про мож-

ливого майбутнього контрагента, з огляду 

на те, що всі спірні питання вирішуються 

ним в судових процесах, а в подальшому 

доступні для усіх? Чи потрібен Вашій ком-

панії такий котрагент? Чи є у Вас потреба, 

у разі виникнення з таким контрагентом 

конфлікту, виставити на загал її вирішен-

ня, адже це може призвести до серйозних 

негативних наслідків - зменшення довіри 

та зниження репутації в бізнес-середови-

щі як в Україні так і за її межами?  

03 листопада 2016 р. Верховною Радою 

України було прийнято в першому чи-

танні проект Закону України «Про медіа-

цію». Одними з переваг проекту Закону 

України «Про медіацію» є можливість 

використовувати інститут медіації в го-

сподарських спорах з нерезидентами, а 

також те, що серед визначених осіб, які 

не підлягають допиту як свідки – медіа-

тори (неможна допитувати медіатора – 

про інформацію, що стала їм відома під 

час проведення медіації).

Отже, забезпечення інформаційної 

безпеки компаній при вирішенні кон-

фліктів є вельми актуальною проблемою, 

а тому пропонуємо Вам скористатись 

можливістю запобігання (медіація угоди) 

та врегулювання (медіація спору) кон-

фліктів/спорів альтернативним шляхом в 

Центрі медіації при КТПП, який створено 

30 травня 2014 року з метою надання 

допомоги бізнесу київського регіону у 

вирішенні спорів шляхом застосування 

проведення процедури медіації.

На даний момент Центр медіації при 

КТПП налічує близько 20 практикую-

чих бізнес-медіаторів – фахівців, які 

пройшли повний курс підготовки за на-

вчальною програмою «Бізнес–медіа-

тор ТПП», яка змістовно та за своїм об-

сягом відповідає стандарту німецького 

Федерального об’єднання МЕДІАЦІЯ 

(БМ) та отримали міжнародновизнаний 

Сертифікат Академії м. Вестергам ТПП 

Мюнхену і Верхньої Баварії (ФРН).

Лавренюк Вадим

Юрист

Сертифікований  бізнес-медіатор ТПП 

Центр  медіації КТПП

«Хто володіє 

інформацією, той 

володіє світом», 

–  колись сказав 

Уїнстон Черчілль.
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МІЖНАРОДНА  ЕКСПЕРТИЗА 

У  ВИРІШЕНІ  КОМЕРЦІЙНИХ  СПОРІВ 
Нещодавно Верховна Рада 

прийняла Закон України 

«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

щодо усунення адміністра-

тивних бар'єрів для експорту 

послуг», який спрямований на 

спрощення ведення зовнішньо-

економічної діяльності. 

Експертно-правова група «НЕЗАЛЕЖ-

НИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕР-

ТИЗ» (НІСЕ) – це передова недержавна 

установа, що спеціалізується на про-

ведені широкого спектру експертиз не 

лише в Україні, але і за її межами. 

Місія НІСЕ – допомогти нашим клієн-

там ефективно врегулювати суперечки 

та конфлікти як в межах України, так і 

закордоном, розробити взаємовигідні 

для обох сторін рішення за допомогою 

експертизи.

До проведення експертизи в процесі 

вирішення як міжнародного спору, так 

і спору в межах України, НІСЕ залучає 

кращих експертів з різних юрисдикцій 

світу, а також за  необхідності – вузь-

копрофільних фахівців та лабораторії.  

Що це означає для підприємців, у 

яких виник спір з іноземним контр-

агентом? 

Звернувшись до НІСЕ Ви можете роз-

раховувати на професійну незалежну 

експертизу, проведену відповідно до 

європейських стандартів якості за уча-

стю експертів не тільки з України, але і їх 

зарубіжних колег. Висновок експертизи 

допоможе захистити права та вирішити 

спірні питання як у суді, так і на етапі до-

судового врегулювання спору.

Експертні дослідження, які проводить 

НІСЕ, затребувані не тільки в міжна-

родних спорах, але і в рамках однієї 

юрисдикції. Вони можуть призначати-

ся як за ухвалою суду або постановою 

арбітражу, так і за заявою від фізичних 

та юридичних осіб.

10 ПРИЧИН ОБРАТИ НІСЕ

1. НІСЕ – найбільш клієнтоорієнтована 

компанія в сфері експертиз в Україні. 

До кожного клієнта НІСЕ має індивіду-

альний підхід та надає консультаційну 

Завдяки цьому все більше 

українських підприємств укла-

дають міжнародні комерційні 

контракти з іноземними контр-

агентами. При цьому, міжна-

родна комерційна діяльність 

не застрахована від виникнен-

ня суперечок і конфліктів.

В таких умовах значно зростає 

потреба в проведенні міжна-

родної експертизи, яка може 

вирішити спір як у досудовому 

порядку, так і стати вагомим до-

казом у судовому процесі неза-

лежно від країни розгляду спору 

або юрисдикції контрагентів.
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• Земельно-технічна експертиза 

• Будівельно-технічна експертиза 

• Електротехнічна експертиза 

• Екологічна експертиза 

• Економічна експертиза 

• Товарознавча експертиза 

• Експертиза промислового обладнання 

• Автотоварознавча експертиза 

• Автотехнічна експертиза 

              ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ ТА ЕКСПЕРТНИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ, ЯКІ ПРОВОДИТЬ НІСЕ

• Трасологічна експертиза 

• Пожежно-технічна експертиза 

• Почеркознавча експертиза 

• Семантико-текстуальна експертиза 

• Технічна експертиза документів 

• Комп’ютерно-технічна експертиза 

• Науково-правова експертиза 

• Психологічна експертиза 

допомогу як на етапі звернення, так і 

по результату проведення експертизи.

2. Спектр експертиз в НІСЕ постійно 

розширюється та охоплює практичні 

всі сфери правовідносин.

3. Кожному клієнту НІСЕ забезпечує 

індивідуальний підхід і комплексний 

супровід, консультацію експерта на 

найвищому професійному рівні.

4. Якість і оперативність – ось на що 

НІСЕ робить ставку. Мінімальний тер-

мін проведення експертизи в НІСЕ – 

від 2 РОБОЧИХ ДНІВ.

5. НІСЕ має відмінну репутацію – Інсти-

тут знають і рекомендують суди, адво-

кати, юристи, підприємства.

6. Досвід НІСЕ говорить сам за себе – 

більше 10 років роботи на ринку України;

7. Завдяки співпраці з вузькопрофіль-

ними спеціалістами та залученню ла-

бораторій НІСЕ ефективно проводить 

масштабні комплексні експертизи 

підвищеної складності.

8. Ексклюзивні партнери НІСЕ в 

країнах Європи – Міжнародний інсти-

тут експертиз «IIExpertise», Європей-

ська арбітражна асоціація (м. Брюс-

сель, Бельгія), міжнародна асоціація 

експертів «FEBEX» (м. Брюссель, Бель-

гія)  і європейська асоціація експертів 

«EuroExpert» (м. Прага, Чехія).

9. НІСЕ у своїй діяльності керується 

принципами корпоративної соціаль-

ної відповідальності. Щомісяця НІСЕ 

проводить тиждень відкритих дверей, 

надаючи безкоштовну юридичну або 

експертну консультацію громадянам 

та підприємствам.

10. НІСЕ регулярно проводить семіна-

ри, практикуми та круглі столи для 

клієнтів і партнерів.

«НЕЗАЛЕЖНИЙ ІНСТИТУТ 

СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ»

04212, м. Київ, вул. Маршала Тимо-

шенко, 21, корпус 3, офіс 7

Тел. 044 581 30 80,  моб. 050 360 16 82, 

067 5555 222

Веб-сайт: www.nise.com.ua

Електронна пошта: office@nise.com.ua
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ВІД  КОСМІЧНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ 

ДО  НОВІТНЬОЇ  МЕДИЧНОЇ  АПАРАТУРИ

Інститут технологій оздоровлення (ІТО) 

«Нове у медицині» працює в Україні 25 років. 

Започаткований вченими, які раніше розробляли 

апарати для дослідження космосу, ІТО й нині 

створює інноваційну медичну техніку та унікальну 

медичну технологію лікування різних захворювань 

методом об’ємного пневмопресингу за допомогою 

апаратів серії «Біорегулятор».

Про ефективність лікування за новіт-

німи технологіями можна судити з 

відгуків наших пацієнтів та оцінок, які 

надсилають ІТО санаторії, клініки, го-

спіталі, де для лікування і реабілітації 

хворих застосовують апарати ІТО.

Наприклад, начальник клініки фізіоте-

рапії Національного військово-медич-

ного клінічного центру «ГВКГ» пише у 

відгуку: «Серед контингенту превалю-

ють пенсіонери МОУ та учасники АТО. 

Після проведення процедур пацієнти 

відзначають значне покращення са-

мопочуття: зменшуються головні болі, 

нормалізується об’єм кінцівок при лім-

фостазі, поліпшуються слух і зір, як ка-

жуть самі хворі, «настає просвітлення 

розуму». Виходячи з вищесказаного, 

можемо рекомендувати застосування 

апаратів серії «Біорегулятор» у ком-

плексному лікуванні пацієнтів з судин-

ною патологією».

Директор Київського лікувально-ре-

абілітаційного наукового центру 

«Психічне здоров’я дітей та підлітків» 

Заслужений діяч науки і техніки Украї-

ни, професор, д.м.н. А.П. Чуприков 

повідомляє, що в нього лікувалися 

діти з аутизмом, органічним перина-

тальним ураженням мозку, епілепсією, 

ДЦП та олігофренією. При застосуван-

ні пневмопресингу у дітей не було жод-

ного випадку погіршення стану. «По-

ВПЛИВ НА НИЖНІ КІНЦІВКИ
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кращення стану хворих дітей, – пише 

вчений, – сягало 82,3%. Вважаю, що 

апарати серії «Біорегулятор» заслуго-

вують на більш широке впровадження 

у комплексній лікувально-реабілітацій-

ній практиці».

Клінічний санаторій «Авангард» ПрАТ 

«Укрпрофоздоровниця», що у Немирові, 

у своєму відгуку пише: «Стан хворих на 

 Зміна реології крові під впливом об’ємного пневмопресингу

основному на глибинному знанні мож-

ливостей самого організму та на сти-

муляції організму до самовідновлення. 

Багато науковців та практичних лікарів 

розуміють, що лікувати потрібно не хво-

робу, а хворого, що потрібен системний 

підхід із сукупним впливом на всі тка-

нини і органи одночасно. Об’єднати ж 

увесь організм у єдине ціле може лише 

кров – ця цілюща рідина, яка принесе 

кожній клітині тепло, кисень, живлення 

та інформацію і забере продукти жит-

тєдіяльності, виводячи їх фізіологічно 

через органи виділення. При цьому 

очищення організму відбуватиметься 

без застосування антибіотиків, хімпре-

паратів, різноманітного опромінення, 

магніто-, лазеро-, електропроцедур чи 

скальпеля. Об’ємний пневмопресинг 

дає змогу механічно, шляхом приму-

сового прискорення руху крові ка-

пілярними судинами, довжина яких за 

Залмановим сягає більше 100 тисяч 

км, впливати одночасно на всі системи, 

тканини та органи. Цей метод по пра-

ву можна назвати капіляротерапією, 

а «Біорегулятор» – міні-клінікою. Бо 

спільно з державними НДІ, лікарнями 

та санаторіями за 25 років його ефек-

тивність досліджена при більше ніж 

ста п’ятдесяти захворюваннях, різних 

за своєю суттю та часто пов’язаних в 

організмі людини, які лікуються під дією 

апарату одночасно.

Метод може бути використаний для 

профілактики, лікування та реабілітації 

у клініках, санаторіях, у домашніх умо-

вах (апарат «Біо-1»).

Наукова робота за цим методом дале-

ко не завершена, можливості апара-

тури не вичерпані. Вчені ІТО «Нове у 

медицині» і зараз ведуть дослідження 

з науковими та клінічними організація-

ми, створюючи нові програми і мето-

дики лікування.

Наша адреса: 

04053, м. Київ, Бехтерівський пров., 14. 

Тел. (044) 486-55-03, 484-45-10. 

Email: info@itohealth.com.ua. 

Сайт: http://www.itohealth.com.ua

серцево-судинні захворювання покра-

щав на 99,7% у 2014 році, хворих на цу-

кровий діабет – на 100% Тому хотілось 

би, щоб про цей ефективний і комфорт-

ний метод знали люди, а лікарі широко 

застосовували його у своїй практиці».

Таких відгуків з медичних організа-

цій із зовсім різних захворювань в ІТО 

чимало. На чому ж ґрунтується метод 

лікування об’ємний пневмопресинг? В 

СТАН КРОВІ НА 1-МУ СЕАНСІ СТАН КРОВІ НА 9-МУ СЕАНСІ

ВПЛИВ НА ХРЕБЕТ ВПЛИВ НА ШЛУНОК І ПІДШЛУНКОВУ

ВПЛИВ НА ГОЛОВНИЙ МОЗОК
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ОСВІТА І НАУКА

ЄВРОПЕЙСЬКЕ ВИЗНАННЯ  УКРАЇНСЬКОГО  ВЧЕНОГО
Відділ освіти і науки Європейської на-

уково-промислової палати нагородив 

дипломом якості та Золотою медаллю 

Шостака Анатолія Вікторовича – до-

цента кафедри технічного сервісу та 

інженерного менеджменту, професора 

із  спеціальності «Соціологія управлін-

ня» Національного університету біоре-

сурсів і природокористування Украї-

ни. Ось лист, що надійшов на адресу 

університету у кінці минулого року:

Європейська науково-промислова па-

лата – це  асоціація, метою якої є змі-

цнення міжнародних наукових, куль-

турних і економічних зв’язків. ЄНПП 

активно взаємодіє з провідними освіт-

німи, науковими і виробничими центра-

ми, Європейськими торгово-промис-

ловими палатами, асоціаціями малих 

і середніх підприємств. В Україні та 

країнах СНД, ЄНПП діє в рамках між-

державних угод і сприяє зміцненню 

співробітництва згідно з основними на-

прямками, визначеними цими угодами.

Європейська науково-промислова па-

лата  нагороджує золотими медалями 

кращих громадян незалежно від країни 

проживання, національності та віро-

сповідання. Основним критерієм є ви-

сокий професіоналізм лауреата і його 

відповідальне ставлення до роботи і су-

спільства. Європалата також нагород-

жує провідні підприємства та установи 

Європи і світу спеціальним дипломом 

(Diploma di i Merito) і Золотою медал-

лю. Для того щоб отримати названі 

нагороди, необхідно бути номінованим 

принаймі однією з відомих у Європі 

провідних установ. Диплом з медаллю 

є однією з найпрестижніших європей-

ських нагород. 

І ось, після кількамісячних формаль-

ностей, пов’язаних з процедурни-

ми питаннями, відбулося вручення 

нагород. На засіданні Вченої ради 

університету  24 травня 2017 року, 

ректор Станіслав Миколайович 

Ніколаєнко урочисто вручив Ана-

толію Вікторовичу диплом Di Merito 

(За Заслуги),  Європейську  Золоту 

медаль та дипломатичний паспорт 

Європалати.

Анатолій Вікторович  Шостак понад 

30 років поєднує викладацьку діяль-

ність із прикладною методикою, зай-

мається розробкою і впровадженням 

у навчально-виховний процес методів 

активного навчання, зокрема, ділових 

ігор; працює у напрямі мотиваційного 

менеджменту, інформаційних техноло-
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гій та наукометрії. Розробив унікаль-

ну методику оцінювання професійної 

діяльності науково-педагогічних пра-

цівників та структурних підрозділів 

навчальних закладів І–ІV рівнів акре-

дитації з подальшим визначенням їх 

рейтингу. Окрім НУБіП України, мето-

дика впроваджена у НТУ «КПІ» та ще 

десятках ВНЗ України й країн СНД. 

Понад 25 років А. В. Шостак очолює 

найбільшу в університеті профспілкову 

організацію Технічного навчально-нау-

кового інституту, за що отримав най-

вищу нагороду ФПУ – нагрудний знак 

«Профспілкова відзнака»; є головою 

правління Товариства аграрних інже-

нерів НУБіП України Української асо-

ціації аграрних інженерів. Член ради 

заслужених учених НУБіП України.

Автор близько 300 наукових праць, під 

його науковим керівництвом успішно 

захистилося понад 500 студентів. Нау-

кові праці вченого відзначені медалями, 

дипломами та сертифікатами багатьох 

міжнародних виставок. У 2006 р.,

під час стажування у всесвітньовідомій 

фірмі Bosch Rexroth AG (Німеччина, 

м. Ельхінген), вивчав розробку і вироб-

ництво аксіально-поршневих гідро-

машин, їх ринок збуту, ознайомився з 

німецьким досвідом підготовки кадрів 

різного рівня.

У 2016 році Указом Президента Украї-

ни отримав Почесне звання «Заслуже-

ний працівник освіти України». 

ШОСТАК
АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ 

ТА ІНЖЕНЕРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

ІМЕНІ М.П. МОМОТЕНКА НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ 

І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ, 

КАНДИДАТ СОЦІОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ», 

ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ АКАДЕМІЇ 

НАУК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Патріарх Київський і Всея Руси-Украї-

ни нагородив А.Шостака Медаллю та 

Орденом «Святих Кирила і Мефодія» 

за відродження духовності в Україні  і 

просвітницьку діяльність.

Нагороджений найпрестижнішими 

орденами ЄС LABORE ET SCIENTIA 

– «Працею і знаннями» та PRIMUS 

INTER PARES – «Перший серед рів-

них» (Німеччина, м. Мюнхен), медаллю 

Святого Володимира АН ВО Украї-

ни, нагрудними знаками «Відмінник 

освіти України», «Відмінник інженерної 

служби України», Срібною медаллю 

ім. В. І. Вер надського, Золотою медал-

лю «За новаторскую работу в области 

высшего образования», визнаний «Кра-

щим освітянином України 2010 року». 

Лауреат відзнаки «Залиш мені в спад-

щину думку найвищу», трудової відзнаки 

«Знак Пошани». Удостоєний почесних 

звань «Заслужений науково-педагогіч-

ний працівник НУБіП України», «Заслу-

женный работник науки и образова-

ния», почесний доктор наук DOCTOR OF 

SCIENCE, HONORIS CAUSA. 

Нагороджений дипломами всеукраїн-

ської програми «Національні лідери 

України. За вагомий особистий внесок у 

розвиток агропромислового комплексу, 

багаторічну сумлінну працю і досягнен-

ня у науковій, навчальній та виховній ро-

боті нагороджений Почесною грамотою 

Кабінету Міністрів України (2003); золо-

тою медаллю імені Макса Вебера (Medal 

of Maximilian Weber) «За признанный ми-

ровым сообществом вклад в социологи-

ческую науку и образование».
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ЧЛЕНИ КИЇВСЬКОЇ ТПП

KRESTON  GCG:

ДЕЛАЕМ  БИЗНЕС  ЭФФЕКТИВНЕЕ 

Kreston GCG предоставляет широкий 

комплекс услуг в области аудита и 

бизнес-консалтинга. Компания рабо-

тает на рынке Украины уже 16 лет, эф-

фективно решая проблемы клиентов. 

При этом мы стараемся помочь всем, 

кто обращается к нам, будь то компа-

ния – лидер отрасли, недавно создан-

ный бизнес или государственная орга-

низация.

Kreston GCG входит в международ-

ную сеть Kreston International – одну 

из ведущих мировых организаций в 

области аудиторских и консалтин-

говых услуг. Офисы Kreston распо-

ложены в 113 странах мира, общее 

число сотрудников достигает 23 ты-

сяч человек. Kreston GCG сотрудни-

чает со многими международными 

финансовыми организациями: EBRD 

(Европейский банк реконструкции 

и развития), IFC (Международный 

финансовая корпорация), KfW (Не-

мецкий банк развития) и т.д. Ряд 

сотрудников Kreston GCG являются 

членами ACCA и RICS и участвуют 

в квалифицированных программах 

данных организаций.

Цель Kreston GCG – помочь клиенту в 

развитии и управляемости его бизне-

са. В частности, мы:

– осуществляем все типы аудиторских 

проверок, в том числе аудит по МСФО 

для международных кредиторов и ин-

весторов;

– предоставляем весь комплекс на-

логовых услуг, в том числе услуги по 

трансфертному ценообразованию;

– разрабатываем стратегии развития, 

маркетинговые планы, помогаем со-

ставлять отчёты о деятельности ком-

пании в формате Annual Report;

– оцениваем все виды активов (вклю-

чая переоценку по МСФО);

– проводим финансовые расследова-

ния (forensic), выявляем случае финан-

сового и нефинансового мошенниче-

ства.

Подробно узнать о Kreston GCG 

можно на официальном сайте 

http://kreston-gcg.com/ 

Следите за новостями в Facebook – 

https://www.facebook.com/kreston.gcg/

Kreston GCG 

(ООО «Крестон Джи Си Джи Аудит»)

ул. Горького (Антоновича), 172 

БЦ Палладиум-Сити

г. Киев, Украина

Тел.: +38(044) 351 11 78

e-mail: support@kreston-gcg.com

Обращайтесь – и мы сделаем Ваш 

бизнес эффективнее! 

АНДРЕЙ ПОПОВ,

ПАРТНЕР КОМПАНИИ KRESTON GCG 



РЕАЛЬНЫЙ  ЭФФЕКТ 

В  ЭКОНОМИИ  ТОПЛИВА

Разработанный украинскими учеными, 

этот прибор не имеет аналогов в мире, 

и способен значительно улучшить по-

казатели любого автотранспортного 

средства, оснащенного двигателем 

внутреннего сгорания.

В первую очередь, FuelWell рассчитан 

на значительную экономию топлива, 

улучшение показателей и сроков рабо-

ты двигателя, а также радикальное сни-

жение вредных выхлопов в атмосферу.

Чтобы смело выходить на рынок, было 

очень важно получить как можно боль-

ше данных в различных эксплуатаци-

онных условиях и ситуациях. За три 

последних года были проведены де-

сятки испытаний на отечественных и 

зарубежных площадках, начиная от ко-

раблей Дунайского пароходства и за-

канчивая тепловозными двигателями.

Результаты многочисленных испытаний 

показали, что прибор абсолютно готов к 

массовому применению как в государ-

ственных, так и в частных структурах, а 

также – на индивидуальных транспорт-

ных средствах любого формата.  

Так, экономия топлива при установке 

FuelWell может достигать 30%, а сниже-

ние выбросов загрязняющих атмосферу 

веществ – на 50%. Такие впечатляющие 

цифры стали возможными благодаря 

уникальной технологии, реализованной 

в готовом к употреблению изделии. 

За счет чего достигаются эти пока-

затели?

Основной эффект достигается благода-

ря особой технологии обработки топли-

ООО «Научно-производственное предприятие 

«Каталитприбор» специализируется на производстве 

технологических новинок в сфере машиностроения 

и автотранспорта. Наиболее перспективным и потенциально 

востребованным продуктом компании на сегодняшний день 

является устройство FuelWell – официальный представитель 

производителя ООО «Торговый Дом «Globalexim»

ва в камерах прибора. Перед подачей в 

мотор топливо контактирует с высоко-

активными органическими соединения-

ми, содержащими ценные металлы.

Это высвобождает потенциал горючего 

и позволяет топливу сгорать в полном 

объеме, что повышает компрессию 

в цилиндрах двигателя, и приводит к 

значительным улучшениям основных 

технических показателей. В результа-

те такой обработки в составе горючего 

увеличивается общий объем «работа-

ющих» молекул, что дает больший по-

тенциал сгорания топлива, и соответ-

ственно – кпд двигателя.

Похожий процесс использовался в уз-

коспециальных военно-космических тех -

нологиях, а благодаря доработке и адап-

тации украинскими специалистами, ста-

ло возможным реализовать уникальную 

технологию на гражданском уровне.  

Кому в первую очередь будет ин-

тересно и выгодно использовать 

FuelWell?

Тем, у кого себестоимость бизнеса/

производства тесно связана с ценами 

на топливо. Кто умеет считать деньги и 

заботится о повышении эффективно-

сти рабочих процессов. Личные авто, 

грузовые машины, сельхозтехника, 

железнодорожный, водный транспорт, 

стационарные агрегаты и генераторы 

- все, что питается от углеводородного 

топлива, может быть улучшено посред-

ством оснащения приборами FuelWell.

А социально ответственный бизнес и 

сознательных граждан, помимо суще-

ственных экономических выгод, при-

влечет явная направленность прибора 

на улучшение экологической ситуации.

Важно также отметить, что испытания 

не зафиксировали ни одного случая 

побочных действий на другие системы 

автотранспортного средства, что озна-

чает полную безопасность устройства 

для машины. Сотни автомобилистов 

на различных типах иномарок, уже ис-

пользуют наше устройство, и готовы 

поделиться своим позитивным опытом.

ООО «НПП «Каталитприбор» пригла-

шает к сотрудничеству заинтересован-

ные организации, частные лица, и готов 

рассмотреть любые идеи и предложе-

ния, связанные с вопросами приобре-

тения, установки, дистрибуции прибо-

ров FuelWell. Для крупных заказчиков 

есть возможность провести предвари-

тельные испытания.

Компания-производитель обладает 

собственным производственным ци-

клом в Украине, и готова в короткие 

сроки обеспечить практически любой 

объем устройств FuelWell нужной мо-

дификации.

Рыночный потенциал FuelWell поисти-

не безграничен – за такими устрой-

ствами будущее не только отечествен-

ной, но и мировой экономики. 

Давайте творить историю вместе!

Директор Дубиневич Сергей Васильевич 

Тел. +38096 963-1522

Отдел продаж +38067 239-5855
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МИКОЛА ЗАСУЛЬСЬКИЙ:  

ВЕЛОСИПЕДОМ ПО УКРАЇНІ

ЗАХІД + СХІД = УКРАЇНА

Подорожувати Україною на велосипеді 

для президента Київської торгово-промис-

лової палати Миколи Засульського вже 

давно стало доброю традицією. Сісти на 

велосипед і вирушити в дорогу – найкра-

щий спосіб вирватися з буденної рутини, 

відпочити і підбадьоритися. Чому саме цей 

вид транспорту? Відповідь проста: велоси-

пед дарує повну свободу - можна побачити 

більше, милуватися краєвидами, спілкува-

тися з місцевими жителями і досліджувати 

ті маршрути, які іншому транспорту недо-

ступні. 27 червня і 23 серпня 2017 року 

Микола Васильович разом зі своїм постій-

ним партнером вирушили подивитися на 

власні очі захід і південь України. Враження 

про побачене вони скрупульозно відобра-

зили в дорожніх нотатках, частину з яких 

ми тут публікуємо.

На станцію Воловець приїхали поїздом 

«Київ-Ужгород». Проїхали вже вело-

сипедами під вражаючими опорами 

залізничного моста і стали підніматися 

все вище і вище. Маршрут наш лежав 

до водоспаду Шипот.

Похід до водоспаду захопив, адже 

всюди чулося звучання води. Протя-

гом усього шляху зустрічалися міне-

ральні джерела. Закарпаття вразило 

безліччю різних культурних пам’яток 

та історичних місць.

Так ми легко докотилися до села Ме-

жигір’я, а потім був Синевирський 

перевал висотою 1 км і довжиною 

підйому десь в 5-6 км. Панорама за-

чаровує: видно інші гори, полонини. 

Далі знову швидкісний спуск, як з 

американських гірок – 40-45 км на 

годину. Ось і село Синевир, до озе-

ра Синевир близько 18 км. Дорога, 

вище всяких очікувань, виявилася 

відремонтованою, не рахуючи неве-

ликого підйому уздовж річки, та була 

обрамлена високими горами при-

близно в 1500-1600 метрів.

Під’їхали до в’їзду на озеро, де був 

знову крутий підйом. Озеро невели-

ке, на висоті 1 км над рівнем моря. 

Дорога до Синевиру і пейзажі навко-

ло, як в Словенії. Вранці, коли ніко-

го не було, озеро здавалось іншим 

– чистим, спокійним і надзвичайно 

красивим.

Дорога вниз нагадувала чудовий ре-

кламний ролик. Свіже гірське пові-
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тря, шум потоків води, вмиті гори. 

Ось і поворот на реабілітаційний вед-

межий центр. Добре, що є така реа-

білітаційна програма і люди, які ряту-

ють бідних ведмедиків з усієї України. 

Кажуть, що в центрі вже з’явилися 

ведмежата.

У селі Колочава дуже багато пам’ят-

ників. Ще по дорозі помітили сліди від 

1-ої Світової війни. Тут відвідали етно-

музей зі старими хатами, вузькоколій-

кою ще з часів Радянського Союзу та 

багато різних цікавих місць.

Далі проїхали гідроелектростанцію, і 

через те, що йшов набір води, річка 

Теребовля зупинилася, хоча перед 

цим був бурхливий потік. Уздовж до-

роги – джерела, джерела. Сухе рус-

ло через десяток кілометрів знову 

стало рікою.

Ось і село Драгово. Люди тут роз-

мовляють на українському, чесько-

му, угорському діалектах. Багато на 

заробітках і зароблені гроші вкла-

дають в будівництво своїх красивих 

садиб.

Не доїжджаючи до Хуста ми заночува-

ли в селі Іза. Характерно воно тим, що 

тут основний промисел лозоплетіння. 

Чого тільки не плетуть: дачні меблі, 

кошики та декоративні чобітки під 

всяку всячину.

З ранку прибули в Хуст - симпатичне 

містечко, доглянуте. Ми скоротили 

маршрут і вирішили взяти гору на-

впростець з Хустським замком на вер-

шині. Мабуть, ні в одному з міст ми не 

зустріли такої панорами Закарпаття, 

як долини Хуста. Хуст як на долоні - 

просто чудо.

Переправилися по мосту через річку 

Тису, ну і далі попрямували до села 

Бене, яке знаходиться недалеко від 

кордону Угорщини. Після затяжного 
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дощу ми рушили на Берегово – сто-

лицю закарпатського вина «Чизай» 

та «Котнар». Центр міста цікавий, в 

архітектурі простежується вплив ав-

стро-угорської імперії. Я пішов до 

місцевого «Сечене» – басейн з міне-

ральною водою + 330, яка, як кажуть, 

виліковує запалення суглобів через 10 

сеансів. Вже на виїзді побачили знаме-

нитий дегустаційний зал «Чизай». Ду-

маю, в майбутньому з сім’єю ми його 

ще відвідаємо.

Далі дорога на Мукачево йшла через 

дубові ліси. Як приїхали, відразу ста-

ли підніматися велосипедами на Му-

качівський замок. Замок дуже добре 

зберігся, при цьому мав три лінії обо-

рони, кожна з яких була вище й вище. 

Панорама на Мукачево, гори і долину 

– захоплює, варто подивитися.

Уже в Ужгороді проїхалися по центру 

міста та й на вокзал. Дуже шкодували, 

що нам довелося їхати. У підсумку ми 

за п’ять днів велосипедами проїхали 

приблизно 351 км. Як висновок хочу 

сказати, що на Закарпатті живуть 

працьовиті, побожні люди, які роблять 

не тільки значний фінансовий внесок, 

а й грають вагому роль у розвитку 

культури України. На заході країни ще 

не розкритий величезний потенціал 

туризму.

23 серпня ми вирушили в чергову 

поїздку на південь, до Азовського 

моря. Ми переслідували кілька цілей: 

побачити Азовське море і подивитися 

своїми очима, що з себе представляє 

«коридор» через Маріуполь в Крим.

Наша експедиція почалася зі стан-

ції Розівка в Запорізькій області. 

Вийшовши з поїзда, відразу сіли на 

велосипеди і рушили в дорогу. Прої-

хавши трохи більше 15 км, поверну-

ли на степовий заповідник «Кам’яні 

могили». Він був як дивовижне яви-

ще природи, адже серед степу «нес-

подівано» вийшли на поверхню гір-

ські породи, зализані колись древнім 

льодовиком. Ми під’їхали туди вранці 

і першими йшли по стежці серед не-

займаного степу. Скрізь росли кущі 

«кермеки» з блакитними квіточками, 

кущі дикого терну і ще безліч трав. 

Незабутня панорама відкривалася 

на десятки кілометрів. Пізніше сюди 

під’їжджали інші туристи і ми вітали 

один одного з Днем незалежності 

України. Відвідування цього куточка 

природи найяскравіше враження по-

дорожі, навіть якщо б ми нічого біль-

ше не побачили – варто було сюди 

приїхати.

Ну і далі наша дорога була ближче до 

зони бойових дій. Ось і блокпост пе-

ред в’їздом до Маріуполя. Озброєні 

люди зареєстрували навіть код наших 

мобільних телефонів в комп’ютер.

Маріуполь підкорив своєю чистотою 

проспектів, сучасними торговими цен-

трами та офісами. Під час екскурсії 

нам показали обгорілі будівлі мерії і 

Управління міліції, яке нагадувало бу-

динок Павлова в Сталінграді.

Нашим місцем стоянки була копія мису 

Піцунда з сосновим лісом на березі 

Чорного моря. Ми поставили намети і 

миттєво заснули під зоряним шатром, 

адже за день проїхали 122 км. Вранці 

побачили прекрасний краєвид – сонце 

і поруч у ніг чисте море.

По дорозі до Урзуфу чулися постріли 

з гармат або мінометів. Йшло бойове 

навчання. Про напружену обстанов-

ку нагадували нерозібрані, але вже 

давно покинуті блокпости, що зяяли 

своїми порожніми очницями серед 

природи неосяжних полів. Все це 

вступало в якийсь дисонанс з мир-

ним пейзажем.

Ось і Урзуф. Видно, що місто нама-

гається справити хороше враження. 

Парк обрамляли класичні грецькі 

колони, які вінчали різноманітні фігу-

ри, в тому ж грецькому стилі. Після 

Урзуфа заїхали в Бердянськ і зупи-
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нилися на центральному пляжі. Лю-

дей було як оселедців у бочці. Цікаво 

було спостерігати за народом: хтось 

піднімався на парашуті за катером; 

хтось мчав на гумових колах; хтось 

пив пиво, їв чебуреки і бички. На зво-

ротному шляху ще раз зупинилися 

помилуватися рибним базаром, де 

продавалася сушена риба, креветки, 

рибні балики.

Бердянськ як би розділений на дві 

частини – старе курортне і нове місто 

з прив’язкою до порту. Звичайно, в 

Бердянську нам ніде було зупинитися 

на нічліг в наметах, тому вибрали міс-

це в кілометрах 25 від міста на березі 

моря.

Вранці ми поїхали в Приморськ. До-

рога стелилася серед нескінченних 

полів. Тішило те, що все було розо-

рано, оброблено та підготовлено до 

наступного сезону. Але засмутила 

одноманітність – соняшник, соя і пше-

ниця, це як раз те, що тільки і беруть 

на міжнародних ринках. Також прак-

тично знищені вітрозахисні посадки, 

які народ висаджував, щоб уникнути 

вітрової ерозії ґрунту. Хто за цим сте-

жить – риторичне питання.

У Приморську мурали на бетонних 

парканах хоч якось прикрашають мі-

сто. На базарі люди дивувалися, що 

ми з Києва, але все нас вітали. Купи-

ли смачний виноград – такого у нас в 

Києві немає. Центр міста дуже догля-

нутий, всюди вивішені українські пра-

пори. Загалом, Україна.

У селі Райковка ми побачили фрон-

тони будинків, які схожі на будин-

ки в Одеській області, так будують 

болгари. Ми виїхали до заплави річ-

ки і попрямували до моря. Стояло 

кілька машин з наметами. Через не-

великий шторм прибережна смуга 

була покрита водоростями. Однак 

море було чисте і тепле. Вдалині 

виднілися в великій кількості вітря-

ки. Коли стемніло, вони запалили-

ся гірляндами вогнів. І ось уявіть 

картинку – червоний захід, на небі 

молодий місяць, далеко гірлянди 

вогнів, шепіт моря, найчистіше пові-

тря і це все твоє!

Не виїжджаючи на трасу вирішили діста-

тися до дивного за назвою пансіонату 

«Екскрібул». Там був просто розкішний 

пляж метрів 200 - 500 в обидві сторони, 
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а на пляжі кілька груп відпочиваючих. Це 

дуже привабливе місце, сюди б вкласти 

капітал і ось тобі болгарський курорт – 

Золоті піски або Албена. Але, думаю, це 

все буде в майбутньому.

За селом Ботиєво вже ближче поба-

чили вітроелектростанцію, кінцева по-

тужність якої повинна бути 900мВт. Уже 

працювало близько 70 найпотужніших 

вітряків. Україна має колосальний по-

тенціал відновлюваної енергетики.

Приморський посад, виявляється, був 

знатним місцем для відпочинку, ми це 

відчули по низці машин в обидва боки. 

Море чисте, досить глибоке, людей на 

пляжі багато. Пару годин промайнули 

швидко, і треба було їхати вже до кін-

цевої точки – Мелітополь.

Мелітополь виявився великим містом. 

Нижній Мелітополь схожий на наш Поділ 

зі старовинними будівлями, а верхнє 

місто, як ніби суміш сталінського кла-

сицизму з сучасною архітектурою. На 

центральній площі стоїть сквер з фонта-

нами і великим оглядовим майданчиком, 

де ми зустріли інших велосипедистів. 

Хлопець з дівчиною за день проїхали 

приблизно 120-140 км з боку Бердянсь-

ка і з великим подивом послухали нашу 

розповідь про мандри по Україні.

Підводячи підсумки подорожей від 

Заходу до Сходу України, хочу від-

значити, що не важливо в якому 

регіоні ми живемо, адже ми єдина 

країна і єдиний народ! Я на власні 

очі побачив весь потенціал України. 

Наша країна – просто неймовірна. 

Кожне місто, селище, гори, ліси, 

річки, море – все має свою особли-

ву атмосферу, створену природою, 

часом і чудовими людьми! Краса 

нашої держави не може залишати-

ся непоміченою. Я вірю, що в най-

ближчому майбутньому ми разом 

відкриємо Україну для світу, від-

криємо Україну для українців.



ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТУ 
КИЇВСЬКОЇ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ 

КАЛЕНДАР МІЖНАРОДНИХ ВИСТАВОК ТА ЗАХОДІВ 

2018 РІК

З питань участі прохання звертатися до Центру підтримки експорту Київської ТПП

Тел: +38(044) 482-04-35

Анастасія Павлишина: pan@kiev-chamber.org.ua, Катерина Корень: expo@kiev-chamber.org.ua

ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТУ НАДАЄ ПОСЛУГИ З ОРГАНІЗАЦІЇ УЧАСТІ КОМПАНІЙ У БУДЬ ЯКИХ МІЖНАРОДНИХ ВИСТАВКАХ

НАЦІОНАЛЬНІ ЕКСПОЗИЦІЇ

18-22.02.2018

Дубай, ОАЕ

5000 експонентів  

та 100 тис. відвідувачів
Харчова промисловість

16-18.04.2018

Барселона, Іспанія

4000 експонентів  

та 140 тис. відвідувачів
Харчова промисловість

07-10.10.2018

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія

350+ експонентів 

та 20 тис  відвідувачів

Харчова промисловість

Обладнання для харчової 

промисловості

21-25.10.2018

Париж, Франція

6500 експонентів  

та 155 тис. відвідувачів
Харчова промисловість

жовтень-листопад

Дубай, ОАЕ

5000 експонентів

та 35 тис. відвідувачів

Обладнання 

для  харчової промисловості

Інгредієнти

листопад,

Шанхай, Китай

2150 експонентів 

та 66 тисяч відвідувачів
Харчова промисловість

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПІДТРИМКА УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ ВИСТАВКАХ

18-20.01. 2018
Мумбай, Індія

350 експонентів

та 8 тисяч відвідувачів
Харчова промисловість

12-14.03.2018
Дубаї, ОАЕ

264 експоненти 

та 8 тисяч відвідувачів

Деревообробна 

промисловість

12-14.03. 2018
Дубаї, ОАЕ

264 експоненти

та 8 тисяч відвідувачів

Меблі та мебельна 

фурнітура

06-08.03.2018
Гвадалахара, Мексика

1400 експонентів

та 44 тисячі відвідувачів
Харчова промисловість

6-9.03.2018
Токіо, Японія

4000 експонентів

та 85 тисяч відвідувачів
Харчова промисловість

10-12.03.2018
Афіни, Греція

1000 експонентів

та 56 тисяч відвідувачів
Харчова промисловість

14-16.04.2018
Каїр, Єгипет

300 експонентів 

та 12,5 тисяч відвідувачів

Медицина та 

фармакологія

24 – 27.04.2018
Сингапур, Сингапур

4 тисячі експонентів 

та 78 тисяч відвідувачів
Харчова промисловість

06-08.05.2018
Йоганнесбург, ПАР

150 експонентів 

та 6 тисяч відвідувачів
Харчова промисловість

29-30.05.2018
Амстердам, Нідерланди

4500 експонентів

та 13 тисяч відвідувачів

Харчова промисловість 

та непродовольчі товари

08-10.05.2018
Лагос, Нігерія

150 експонентів 

та 4 тисячі відвідувачів
Харчова промисловість

18-22.05.2018

Чикаго, США

2200 експонентів

та 43 тисячі відвідувачів

Харчова промисловість 

та непродовольчі товари

29-31.05.2018

Йоганнесбург, ПАР

540 експонентів

та 9,5 тисяч відвідувачів

Медицина та 

фармакологія

25-27.06.2018 

Йоганнесбург, ПАР

300 експонентів 

та 14 тисяч відвідувачів
Харчова промисловість



Створюючи концепцію інтегрованого центру логі-

стики та використовуючи при цьому передові тех-

нічні і технологічні розробки галузі, ми керувалися 

ідеєю надання Клієнтам максимальної кількості по-

слуг найвищої якості, що ведуть до таких переваг:

– надання повного комплексу логістичних послуг, 

враховуючи митно-брокерське обслуговування, 

комплексну організацію складських послуг, міжна-

родні перевезення;

– співвідношення ціни та якості послуг, що нада-

ються;

– заходи безпеки, за якими зберігання вантажів 

здійснюється за системою FIFO, FEFO;

– врахування та передбачення індивідуальних по-

треб Клієнта.

www.owe.com.ua


