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НАШІ ЮВІЛЕЇ

Бажаємо з новими силами та щасливими
відчуттями досягати нових успіхів та
здійснювати мрії у новому 2018 році.
Нехай щастить кожного дня, нехай удача
буде поруч увесь рік.
Президент ПТПП В. Олійник

“Як і 45 років тому, Торгово-промислова палата
України продовжує бути надійним партнером
Уряду України, голосом бізнесу до влади”
Система торгово-промислових палат протягом
багатьох років в Україні є центром ділової активності
для бізнес-спільноти. Палата має давні традиції і
значний досвід зі сприяння розвитку підприємництва, залучення у вітчизняну економіку іноземних інвестицій. Торгово-промислова палата постійно розвивається, освоює нові види діяльності, бере активну
участь у просуванні українських товарів і послуг на
зовнішньому ринку. Зусиллями торгово-промислових палат розширюються і міцніють міжнародні ділові зв’язки та імідж України, народжуються і реалізуються бізнес-проекти, зберігаючи високий професіоналізм, забезпечуючи динамічний економічний
розвиток торгівлі та промисловості України. ТПП
України сьогодні демонструє діловому суспільству
вміння відповідати викликам часу, приймати і реалізовувати стратегічні завдання з розвитку економіки
держави. Переконаний, що і надалі робота Торгово-промислової палати України буде ефективною та
конструктивною. Це сприятиме задоволенню нагальних потреб та розв’язанню проблем, які стоять
перед українським бізнесом. Висловлюю впевненість у подальшому розвитку діалогу з Урядом та бажаю
колективу ТПП України здоров’я, оптимізму, добробуту, щастя та успіхів на шляху до нових вершин!
Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман
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БУДНІ ТПП

Полтавська ТПП: фотомиттєвості 2017 року
Шляхи співпраці між Полтавською ТПП та ТПП
в Іспанії обговорювали восени 2017 року президент
ПТПП В.Олійник та президент Іспано-Української
Торгової палати, офіційний представник ТПП
України в Іспанії, президент Асоціації українців
Іспанії “Україна” Михайло Петруняк. Сприяти експорту полтавської продукції до Іспанії, залучати
іспанські інвестиції в область – спільна мета.

Заслужена нагорода знайшла у 2017 році
директора ТОВ "Архікад-С" (члена ПТПП)
Світлану Дєвочкіну. Почесний диплом ТПП
України за інноваційний підхід до роботи, активну підприємницьку діяльність та співпрацю з
Палатою вручає президент Полтавської ТПП
Володимир Олійник

Президент Полтавської ТПП В.Олійник та
директор Кременчуцького відділення ПТПП
В. Гинькут зустрілися з діловими колами
Об’єднаних Арабських Еміратів.

Міжнародна виставка “Слобожанський міст”
(м. Суми) відбулася за участі Полтавського
регіону. Президент ПТПП В.Олійник (ліворуч)
на відкритті виставки.

Кременчуцьке відділення ПТПП продовжило
низку семінарів з підтримки експортної
діяльності підприємців із залученням банківських
установ-партнерів
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ФОРУМ ТПП

“Україна медова і світ”

Шляхи диверсифікації географії експорту, збільшення ефективності
бджільництва, підвищення прибутковості ведення медового бізнесу,
розширення внутрішнього ринку меду та популяризації продукції
бджільництва в Україні експерти обговорили на форумі
“Україна медова і світ”, що відбувся в ТПП України.

l Нагорода Полтавської ТПП для директора ПСП «Дружба» С.Семигреєнка.

Пасічникам треба легалізувати
бізнес
“Три ключові проблеми галузі взаємопов’язані: виробники спершу продають мед за
безцінь, а потім, через відсутність обігових
коштів, нарікають на те, що “ринок неправильно працює”. Настав час пасічникам виходити
“з тіні”, реєструвати пасіки, отримувати ветеринарні сертифікати, об’єднуватись і робити
мед ще успішнішою експортоорієнтованою
галуззю вітчизняного АПК”, – вважає заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції
Ольга Трофімцева.
Щороку в Україні виробляється близько 80
тисяч тонн меду. З них лише 25–30 тисяч тонн
потрапляє на внутрішній ринок. Усе інше експортується. Споживання всередині країни
істотно знизилося через занепад української
економіки та зростання експортних цін.
За перше півріччя 2017 року Україна збільшила експорт меду майже вдвічі, порівняно з
аналогічним періодом 2016-го: з 15,2 тисяч
тонн до 29,6 тисяч тонн. Головні імпортери –
США ($18,9 млн), Німеччина ($10 млн) і
Польща ($5,6 млн). Експорт в цій галузі зро-
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стає кожного року величезними темпами: якщо
в 2015-му його загальний обсяг становив 36
тисяч тонн, то минулого він сягнув уже 56,9
тисяч тонн, а це – зростання у півтора рази (58%).

Перспективні міжнародні ринки
для українського меду
“Україна з давніх-давен є медовою країною,
мед – це один із наших основних і стратегічно
важливих експортних товарів. Український
мед має високу репутацію на ринку ЄС – за
останній рік туди було експортовано близько
75% загального експорту меду. Основною
проблемою галузі залишається факт, що 98%
вітчизняного меду виробляється у підсобних
господарствах і тільки 2% – промисловими
пасіками. Наприклад, у Канаді 7 тисяч пасічників виробляють 29 тис тонн меду, а в Україні,
відповідно, – 400 тис і лише 80 тис тонн. Ми
маємо тільки 69 компаній-експортерів”, – повідомляє президент ТПП України Геннадій Чижиков.
“У Франції український мед посідає третє
місце за обсягами експорту, після іспанського
та китайського, він має хорошу репутацію та
цінується за якість”, – зауважує радник із
питань сільського господарства посольства
Франції в Україні Ніколя Перен.

Ринок США також перспективний. Усього
30% попиту там забезпечується власним
виробництвом. Через це американський ринок
надзвичайно конкурентний. Зокрема, активно
змагаються за свою частку на ньому В’єтнам
та Індія. Проте Україна не відстає і перебуває
в лідерах.
На думку учасників форуму, збільшенню
виробництва меду сприяло б об’єднання
пасічників у кооперативи. Бджільництво стає
рентабельним, починаючи із 100 бджолосімей. На Полтавщині, приміром, загалом пасічники утримують 150 тис бджолиних сімей, але
це розрізнені господарства, переважно
маленькі. Щоправда, ПСП “Дружба”, де керує
Сергій Семигреєнко, утримує наразі до 5-ти
тис сімей, а планує мати 16 тис сімей.
Залишається актуальною проблема, коли, без
попередження, з літаків оприскуються хімікатами поля, де потім мають “паститися” і бджоли. Такі цінні рослини як буркун чи люцерна
майже зникли через це.
Названі проблеми характерні для регіональних господарств бджолярів. Але, якщо говорити про промисловий рівень бджолярства, а
отже й про експорт продукції, то слід зауважити й про необхідність підвищення якості: зниження використання антибіотиків, перехід на
безвощинне виробництво та припинення заготівлі незрілого меду. Ще один важливий фактор – впорядкованість бізнесу. ЄС вимагає,
щоб при експорті меду можна було б прослідкувати його походження аж до зазначення
пасіки. Вся продукція має комплектуватися
необхідними документами та стандартною
тарою,” – відзначає голова Полтавської обласної Спілки пасічників Наталія Сенчук.
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ДУМКА ФАХІВЦЯ
Виконання Україною положень Угоди про асоціацію з ЄС
часто супроводжується упередженою і безпідставною
інформацією, що лунає з деяких інформаційних джерел.
На черзі нова "зрада" – тепер
українців лякають відкриттям
ринку перед неякісним медом із
Китаю, що знищить вітчизняне
бджільництво.
Звідки взялись такі побоювання та чи є у них підстави?
Свою експертну думку висловлює заступник міністра
аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева.
В Україні не існує жодних обов’язкових вимог до якості меду
Причиною для паніки стали плани уряду
імплементувати Директиву 2001/110/EC
relating to honey (стосовно меду). Ця
Директива встановлює вимоги до показників
якості меду та до його маркування. До речі,
наразі в Україні не існує жодних обов’язкових
вимог до якості меду.
Державний стандарт України щодо меду
(ДСТУ 4497:2005) є добровільним, виробники
дотримуються його виключно за власним
бажанням. А от європейські вимоги будуть
обов’язковими для виконання. Тобто запровадження вимог ЄС має захистити внутрішній
ринок від неякісного меду.
Зауважу, що ця імплементація, перш за все,
не є забаганкою Уряду, це частина наших
зобов’язань, прописаних в Угоді про асоціацію
з ЄС. Крім того, ми не збираємося автоматично копіювати все, що написано в Директиві.
Заниження вимог до якості меду не слід очікувати. Що зміниться? Насправді, суттєвих змін
не так і багато.
Типи меду за походженням однакові у нас і
в Європі: квітковий (нектарний) та падевий
(отриманий, головним чином, з виділень
комах, що живляться рослинами, на живих
частинах рослин або із секрецій живих частин
рослин). Буде дещо розширено перелік типів
меду за способом виробництва. До існуючих у
ДСТУ стільникового, центрифужного та пресованого буде додано злитий, з частинами стільників та фільтрований.
Саме в останньому виді меду – фільтрованому – дехто вбачає проблему. Проте її
немає.
Поняття "фільтрований мед" вводиться
саме для того, щоб захистити споживачів від
омани. Завдяки обов’язковим вимогам європейської Директиви покупець точно знатиме:
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якщо на банці написано "фільтрований мед" –
значить, неможливо визначити, з яких видів
рослин його було зібрано. А про визначення
країни походження годі й думати.

Єдиний важель у ввезенні
"дешевого китайського" меду –
економічна доцільність
чи недоцільність
Противники імплементації європейської
Директиви вважають, що поява фільтрованого меду у класифікації автоматично відкриє
двері на український ринок для дешевої та не
дуже якісної продукції з Китаю. Ці побоювання
безпідставні.
Перш за все, потрібно розділяти питання
класифікації меду та імпортні регулювання
при його ввезенні. Треба розуміти, що і сьогодні ДСТУ жодним чином не заважає імпортувати в Україну той самий мед з Китаю, якщо
він відповідає вимогам України щодо безпечності та якості даного продукту харчування.

Насправді пекарським (або кондитерським)
називають мед, що був зіпсований в результаті бродіння або перегріву. Він заборонений
для вживання людиною в необробленому вигляді і має містити обов’язкову позначку "Лише
для кулінарії".
Ще одне важливе питання – антибіотики. В
меді їх бути не повинно. Але, на жаль, в процесі виробництва меду деякі виробники для
лікування бджіл та обробки пасік використовують несертифіковані препарати.
В деяких із них вміст антибіотиків навіть не
зазначають, хоч вони там і є. Йдеться не тільки про антибіотики, але й про пестициди, важкі
метали, інші забруднюючі речовини.
Ми приведемо вимоги українського законодавства до вимог Європейського Союзу в усіх
аспектах контролю за безпечністю та якістю
меду та інших продуктів бджільництва.
Україна вже стала одним зі світових лідерів
з експорту меду. В тому числі ми стали одними з лідерів за експортом меду до ЄС.
Але чи вдасться вам знайти в європейсько-

Чому стандарти ЄС
не загрожують
українському меду
При ввезенні меду на митну територію
України, митниця ДФС (брокер) перевіряє та
визначає митні коди товарів, а також види
контролю, під які підпадає імпортований
товар. У випадку класифікації товару з ветеринарним контролем відповідальні установи
Держпродспоживслужби
перевіряють
наявність встановлених законодавством документів, зокрема виданий країною походження
міжнародний ветеринарний сертифікат з санітарним засвідченням, в якому вказуються
параметри відповідності меду ветеринарним
та санітарним вимогам.
На підставі здійсненого контролю оформлюється Форма 2, з якою товар реалізується
на території України (тобто мед ввозиться за
митним кодом, встановленим митницею,
наприклад мед натуральний 0409000000 чи
мед штучний, змішаний або не змішаний з
натуральним медом 1702 90 60 00).

Мед з написом "Made in Ukraine" в
європейському супермаркеті: мрія
чи реальність?
Так само скептично дехто ставиться і до
появи визначення "пекарський мед", який
окремо прописаний в європейській Директиві.
Часто поширюється думка, що пекарський
мед – це дешевий замінник натурального.

му супермаркеті баночку меду з написом
"Made in Ukraine"?
Ризикну припустити – швидше за все, не
вдасться. А де ж той мед, завдяки якому ми
стали лідером експорту?
Щоб відповісти на це питання, треба уважніше почитати, що написано на банках "європейського" меду. Дуже часто там є напис
маленькими літерами, що "сировина походить
з ЄС та країн поза ЄС".
Якщо ви знайшли такий напис, швидше за
все, ви тримаєте у руках продукт з України.
І це чимала проблема – ми стали лідером
за обсягом експорту меду, але поки що не
змогли зробити привабливим саме бренд
"український мед". Переважна більшість меду
експортується в ЄС у вигляді сировини у великих діжках для подальшого змішування.
Це чимала проблема, і вирішити її буде
непросто. Але перехід на європейські стандарти – перший й важливий крок у цьому
напрямку.
Нові стандарти українського меду стануть
більш зрозумілі європейцям та іншим покупцям, ніж пострадянські ДСТУ. А відповідно,
український мед буде вважатися у європейців
більш безпечним та надійним. І це збільшує
шанси на те, що за декілька років Україна
почне експортувати мед не як сировину, а під
власними брендами.
За матеріалами
“Європейська правда”
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Захищаємо бізнес у сфері
інтелектуальної власності
сквоттеру. Зловмисники моніторять появу
нових компаній або світових брендів, не представлених у країні, і реєструють права на
домен. Тож, щоб випередити їх, потрібно
швидко оформити свій домен.
Існують також "патентні троллі" – вони
патентують все, що завгодно, навіть не будучи виробниками продукції. В Україні є приклади патентів вішаків для одягу або шурупів.
Реальний виробник може зіткнутися із забороною на виробництво своєї продукції. Тоді
доведеться через суд визнати недійсним
патент, або викуповувати патент у “тролля”.
Тому краще із самого початку патентувати
напрацювання і виробляти патентний пошук
на предмет непорушення патентів.

Юридичні підсумки

В Україні люди асоціюють
рейдерів з озброєними молодчиками "спортивної зовнішності",
які силою встановлюють контроль над бізнесом, прикриваючись якимись рішеннями судів.
Але зараз методи захоплення
стають витонченішими, адже
найцінніший актив навіть не
гроші, а інформація. У цій
статті про те, як захистити
бізнес, посиливши захист інтелектуальної власності (ІВ)
Кібер-сквотери і "патентні троллі"
Атаку на ІВ можуть здійснити колишні та
нинішні співробітники: наприклад, вони привласнюють права на службові винаходи, створені під час роботи в компанії. Тому, щоб уникнути проблем, пов'язаних із суперечками з
прав на інтелектуальну власність, за чотири
місяці із дати одержання від винахідника повідомлення, роботодавець повинен подати
заявку на отримання патенту, або передати
право на його одержання іншій особі, чи зберегти дані про винахід конфіденційними.
Тоді ж роботодавець має укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та
умов винагороди. Якщо роботодавець не
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виконав цих вимог, право на одержання
патенту на службовий винахід переходить до
винахідника. При цьому, приймаючи співробітників, укладається договір, де зазначається,
що всі винаходи, створені під час роботи у
компанії, належать їй. Також у договорі зазначається сума винагороди для винахідника.
Керівник може привласнити бізнес, зареєструвавши на своє ім'я торгівельну марку або
винахід, передавши іншим особам права на
об'єкти ІВ. Також, як і IT-фахівець, директор
може оформити на своє ім'я домен або акаунти в соцмережах – і компанія втрачає на них
права.
Засновники та партнери теж можуть
реєструвати права на об'єкти ІВ на своє ім'я.
Взаємовідносини при використанні знака, свідоцтво на який належить кільком особам,
визначається угодою. У разі її відсутності,
кожен власник свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд, але не має права дозволяти використання знака та передавати
право власності без згоди інших власників свідоцтва.
Кібер-сквотери (означає "самовільне поселення") спеціально реєструють на себе різні
домени. Коли власник компанії бажає зареєструвати свій сайт – виявляється, він "зайнятий". Щоб його отримати, треба платити

Таким чином, проаналізувавши актуальні
питання правового регулювання майнових
прав інтелектуальної власності, можна зробити такі висновки:
1. Об’єкт права інтелектуальної власності –
результати творчої діяльності людини, щось
якісно нове, котре відрізняється неповторністю, оригінальністю і суспільно-історичною
унікальністю.
2. Цивільно-правова відповідальність – це
різновид юридичної відповідальності; що
встановлена нормами цивільного права, юридичні наслідки невиконання або неналежного
виконання особою передбачених цивільним
правом обов’язків, які пов’язані з порушенням
суб’єктивних цивільних прав іншої особи.
Цивільно-правова відповідальність полягає у
застосуванні до правопорушника (боржника)
на користь іншої особи (потерпілого, кредитора) або держави встановлених законом або
договором заходів впливу, які мають для
нього негативні, економічно невигідні наслідки
майнового характеру – відшкодування збитків,
сплату неустойки (штрафу, пені), відшкодування шкоди. Цивільно-правова відповідальність є майновою відповідальністю і має компенсаційний характер.
Цивільно-правова відповідальність поділяється на договірну і недоговірну (делікатну),
часткову, солідарну (якщо боржників багато) і
субсидіарну.
ÄÈÐÅÊÒÎÐÑÜÊÀ ÏÎØÒÀ

КОНСУЛЬТУЮТЬ ЕКСПЕРТИ
3. Захист прав на об’єкти права інтелектуальної власності здійснюється, згідно із кодексами України (Кримінальним, Цивільним,
Господарським, Митним та Кодексом про
адміністративні правопорушення) та відповідними Законами України (“Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі”, “Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг”, “Про охорону
прав на промислові зразки” тощо).
4. У судах загальної юрисдикції та господарських судах автори та власники прав на
об’єкти інтелектуальної власності наділені
правом (способами) захисту своїх прав на

об’єкти інтелектуальної власності, які поділяються на цивільно-правові та кримінальноправові.
5. Відповідно до ст. 22 ЦК цивільно-правова
відповідальність за порушення права авторів і
власників на об’єкти інтелектуальної власності передбачає відшкодування збитків, які
включають: втрати, яких особа зазнала у
зв’язку зі знищенням або пошкодженням продукту інтелектуальної діяльності, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити
для відновлення свого порушеного права

(реальні збитки); доходи, які особа могла б
реально одержати за звичайних обставин, якби
її право не було порушене (упущена вигода).
Отже, дослідження доводить необхідність
систематизації і впорядкування нагромадженого теоретичного та практичного матеріалу з
метою вироблення напрямів удосконалення
цивільно-правової відповідальності за порушення, пов’язані з об’єктами інтелектуальної
власності.
Анатолій Крайник
начальник відділу ІВ та виставкової
діяльності ПТПП

Мінфін запроваджує єдиний
казначейський рахунок ДФС
для сплати митних платежів
Міністерство фінансів запроваджує використання єдиного авансового рахунка ДФС для
сплати підприємствами митних платежів.
Відповідне рішення прийнято із урахуванням
сучасних можливостей автоматизованої
системи митного оформлення для створення
сприятливих умов ведення бізнесу. У чому була
проблема?
Митні платежі, які підлягають сплаті при митному оформленні,
мають бути перераховані на рахунок митниці до моменту подання митної декларації.
Наразі, кожна митниця має власний казначейський рахунок. Митний
кодекс дозволяє підприємствам проводити митне оформлення у будьякій митниці.
Таким чином, підприємство повинно перерахувати на рахунок відповідної митниці необхідні кошти, які можуть бути невикористані в повному обсязі (наприклад, через курсові різниці підприємство перераховує
кошти з певним запасом).
У результаті, у підприємств, які здійснюють митне оформлення товарів у різних митницях, складається ситуація, коли на рахунку однієї
митниці можуть залишатись певні кошти, а для оформлення товарів в
іншій митниці цієї суми коштів не вистачає.

Яке може бути рішення?
Мінфін видав наказ «Про затвердження Порядку перерахування до
державного бюджету митних та інших платежів, які вносяться до/або
під час митного оформлення» від 1 листопада № 898, зареєстрований
в Мін’юсті 23.11.2017 р. за № 1429/31297.

В чому суть?
Згідно із наказом, тепер із єдиного казначейського рахунку ДФС здійснюватиметься списання митних платежів при митному оформленні у
будь-якій митниці.
ÄÈÐÅÊÒÎÐÑÜÊÀ ÏÎØÒÀ

Переведення підприємств на обслуговування через депозитний
рахунок 3734, відкритий в Державній казначейській службі України на
ім’я Державної фіскальної служби України, для зарахування авансових
платежів (передоплати) здійснюватиметься поетапно:
• на перехідний період (із 15 січня до 16 липня 2018 року) – за рішенням підприємства;
• з 17 липня 2018 року – на постійній основі.
• зарахування коштів у вигляді авансових платежів (передоплати)
підприємств на депозитні рахунки 3734, відкриті в Головному управлінні Казначейства у м. Києві на ім’я митниць ДФС, припиняється з 18
червня 2018 року.
ДФС та митниці ДФС мають поінформувати підприємства про:
• зміни у системі зарахування авансових платежів (передоплати);
• реквізити депозитного рахунку 3734, відкритого в Казначействі на
ім’я ДФС.

Що це дає бізнесу?
Підприємствам надається можливість перераховувати кошти авансових платежів на один рахунок ДФС, подавати митні декларації будьякій митниці та сплачувати митні платежі з єдиного авансового рахунку.
Створюється можливість автоматизації надання ДФС письмової
інформації про використання коштів, унесених підприємством як авансові платежі на рахунок ДФС.
Удосконалюються правила зарахування коштів, що вносяться громадянами до/або під час митного оформлення, а також інших платежів
в національній валюті шляхом використання авансових рахунків, відкритих на ім’я митниць ДФС.
Чітко регламентуються процедури і напрями перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, що вносяться до/або під
час митного оформлення.
Встановлюються правила обміну інформацією про рух коштів на
рахунку 3734, відкритому в Казначействі на ім’я ДФС.
Створюються сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні.
Віта Мірошниченко
директор групи компаній « Капітал» (Capital Group)
доповідач ТПП України
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Не збавляючи темпів, з чітким
планом, вмілим керівництвом і
впевненим поглядом у майбутнє
Приватне акціонерне товариство “Хорольський механічний завод” – одне з небагатьох успішних підприємств Хорольського району
Полтавщини з поважною 78річною історією.
Усі машини і обладнання
відповідають кращим зарубіжним
аналогам
Продукція підприємства – це повнокомплектні комбікормові заводи продуктивністю
від 3 до 40 тонн комбікормів на годину, оснащені автоматизованою системою керування

на змішувачі для комбікормів. Підтверджено
та задекларовано відповідність виробів ПрАТ
“ХМЗ” обов’язковим вимогам якості і безпеки
чинним в Україні та в країнах Митного союзу.
Система управління якістю підприємства
втретє поспіль отримала сертифікат відповідності. Наразі тут готуються декларувати відповідність продукції вимогам европейських стандартів.
Хорольський механічний завод по-праву
називають високотехнологічним підприємством високої культури праці. Продукція з торговою маркою ПрАТ “ХМЗ” широко відома як в
Україні, так і далеко за її межами – в
Казахстані, Білорусі, Латвії, Молдові, Польщі,
Сербії.

l Голова правління ПрАТ “Хорольський механічний завод” Михайло Міщенко.

виробництвом; міні-комбікормові установки
від 1 до 3 тонн на годину; зерноочищувальні
сепаратори продуктивністю від 3 до 400 тонн
на годину; сортувальні, насіннєвійні і шеретувальні машини, дробарки для зерна, змішувачі кормових сумішей, розсіви для борошна і
круп, аспіраційне і вентиляційне обладнання,
обладнання для транспортування зерна і продуктів його переробки – норії ківшово-стрічкові і ківшово-ланцюгові, конвеєри гвинтові і
скребкові, сушарки зернові і багато інших
машин. В асортименті підприємства понад
140 найменувань.
Усі машини і обладнання відповідають кращим зарубіжним аналогам, а деякі навіть
кращі за них. Є патенти на промислові зразки
сепараторів зерноочищувальних БСХ-200 та
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Працюємо над удосконаленням
виробів та технологією
виготовлення
“Ефективне функціонування нашого підприємства ґрунтується на повсякденній наполегливій праці коджного члена трудового колективу, а це 318 осіб. Кадровий потенціал, тобто
набір знань, вміння і здібностей людини – це
основний і найцінніший капітал підприємства,
що відіграє головну роль у досягненні нинішніх результатів діяльності. Професіоналів на
заводі багато, у кожному структурномі підрозділі свої, і всі вони гуртом працюють на
результат”, – говорить голова правління ПрАТ
“Хорольський механічний завод” Михайло
Іванович Міщенко.
У цієї відповідальної, цілеспрямованої мудрої і нарочуд скромної людини за плечима

багато чого – і гарного і лихого. Адже довелося очолити підприємство у складні 90-ті, коли
українська економіка переживала не найкращі
часи, аби вижити, підприємці шукали свої
шляхи виходу з кризи.
“Заводу було дуже важко, приміщення не
опалювались, грошей на виплату заробітної
плати не було. Як і в кожній родині, так і в
нашій заводській сім`ї, багато хто показав тоді
своє справжнє обличчя. Були такі, котрі й тікали, хто через прохідну, хто через високий паркан: труднощів злякалися, а потім збоку спостерігали: що ж буде далі? Добре, що більшість було тих, хто не зрадив заводу, залишився. Ось з такими відданими можна іти в
розвідку, хоч тоді, хоч сьогодні, хоч завтра. А
це дорого коштує...”
Втім, як вважає Михайло Іванович, сьогодні
теж не менш цікавий і складний період, коли
ситуація у світі спонукає українського експортера на блискавичку реакцію, далекоглядність, гнучкість й постійне самовдосконалення.
“Сьогодні Україна та світ опинились перед
викликами нової економічної реальності, коли
матеріальний світ зливається з віртуальним, у
результаті чого створюються нові кіберфізичні
комплекси, які поєднані в єдину цифрову екосистему. Роботизоване виробництво та
"розумні" заводи – це вже вимога нашого часу,
– вважає Михайло Міщенко. Тож колектив
заводу постійно працює над удосконаленням
виробів та технологією виготовлення.
Прагнемо, щоб наші вироби відповідали кращим зарубіжним аналогам. Зокрема, запатентували промислові зразки сепараторів зерноочищувальних та змішувачів комбікормів.
Підтвердили та задекларували відповідність
виробів ПрАТ “ХМЗ” обов’язковим вимогам
якості і безпеки, чинним в Україні та в країнах
Митного союзу. Система управління якістю
підприємства втретє поспіль отримала сертифікат відповідності. Готуємося декларувати
відповідність нашої продукції вимогам європейських стандартів та переходити на оновлену версію стандарту на систему управління
якістю. У 2017 році було поставлено сучасну
лінію для приготування комбікормів в унікальному модульному виконанні в африканську
країну Уганда”.

Завод – неодноразовий
переможець багатьох конкурсів
і рейтингів
Слід зазначити, що всі робітники заводу
мають спеціальний рівень професійної підготовки, що дозволяє успішно працювати на
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УСПІХИ ЧЛЕНІВ ТПП
сучасному інноваційному виробничому обладнанні. А це – верстати з ЧПУ для механічного
оброблювання деталей, установки Bystronic
(Швейцарія) для лазерного і Ajan (Туреччина)
для плазмового розкрою листового металопрокату, листозгинальний прес TruBend 5130
(Німеччина), координатно-пробивний прес
TruPunch 1000 (Німеччина), токарно-оброблювальний і фрезерно-оброблювальний центри
DMG (Німеччина), токарно-револьверний верстат Doosan (Корея). Тому питання навчання і
підвищення кваліфікації персоналу завжди
актуальне для підприємства.
Дбаючи про високу якість і конкурентоспроможність продукції, на підприємстві постійно
вдосконалюються технічні можливості виробництва. Тут придбано і самотужки освоєно
експлуатацію унікального роботизованого зварювального комплексу українського виробництва Robo-Weld з використанням зварювального роботу японської фірми Kawasaki та
зварювальний робот японської фірми FANUC.
В Україні лічені одиниці такого обладнання і
досвіду його експлуатації немає. Але це прогресивне високотехнологічне обладнання дозволяє на рівень підняти якість виробів, забезпечити їх високу конкурентоспроможність, а
значить задовольнити найсуворіші і найвибагливіші вимоги споживачів.
Нові виклики стимулюють підприємство шукати нові ринки збуту, в тому числі і за межами України. Приміром, за результатами 2017
року, у порівнянні з 2016 роком, товарний
випуск продукції збільшився на 29 відсотки,
експорт збільшвся на 46 відсотків. При цьому
частка експорту у товарному випуску продукції
складає 21 відсоток.
Високий технічний рівень і незмінно висока
якість виробів, які виготовляє Хорольський
механічний завод, неодноразово відзначалися у національних і міжнародних рейтингах.
Свідченням цього є офіційні повідомлення про
відзначення підприємства “Зіркою якості”,
Міжнародним Призом “За якість” від
Глобального Клубу Лідерів Торгівлі.
Підприємство – переможець Всеукраїнського
конкурсу якості продукції – “100 кращих товарів України”, володар звання “Лідер галузі “.

Найбільша цінність
підприємства – його люди
“Та найбільша цінність заводу – це люди,
їхні працьовиті руки, щирі серця, безмежна
відданість загальній справі і велика користь
державі Україна, – зазначає керівник підприємства Михайло Міщенко. У той час, коли в
країні йде війна, наші люди не стоять осторонь. 13 працівників брали участь в АТО та

l У виробничому цеху підприємства.

мають посвідчення “Учасник бойових дій”.
Дванадцять із них успішно завершили службу
і повернулися до мирної праці, один – це
Віталій Караблін, на даний час продовжує
службу в АТО. За високий рівень професійної
підготовки і відмінне виконання військового
обов’язку учасники АТО отримали почесні військові відзнаки і нагороди: Олександр
Яциченко – Похвальний лист від командування військової частини, Віталій Караблін –
Грамоту керівництва АТО та ювілейну медаль
“85 лет ВДВ”, Віталій Бай – пам’ятну медаль
“122 окремий аеромобільний батальйон2 та
ювілейну медаль “85 лет ВДВ”, Олександр
Терентюк – відзнаку «Мужність, честь, закон».
Завод пишається своїми воїнами, які
достойно виконали свій почесний військовий
обов’язок.
На адресу ПрАТ “ХМЗ” надійшов похвальний лист від командування військової частини,
де проходив службу Олександр Яциченко, зі
словами вдячності за високий рівень підготовки і відмінне виконання ним військового
обов’язку.
Ще шестеро, Віталій Фесенко, Валентин
Голуб, Віталій Бай, Віталій Караблін,
Володимир Турченко, Юрій Гапула продовжують службу в лавах АТО. Ми пишаємося
нащими воїнами і безмежно вдячні їм за те,
що вони стоять на сторожі мирного життя і
мирної праці”.
Думка про людей визначає як соціальну
місію діяльності підприємства так й особисту
громадянську позицію депутата обласної ради
Михайла Міщенка. Йдеться про матеріальну
допомогу місцевому православному храму,
інтернату, районному Центру дитячої та
юнацької товрчості, районній лікарні, благодійному фонду “Територіальна оборона”,
навчальним закладам Хорольського району,
спортсменам, ветеранам та молоді, а також й
сприяння у вирішенні проблемних питань
виборців.

У постійному пошуці іновацій
ПрАТ “Хорольський механічний завод” у
постійному пошуку. Не зупиняючись на власних досягненнях, у відповідь на інновації, що
з'являються тут з неймовірною швидкістю, підприємство взяло на себе довгострокові стратегічні зобов’язання безперервного вдосконалення, зокрема впровадження принципів
бережливого виробництва, навчання, вдосконалення технології виробництва та якості продукції, випуску клієнт-орієнтованої продукції,
призначеної задовольняти специфічні індивідуальні вимоги кожного клієнта.
Обираючи для наслідування одну з кращих
світових практик в організації сучасного
виробництва – концепцію Кайдзен, ПрАТ
“ХМЗ” вбачає для себе нові можливості для
збереження і розвитку потенціалу підприємства. Адже світовий досвід доводить, що
постійно вдосконалюватися, вивчати напрацювання попередників та розвиватися можна і
при економічному спаді.
Для наслідування, приміром, обрали компанію Modern-Expo Group – міжнародну холдингову компанію, провідного виробника і постачальника торгівельного обладнання в
Центральній і Східній Європі (м. Луцьк). 29
працівників ПрАТ “ХМЗ” інженерно-технічних і
робітничих професій, включаючи найвище
керівництво, пройшли 2-х модульне навчання.
На постійній основі проводяться виїзні
навчання працівників робітничих професій та
керівників виробничих підрозділів. До слова,
загальні витрати ПрАТ “ХМЗ” на навчання
працівників у 2017 році дорівнювали близько
625 тисяч гривень.
Ось так живе член Полтавської ТПП – приватне акціонерне товариство “Хорольський
механічний завод” – підприємство, яке працює
як один злагоджений механізм: не збавляючи
темпів, з чітким планом, вмілим керіництвом і
впевненим поглядом у майбутнє.
Світлана Піскова.

ПрАТ «Хорольський механічний завод»
Машини і устаткування для переробки зерна
/ Сепаратори зерноочисні / Машини насіннєвійні / Машини шеретувальні / Млини / Лінії для приготування комбікормів / Дробарки молоткові /
Змішувачі / Подрібнювачі/ / Модулі дозування комбікормів / Установки міні комбікормові / Бункери / / Шнеки / Норії / Транспортери/
/ Аспіраційні установки / Вентилятори промислові /

37800, Полтавська обл., м. Хорол, вул. Небесної Сотні, 106, тел.: (05362) 3 22 30, 32 2 04.
www.mehzavod.com.ua
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НАШЕ ІНТЕРВ’Ю
– Попри преференції, які надала Європа
українському експортеру, вітчизняний
бізнес досі має проблеми із виходом на
європейські ринки. Чому так складається? Адже українську продукцію, наприклад
продукти харчування, визнають за кордоном…
– Ви говорите про преференційний митний
режим для експорту українських товарів до
країн Європи, згідно із положеннями Угоди
про асоціацію і про так звані виклики Угоди.
Але перш ніж аналізувати проблеми, треба
усвідомити, що вже давно настав час, коли
усім нам, й експортеру зокрема, треба змінити
наше споживацьке ставлення до життя. Годі
очікувати, що хтось щось нам має давати.
Асоціація – це, передусім, можливості для
ривка вперед, інтеграція в усіх напрямах, можливість змінити наше сприйняття дійсності,
перспектив. Для українських підприємців – це
можливість змінити структуру експорту, напрями, аби продукція була конкурентоздатною.
Якщо говорити про виклики, то вони залишаються. Це, зокрема, недостатній рівень технологій виробництва і навичок персоналу,

– Які галузі сьогодні демонструють
приклади успішності на зовнішніх ринках?
– Швидше за всіх переорієнтувалися наші
аграрії. Сільське господарство вже забезпечує чверть українського експорту, завойовуючи нові ринки. Зараз ми вже у лідерах світу з
експорту насіння соняшнику та олії, експорту
фруктів.
Ставлення до нашої продукції за кордоном
дуже гарне. Мед, м’ясні продукти тощо – все,
що вирощується в екологічних умовах – це
наразі той експорт, який має бути цікавим для
наших полтавських підприємств.
Нещодавно, на базі Торгово-промислової
палати України пройшов винний форум, де
були презентовані українські крафтові вина,
які можуть скласти гідну конкуренцію європейським брендам.
Ми спостерігаємо позитивну динаміку експорту до Китаю та Азії. Африканські країни
останнім часом виявляють зацікавленість у
придбанні української продукції.
Щоправда, йдеться у більшості про сировинну продукцію, вона займає 70 відсотків

Ми потроху йдемо до цього. Вже реформуються суди, правоохоронці розкривають
випадки фальсифікації продукції... Але, на
мою думку, в Україні ще має бути, як в Європі,
інститут приватних виконавців. Це, до речі,
дуже прибутковий бізнес...
Ще одна з основних проблем розвитку
виробництва – це відсутність фінансування із
зовні. Тобто кредитні ресурси доволі дорогі –
втричі дорожчі ніж в ЄС, а це позначається на
собівартості, а далі й на конкурентоздатності
продукції. Натомість в Європі багато галузей
сільського господарства датуються державою, і це позначається на цінах на сировину,
відтак і на конкурентність середовища, в
якому перебуватимуть наші експортери.
– Як знайти коротший шлях до іноземного партнера?
– Вибір партнера – дуже відповідальна
частина бізнес-плану. ЄС, СНД, Азія чи Китай
– всюди, де є гарні чесні партнери, де є розуміння цілей, там і слід починати справу. Має
бути стратегія виходу на ринок іншої країни.
До речі, ми, у Полтавській торгово-проми-

“Ми можемо побудувати сильну економіку,
обравши свій шлях розвитку”
Які виклики й досі очікують українського експортера, як втриматися на ринках Європи, як переорієнтувати свій бізнес на ті ринки, де продукція буде затребуваною? Про це та інше – в інтерв’ю журналістів Філії
ПАТ “НСТУ” з радником президента ПТПП Володимиром Борисенком

труднощі у визначенні потенційних ринків і
покупців, невідповідність продукції міжнародним технічним вимогам і стандартам, недостатня ефективність бізнесу.
Угода про асоціацію складається з понад
тисячі сторінок із посиланнями на численні
регламенти ЄС, які повинні бути імплементовані в законодавство України. Із 150-ти директив ЄС, наразі лише 25 відсотків адаптовані
до європейських законів.
Бізнес переживає нині, так звану, шокову
терапію. А це передбачає: спочатку захист,
потім вироблення тактики та стратегії, і якщо
стратегія буде правильною, то потім буде
і перемога.
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всього експорту. І це є певною проблемою: хотілося б, аби підприємства
продавали за кордон не лише метал
чи зерно, але й готову продукцію з
них.
– Наскільки виправдався преференційний режим, який ЄС увів для
українського експорту ?
– ЄС надав Україні преференційний режим 23 квітня 2014 року – тобто
забезпечив безмитне ввезення деяких товарів за квотами. Але, якщо
квоти на зернові чи мед вичерпувалися миттєво, то за деякими іншими
позиціями експорт навіть не починався. Частково через недостатнє виробництво, частково через низьку якість
продукції і складного виходу виробників на європейський ринок.
Нині складається і така ситуація,
коли одна компанія – експортер вибирає квоти на ту чи іншу продукцію, а інша компанія із аналогічною продукцією вже змушена
сплачувати мито. Але продукція все одно
залишається конкурентною. ЄС бачить таку
ситуацію і вже з наступного року збільшує
квоти, стимулюючи нашого експортера.
– Які реформи очікує бізнес у першу
чергу?
– Він очікує змін у законах, які захищають
бізнес. І зокрема у питаннях щодо залучення
іноземних інвестицій. Адже, іноземний партнер має бути впевненим: якщо він заключає
угоду з українським партнером, то за умовами
документу має бути захищеним законом
України.

словій палаті, завжди раді допомогти у
пошуку партнера.
Семінари, консультації, ділові пропозиції,
вивчення ринку, отримання цінових довідок,
організація виставкової діяльності, захист
інтелектуальної власності, переклади – вже
понад 20 років ми працюємо для полтавського
бізнесу.
– А чи є у вашій роботі успішні приклади підтримки саме експортера?
– Так, нещодавно ми допомогли чотирьом
грузинським підприємствам знайти в Україні
партнерів, аби вони придбавали нашу продукцію і реалізували її на Кавказі. Як результат,
прибуток у кожного партнера.
Ми надаємо послуги усім, хто до нас звертається. Але переваги бути членом палати
наявні. Це – авторитет. У світі членство у торгово-промисловій палаті – це неодмінна
умова ведення бізнесу, адже цей статус – це
показник надійності. До речі, Полтавська торгово-промислова палата веде свій реєстр
надійних партнерів.
– Щоб порадили усім нам?
– Нам не потрібно когось копіювати. Ми
живемо у гарній країні з великим потенціалом
та працьовитими людьми. Ми можемо побудувати сильну економіку, обравши свій шлях
розвитку. Потрібно, можливо, якийсь досвід,
допомога, але основне – за нами.
За матеріалами філії ПАТ «НСТУ
“Полтавська регіональна дирекція
“Лтава”
ÄÈÐÅÊÒÎÐÑÜÊÀ ÏÎØÒÀ

ДОЛУЧИТИСЯ ДО ЧЛЕНСТВА ПТПП

Чому бути членом Полтавської
ТПП – це вигідно
Політика Полтавської торгово-промислової палати –
працювати в інтересах кожного окремого підприємства
і бізнес-спільноти в цілому.
На Полтавщині ми працюємо
на Ваш бізнес вже понад 20
років.
Особливо сьогодні, у складних економічних реаліях, членство в Полтавській ТПП допоможе Вам
започаткувати, втримати і зміцнити бізнес. А цього
можна досягти шляхом підвищення конкурентоспроможності учасників зовнішнього і внутрішнього
ринків через надання комплексу послуг та представництва їх інтересів на регіональному, національному та міжнародному рівнях.

поєднати зусилля з іншими підприємствами і, як
результат, збільшити ефективність роботи й обсяги
реалізації продукції та послуг.
• Організації ділових поїздок, бізнес-зустрічей,
участі в конференціях та інших заходах в Україні та
за кордоном.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК І
КВАЛІФІКОВАНА ДОПОМОГА
ПІДПРИЄМСТВУ

Полтавська ТПП представляє інтереси своїх
членів у діалозі з владою, здійснюючи:
• Комунікацію із владою, захист прав та відстоювання інтересів бізнесу в законотворчому процесі,
на міжнародному рівні. Представники палати входять до складу Агенції регіонального розвитку та
співпраці з Полтавським представництвом
Української спілки промисловців та підприємців та
роботодавців, а також участі в зустрічах губернатора з представниками МСБ у містах області, круглих
столах.
• Юридичну підтримку членів бізнес-об’єднання.
При ПТПП діє Третейський суд.

Часто підприємцям бракує досвіду та знань для
того, щоб всебічно розвивати свою справу, використовувати можливості, долати труднощі та вирішувати проблеми. Полтавська ТПП допомагає своїм
членам, надаючи:
• Комплексну допомогу при організації експортних операцій підприємств з урахуванням досвіду
підприємства, продукції, що випускається, експортної географії, готовності підприємства до експортної діяльності, потреб у розвитку персоналу.
Особливості програм супроводу: індивідуальний
підхід до проблематики і потреб підприємства,
залучення кращих експертів, орієнтація на результат.
• Консультаційні послуги для бізнесу у питаннях
державних закупівель, інтелектуальної власності,
торгової марки, виходу на нові ринки та міжнародної торгівлі, надання сертифікатів походження та
кодів ЗКТУ.
• Можливості спілкування з експертами галузі, в
тому числі європейськими, які завжди готові підтримати професійною порадою на семінарах з підтримки експорту.
• Необхідні для роботи підприємства знання
(навчання, тренінги, конференції, семінари).
• Економічне представництво провінції ЕНО
(Королівство Бельгія), що працює при Полтавській
ТПП у рамках Угоди про співпрацю між Провінцією
та Полтавською областю.
• Послуги Бюро перекладів Полтавської ТПП,
яке виконує переклади з(на) понад 50 іноземних
мов офіційних документів для малого, середнього і
великого бізнесу, а також особисті документи для
приватних осіб.

ВАШ ГОЛОС БУДЕ ПОЧУТИЙ!

ВИ ЗАВЖДИ В ПРІОРИТЕТІ!

Наша структуру надає підприємцям унікальну
платформу для спілкування. Адже членство в
Полтавській ТПП – це можливість налагодити зв’язки з вітчизняними та іноземними клієнтами, споживачами, постачальниками, партнерами, іншими
учасниками ринку, представниками владних структур, інвесторами шляхом:
• Нетворкінгу – ми створили комфортні умови
для пошуку друзів-однодумців, формального і
неформального спілкування, встановлення ділових
контактів, необхідних для розвитку Вашого бізнесу.
• Створення широкої мережі міжнародних ділових контактів (близько 20 організацій-партнерів у
країнах світу).
• Створення можливостей для кластеризації і
кооперації – бізнес-об’єднання допоможе Вам

Послуги для своїх членів Полтавська ТПП надає
на особливих та вигідних умовах. Ми пропонуємо
ексклюзивні послуги для членів бізнес-об’єднання
(закриті зустрічі, поїздки, інші заходи).
До Ваших послуг професійна згуртована команда фахівців Полтавської ТПП, які постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень, націлені на
рішення спільних командних задач і досягнення
результатів.

ЩО МИ РОБИМО?
Ми створюємо клімат для здорової конкуренції
між учасниками бізнес-середовища регіону завдяки
проведенню конкурсів ПТПП та сприяння участі у
всеукраїнських рейтингах.
Полтавська ТПП надає унікальну можливість
розвиватися у здоровій конкуренції з іншими учасниками підприємницького сектору регіону. Саме
тому спільно з Полтавською облдержадміністрацією та Полтавською міською радою, ПТПП щорічно
проводить регіональний конкурс “Полтавська
марка” та „Полтавська якість”.

ОДИН У ПОЛІ НЕ ВОЇН

ÄÈÐÅÊÒÎÐÑÜÊÀ ÏÎØÒÀ

ПОТУЖНИЙ БРЕНД ТА ІМІДЖ ЦИВІЛІЗОВАНОГО ГРАВЦЯ РИНКУ
Членство в нашій ТПП позитивно впливає на
Ваш бренд, підтверджуючи імідж цивілізованого
гравця ринку, оскільки:

• Члени Полтавської ТПП – це прогресивна бізнес-спільнота. Бути членом ТПП – це авторитет в
очах міжнародних партнерів.
• Полтавська ТПП ретельно працює над створенням власного бренду – іміджу в очах ключових
гравців ринку.
• Ми можемо перевірити Вашого потенційного
партнера, задіюючи наш Реєстр надійних партнерів.

МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАТИ
ПОТРІБНУ ІНФОРМАЦІЮ
В ПОТРІБНИЙ ЧАС
У сучасному динамічному бізнес-середовищі
інформація є одним із ключових джерел конкурентних переваг, зважених рішень та підприємницького
успіху, тому:
• Відділ навчання та роботи з членами ПТПП –
це майданчик оперативного реагування на зміни,
тенденції та можливості у сфері експорту. Тож
членство в Полтавській ТПП допоможе Вам зекономити час на пошук дійсно потрібної інформації.
• Наші члени ознайомлені зі всіма новинками,
змінами в галузі міжнародної торгівлі, правому полі
та технологіях.
• Семінари з тендерних та інших процедур
Полтавської ТПП – це запорука Вашого успіху.

НАШ УСПІХ – ВАШ УСПІХ!
Зростання Полтавської ТПП безпосередньо
залежить від розвитку кожного учасника. Ми зацікавлені у розвитку кожного учасника і докладаємо
максимум зусиль для зростання кожної справи,
оскільки:
• Успішне функціонування ТПП можливе лише
за умови процвітання кожного підприємства та
регіону в цілому;
• Полтавська ТПП готова допомогти Вам долати
труднощі і відкривати нові шляхи розвитку заради
прогресу!

КОМАНДА ПОЛТАВСЬКОЇ ТПП
Чекаємо на Вас щодня, крім вихідних, із
8.00 до 17.00 (пт – до 15.45) за адресою:
36008, м. Полтава, вул. Автобазівська, 7
тел./факс: (0532) 50-50-87
e-mail: cci@tpp.pl.ua
www.tpp.pl.ua
******
39600,м. Кременчук, вул.Генерала Жадова, 2.
тел./факс: (0536) 74-20-37
e-mail:office@krcci.pl.ua
www.krcci.pl.ua
*****
37500, м. Лубни,
вул. Верстатобудівників, 19/12
тел./факс: (05361) 7-03-30
e-mail:innaivkov@gmail.com
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ПРОБЛЕМА

Володимир Олійник: “Головне
завдання - дотримуватися
економічного патріотизму!”

Полтавська ТПП взяла участь
у XV розширеному з’їзді УСПП, що
зібрав у Києві бізнес-еліту, владу,
політиків та громадськість.

Унікальна програма
Ділова еліта презентувала унікальну
програму індустріально-інноваційного
розвитку країни – “Платформу економічного патріотизму”. Захист прав власника
та інвестора, боротьба з рейдерством,
покращення податкової політики, запобігання монополізації ринків та інше в основі платформи. У результаті проекту очікується зростання ВВП на рівні 7-8% вже
в найближчі роки.
“Трудова міграція, тиск на бізнес та відсутність достатніх умов для розвитку індустрії, малого і середнього бізнесу, надходження інвестицій остаточно перетворять
Україну на сировинний придаток розвинутого світу. Тому ділова спільнота об’єднується навколо стратегії економічного розвитку та закликає владу зробити те ж
саме, відкинувши політичні та особистісні
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амбіції. Адже загальнонаціональні питання – якості життя громадян, платоспроможності, конкурентоспроможності виробників – повинні бути предметом загальнонаціональних пріоритетів, – вважає президент УСПП Анатолій Кінах
Економічний патріотизм – це новостворене робоче місце і сталий розвиток
національної економіки. Документ має в
основі пропозиції провідних бізнес-асоціацій України, наукових установ, роботодавців і профспілок. Він містить першочергові
заходи на найближчий рік із більш широкого переліку розробленої раніше та
постійно оновлюваної Антикризової програми спільних дій влади та бізнесу. З
деяких з них вже прийняті урядові рішення: підтримки виробника і експортера,
зняття частини санкцій і штрафів із вітчизняних компаній тощо. Втім, на жаль, більшість із них досі не втілені в життя. Саме
тому УСПП та Антикризова рада організують громадський контроль за виконанням вже прийнятих рішень Кабміну та
тими, що пропонуються у “Платформі економічного патріотизму”.

Необхідно консолідуватися
владі, бізнесу і громадським
організаціям
Делегати з’їзду звертали увагу на посилення процесів деіндустріалізації та депопуляції в Україні. А це дві найбільш вагомі
для вітчизняної економіки та держави в

цілому позиції. Зокрема, посилюється трудова (6-7 млн українців за кордоном) та
бізнес-міграція (перенесення невеликих
виробництв в Польщу, Угорщину, країни
Балтії). Прогноз зростання ВВП в 2017
році складає 2%, що на тлі падіння в 20142015 роках до 17% загрожує консервацією
кризи. Потрібно щонайменше до 6-7%
приросту ВВП на рік.
“У цій ситуації необхідно діяти швидко і
консолідовано – владі, бізнесу, громадським організаціям. Треба ефективніше відстоювати свої інтереси на міжнародній
арені, в перемовинах із кредиторами
тощо. Головне – дотримуватись економічного патріотизму: дбати про розвиток
внутрішнього ринку, працювати на перспективу, а не на швидкі і нетривалі
результати, робити розрахунки впливу
реформ на добробут громадян і реальний
ріст ВВП, – відзначає делегат з’їзду президент ПТПП Володимир Олійник.
“Промисловці пропонували вжити
невідкладних заходів щодо фінансової
підтримки інвестиційних проектів; кредитування малого і середнього бізнесу;
діяльності Експортно-кредитного агентства; жорсткої протидії рейдерству, тиску
на підприємництво взагалі”, – наголошує
учасник полтавської делегації директор
ТОВ НВП “Компресор” Віктор Кириченко.
За матеріалами прес-служби УСПП
http://uspp.ua

ÄÈÐÅÊÒÎÐÑÜÊÀ ÏÎØÒÀ

ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИРОБНИК
“Багато, здавалося б, звичних для українців продуктів харчування в
раціоні китайців відсутні, зокрема: гречка, ковбаси, сир, сметана тощо.
Такі товари, як і традиційні для Китаю харчі іноземного виробництва,
продаються окремо від китайських продуктів і в більшості локальних
магазинів відсутні, – зазначає офіційний представник Торгово-промислової палати України в Китаї Дмитро Танасійчук. Проте в Китаї зростає добробут, і деякі нетрадиційні продукти на його ринку демонструють стабільний приріст. До них можна віднести соняшникову олію.
Важливо усвідомити, що вона для китайського ринку є преміум продуктом, як для українського ринку – оливкова олія. За останні 5–10 років
частка соняшникового ринку на загальному ринку рослинних олій КНР
зросла вдвічі і досягла за різними оцінками 7–9%”.
Торгово-промислова палата, як активний учасник ініціативи “Один
пояс, один шлях” і член Асоціації Міжнародної торгової палати
Шовкового шляху, сприятиме розвитку двостороннього співробітницт-

Зростає попит на
українську олію
в Китаї
ва. Це продемонстрував масштабний захід із популяризації України та
української соняшникової олії, що відбувся нещодавно у місті Фучжоу
(провінція Фуцзянь, Китай).
Форум “Miss Oilive Dinner”, який був організований імпортерами української соняшникової олії, визначив перспективи співпраці щодо експорту українського продукту до Піднебесної. Серед сотні гостей були
присутні представники бізнесу, власники супермаркетів та відомі
медійники регіону.

ПЛАН міжрегіональних виставок-ярмарків ПТПП
у 2018 році
№
ï/ï

Íàçâà çàõîäó

Ñòàòóñ

Òåðìіí
ïðîâåäåííÿ

Ìіñöå ïðîâåäåííÿ

1

ßðìàðîê çèìîâèõ
òîâàðіâ

Óíіâåðñàëüíà ìіæðåãіîíàëüíà
âèñòàâêà-ÿðìàðîê

23.01 – 26.01

Âèñòàâêîâà çàëà ÌÁÊ, ì.Ïîëòàâà,
ìàéäàí Íåçàëåæíîñòі, 5

2

Ïîäàðóíîê äî
ñâÿòà

Óíіâåðñàëüíà ìіæðåãіîíàëüíà
âèñòàâêà-ÿðìàðîê

27.02 -02.03

Âèñòàâêîâà çàëà ÌÁÊ, ì.Ïîëòàâà,
ìàéäàí Íåçàëåæíîñòі, 5

3

Âñå äëÿ ÷àðіâíèõ
æіíîê

Óíіâåðñàëüíà ìіæðåãіîíàëüíà
âèñòàâêà-ÿðìàðîê

24.04- 27.04

Âèñòàâêîâà çàëà ÌÁÊ, ì.Ïîëòàâà,
ìàéäàí Íåçàëåæíîñòі, 5

4

Çäîðîâ'ÿ. Êðàñà
Ìîäà

Óíіâåðñàëüíà ìіæðåãіîíàëüíà
âèñòàâêà-ÿðìàðîê

05.06- 08.06

Âèñòàâêîâà çàëà ÌÁÊ, ì.Ïîëòàâà,
ìàéäàí Íåçàëåæíîñòі, 5

5

Çäîðîâ'ÿ. Êðàñà
Ìîäà

Óíіâåðñàëüíà ìіæðåãіîíàëüíà
âèñòàâêà-ÿðìàðîê

07.08 - 10.08

Âèñòàâêîâà çàëà ÌÁÊ, ì.Ïîëòàâà,
ìàéäàí Íåçàëåæíîñòі, 5

6

Îñіííÿ ìîäà

Óíіâåðñàëüíà ìіæðåãіîíàëüíà
âèñòàâêà-ÿðìàðîê

17.10 – 19.10

Âèñòàâêîâà çàëà ÌÁÊ, ì.Ïîëòàâà,
ìàéäàí Íåçàëåæíîñòі, 5

7

ßðìàðîê çèìîâèõ
òîâàðіâ

Óíіâåðñàëüíà ìіæðåãіîíàëüíà
âèñòàâêà-ÿðìàðîê

04.12 – 07.12

Âèñòàâêîâà çàëà ÌÁÊ, ì.Ïîëòàâà,
ìàéäàí Íåçàëåæíîñòі, 5

8

Âñå äëÿ ñàäó
òà ãîðîäó

Ñïåöіàëіçîâàíà ìіæðåãіîíàëüíà
âèñòàâêà-ÿðìàðîê

14-17
áåðåçíÿ

Ìàéäàí ïåðåä ÎÖÅÂÓÌ, ì.Ïîëòàâà,
âóë. Ñîáîðíîñòі 67

9

Âñå äëÿ ñàäó
òà ãîðîäó

Ñïåöіàëіçîâàíà ìіæðåãіîíàëüíà
âèñòàâêà-ÿðìàðîê

28-31
áåðåçíÿ

Ìàéäàí ïåðåä ÎÖÅÂÓÌ, ì.Ïîëòàâà,
âóë. Ñîáîðíîñòі 67

10

Âñå äëÿ ñàäó
òà ãîðîäó

Ñïåöіàëіçîâàíà ìіæðåãіîíàëüíà
âèñòàâêà-ÿðìàðîê

11-14
êâіòíÿ

Ìàéäàí ïåðåä ÎÖÅÂÓÌ, ì.Ïîëòàâà,
âóë. Ñîáîðíîñòі 67

11

Âñå äëÿ ñàäó
òà ãîðîäó

Ñïåöіàëіçîâàíà ìіæðåãіîíàëüíà
âèñòàâêà-ÿðìàðîê

25-28
êâіòíÿ

Ìàéäàí ïåðåä ÎÖÅÂÓÌ, ì.Ïîëòàâà,
âóë. Ñîáîðíîñòі 67

12

Âñå äëÿ ñàäó
òà ãîðîäó

Ñïåöіàëіçîâàíà ìіæðåãіîíàëüíà
âèñòàâêà-ÿðìàðîê

19-22 âåðåñíÿ

Ìàéäàí ïåðåä ÎÖÅÂÓÌ, ì.Ïîëòàâà,
âóë. Ñîáîðíîñòі 67

13

Âñå äëÿ ñàäó
òà ãîðîäó

Ñïåöіàëіçîâàíà ìіæðåãіîíàëüíà
âèñòàâêà-ÿðìàðîê

3-6
æîâòíÿ

Ìàéäàí ïåðåä ÎÖÅÂÓÌ, ì.Ïîëòàâà,
âóë. Ñîáîðíîñòі 67

14

Âñå äëÿ ñàäó
òà ãîðîäó

Ñïåöіàëіçîâàíà ìіæðåãіîíàëüíà
âèñòàâêà-ÿðìàðîê

17-10
æîâòíÿ

Ìàéäàí ïåðåä ÎÖÅÂÓÌ, ì.Ïîëòàâà,
âóë. Ñîáîðíîñòі 67

15

Âñå äëÿ ñàäó
òà ãîðîäó

Ñïåöіàëіçîâàíà ìіæðåãіîíàëüíà
âèñòàâêà-ÿðìàðîê

31.10 – 3.11.

Ìàéäàí ïåðåä ÎÖÅÂÓÌ, ì.Ïîëòàâà,
âóë. Ñîáîðíîñòі 67

ÄÈÐÅÊÒÎÐÑÜÊÀ ÏÎØÒÀ

13

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Новітні полтавські проекти завдяки
бельгійському досвіду
Отримані знання стали
у нагоді
Довгі роки співпраці пов’язують колектив
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, члена
ПТПП, та бельгійських науковців, зокрема,
викладача архітектурного факультету
Університету UMons (Провінція ЕНО), директора архітектурного бюро “Architecture &
Création» Наталі Абрассар. Обмін науковою

Міністерства Освіти і науки України взяти
участь у конкурсі проектів з термомодернізації
для всього комплексу будівель ПолтНТУ,
після виступу пана Конюка, в якому він представив усі переваги і можливі результати
цього проекту, сумнівів не залишилось ні у
кого. Зразу ж почалась підготовка, яка тривала декілька років. В університеті працювали
енергоаудитори з Австрії, які й дали позитивну оцінку зваженим і професійно підготовленим пропозиціям ПолтНТУ. І, нарешті, у 2017

l Так народжується еко - будинок…

думкою, спільні конференції, наукові місії, стажування полтавських студеятів на факультеті
архітектури бельгійського університету знайшли відображення у професійному зростанні,
стрімкій фантазії та оригінальному мисленню
вихованців полтавської наукової школи, а
також втіленню інноваційних проектів у життєдіяльність ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка.
Одним із безпосередніх учасників співпраці
є заступник завідувача кафедри архітектури
будівель та містобудування ПолтНТУ ім. Юрія
Кондратюка Андрій Конюк. А все почалось зі
стажування в архітектурному бюро Наталі
Абрассар у 2009 році, де він і познайомився з
технологією будівництва пасивних будинків і
будинків з низьким споживанням енергії.
Отримані Андрієм Конюком знання одразу
ж стали у нагоді. І коли на розгляд Вченої ради
ПолтНТУ була винесена пропозиція

14

році надійшла радісна звістка, що ПолтНТу
став одним із семи вишів України, які виграли
конкурс, і отримають кошти від Європейського
інвестиційного банку і Північної Екологічної
Фінансової Корпорації на здійснення цього
проекту.

Двадцять житлових будинків
з солом’яних блоків
“Завдяки співпраці з бельгійською
Провінцією ЕНО, й зокрема науковцями
Університету м. Монс, на архітектурному
факультеті ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка щорічно виконується 2-3 дипломних проекти, присвячених енергозберігаючому та екологічному
аспектам архітектурного проектування – від
екологічних містобудівних рішень поселень,
громадських будинків різних типів, до житлових будинків. Такі роботи відзначені диплома-

ми 1 ступеню на Всеукраїнських оглядах дипломних проектів випускників архітектурних
факультетів”, – розповідає Андрій Конюк.
За проектами Андрія Конюка в Україні та
Молдові побудовано майже двадцять житлових будинків з солом’яних блоків, зведення
яких в умовах України є привабливим, тому
що воно недороге (250-270 доларів США/м2),
а споживання енергії у таких будинках є низьким (40 квт*год/м2/рік).
У зв’язку із Законом України “Про енергоефективність будинків”, прийнятому у 2017
році, який вводить обов’язкову сертифікацію
енергоефективності будинків, та наявність у
проектах конкретних заходів щодо її поліпшення, набуті знання стають ще більш
необхідними, як у практичному будівництві,
так і в навчальному процесі на архітектурному
факультеті ПолтНТУ.
Дуже актуальними були презентації пані
Абрассар на Міжнародних науково-практичних конференціях “Архітектура: Екологія +
Естетика + Економіка” в ПолтНТУ, у яких вона
брала участь. Так у 2016 році темою, запропонованою учасникам, була термоізоляція
будинків, без якої неможливе підвищення їх
енергоефективності. А проект екологічного
кварталу Сантенер (це в Шарлеруа, Провінція
Ено, Бельгія), презентований на конференції у
2017 році, отримав Гран-Прі престижного міжнародного конкурсу Green Solutions Awards у
номінації “Стале місто”.

Для молодих архітекторів –
цінний орієнтир
Розробка концепції і повне проектування
екологічного кварталу було доручено
STARTECH Management Group, багатопрофільному об’єднанню, до складу якого входять проектні і архітектурні бюро під керівництвом Наталі Абрассар (SPRL Architecture &
Création) і Марселя Баратуччі (SPRL Marcel
Barattucci). Цей колектив володіє всіма
необхідними знаннями для створення як урбаністичної і архітектурної концепції, так і для
виконання технічних розрахунків.
Проект поєднує екологічну мобільність із
застосуванням не моторизованих способів
пересування і енергетичну ефективність
ÄÈÐÅÊÒÎÐÑÜÊÀ ÏÎØÒÀ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
завдяки реновації і будівництву житла за концепцією пасивного, в результаті чого досягається мінімізація впливу на оточуюче середовище кварталу і стимулювання соціальних відносин в ньому.
Щоб обмежити вплив робіт, пов’язаних з
виконанням проекту, на довкілля, більшість
сміття від знесення будівель, яке утворилось
після їх санації шляхом демонтажу елементів
з азбесту, була відсортована для повторного
використання і утилізації. У всіх роботах,
пов’язаних з реновацією і будівництвом, і в
межах можливого, перевага віддавалась
матеріалам, які можливо утилізувати, і тільки
тим, що мають низький рівень випромінювання.
Цей екологічний квартал також напряму відповідає потребам його мешканців, які були
залучені до проекту з самого його початку.
Навіть діти місцевих шкіл брали участь у
мистецькому заході проекту з прикрашення
торця одного з будинків. Панелі з мінеральної
вати тих кольорів, які були у старому будинку,
нагадують про минуле життя і надають еколо-

l … такий вигляд має готовий еко - будинок.

гічному кварталу неповторну індивідуальність.
Завдяки усім переліченим комплексним заходам цей проект з ревіталізації міського простору
і збереження архітектурної спадщини є справжнім глобальним кроком в напрямку сталого розвитку, а для молодих архітекторів Полтави,

яким пані Абрассар представила проект, цінним
орієнтиром у їх майбутній діяльності.
Світлана Осіння
представник Бюро
економпредставництва
Провінції ЕНО
hainaut.poltava@ tpp.pl.ua

«КрАЗ» виграв важливий тендер

Національний виробник – завод “КрАЗ”
виграв тендер, оголошений управлінням житлово-комунального господарства Полтавської
обласної державної адміністрації на поставку
великої партії комунальної спецтехніки. Він
передбачає поставку партії комунальної техніки трьом містам Полтавщини: Кременчуку,
Горішнім Плавням та Гадячу. Це – перша в
сучасній історії КрАЗу масштабна взаємодія
Полтавської ОДА та Кременчуцького автозаводу із забезпечення регіону новою спецтехнікою за бюджетні кошти.
ÄÈÐÅÊÒÎÐÑÜÊÀ ÏÎØÒÀ

Дана подія дуже важлива як для
Замовника, так і Виконавця: виробник отримає додаткове завантаження підприємства,
ПОДА – зниження соціальної напруги в регіоні, відрахування до бюджетів різних рівнів,
функціонування підприємств Полтавщини та
України, що будуть задіяні у виконанні замовлення, а полтавські міста стануть більш доглянутими та чистими. Умови тендеру передбачають виготовлення автозаводом сміттєвозів
із заднім та боковим завантаженням, мулососної та каналопромивної техніки.

До Кременчука надійдуть три комунальні
машини. КАТП-1628 отримає два сміттєвози:
КрАЗ-5401 Медіум Б (4х2) із боковим завантаженням, місткість бункеру 18 м.куб, додатково
обладнаний відвалом та грейферним захватом; КрАЗ-6511 (6х4) для роботи з контейнерами, із бункером місткістю 3,2 куб.м, обладнаний мультиліфтом та манипулятором. А на
“Кременчукводоканалі” працюватиме мулососна 7-кубова спецмашина КрАЗ-5401(4х2),
додатково обладнана відвалом для прибирання снігу.
До Гадяцького району надійде три одиниці
нової спецтехніки. Районна рада потішиться
парою новеньких сміттєвозів із боковим завантаженням КрАЗ-5401 Медіум Б із 12-кубовим
бункером та додатковим відвалом і грейферним захватом. А місто прибиратиме новий
сміттєвоз КрАЗ-5401 Медіум Б з боковим
завантаженням, що має 18-кубовий бункер,
відвал та грейферний захват.
“КрАЗ” розраховує на подальшу співпрацю
із регіональною владою, адже від такої взаємодії кожна із сторін матиме свій великий зиск,
проте головним бонусом цього договору стане
добробут мешканців регіону.
Прес-служба ПАТ “КрАЗ”
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БІЗНЕС-ФОРУМ
Президент Полтавської торгово-промислової
палати Володимир Олійник взяв участь у складі
делегації ТПП України на українсько-грузинському бізнес-форумі в Тбілісі та в Інвестиційному круглому
столі у Батумі.

Усунення будь-яких бар’єрів співпраці
Захід відбувався у рамках зустрічі президентів України та Грузії.
Як відзначив Глава української держави Петро Порошенко, чільне місце
у перемовинах відводилося плану дій щодо членства в НАТО, що дуже
важливе у контексті забезпечення безпеки як Грузії, так і України.
Питання активізації економічного партнерства також було одним із
ключових під час зустрічей, як глав держав, так і президентів ТПП України
та Грузії.
“Йшлося про усунення будь-яких бар’єрів, координації тарифів, в тому
числі на залізничні, паромні перевезення, поглиблення зони вільної торгівлі,” – розповів учасник Форуму президент ПТПП Володимир Олійник.
Подальші кроки мають надати нового поштовху в розвитку бізнес-відносин України та Грузії.

снити свій внесок у реалізацію важливих інфраструктурних проектів,
зазначали представники підприємницьких кіл української делегації.
Україна також зацікавлена в розширенні співпраці з Грузією в галузі освіти. Це особливо важливо зараз, коли розроблено реформування цієї галузі української держави.
Продовжити відверту розмову, за результатами Форуму, вирішили
наступного разу вже в Україні. Відповідне запрошення від українського президента отримав Георгі Маргвелашвілі, президент Грузинської Республіки.
У держав схожі проблеми – у Грузії Абхазія і Південна Осетія, в Україні
– це Крим і окремі райони Донбасу. Відтак необхідно активізувати співпрацю в ООН, зокрема в Раді Безпеки.

Перший етап реалізації політики
Східного партнерства
Крім того, учасники зустрічей у Тбілісі домовились про активнішу співпрацю під час головування Грузії в ГУАМ і України в Організації чорноморського співробітництва.
За словами президента Полтавської торгово-промислової палати
Володимира Олійника, значну частину часу в зустрічах та обговореннях

Україна – Грузія:
партнерство поглиблюється

l Учасники форуму - президент Полтавської ТПП В. Олійник, Президент Сумської ТПП К. Макаренко та президент ТПП України Г. Чижиков.

Лише за кілька місяців 2017 року товарообіг між Україною та Грузією зріс
на 16,5 %. А це означає, що очевидним є й приріст інвестицій в економіку
обох країн.

в галузі освіти

було присвячено Європейському Союзу і НАТО та координації дій України
і Грузії в європейській і євроатлантичній інтеграції.
Йдеться про перший етап реалізації політики Східного партнерства –
укладення Угоди про асоціацію, її ратифікацію, започаткування вільної та
всеохоплюючої зони вільної торгівлі, запровадження безвізового режиму
для громадян України і Грузії.
Щодо Полтавського краю, то, як відзначав президент ПТПП Володимир

Набуття чинності Міжурядової угоди про організацію прямого міжнародного залізнично-паромного сполучення через порти України і Грузії, позитивно вплине на формування умов наших економічних відносин і паромних
перевезень в Чорному морі. Українські підприємства готові і здатні здій-

Олійник, з грузинським бізнесом у полтавців давно вже склалися дружні зв’язки, яскравим прикладом є численні підприємства грузинських
підприємців, які успішно працюють в області. Одне з них започатковане
2017 року за сприяння Полтавської ТПП.
За матеріалами прес-служби ТППУ та ПТПП

Зацікавленість у розширенні співпраці
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Трагедія Батурина і Крут,
мальовничість Ганниної Пустині
Історичними місцями Чернігівської області подорожували журналісти
журналу “Директорська пошта” Полтавської торгово-промислової
палати. Із читачами вони поділилися своїми враженнями.

воюючих сторін, ліворуч – українські військові,
праворуч – більшовицькі, також відтворено
карту-схему самого бою, є копії документів та
кіно, фотоматеріалів, які висвітлюють часи
Української революції (1918-1921 рр), гетьманату Павла Скоропадського, доби Директорії,
ЗУНР.
Трагічна і водночас героїчна сторінка нашої
історії, що, на жаль, має продовження. В
останньому залі Меморіального комплексу –
фото наших сучасників, полеглих на Донбасі,
прапори, гільзи, каски й інші бойові нагадування вже цієї війни…

“І сестра, і мати Зарізані,
обнявшися, Зо мною лежали...”
l Неприступні вали Батуринської фортеці.

Дорогою безсмертя
Похмуре небо, оповите хмарами, цього дня
не поспішало усміхатися мандрівникам.
Накрапав дощ, котрий ще більше навіював
тугу, підкреслюючи трагічність місця, яке
стало першим пунктом зупинки журналістського прес-туру. Це – село Пам`ятне, де просто
неба розташований Меморіальний комплекс
“Пам’яті героїв Крут”. 29 січня 1918 року 300
студентів університету імені Святого
Володимира, новоствореного Українського
Народного Університету та учні київських гімназій вступили у нерівний бій із більшовицькими військами, яких було близько п’яти тисяч.
Солдатам і матросам впродовж п’яти годин
мужньо протистояли юнаки. Ціною свого
життя вони зупинили наступ ворога на два дні.
У полон було захоплено і потім розстріляно 28
юних героїв.
Уже в березні 1918 року, після підписання
більшовиками Брестської мирної угоди і з
поверненням уряду УНР до Києва, за рішенням Центральної Ради було вирішено урочисто перепоховати полеглих студентів на
Аскольдовій могилі у Києві. Тіла 28 вояків-студентів перевезли до Києва.
На Аскольдовій Могилі
Поховали їх –
Тридцять мучнів українців,
Славних молодих... , – писав український
ÄÈÐÅÊÒÎÐÑÜÊÀ ÏÎØÒÀ

поет Павло Тичина.
А перший голова Центральної ради УНР,
відомий історик Михайло Грушевський через
кілька тижнів після бою під Крутами наголошував: “Недаремно пролилася кров тисяч українських інтелігентів та молоді, коли вона принесла духовне визволення від найтяжчого і
найшкідливішого московського ярма: добровільно прийнятого духовного закріпачення!”
Подвиг Героїв Крут згодом забули більш ніж
на сімдесят років. За радянських часів цей
факт, як правило, замовчували. І тільки у 1990
році, з ініціативи громадськості, розпочалось
будівництво Меморіального комплексу. Із
2010 року музей є філією Національного військово-історичного музею України.
У пам'ять про героїв споруджено монумент
у вигляді колони, який увінчує бронзовий тризуб у лавровому вінку. На території комплексу
відтворено залізничний перон Києва початку
XX століття, який символізує відправлення
київських студентів і гімназистів на шлях до
бою проти агресора, на дорогу безсмертя.
Загалом, експозиція складається із залізничної платформи та чотирьох зал-вагонів. На
відкритій залізничній платформі стоїть гармата. Із такої, укріпленої мішками з піском, сотник армії УНР Лощенко вів прицільний вогонь
по наступаючих лавах червоноармійців.
Цікаво, що в усіх залах-вагонах матеріали
розташовані за принципом протистояння

Криваві події вражають, спонукають до глибоких роздумів, оцінок, суджень, закликають
до перестороги не повторювати у теперішньому помилок минулого. Втім, як все-таки схожі
минувшина і сучасність. Починаючи із 2014
року весь світ спостерігає за сумними подіями
у Донецьку і Луганську, а триста років тому
Європу вразила трагедія українського
Батурина. Він став наступним пунктом, куди
завітали журналісти.
…Початок 18 століття. Йшов восьмий рік
Північної війни. Російський цар Петро І відмовив українському гетьману Івану Мазепі у військовій допомозі перед шведською загрозою.
Отож, Мазепа, воліючи зберегти рідну землю
від зруйнування й спалення, наважується
перейти на бік шведського короля. У жовтні
1708 року гетьман з військом вирушив йому
назустріч. В Батурині ж залишилися близько
семи тисяч козаків, на чолі з наказним гетьманом Дмитром Чечелем. Дізнавшись про
“зраду” Петро І вирішує покарати непокірних і
відправляє в Україну двадцятитисячний корпус на чолі з Олександром Меншиковим.
Батурин був неприступною фортецею й
мужньо тримав осаду, але козаки-зрадники
вказали потаємний хід. 13 листопада о 6-й
ранку драгуни Меньшикова увірвалися у
місто, почалася кривава бійня. Незважаючи
на раптову атаку в спину, українці знищили
близько трьох тисяч ворогів, але цього було
недостатньо – місто впало протягом кількох
годин. Втім, трагедія тільки почалася. Частина
росіян грабувала місто, а інша – знищувала
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l Пантелеймон Куліш у “бронзі”.

полонених козаків. Їх четвертували, садили на
кіл, прибивали до плотів і пускали за течією
річки, інших катували різними способами, на
які тільки вистачало фантазії. Згідно із свідченнями сучасників, росіяни вирізали все
цивільне населення, в тому числі жінок й
дітей. Кількість жертв Батуринської трагедії
історики визначають в 11-15 тисяч людей.
Саме місто було повністю розграбовано і спалено, загарбники не пошкодували навіть церков.
“Цареві московському
Коня напоїла...
У Батурині; як він їхав
В Москву із Полтави.
Я була ще недолітком,
Як Батурин славний
Москва вночі запалила,
Чечеля убила,
І малого, і старого
В Сейму потопила.
Я меж трупами валялась
У самих палатах
Мазепиних … Коло мене
І сестра, і мати
Зарізані, обнявшися,
Зо мною лежали...”, – нагадує про
Батуринську трагедію Тарас Шевченко.
Сьогодні ж на тому місці приймає туристів
Національний історико-культурний заповідник
“Гетьманська столиця”. Архітектурно-меморіальний комплекс Цитадель Батуринської фортеці відтворений у 2008 році. Він ілюструє вигляд найбільш укріпленої частини міської фортеці 1669-1708 рр. Гетьманський будинок є
зразком мурованої архітектури другої половини XVII ст. Поряд – дерев'яна церква
Воскресіння Господнього та скарбниця, яка
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слугувала для зберігання державного скарбу.
Неподалік від Цитаделі, у межах колишніх
земляних укріплень Батуринської фортеці,
розташована мурована Воскресенська церква-усипальниця (1799-1803 рр) – місце
останнього спочинку гетьмана України Кирила
Розумовського. До речі, його палац, зведений
за проектом геніального архітектора Чарльза
Камерона, є головною окрасою і своєрідним
символом Батурина, живою розповіддю про
Україну доби Гетьманщини.

Родинне гніздо
Пантелеймона Куліша
Втім, звісно, Чернігівщина – не тільки край
військових сутичок різних часів, а й дорогоцінна перлина у духовному вінку України.
Яскраве свідчення цього – обласний історикомеморіальний
музей-заповідник
Пантелеймона Куліша "Ганнина Пустинь",
куди теж завітали учасники прес-туру.
На маленькому хуторі Мотронівка вічним
сном спочивають подвижники України
Олександра Білозерська, відома українська
письменниця (літературний псевдонім Ганна
Барвінок), її брат – Василь Білозерський, культурний діяч, видавець журналу "Основа", та
Пантелеймон Куліш – український письменник, поет, фольклорист, етнограф, критик,
перекладач Біблії на українську мову, автор
історичного роману “Чорна Рада”.

Пантелеймон Куліш оселився в Мотронівці
лише через тридцять років після весілля.
Саме там він знайшов землю, про яку мріяв і
згодом написав багато творів. На хуторі у
письменника дозрів задум роману “Чорна
Рада”, у Мотронівці він перекладає Шекспіра,
Гете, Байрона, готує до друку збірку поезій
“Дзвін”, завершує працю “Отпадение
Малоросии от Польши”, дбає про видання
прогресивної преси.
У будинку, де зараз розміщений музей, відтворено інтер'єр оселі Білозерських. Там є
терниця, ступа, жорна, прядка, ціпи, грабки,
глечики, хустки, історичні світлини тих часів.
Привертає увагу вітальня із простим, покритим скатертиною столом, за яким частували
гостей і де любив працювати, буваючи на
гостинах у Білозерських, Тарас Шевченко. Від
будинку лужком збігає стежка до копанки
Куліша, на березі якої стоїть альтанка, а неподалік клуня, будинок Кулішів, біля якого увіковічені у бронзі: стоїть Олександра Білозерська
та сидить на дерев'яному жолобі
Пантелеймон Куліш.
Уся територія заповідника розбита доріжками, квітниками, газонами, алеями, по яких в
далекі Кулішівські часи ходили – Тарас
Шевченко, Віктор Забіла, Іван Франко, Іван
Пулюй, Марко Вовчок, Опанас Маркевич,
Микола Костомаров.
Особливе місце – поховання Пантелеймона
Куліша, Ганни Барвінок та Василя
Білозерського. Поряд – капличка святого
Пантелеймона, споруджена в 2001 році та
високий хрест, поставлений Ганною Барвінок
на честь свого чоловіка Пантелеймона Куліша
в 1897 році, відтворений за спогадами старожилів.
“Зовсім інша була б річ, якби ми єдиними
устами і єдиним серцем трудилися б над пробудженням суспільно-національної свідомості
України”, – викарбувано на могилі
Пантелеймона Куліша. Слова, які залишаються актуальними і понині.
… Сонце ховалося за горизонт. В кінці
дня воно на якусь мить все ж вирвалося із
полону сірих, непривітних хмар і на останок усміхнулося, віддзеркалившись промінцями у золотому куполі каплиці святого Пантелеймона у Мотронівці.
Чернігівщину ми полишали з двояким
відчуттям. Адже біль за трагедії минувших років і сучасності переплелася із красою, духовною досконалістю й величчю
місць, де вдалося побувати.

Довідка «ДП»: Чернігівщина – одна з найбільших областей України, де зосереджений значний туристичний та рекреаційний потенціал. Там діє 37 музеїв та заповідників, колекції яких
нараховують понад 700 тисяч музейних предметів.
660 природних заповідних об’єктів, 150 пам’яток природи, десятки парків – пам’яток садово-паркового мистецтва, дендропарки, зоопарк роблять територію області привабливою для туристів.
ÄÈÐÅÊÒÎÐÑÜÊÀ ÏÎØÒÀ

АКТУАЛЬНО

Як підготувати документи
для підтвердження митної вартості
Сьогоднішня стаття Віти Мірошниченко, доповідача ТПП України, присвячена тому,
як підготувати себе до майбутнього етапу підтвердження митної вартості та підготовці
документів до постачання, які будуть потрібні для успішного проходження цього етапу в ході
виконання митних формальностей при ввезенні товарів на митну територію України.
Підготовчий етап – основний практичний інструмент,
що закладає фундамент успішного митного оформлення
і всіх пов'язаних процесів. Своєчасний аналіз майбутніх
питань митного органу дозволить виграти час на
пояснення партнеру-нерезиденту особливостей українського законодавства і необхідність забезпечити
поставку додатковими документами, які регламентовані
Митним кодексом, а також застерегти від можливих витрат, які в процесі збору запитуваних документів ляжуть
на плечі імпортера, поки вантаж буде розміщений на
зберігання на митний склад або перебувати в зоні митного контролю.
Акцентуємо увагу на найпоширеніший випадок, коли
відбувається зниження фактурної вартості на товар,
ідентичний якому імпортувався раніше суб'єктом в рамках існуючого контракту.
При таких обставинах, детально вивчивши всю суть
зовнішньоекономічної операції, специфіку товару, логістичний цикл
доставки за існуючими документами, які лягли в основу попереднього
оформлення, необхідно сформувати саме той перелік документів, який
потрібно під даний конкретний випадок згідно зі статтею 53 Митного
кодексу України.
Перш за все, при наявності рамкового зовнішньоекономічного контракту і разового падіння фактурної вартості на конкретну поставку буде
корисно отримати підтвердження причин зниження ціни, оформлене у
вигляді документу, узгодженого між обома сторонами контракту (продавцем і покупцем).
Для митних цілей усної домовленості про зниження ціни на товар
буде недостатньо. Тому для підтвердження зміни ціни можна озброїтися комерційною пропозицією від продавця із зазначенням причин зниження ціни або розгорнутим диференційованим прайс-листом, який
передбачатиме всі можливі передумови коливання вартості із зазначенням цін для кожного конкретного випадку.
Залежно від суті операції, такими причинами можуть бути: низький
рівень продажів або погіршення кон'юнктури ринку. Також можна розглянути варіант формування комерційної пропозиції (або прайс-листа),
яке спирається ще й на обсяг замовлення, а саме, розглядати ситуацію, коли кількість в поточному постачанні набагато більша, ніж в попередніх. Природно, що при збільшенні обсягу поставки в такому випадку відбувається зниження вартості одиниці товару.
Слід зазначити, що в деяких випадках трансфертні ціни мають властивість змінюватися саме через розміщення замовлення на різний
обсяг продукції, в різний час, з різним курсом валюти, що в свою чергу
впливає на формульний розрахунок відпускної інвойсної ціни для
покупця.
Таким чином, виявляються регулярні зміни цін на 2-5%, які при
детальному вивченні ЗЕД-операції і з мінімальним комплектом додаткових документів відповідно до вимог митниці можливо підтвердити.
ÄÈÐÅÊÒÎÐÑÜÊÀ ÏÎØÒÀ

Варто врахувати, якщо в Контракті за умовами платежу обумовлена
передоплата, не зайвим буде банківський платіжний документ, що підтверджує факт купівлі валюти, з посиланням на Контракт або інший
фінансовий документ за цією поставкою.
Наявність прайс-листа із зазначенням умов поставки згідно з
Інкотермс і терміном дії пропозиції буде додатковим плюсом.
Нагадаємо, що прайс-лист видається на асортимент продукції, тому в
ньому мають бути присутні і інші товари продавця.
Якщо поставка здійснюється на умовах згідно з Інкотермс, при яких
транспортні витрати не включені у вартість продукції, для підтвердження ціни митниця має право запросити надати додатково: транспортний договір з перевізником, рахунок на оплату транспортних
послуг від перевізника, банківський платіжний документ, якщо транспортні послуги оплачені перевізнику.
У разі страхування вантажу серед всіх документів може стати корисним страховий договір і документ, що підтверджує вартість страховки,
наприклад страховий поліс.
Якщо на момент митного оформлення суб'єкт має такі папери, то
можна надати документи, що підтверджують продаж товару в Україні,
як наприклад: внутрішній договір купівлі-продажу, в якому буде обговорена ціна за одиницю і можна відстежити рентабельність операції; або
надати комерційну пропозицію для українського покупця із зазначенням ціни за одиницю, з якого буде ясна націнка продавця.
З наявністю експортної декларації країни відправлення і експертного цінового висновку про вартість товару, виданого уповноваженим
органом на території України, шанси підтвердити вартість істотно
збільшуються.
При цьому важливо пам'ятати, що у всіх наданих документах повинні бути вказані виключно достовірні дані без наявності розбіжностей,
різночитань, неточностей і недомовленості, так як це може стати причиною недовіри і виникнення підозр митного органу щодо наданої
інформації і самих документів.
За матеріалами uz.ligazakon.ua
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АКТУАЛЬНО

Реалії єдиного вікна
Однією з найактуальніших тем у
сфері зовнішньоекономічної діяльності на сьогоднішній день є перспектива обов'язкового використання при переміщенні товарів
через митний кордон України
інформаційної системи "Єдине
вікно", яке ввели в дію 1 лютого
2018 року.
Як нагадує досвідчений експерт ЗЕД, Віта
Мірошниченко, можливість використання "Єдиного
вікна" введена на українських митницях ще 1 серпня
2016 постановою КМУ від 25 травня 2016 р №364.
Для подальшого розвитку та функціонування системи інформаційного обміну "Єдине вікно",
Міністерством фінансів України було розроблено
зміни до Постанови Кабінету міністрів України №364
від 25/05/2016 "Деякі питання реалізації принципу"
Єдиного вікна "при здійсненні митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно -санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів
державного контролю ".
Рішення про повноцінний запуск системи "Єдине
вікно" з 1 лютого 2018 року прийнято на засіданні
Кабміну 22 листопада 2017-го. При цьому, для технічного забезпечення реалізації такого рішення
передбачено внесення низки змін до існуючого на
сьогоднішній день інформаційний обмін даними, а
саме:
1. Дія "Єдиного вікна" поширюватиметься на операції із переміщення товарів в абсолютно всіх митних
режимах, а також на переміщення товарів за періодичною митною декларацією та попередніми деклараціями, які містять повний обсяг даних.
2. Час, відведений на призначення огляду товарів
контролюючими органами скорочено з 24 до 12 робочих годин.
3. Граничний термін прийняття рішення контролюючими органами щодо товарів, що вивозяться за
межі митної території України, зменшений з 24-х до
4-х годин.
На сьогоднішній день, вважає експерт, можна
стверджувати, що далеко не всі служби готові до змін
і поліпшень, очікуваних бізнесом від "Єдиного вікна".
Наприклад, досконало не відомо, яким чином має
здійснюватися фітосанітарний контроль, який виконується посадовими особами відповідної служби для
завершення митного оформлення в режимах імпорт і
експорт. На початку лютого, не були ще прийняті
зміни до чинних нормативно-правові акти, про
необхідність яких бізнес-співтовариство багаторазово доводило до відома Міністерства фінансів України
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на тематичних зустрічах. Зокрема, проходження
даного виду контролю стикається з необхідністю
здійснення обов'язкового огляду вантажу і пакувального матеріалу, що несе за собою не тільки збільшення часу на митне оформлення, а й унеможливлює факт здійснення митного оформлення за спрощеними процедурами, наприклад, оформлення ВМД
типу ІМ-40 ЕА без заїзду на митний термінал.
Це не єдиний контроль, який викликає проблеми
при здійсненні митних формальностей. Є вантажі, в
тому числі різних класів небезпеки (ADR), що відповідно до діючих нормативних актів, вимагають
обов'язкового проходження екологічного контролю.
При цьому, перелік документів для цілей здійснення
даного виду контролю занадто великий і не враховує
особливості і специфіку кожного товару. Більш того,
надання необхідних документів викликає технічні
труднощі, пов'язані з обсягом запитуваних даних і
переліку таких документів. Наприклад, на кожну
позицію необхідно довантажити в систему від
чотирьох і більше документів, які включають в себе
паспорти безпеки, договори обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, узгодження маршрутів руху транспортних засобів під час перевезення небезпечних
вантажів, свідоцтва про допущення транспортного
засобу до перевезення небезпечних вантажів тощо.
Все це не спрощує, а ускладнює процедури митного
контролю та провокує створення корупційних ризиків.
Таким чином, всі учасники зовнішньоекономічних
операцій можуть стикнутися з колапсом в ланцюзі
постачань, у зв'язку з необхідністю огляду 100% вантажів, призначених і проведених у встановлений час
(4 години на прийняття рішення інспектором відповідної служби, 12 годин на здійснення контролю).
При цьому, особливу увагу слід звернути на те, що
пропускна здатність митних терміналів не витримає
такої кількості транспортних засобів, які вимагають
обов'язкового здійснення доглядів, а черги, які
можуть утворитися, і зростаючі витрати, пов'язані з
простоями транспортних засобів в зоні митного контролю, повністю знецінять, здавалося б, відмінну ідею
з автоматизації митних процедур, яку несла в собі ініціатива технології "Єдине вікно".
Є небезпека втрати всього економічного і практичного сенсу роботи з типами декларацій, які дозволяють оформляти вантаж без заїзду на митний термінал.
Поки Міністерство фінансів стверджує про готовність служб до повноцінного початку роботи в системі, бізнес змушений чекати на приведення у відповідність нормативних актів і перебувати в невизначеності щодо того, як же система вплине на процеси
митного оформлення вже найближчим часом.
За матеріалами Центру транспортних стратегій
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