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Полтавщина –
Азербайджан:
мости
співпраці

Шановні друзі, члени палати,
партнери, колеги!

Прийміть найщиріші і теплі вітання із
Новим роком та Різдвом Христовим! Ми не
просто перегортаємо календар. Ми підсумо
вуємо прожите і зазвичай хочемо залишити
у старому році усі неприємності. А в новий
рік взяти найбільш цінне – любов, злагоду,
власні досягнення. Ми будуємо великі пла
ни і завжди сподіваємося на краще. Рік, що
минає був дуже не простим. Але той новий
життєвий досвід, який ми отримали, зробив
нас сильними і цілеспрямованими. А відтак,
маємо бажання йти вперед і досягати успіху
в усіх справах. Ми відчули виклики, які сьо
годні спіткали країну і врешті увесь світ,
боляче вдарили по економічному стану
нашої держави і по добробут у кожної укра
їнської родини. У складних умовах працю
вали цього року полтавські підприємці,
члени палати. Але мені приємно відзначати,
що наш бізнес, незважаючи на численні
труднощі, як і завжди, був конструктивним
і мудрим. Від імені колективу ПТПП щиро
дякую усім за сумлінну працю на благо рід
ної землі.
Сподіваюся, що 2021-й рік подарує нам
більше приємних новин, позитивних вра
жень, успішно вирішених питань. А палата,
як і раніше, намагатиметься якомога резуль
тативніше підтримувати полтавське під
приємництво.
Нехай Новий рік виправдає ваші надії.
Буде мирним, здоровим, щедрим і радісним
для Вас і Ваших родин!
Зі святами!
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Президент Полтавської ТПП
Володимир ОЛІЙНИК

Відбулися офіційні
зустрічі Надзвичайного і
Повноважного Посла
Азербайджанської
Республіки в Україні
Ельміри Ахундової
з керівництвом
Полтавської торгово-
промислової палати
та представниками
влади і
бізнесу Полтавщини.

Обговорено 
полтавські 
стратегічні 
напрямки 
співпраці
У ПОЛТАВІ офіційна дип
ломатична місія Азербайджа
ну, на запрошення президента
Полтавської ТПП Володими
ра Олійника, прибула на зус
тріч із представниками під
приємств легкої, харчової,
хімічної промисловості та
сільс ьког о
госп од арст ва.
Передумовою став минуло
річний візит Президента
України до Азербайджанської
Республіки (м. Баку) на
Укр аї нс ькоа з ерб айд жан
ський бізнесфорум. У його
роботі брав участь і прези
дент Полтавської ТПП Воло

димир Олійник та заступник
директора з фінансових
питань ТОВ "Лубенський
молочний завод" Юрій Охрі
менко. Тоді були напрацьова
ні стратегічні напрямки спів
праці з Полтавщиною. Під
час нинішньої зустрічі обго
ворено перспективи розши
рення лінійки можливих
товарів "Лубенського молоч
ного заводу" на експорт, зок
рема, спредів та морозива.
Компанія висловила й готов
ність розглянути всі запити
на молочну продукцію та
прийняти азербайджанських
представників у себе на під
приємстві.
Офіційна дипломатія Азер
байджану також виявила
цікавість щодо співпраці у
галузі хімічної промисловості
з ТОВ "ДолинаЦентр", які
продукують стимулятори
росту рослин та мікродобри
ва.
Начальник відділу інновацій
та розвитку Полтавської ТПП
Валентина Вождаєнко розпо
віла про роботу новостворених
міжрегіонального комітету
підприємців та виробників
агропромислового комплексу
та комітету з питань туризму,
культури та інновацій, які
діють при палаті. Вона запро
ДИРЕКТОРСЬКА ПОШТА
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понувала майстрам народ
ної творчості Азербайджа
ну долучитись до міжна
родної виставкипродажу
культурних індустрій, як
відбудеться восени 2021
року до Дня Полтави. Крім
того, палата запропонувала
азербайджанській стороні
укласти угоди з представ
никами одного з районів
Азербайджану та ПТПП
щодо спільної співпраці у
туристичному напрямку.
***
ЦЬОГО ж дня відбулася
зустріч голови Полтавської
облдержадміністрації Оле
га Синєгубова та його
заступників із Надзви
чайним і Повноважним
Послом Азербайджанської
Республіки в Україні пані
Ельмірою Ахундовою. В
обговоренні нагальних
проблем співробітництва
між двома країнами також
взяли участь президент
Полтавської ТПП Володи
мир Олійник та віцепрези
дент Палати Володимир
Борисенко.
Сторони домовилися, у
яких сферах продовжува
тимуть співпрацю, а в яких
почнуть взаємовигідне
співробітництво.
«Наші економіки схожі, і
я радий, що співпраця між
країнами продовжується.
Азербайджан є одним із
найб ільших
партнерів
Полтавської області. Ми
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зацікавлені в подальшому
розвитку та розміщенні
нових виробництв на тери
торії регіону, співпраці в
сільськогосподарській
сфері, промисловості й
газовидобуванні, – сказав
очільник області Олег
Синєгубов.
Надзвичайний і Повно
важний Посол Азербайд
жанської Республіки в
Україні Ельміра Ахундова
повідомила, що цього року
товарообіг між країнами
становить 600 мільйонів
доларів.
«Ми готові надалі лише
нарощувати експорт і
імпорт товарів, й дуже
скоро зможемо запропону
вати перелік інвестиційних
проєктів, до яких може
долучитися Україна й
Полтавська область зокре

ма, – розповіла Ельміра
Ахундова. – 85% економіки
Азербайджану зосереджені
в приватному секторі. Наші
компанії безумно зацікав
лять полтавське газовидо
бування, аграрна та місто
будівна сфери».

Кременчуцькі 
пріоритети 
азербайджанців
НАДЗВИЧАЙНИЙ і
Повноважний Посол Азер
байджану Ельміра Ахундо
ва відвідала Кременчук та
зустрілася з представника
ми великого бізнесу.
Зустріч відбулася у при
міщенні Кременчуцького
відділення Полтавської
ТПП. У ній взяли учать
керівники КрАЗу, КВБЗ,
Кредмашу, сталеварного
заводу, фабрики рукавних

фільтрів та колісного заво
ду.
Під час представлення
керівників великих підпри
ємств віцепрезидентом Пол
тавської ТПП Володимиром
Борисенком пані посол зазна
чила, що автомобілі КрАЗу
користуються попитом в
Азербайджані і вона вважає їх
візитівкою Кременчука, а от
про завод "Кредмаш" почула
вперше і виявила бажання
дізнатися більше інформації
про це підприємство.
Ельміра Ахундова також
наголосила, що всі вищез
гадані потужні підприємс
тва є основою нашої еконо
міки, які міцно стоять в
нелегких умовах загаль
носвітової кризи і добре,
що наші країни не втрати
ли старі зв'язки.
Закінчення на 4-й стор.
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Полтавщина –
Азербайджан:
мости
співпраці
Закінчення. Початок на 2-3-й стор.

Азербайджанська сторо
на готова отримувати про
позиції від підприємств
Кременчука, адже в них
будуються нові дороги і
залізничні шляхи.


Генд ир ект ор
КрАЗ у
Роман Черняк зазначив,
що декілька сотень кремен
чуцьких вантажних авто
мобілів працюють в Азер
байджані. Також він розпо
вів про те, що донедавна

активно співпрацювали з
підприємствами нафтового
комплексу країнипартне
ра, але зараз виник колапс
у відносинах, адже вони не
купляють автомобілі, а
лише комплектуючі. КрАЗ
же готовий до співпраці.
Директор з продажів
Крюківського вагонобудів
ного заводу Олександр
Меньков нагадав, що у 2018
році КВБЗ постачав до
Азербайджану зерновози.
Нині ж, спільно з КрАЗом,
виготовляють баннопраль
ні комплекси і готові їх
постачати армії країнипартнера. Також Олек

сандр Меньков зазначив,
що готується проект польо
вої кухні.
Свою продукцію послу
рекламували керівники
Кременчуцького колісного
заводу, сталеварного заво
ду, "Кредмашу" та фабрики
рукавних фільтрів.
Після зустрічей пані
посол резюмувала, що
готова всебічно сприяти
налагодженню особистих
контактів керівників під
приємств Полтавщини із
азербайджанськими парт
нерами.

МЕМОРАНДУМИ

Полтавська ТПП –
Уганда: співпрацю
започатковано
МЕМОРАНДУМ про двосторонню співпрацю між Націо
нальною торговопромисловою палатою республіки Уганда
та Полтавською ТПП було підписано під час робочої зустрі
чі у Полтавському університеті економіки і торгівлі. Пол
тавську торговопромислову палату під час двосторонньої
зустрічі представляли її президент Володимир Олійник та
віцепрезидент Володимир Борисенко. Обговорювалися
питання започаткування ділових зв'язків між Угандою та
окремими підприємствами Полтавщини, можливі вектори
розвитку й залучення інвестицій в регіон. Сторони домови
лися, що співробітництво буде поглиблюватися.
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Співпраці бути!
Про спільні плани
Полтавської ТПП,
представників бізнесу
та органів місцевого
самоврядування
йшлося на зустрічі у
Полтавській торгово
промисловій палаті.
МЕТОЮ зібрання була
демонстрація значущості
малого і середнього підпри
ємництва для економіки
Полтавщини. У зустрічі бра
ли участь президент Полтав
ської ТПП Володимир Олій
ник, віцепрезидент ПТПП
Вол од им ир
Бор ис енк о,
начальник відділу інновацій
та розвитку Полтавської
ТПП Валентина Вождаєнко,
а також представники Пол
тавського міськвиконкому
та активного й вмотивовано
го бізнесу.
Віцепрезидент Полтав
ської ТПП Володимир
Борисенко чітко окреслив
перспективи співпраці та
мотивував присутніх до
необхідності налагоджуван
ня більш тісного діалогу.
Бізнесмени наголосили на
відсутності чіткого і зрозу

У

мілого алгоритму під час
участі у процедурі закупі
вель через систему Prozorro,
недостатності юридичних та
освітніх компетенцій у пере
січних підприємців.
Віцепрезидент Полтав
ської ТПП Володимир
Борисенко зауважив, що ця
проблема існує, але вона не є
основоположною, тому що
на порядку денному поста
ють більш концептуальні
питання, зокрема відсут
ність комунікації між вла
дою та бізнесом. Із метою
вирішення зазначених вище
проблем при Полтавській
ТПП має бути створений
комітет платників податків
та бюджетної політики, який
вик он ув ат им е
функ цію
об'єднувальної платформи.
Становлення Міжрегіон
 аль
ного комітету підприємців
та виробників агропромис
лового комплексу та коміте
ту з питань туризму, культу
ри та інновацій при Полтав
ській ТПП яскраво проде
монструвало ефективність у
налагоджуванні діалогу між
органами державної влади
та підприємцями. Прикла
дом стало формування

нових екскурсійнотурис
тичних маршрутів у регіоні
та їх сертифікація як об'єк
тів права інтелектуальної
власності.
На зустрічі вироблено
основні засади подальшої
співпраці: першочерговість
створення Комітету платни
ків податків та бюджетної
політики при Полтавській
ТПП, проведення круглого
столу з робочою назвою
"Сучасні підприємці: проб
леми, надії, перспективи,
візії" задля огляду широкого
кола питань щодо регуля
торної політики, системи
закупівель, спільних тренін

ДІЛОВІ ЗУСТРІЧІ

говоосвітніх заходів для
бізнесу та презентації нових
проєктів у галузі інтелекту
ального туризму.
Конструктивність диску
сії та слушні пропозиції
щодо подальшої співпраці
між Полтавською ТПП,
представниками бізнесу та
органами місцевого самов
рядування лунали упродовж
усього часу проведення
заходу та вкотре продемонс
трували важливість вста
новлення діалогу між різни
ми зацікавленими сторона
ми.
Пресслужба Полтавської
ТПП

Ініціатива аграрного 
бізнесу Полтавщини

ПОЛТАВСЬКІЙ ТПП відбуло
ся перше організаційне засідання
комітету підприємців агропродоволь
чої сфери при палаті.
Із урахуванням досвіду національної
та регіон
 альних палат, де діють такі
комітети, керівництво Полтавської
ТПП, представники агросфери, місце
вої влади, дотичних асоціацій та науко
вих структур, а також голова комітету
АПК при ТПП України Олег Юхнов
ський узгодили спільні "точки дотику",
можливі напрями співпраці у прове
денні практичних і тематичних заходів
для аграріїв за участі членів комітету
підприємців АПК при ТПП України,
вітчизняних і міжнародних експертів.
Володимира Замикулу, керівника ТОВ
АФ "Пузиківська" обрали головою
комітету.
Діяльність незалежного професійно
го майданчика для підприємціваграрі
їв сприятиме обміну важливою бізнес
ДИРЕКТОРСЬКА ПОШТА

інформацією; якісним комунікаціям як
між підприємцями, так і представника
ми експертного середовища та влади;
формуванню консолідованих пропози
цій із вирішення актуальних проблем
аграрного бізнесу; інтеграції та актив

нішому використанню можливостей,
інструментів, механізмів підтримки
розвитку бізнесу, зокрема, спрощенню
доступу виробників агропродовольчої
продукції до зовнішніх ринків.
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ПрАТ "Кредмаш": 150 років
досвіду і досягнень
С

ОТНІ тисяч кілометрів автома
гістралей у понад сорока країнах
світу народилося завдяки техніці
виробництва ПрАТ "Кредмаш" – Кре
менчуцького заводу дорожніх машин.
2020 року завод відзначив 150річчя
свого заснування.

Основна продукція – 
асфальтозмішувальні
установки

Микола Іванович
ДАНИЛЕЙКО,
голова наглядової ради,
президент 
ПрАТ "Кредмаш", 
Заслужений машинобудівник
України
На посаді керівника підприємс
тва перебуває із 2002го року.
У генерації керівників провід
них підприємств міста Микола
Данилейко має безперечний авто
ритет. Він очолює Кременчуцьку
міську організацію роботодавців,
обирався депутатом міської і
обласної рад. Цьогоріч увійшов до
складу міськвиконкому.
В усіх досягненнях, стабільній
роботі ПрАТ "Кредмаш" є колек
тивна праця керівної команди на
чолі з Миколою Данилейком. Із
його ініціативи і під безпосереднім
керівництвом на заводі розробля
ються нові види дорожньої техні
ки, здійснюється технічне переоз
броєння виробництва, активно
втілюється кадрова політика під
готовки молодих керівників. Все
це підносить марку "Кредмаш" на
високий рівень в економіці країни.
На підприємстві дотримуються
соціальних стандартів, непрацюю
чі ветерани отримують матеріаль
ну підтримку. "Кредмаш" надає
значну благодійну допомогу місту.
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НЕ ТІЛЬКИ в Україні, а й у світі
знайдеться небагато підприємств, які
подолали таку відстань у прагненні
нового і передового, бажанні працюва
ти і створювати техніку, здатну будува
ти дороги, що об'єднують міста і країни.
За 150річний період роботи "Кред
маш" пройшов довгий, нелегкий, але,
безумовно, успішний шлях розвитку,
освоєння нових видів техніки, впровад
ження технологій, пошуку ефективних
менеджерських рішень.
Історія нинішнього акціонерного
товариства "Кредмаш" почалася у
1870му році з виробництва сільсько
господарських машин та інструменту.
Більше півстоліття завод був єдиним у
Полтавській губернії великим вироб
ником сільгосптехніки.
У 1930му році підприємство зміни
ло профіль виробництва і перейшло на
випуск дорожніх машин. А у 1949му
стало законодавцем нового напрямку:
колектив освоїв серійне виробництво
асфальтозмішувальних установок.
Дорожня техніка одразу здобула
популярність завдяки високій якості і
надійності, універсальним технічним
можливостям. Техніка експортувалася
у 41 країну світу.
Тривалий час завод був єдиним під
приємством на пострадянському прос
торі з випуску асфальтозмішувальних

установок і грунтоущільнюючих при
чіпних котків.
Позицію лідера вітчизняного маши
нобудування на ринку дорожньобуді
вельної техніки підприємство зберігає
й нині.
Продукція марки "Кредмаш" –
асфальто, грунто, бетонозмішувальні
установки та комунальна техніка –
відома як в Україн
 і, так і в країнах
близького та далекого зарубіжжя. Спо
живачам пропонуються також товари
народного споживання, серед яких
упродовж сорока років залишається
популярною закатна машинка для
домашнього консервування.
Основна продукція "Кредмашу" –
асфальтозмішувальні установки. За
сімдесят років із моменту випуску пер
шого асфальтозмішувача їх виготовле
но понад 21 тисячу штук, створено
більше ста різних моделей і модифіка
цій техніки.

Бути лідером – кредо
фахівців заводу
ПрАТ "Кредмаш" впевнено рухаєть
ся до поставленої мети: відповідати рів
ню провідних світових виробників
асфальтобетонних заводів. За бажан
ням споживачів асфальтозмішучі виго
товляються у стаціонарному, пересув
ному, швидкомонтованому виготовлен
ні, баштового типу, продуктивністю 56,
64, 80, 110, 160, 200 т/год., із можливіс
тю роботи на рідкому та газоподібному
паливі тощо. У складі асфальтобетон
них установок використовуються ком
плектуючі і матеріали провідних світо
вих виробників. Усі установки відпові
дають високим екологічним вимогам.
Продукція "Кредмашу" затребувана
на ринку, і не лише на вітчизняному. Її
замовляють у різні регіони України –

ДИРЕКТОРСЬКА ПОШТА
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від Львова до Донецької і
Луганської областей, а
також на експорт. Асфаль
то, грунтозмішувальні уста
новки працюють на будів
ництві доріг у Казахстані,
Вірменії, Молдові, Грузії, у
східноєвропейському регіо
ні, зокрема, у Болгарії, Руму
нії, а також Прибалтиці.
Нові замовники з'явля
ються завдяки потужній
рекламній компанії та участі
у спеціалізованих виставках
фахівців управління зовніш
ньоекономічних зв'язків і
реалізації, конструкторсько
го бюро.
Окрім асфальтозмішу
вальних установок "Кред
маш" випускає комунальну
техніку, розробляє і виготов
ляє навісне обладнання.
Комунальні служби активно
купують кредмашівські міні
гудронатори, піскорозкиду
вачі, обладнання для розпо
ділу протиожеледних мате
ріалів, снігоприбиральні від
вали, регенератори асфальту
для ямкового ремонту.
Розробники нової дорож
ньої техніки намагаються
тримати високу марку, йти в
ногу з потребами сучасного
дорожнього будівництва.
Бути лідером – кредо фахів
ців заводу. Імідж торгової
марки "Кредмаш" підкріпле
ний численними нагорода
ми, сертифікованою продук
цією, визнанням світових
експертів якості.

Сучасне 
обладнання,
ефективні 
технологічні 
процеси
РОЗВИТОК підприємс
тва і створення якісної про
дукції неможливі без всео
хоплююч ої модернізації.
Шлях до цього лежить через
техн ічн е удоск он ал енн я
виробництва, оснащення
його високотехнологічним
обладнанням. Це – пріори
тетний напрямок розвитку
підприємства, куди вклада
ються основні кошти внут
рішніх інвестицій. Щороку у
виробництво впроваджу
ються ефективні технологіч
ні процеси, сучасне облад
нання, оснастка, стенди,
прилади тощо.
Придбане високоефектив
не обладнання провідних
виробників Японії, Півден
ДИРЕКТОРСЬКА ПОШТА

вати, вчитися, розвиватися
як фахівець.
Суч асн ий
акт ивн ий
менеджмент і висококвалі
фіковані спеціалісти на всіх
рівнях управління підпри
ємством забезпечують тру
довому колективу стабільну
безперебійну роботу, наро
щування обсягів виробниц
тва.
Якщо говорити про сього
дення, то попри складну еко
номічну ситуацію та введені
кар ант инн і
обм еж енн я,
"Кредмаш" працює досить
стаб ільн о,
повн оц інн ий
робочий тиждень з виконан
ням всіх необхідних засте
режних заходів. Має запов
нений портфель замовлень,
що дозволяє своєчасно вип
лачувати заробітну плату
1900 працівникам, викону
вати соціальні зобов'язання.
За 150 років завод дорож
ніх машин пережив чимало
випробувань. І зараз, коли
ної Кореї, Тайваню, Фінлян
дії, Німеччини, Італії зміни
ло технологічні процеси на
краще, забезпечило високу
точність розкрою металу і
якість обробки.
У виробництво прийшло
комп'ютерне програмування
процесів, створення 3Dмо
делей. Зроблено заміну ста
рого верстатного парку на
сучасні обробні центри і
модернізацію верстатів у
цехах, придбано обладнання
для термічної обробки тощо.
Слід назвати хоча б прид
бання елітних автоматичних
токарних верстатів Doos an
Lynx 2100A, стрічкопиляль
ного верстата в корпус коліс
ної техніки, камерної елек
тропечі з викатним подом у
ковальськотермічний цех,
пром исл ов у
елект ричн у
індукційну пічну установку
Duet Power 500 у ливарний.
Для забезпечення якісно
го зварювання вузлів дорож
ньої техніки закуповувалося
сучасне зварювальне облад
нання, серед яких – інвер
торні зварювальні комплек
си. У корпусах колісної і
дорожньої техніки встанов
лено нові гідравлічні листоз
гинальні преси з ЧПУ.
Хотілося б назвати ще
один надзвичайно важливий
напрямок роботи – втілення
програми енергозбереження
і максимального зменшення
витрат на енергоносії. На

підприємстві триває проєкт
енерг ое ф ект ивн ост і,
що
також є показником модер
нізації підприємства.

Активний 
менеджмент 
і високо-
кваліфіковані 
спеціалісти
І ЦЕ дал ек о не все.
"Кредм аш" прагне стати
сучасним підприємством,
яке працює за міжнародни
ми стандартами якості та
ефективності.
Кадрова політика підпри
ємства ґрунтується на ство
ренні сприятливих умов для
проф ес ійн ог о зрост анн я
працівників. Така можли
вість надається всім, хто має
бажання і прагнення працю

також нелегко, історія
робить новий виток, посилає
нові випробування, ніби
перевіряючи на міцність.
Але кредмашівці завжди
долали будьякі труднощі.
Завод працює, розвиваєть
ся, виготовляє дорожню тех
ніку, запасні частини, литво,
товари народного споживан
ня, бореться за зовнішні та
внутрішній ринки.
Згурт ов ан ий кол ект ив
сподівається, що й надалі
активно будуватимуться віт
чизняні дороги, і їхню якість
забезпечить саме техніка
ПрАТ "Кредмаш". А якщо
буде затребуваність і реалі
зація продукції – буде при
буток і сплачуватимуться
податки, будуть робочі місця
і процвітатиме країн
 а.
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ПрАТ “Кременчуцький 
колісний завод” – флагман
машинобудівної галузі

 Коссе Володимир Гергійович
Голова Правління, генеральний дирек
тор ПрАТ "Кременчуцький колісний
завод"

60 років історії підприємства
пройдено. Нині можна підбити
підсумки: історичний період
становлення продовжився
роками стрімкого успішного
розвитку заводу.

Становлення і розвиток
Відлік часу в літописі підприємства,
яке отримало статус всесоюзного зна
чення, розпочато 10 січня 1961 року.
Саме цього року на базі цеху створили
Кременчуцький завод із виробництва
сталевих коліс. У 6080 роках минулого
століття він відігравав дуже важливе
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 Лінії по виготовленню крупногабаритних коліс
значення в машинобудівній галузі кра
їни. А саме, у становленні та розвитку
сільськогосподарського і автомобіль
ного виробництва. Адже тількино на
конвеєрах з'являлися нові трактори,
комбайни, автобуси, вантажівки та лег
ковики, то забезпечувалися вони саме
кременчуцькими колесами.
У 1994 році "Кременчуцький коліс
ний завод", рухаючись шляхом прива
тизації, перетворений у відкрите акціо
нерне товариство. У 1995 році в Угор
щині створили зовнішньоторговельне
предс тавн ицт во
Крем енч уцьк ог о
колісного заводу "Trans Wheels &
Tyres". У 1996 році підприємство наро
щує випуск коліс до 3,5 млн. штук на
рік для всіх типів легкових автомобілів
країн СНД, а в 2001 році освоєн
о

виробництво коліс до легкових інома
рок. В 2003 році на підприємстві орга
нізовано новий напрямок діяльності –
виробництво вантажних причепів до
легкових автомобілів власної конс
трукторської розробки. У 2007му
впроваджено технологію виготовлення
коліс із розкатними дисками за мето
дом "Flowforming". У 2013 році під
приємством освоєні технології вироб
ництва коліс із 15ти градусними поса
дочними полицями для тракторів і
комбайнів, великих сільгосппричепів і
лісової техніки.

Високі технічні 
можливості
Сьогодні ПрАТ "Кременчуцький
колісний завод" – це сучасне спеціалі
ДИРЕКТОРСЬКА ПОШТА
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зоване підприємство із про
ектування та виробництва
викоякісних сталевих холод
ноштампованих коліс до
сільськогосподарської та
автомобільної техніки.
Технічні можливості під
приємства дозволяють виго
товляти колеса діам
 етром
від 12 до 54 дюймів і шири
ною від 4 до 36 дюймів. На
виробничих лініях підпри
ємства виробляється понад
2000 модифікацій коліс, але
гордістю заводу є виробниц
тво крупногабаритних коліс
до
вис ок опр од укт ивн их
комбайнів вітчизняного і
імпортного виробництва:
"Torum", "Acros", "Vector",
РСМ,
"Нив аЭ фф ект",
"Пол ісс я",
"Слав ут ич",
"Єнисей", "Jaguar", "Mega",
"Tucano", "Dominator", "John
Deere", "Deutz Fahr", "Case",
"Massey Ferguson", "Holmer",
"New Hоlland" та енергона
сичених тракторів: МТЗ,
ХТЗ, ЮМЗ, "Кіровець", "Ca
se", "John Deere", SDF, "New
Hоlland", посівних комплек
сів "Horsch" і різної сіль
ськогосптехніки. Особливе
місце в асортименті продук
ції займає унікальний спектр
аграрних коліс із діаметром
ободу до 54 дюймів до оприс
кувачів, а також виробниц
тво систем здвоювання коліс
до тракторів.

Надійна якість 
та професійність
ДЛЯ забезпечення коро
зійної стійкості лакофарбо
вого покриття коліс на Кре
менч уцьк ом у кол існ ом у
заводі з 2003 року застосову
ються технології фарбуван
ня порошковими поліестер
ними фарбами, а з 2008 року

 Лінія пакетування
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– ґрунтування методом
катафорезу. Для забезпечен
ня збереження продукції
при доставці її споживачам
використовуються сучасні
технології упаковки готової
продукції.
Найголовнішим пріор ите
том підприємства є політика
дотримання високої якості
колісної продукції. Із 2002
року Кременчуцький коліс
ний завод є повноправним
членом Європейської тех
нічної організації з шин та
ободів (E.T.R.T.O) та увій
шов до складу Європейської
організації виробників коліс
(EUWA). У 2020 році Кре
менчуцький колісний завод
отримав на продукцію сер
тифікат відповідності в
Україні і застосовує систему
менеджменту якості згідно з
вим ог ам и міжн ар одн ог о
стандарту ISO 9001:2015
(система управління якіс
тю).
Висока якість та надій
ність торгової марки "Кре
менчуцькі колеса" здобула
визнання не тільки в Украї
ні, а і поза її межами. Коліс
на продукція експортується
в самому широкому діапазо
ні: від Євразії до Австралії.
Підтвердженням вагомих
здобутків Кременчуцького
колісного заводу і європей
ського та світового визнання
якості його продукції стали
престижні міжнародні та
національні нагороди.

Новий курс 
підприємства
ЗНАКОВИМ, із точки
зору розвитку, для колісного
заводу був 2020 рік. Адже
одним із основних акціоне
рів стала компанія "EMI

 Лінія фарбування методом катафорезу
Deutschland GmbH HRB" з
Німеччини.
У лютому 2020 року, в
дуже складні економічні
часи для ПрАТ "Кремен
чуцький колісний завод",
підприємство очолив Воло
димир Коссе. Завдяки орга
нізаційному талантові та
вмілому використанні стра
тегічного менеджменту в
кризовій економічній ситуа
ції, Володимир Георгійович
разом з командою професіо
налів зміг не тільки втрима
ти підприємство, а й вивести
його на підйом. Збереження
інтелектуального кадрового
потенціалу та розвиток
виробництва – ось основні
напрямки командної роботи.
Сьогодні вже стабільно зрос
тають обсяги реалізації про
дукції, розширюються рин
ки збуту та відновлюється
співпраця з підприємствами,
на які, через складний фінан
сов ое к он ом ічн ий
стан
ПрАТ "КрКЗ", поставки
коліс були припинені. Із
початку 2020 року проведе
но роботу із реструктуриза
ції кредитних портфелів –
сплачено більше 40 млн. грн.
кредитів і фінансова ситуа
ція на заводі помітно покра
щилася. Після проведення
низки переговорів відновле
но співпрацю із АТ "Петер
бурзький тракторний завод".
Також, у 1 кварталі 2020
року на колісному заводі
експерти німецької компанії
"CLAAS" успішно провели
валідаційний аудит вироб
ничих можливостей ПрАТ
"КрКЗ" на відповідність
вимогам "CLAAS" і в жовтні
відновлені поставки коліс.

Вдала 
маркетингова
політика
ДОСЯГТИ успіхів вдало
ся завдяки активній марке
тинговій позиції керівниц
тва, забезпеченню високої
якості продукції і чіткому
додержанню строків та умов
постачання. Зростання час
тки експорту зумовлено і
виробництвом нових видів
коліс, які успішно конкуру
ють на зовнішніх ринках.
Завод запланував ряд захо
дів по входженню в капітал
профільних підприємств в
країнах ЄС, що дасть змогу
розширити географію рин
ків збуту. І першим кроком в
цьому напрямі було створен
ня торгового альянсу з ком
панією "Bohnenkamp AG" із
Німеччини.
Шлях трудового колекти
ву колісного заводу ніколи
не був простим і легким, але
результат завжди буде, якщо
йти до нього цілеспрямовано
і наполегливо. Саме так пра
цює ПрАТ "Кременчуцький
колісний завод" і можна
упевнено сказати, що у під
приємства є гідне майбутнє.
За 60тирічний шлях сво
го становлення та ефектив
ного розвитку завод перет
ворився на потужне багатоп
рофільне колісне виробниц
тво. Зберігши виробництво,
підприємство вийшло на
позиції європейського та сві
тового визнання.
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Асоціація "KONSORT"
– рішення для
автоматизації бізнесу
України та Європи
Від порту 
завантаження –
до сучасного
складу
ПОПРИ всі кризи і панде
мію експорт в Україні розви
вається: 2020 року цей
показник зріс на 2,9% у
порівнянні з минулим. Деда
лі більше вітчизняних ком
паній виходять на ринки
Європи та світу.
Але разом із високими
прибутками виникають сер
йозна конкуренція і вимоги
до продукції. Те, що за кор
доном розвивали десятки
років, українському вироб
нику потрібно наздогнати
якомога швидше. І без сучас
ного виробництва ні на сві
товому, ні на внутрішньому
ринку довго не утриматися.
Сучасне виробництво –
автоматизоване та енерго
ефективне, тільки такі під
приємства залишаться на
ринках найближчого май
бутнього.
Рішення, направлені на
майбутнє, створюють в асо
ціації "KONSORT": ком
плексні рішення для вироб
ничого процесу від порту
завантаження і до сучасного
складу готової продукції.
На нашому обладнанні
побудовані лінії обробки
продукції невеликих старта
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 Мирослав Стрельніков директор з маркетингу "KONSORT"

міжнародної компанії "Chio
rino", яке знаходиться за 300
метрів від нашого виробниц
тва. Ми впевнені в успішно
му гарантійному обслугову
ванні, оскільки саме з ремон
тносервісних бригад поча
лася історія нашого підпри
ємства.
Ми проєктуємо і виготов
ляємо рішення для складів і
логістики, аграрного бізнесу,
промисловості і виробниц
тва, екології та благоустрою.
Транспортери і конвеєри,
калібратори, підйомники та
перекидачі, обладнання для
миття та очищення, нарізан
ня, зберігання і зважування.
Серед нашої продукції
також спортивні і дитячі
майданчики та лінії сорту
вання ТПВ. А якщо потріб
но, то й обладнання, яке
перед виготовленням пот
рібно придумати та спроєк
тувати "з нуля".
Якщо у вас є потреба у
надійному і сучасному

пів, всеукраїнських і міжна
родних компаній. Наші кон
веєри та сортери опрацьову
ють посилки головної логіс
тичної компанії України
"Нова Пошта", а обладнання
для обробки аграрної про
дукції працює в компаніях
"Молокія", "Fruktona" та
"ROSHEN". Коли життєвий
цикл упаковки добігає
завершення, наші сорту
вальні лінії відправляють її
на переробку.

Успішне 
гарантійне 
обслуговування
МИ оптимізували власні
виробничі процеси таким
чином, щоб на виготовлення
замовлення вистачало 15

днів, а гарантію продовжили
до 18 місяців. І це працює
завдяки нашим надійним
постачальникам – ми впев
нені в конвеєрній стрічці,
оскільки її за лічені дні пос
тавляє відділення відомої

обладнанні – ми готові стати
точкою зростання вашого
бізнесу!
Ми знаходимося за адре
сою: м.Полтава, с. Щер
банi, вул. Свiтла, 3Б,
тел. +38 (067) 116-50-25

ДИРЕКТОРСЬКА ПОШТА

ПАРТНЕРИ ПАЛАТИ

ТМ “Гармонія” – надійний 
експортер молочної продукції!
Експортний потенціал
підприємства зростає
Компанія впевнено зміцнює свої
позиції на внутрішньому ринку, розши
рюючи території продажів, та експор
тує свою продукцію в провідні країни
світу, серед яких: Грузія, Туреччина,
Азербайджан, ОАЕ, Саудівська Аравія,
Південна Корея, Марокко, Туніс,
Алжир, Оман, Катар.
Експортну діяльність ТОВ "Лубен
ський молочний завод" активно почав
розвивати із 2016 року. Основним про
дуктом для експорту є масло солодко
вершкове, але сучасні модернізовані
лінії виробництва заводу дають змогу
розробляти різні види продукції та
пакування для експорту. Так, у грудні

ТОВ "Лубенський молочний
завод" – одне з найбільших
молокопереробних підпри
ємств Полтавщини, регіональ
ний лідер з виробництва
молочних, кисломолочних
продуктів, масла та морозива
під ТМ "Гармонія" із історією
успіху у понад 80т років.

Добре знаний бренд 
серед вітчизняних 
споживачів
КРОКУЮЧИ в ногу із часом, завод
систематично продовжує удосконалю
ватися: проводиться модернізація
виробничого обладнання, встановлю
ються нові сучасні лінії, розширюється
асортимент продукції, розробляються
нові трендові рецептури.
ТМ "Гармонія" – це натуральна
молочна продукція, яка народжується
у результаті поєднання роботи коман
ди провідних спеціал істів харчової
промисловості України та використан
ня високотехнологічного європейсько
го обладнання, що дозволяє переробля
ти 200 тон молока за добу. Сировина
для виробництва улюбленої продукції
постачається виключно із найкращих
фермерських господарств області, а
жорсткі стандарти контролю якості
дозволяють упевнено стверджувати
про найвищу якість смачних та корис
них молочних продуктів.
ТМ "Гармонія" – добре знаний бренд
серед вітчизняних споживачів. На
даний час географія дистрибуції молоч
ної продукції ТМ "Гармонія" охоплює
12 областей України. У планах керів
ництва заводу максимально розширити
ці горизонти, щоб кожен українець мав
змогу смакувати молочну продукцію
ДИРЕКТОРСЬКА ПОШТА

найвищої якості від ТМ "Гармонія".
ТОВ "Лубенський молочний завод"
одним із перших серед молокоперероб
них підприємств України розробив і
впровадив у себе інтегровану систему
управління якістю та безпечністю хар
чових продуктів, що відповідають вимо
гам міжнародних стандартів ISO 9001 та
ISO 22000 і тепер щорічно підтверджує
відповідність даним стандартам. Також
ТМ "Гармонія" має сертифікати відпо
відності системі безпечності харчової
продукції НАССР, відповідає вимогам
стандартів "HALAL" та "KOSHER".

2020 році, відповідно до ринкових
трендів, на підприємстві запущено
фасування масла у ЕКОконтейнері,
який в той же час вологий та жиростій
кий, а також успішно пройшов тест на
шокову заморозку продукту.
Одночасно у заводу є досвід експор
ту спредів до ОАЄ, Сауд івської Аравії,
Південної Кореї. Нині ведуться пере
мовини щодо поставок до Азербайджа
ну та Грузії. Різноманітний асортимент
морозива ТМ "Гармонія" також має
значний експортний потенціал, який
наразі активно розвивається менедж
ментом підприємства.
Розуміючи важливість поглиблення
зв'язків, представник ТМ "Гармонія"
брав участь у Українськоазербайджан
ському бізнесфорумі за сприяння
ТПП Україн
 и.
Ми запрошуємо до співпраці інозем
них партнерів та завжди готові розпо
чати конструктивний діалог на взаємо
вигідних умовах!
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ФОРУМИ

“Кременчук
текстильний2020”
Форум із такою назвою органі
зували Центр інформаційної
підтримки бізнесу м. Запоріж
жя, заснований на базі Запо
різької торговопромислової
палати за підтримки ЄБРР у
рамках ініціат иви EU4Business
Європейського Союзу. Регіо
нальним партнером виступило
Кременчуцьке відділення Пол
тавської торговопромислової
палати.

Дискусійний майданчик
вдався
ФОРУМ мав на меті створити дис
кусійний майданчик для виробників
товарів легкої промисловості, надати
знання та інструменти щодо експорту
власної продукції, пошуку нових сиро
винних ринків, впровадження сучас
них технологій виробництва та подо
лання технічних бар'єрів у торгівлі.
Перші відгуки учасників дозволяють
стверджувати: ці завдання реал ізовані.
До обговорення були запропоновані
дві актуальні теми: новітні тенденції
розвитку легкої промисловості та роз
ширення географії експорту компаній
легкої промисловості.
На відкритті заходу віцепрезидент
Запорізької ТПП Андрій Куц зазначив,
що експортний форум у Кременчуці
проводиться вже вдруге. Перший, 2019
року, висвітлював більш загальні
питання, а даний форум є інструмен
том надання консультацій та допомоги
бізнесу текстильної галузі, адже зібрав
відомих експертів із цієї теми.

Обговорювали нові 
тенденції і перспективи
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Президент Полтавської ТПП Воло
димир Олійник наголошував, що такі
заходи допомагають бізнесу у розвит
ку, побажав учасникам успіхів та вда
лих контрактів. Звернувся до учасни
ків форуму і заступник директора КП
"Інститут розвитку Кременчука" Анд
рій Мельник. Він зазначив, що для

сприяння розвитку підприємництва
потрібно знати проблеми бізнесу і саме
ці заходи допомагають їх з'ясовувати.
Протягом дискусійного дня учасники
обговорювали нові тенденції та пер
спективи розвитку української легкої
промисловості, експорт2020 в умовах
сучасних викликів для міжнародної
торгівлі. Йшлося про послуги та інс
трументи Export Promotion Office для
МСП, можливості Експортнокредит
ного агентства, легкі кроки до прибут
ку тощо. Зокрема, своїм досвідом діли
лися президентголова правління Асо
ціації "Укрлегпром" Тетяна Ізовіт, в.о.

директора ДУ "Офіс з просування екс
порту"Тетяна Міськова, голова прав
ління ПрАТ "Експортнокредитне
агентство" Лариса Луковіна, керівник
практики ТОВ "Apple Consulting®"
Іван Пустовіт, директор компанії "Все
для швейного бізнесу Legprom" Олек
сандр Чумаков, засновниця Gatchenko
Business Consulting Юлія Гатченко,
голова ради Асоціації експортерів і
імпортерів, експерт у галузі міжнарод
ної торгівлі Микола Ларін та інші.

Задля підтримки 
експортних ініціатив
Також учасники, гості, експерти
форуму мали нагоду познайомитися зі
зразками продукції Полтавської облас
ті. Вони відзначили їх самобутність,

широке використання натуральних тка
нин, національних орнаментів і декору.

"Українські виробники одягу, взуття
та аксесуарів мають великий потенціал
для зростання, але багатьом не виста
чає досвіду, знань, а досить часто – і
операційної досконалості. Особливо в
коронакризовий період відсутність
швидкості та гнучкості реагування на
коливання попиту боляче вдарила по
виробникам. Вміння максимально
пришвидшувати потік від закупівлі
сировини до продажу – це ключ до
збільшення прибутку на своєму ринку
і обов'язкова умова для виходу на зов

нішні ринки", – зауважує керівник
практики ТОВ "Apple Consulting®"
Іван Пустовіт.
Учасники форуму висловили споді
вання, що спільними зусилляит їм
вдасться розв'язати найбільш нагальні
проблеми, які нині турбують підпри
ємства текстильної галузі.
ДИРЕКТОРСЬКА ПОШТА
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Провінція Ено (Бельгія):
неупереджений погляд
В Україні, мабуть, найбільше
знають про цю бельгійську
провінцію. Тому що вже 15
років її та Полтавщину
поєднують тісні партнерські
стосунки.
За цей час багато полтавських
підприємців, аграріїв,
науковців і студентів мали
змогу познайомитися із
економічними і технологічними
досягненнями Провінції Ено під
час ії відвідування. Бельгійські
партнери щиро діляться своїм
досвідом і в них, дійсно, є чому
повчитися.
А якою бачать Провінцію Ено
самі бельгійці?

Ключові сектори
Серед секторів бізнесу, які найкраще
представлені на території Ено, агропро
мисловість; хімія та біотехнологія;
транспорт і логістика; авіація та кос
мос, а також цифрові технології.

Стійкий територіальний
розвиток
Поліпшення соціально-економічного
середовища та середовища проживання
на всій території Ено – це виклик, який
стоїть перед адміністрацією Ено, що
активно спрямовує свої зусилля на
діяльність, пов’язану зі стійким терито
ріальним розвитком, економікою,
навколишнім середовищем та сіль
ським господарством із метою розши
рення та диверсифікації.
У цьому їй допомагає HAINAUT
DEVELOPPEMENT, Агентство з роз
витку економіки та навколишнього сере
довища Провінції Ено, яке пропонує
інформацію, підтримку та консультацій

ні послуги з багатьох питань, як підпри
ємствам, так і аграріям, місцевій владі,
школам та широкій громадськості.

Ено – новий простір
креативності та
добробуту
Знаходячись на перехресті всіх євро
пейських доріг Ено – це місце відкрит
тів, життя та інвестицій. Найбільша
провінція Валлонії відзначається
доброзичливістю населення, багат
ством культури та фольклору, а також
незаперечною якістю життя, вона при
ваблює.
Території, що входять до її складу,
кинули виклик фундаментальним
перетворенням. Колись в Ено була роз
винута важка промисловість, зараз
провінція робить ставку на передові
технології та неперевершену спадщину.
Цифрова революція й університетські
дослідження високого рівня тут сусіду
ють із дивовижними пам’ятками мину
лого!

Логістика, науки про живий світ,
аеронавтика та нові матеріали стали
одними із шляхів, якими Ено має намір
скористатися, сприяючи появі справ
жніх полюсів.
Ено розташоване в центрі густої ло
гістичної мережі – аеропорт Шарлеруа,
автомобільний, залізничний чи річко
вий транспорт. Тримодальна логістич
на платформа Garocentre в Ла Лув'єр є
гарним прикладом інтеграції цих різ
них мереж.
Великі міста наважуються на безпре
цедентне оновлення. Місто Монс, адмі
ністративний центр Ено, університет
ський центр та європейська культурна
столиця у 2015 році, поєднують прина
ди історичного міста з інтенсивною
художньою творчістю.
Матеріальна та нематеріальна спад
щина розглядаються там, як неабияке
багатство, котре мало хто має.
ЮНЕСКО визнало не менш як дев'ят
надцять місць та подій світовою спад
щиною. Серед них – старі шахти, дзві
ниці, процесії і карнавали. Рекорд,
який багато про що говорить!

Незрівнянна історична
спадщина і культура
Маючи багату історичну спадщину
адміністрація провінції поставила собі
завдання оновити деякі із найбільш
символічних промислових місць, щоб
зробити їх виразними.
І таким місцем став старий вугледо
бувний комплекс і архітектурне диво
Grand-Hornu, який чудово символізує
цей політичний намір провінції Ено.
Врятований від розорення і відновле
ний завдяки Валлонії та європейській
допомозі, він став штаб-квартирою
Музею сучасного мистецтва Федерації
ДИРЕКТОРСЬКА ПОШТА
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Валлонія-Брюссель (Mac's), а також
всесвітньо відомим Центром дизайну
та інновацій (CID).
Мережа каналів Ено – ще одна спад
щина інтенсивної промислової діяль
ності, сьогодні є місцем для прекрасних
прогулянок. Тільки Ено може пишати
ся тим, що пропонує вікові cуднопід

йомники, такі як на каналі Canal du
Centre, і вражаючі свідчення геніаль
ності людини: похила площина
Ронкієра та суднопідйомник СтрепіТьє!
І це лише декілька штрихів до пор
трету Провінції Ено...

Корисні посилання:
info@hainaut-developpement.be
www.hainaut-developpement.be
www.hainaut.be www.visithainaut.be
Контактна особа: Осіння Світлана
Представник Провінції Ено
при Полтавській ТПП
Тел.: +380 532 50 50 86
Ел. адреса: hainaut.poltava@tpp.pl.ua

Італія відкрита для
співпраці
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Знайомтеся: Граціано
БЕНЕДЕТТО, власник
юридичної фірми в Україні
«ФІРМА «ЗАКОННЕ ПРАВО»,
представляє інтереси
юридичних та фізичних осіб
Італії в Україні та українців в
Італії (www.legalgb.com), він
розповідає про те, як
здійснювати комерційні
відносини між Італією та
Україною.

Один із найбільших
торговельних 
партнерів
У 2018 році Італія увійшла до десят
ки країн, із якими Україна мала най
більший обсяг торгівлі. За даними
Української державної статистичної
служби, у 2018 році експорт товарів та
послуг до Італії становив 2628,8 млн.
доларів США (збільшення на 6,4%
порівняно з попереднім роком), тоді як
імпорт італійських товарів склав 1982
млн. дол. США (зростання на 23,6%).
Загальний товарообіг між Італією та
ДИРЕКТОРСЬКА ПОШТА
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Україною склав 4,6 млрд. доларів США
(збільшення на 13,2% порівняно з
попереднім роком).
Станом на 1 жовтня 2018 р. Італія
інвестувала в країну 234,9 млн. доларів
США, що дорівнює 0,7% від загальної
кількості іноземних інвестицій в
Україну. Основними статтями італій
ського експорту в Україну в 2018 році
були котли, машини, обладнання
(28,1%), паливо (7,6%), фармацевтична
продукція (6,2%), електроприлади
(6,0%), полімерні матеріали та пластмас
(4,6%), автотранспортні засоби (3,7%),
вина (3,4%), вироби із чорних металів
(3,2%), зчитування, випробування та
контроль (3,0%) і тютюн (2,6%).
У загальному обсязі імпорту послуг з
Італії до України найбільшу частку ста
новлять: послуги, пов'язані з подоро
жами (29,2%), транспортні послуги
(27,0%), ділові послуги (13,3%), послу
ги зв’язку та інформації (8,8%), ремонт
ні послуги (5,3%), будівельні послуги
(4,9%), державні та урядові послуги
(4,0%), послуги, пов’язані з викорис
танням інтелектуальної власності
(3,0%) та страхові послуги (1,4%).
Міжурядова конференція Італія/
Україна, що відбулася у Римі, в
Міністерстві закордонних справ Італії,
розглядала питання про подальше
спрощення бюрократичних формаль
ностей для бізнесу між Італією та
Україною.

Найкращий бізнес –
кава та вино
На сьогоднішній день в законодав
стві не має заборони експорту з України
до Італії всієї раніше забороненої про
дукції, наприклад зброї та радіоактив
них речовин. Що стосується іншого, за
допомогою простого розмитнення
можна продати будь-який товар в
Італії.
Найцікавішими є товари сільсько
господарського походження. Насправді
в Італії пшениці, безумовно, мало,
оскільки індустріалізація країни озна
чала, що сільськогосподарські угіддя
були занедбані.
Продукцію можна продати в Італії за
простим рахунком-фактурою з аналі
тичним зазначенням усіх продуктів.
Бажано скласти графік проїзних доку
ментів із бухгалтерами, які мають дос
від у цій галузі. Документи можуть
бути також двома мовами (українською
та італійською) або англійською мовою.
Також в Італії існує багато невеликих
фірм і об'єднань, які готові протягом
року викупати залишки пшениці в
Україні. У порівнянні з великими брен
довими виробниками, вони не готові
складати довгострокові контракти у
період збирання урожаю. Але протягом
року звертаються до нашої юридичної
ДИРЕКТОРСЬКА ПОШТА

компанії з проханням знайти поста
чальника. Тому, маючи необхідну
інформацію, ми можемо допомогти
обом сторонам налагодити співпрацю.
Найкращим бізнесом у цей період від
Італії до України є продаж таких харчо
вих продуктів, як вино та кава. Це ті
вироби, для яких транспортування не
сильно впливає на ціну і добре відомі в
Україні.
Мати можливість продати цю про
дукцію в Україні не складно, оскільки
Італія може похвалитися відомими
фабриками із дуже низькими цінами та
чудовими товарами. В Італії існує
понад 800 компаній, які виробляють
каву. Більшості в цей період потрібно
експортувати, і, отже, при довгостроко
вих контрактах на великий об'єм про
дукції можна зробити цілком доступні
ціни. Митне оформлення дуже просте, і
навіть наша фірма може стежити за
оформленням документів, оскільки має
можливість супроводжувати тих, хто
хоче імпортувати каву в Україну.

Українцям
рекомендують
відкривати компанії
В Італії 46 000 виробників вина.
Більше половини знаходиться у стані
та готовності експортувати. За винят
ком дуже відомих виноробних підпри
ємств, які пропонують високі ціни, усі
інші мають чудові продукти та дуже
доступні ціни. Вони не продають у
Східній Європі, як Україна, тому що не
знають мови. Однак якщо до них звер
таються люди, які серйозно ставляться
до співпраці, вони готові займатися
бізнесом.
Наша фірма, за погодженням із
Полтавською торгово-промисловою
палатою, може допомогти українцям,
які хочуть імпортувати цю продукцію,
а також оливкову олію із Італії.
Що стосується українців, які хочуть
вести бізнес в Італії, рекомендується
відкрити компанію. Відкриття спроще
ної компанії із обмеженою відповідаль
ністю в Італії, включаючи консультації,
складає близько 1500 євро. Вартість
щомісячного обліку на базовому рівні
– близько 100 євро. В Італії кожен
може бути директором компанії, навіть
якщо він не італієць чи не є резиден
том. Наявність компанії в Італії та
робота там може дозволити вам отри
мати посвідку на проживання.
Податок на мінімальний оборот
коштів становить 15%. Якщо товаро
обіг вищий, оподаткування стає більш
чутливим. Однак, завдяки хорошим
консультантам цілком імовірно уник
нути оподаткування за рахунок цільо
вих витрат.

Навчальний канал
дозволить здобути
європейську освіту
Зараз є можливість вести прекрас
ний бізнес на ринку нерухомості в
Італії. Ви можете придбати готелі в
туристичних місцях за дуже низькими
цінами. Через COVID-19 в Італії знач
но впали витрати, як на комерційну
діяльність, так і на квартири. Є середні
міста, такі як Пескара, Анкона, Ріміні
тощо, котрі знаходяться на березі моря,
наповнені бізнесом і створені для пов
ноцінного життя. Там відсутня органі
зована злочинність, а вартість життя
значно нижча, ніж у великих містах,
особливо на півночі Італії.
Інший бізнес, яким українці займа
ються в Італії, – це привезення сіль
ськогосподарської або гірничодобувної
сировини. Пшениця потрібна для
виробництва макаронних та кондитер
ських виробів. В Італії вона більше не
виробляється й існує великий попит на
цей товар, якого не вистачає.
Брокер не зобов’язаний супроводжу
вати продукцію в Італію, але наявність
спеціаліста достатньо для здійснення
всієї митної діяльності. Очевидно, що
це не є діяльність, яку можна імпрові
зувати. Відтак для неї завжди рекомен
дується звертатися за допомогою до
брокерів-експертів.
Нарешті, у зв'язку зі зміною і адапта
цією всього світу з огляду на пандемію,
активовано навчальний канал, який
дозволить українцям здобути європей
ський ступінь, навчаючись онлайн у
відомому італійському університеті.
Юридична «ФІРМА «ЗАКОННЕ
ПРАВО» є представником італійського
університету в Україні та готова надати
консультацію і усі послуги із оформ
лення документів для навчання.
У цей складний час Італійська респу
бліка, як ніхто інший, відкрита для
співпраці.
Адвокат Граціано БЕНЕДЕТТО
громадянин Італії, співробітник
Полтавської торгово-промислової
палати
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Нова стратегія у роботі
Палати

На базі Кременчуцького
відділення Полтавської ТПП
відбулося засідання Комітету з
розвитку туризму, культури та
інновацій при Полтавській
торгово-промисловій палаті.

«Успіх там, де за справу
беруться однодумці»
ГОТЕЛЬНИЙ та туристичний бізнес
Полтавщини найбільше потерпає від
довготривалого карантину через епіде
мію коронавірусу – немає туристів, про
дажів та заробітку. Задля допомоги під
приємцям у цей нелегкий період при
Полтавській торгово-промисловій пала
ті створено комітет із розвитку туризму,
культури та інновацій. Його першочер
гове завдання – налагодити логістику,
організувати співпрацю представників
туристично-культурного бізнесу та їхню
взаємодію з місцевою владою.
У роботі комітету у Кременчуці
взяли участь підприємці з усієї
Полтавщини, які займаються турис
тичним та готельним бізнесом, а також
розвивають народні промисли та виго
товляють сувенірну продукцію, части
на працювала на скайп-зв’язку.
Засідання
відкрив
президент
Полтавської торгово-промислової
палати Володимир Олійник. Він розпо
вів про діяльність ПТПП, яка надає
більш ніж 18 видів послуг бізнесу.
«Успіх приходить там, де за справу
береться група однодумців», – зазна
чив він. Віцепрезидент ПТПП
Володимир Борисенко наголосив, що
новостворений комітет із розвитку
туризму, культури та інновацій, має
об’єднати підприємців, які надають
туристичні та готельні послуги та нала
годити між ними співпрацю.
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Комітет лобіюватиме
інтереси турбізнесу
НА ВИЇЗНОМУ засіданні у
Кременчуці головою комітету з розвитку
туризму, культури та інновацій обрали
Валентину Вождаєнко – начальника від
ділу інновацій та розвитку Полтавської
ТПП, Заслуженого працівника культури
України. Її заступником стала Ірина
Черниш – доктор економічних наук із
Національного університету “Пол
тавська політехніка ім. Ю. Кондратюка”.
Секретарем обрали Ольгу Агєєву –
президента полтавської обласної дитячої
громадської організації “Століття краси”.
Голова комітету Валентина Вож
даєнко окреслила завдання новоство
реного комітету. Зокрема, зазначила,
що він стане посередником між бізне
сом і місцевою владою та лобіюватиме
інтереси туристичного та готельного
бізнесу, а також інтереси виробників,
які розвивають народні промисли та
виготовляють сувенірну продукцію.
Комітет допомагатиме підприємцям у
створенні та реєстрації торгових марок,

логотипів, брендів, сертифікатів на
туристичні маршрути, в організації
авторських екскурсій, фестивалів тощо.
Крім того, ПТПП надаватиме послуги з
проведення туристичних та культур
но-освітніх заходів.
Після обрання керівництва комітету,
відбулася панельна дискусія – підпри
ємці говорили про свої здобутки і про
блеми, та про те, якої допомоги чекають
від комітету.

Популяризувати
унікальний полтавський
край
ГЕРОЙ України Тетяна Корост
поскаржилась, що на Полтавщині дуже
важко розвивати бізнес, який потребує
значних вкладень, – бо немає відчутної
підтримки з боку влади. Також вона
обурювалась тим, що така багата на
народні промисли Полтавщина так
слабенько їх підтримує та пропагує.
Сергій Колінченко з Решетилівської
майстерні художніх промислів “Соломія”
розповів, як занепадає виробництво
килимів ручної роботи, бо більшість
зароблених коштів “з’їдають” податки, у
майстрів малі заробітки і вони залиша
ють цю справу. Пан Сергій ініціював на
законодавчому рівні передбачити подат
кові пільги для майстрів, що займаються
народними промислами.
Дуже цікаву ідею запропонувала
Наталія Каленіченко, яка надає тран
спортні послуги (перевезення турис
тичних груп). Вона просила створити
карту цікавинок Полтавщини – в
якому селі художні майстерні, де розта
шоване поселення ельфів та хобітів, де
можна переночувати в еко-хаті тощо – і
розмістити цю карту на дорогах
Полтавщини, аби люди могли дізнати
ся про цікаві місця у нашому регіоні.
Учасники засідання запропонували
чимало цікавих ідей, тож у комітету з
розвитку туризму, культури та іннова
цій попереду багато роботи.
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Туризм об’єднує все!

ФОРУМИ

Віцепрезидент Полтавської
торгово-промислової палати
Володимир Борисенко і
начальник відділу інновацій та
розвитку, голова комітету з
розвитку туризму, культури та
інновацій при Полтавській
ТПП, заслужений працівник
культури України Валентина
Вождаєнко взяли участь в ІІ
Полтавському туристичному
форумі «Сфера гостинності».

Нові підходи до 
обслуговування клієнтів
ОРГАНІЗАТОРОМ форуму був
Центр інформаційної підтримки бізнесу
(м. Дніпро), заснований при Дніпропет
ровській торгово-промисловій палаті за
підтримки ЄБРР: консультації для мало
го бізнесу в Україні у рамках ініціативи
#EU4Business Європейського Союзу.
Надійним регіональним партнером
виступила Полтавська торгово-промис

лова палата. Одним із співорганізаторів
івенту й інформаційним партнером була
Полтавська обласна державна адміні
страція.
Форум був розрахований для пред
ставників мікро, малого та середнього
підприємництва – репрезентантів
готельно-туристичного та ресторанно
го бізнесу Полтавського регіону.
Головною метою заходу став аналіз
стандартів та нові підходи до обслуго
вування клієнтів, а також застосування
отриманого інструментарію та техно
логій для ведення підприємницької
діяльності.
Перший віцепрезидент Дніпропет
ровської ТПП Ніна Алехнович відзна
чила роль Полтави і полтавських під
ДИРЕКТОРСЬКА ПОШТА

приємців у розвитку вітчизняного
гастрономічного туризму та готель
но-ресторанної сфери. Заступниця
голови Полтавської облдержадміні
страції Катерина Рижеченко подякува
ла дніпрянам і полтавцям за чудову
організацію процесу. Віцепрезидент

Полтавської
ТПП
Володимир
Борисенко зауважив, що при Пол
тавській ТПП створено комітет з
питань туризму, культури та інновацій,
відбувається сертифікація нових екс
курсійно-туристичних маршрутів і
загалом триває активна робота з попу
ляризації туристичної галузі в області.

Дискусія була жвавою і
конструктивною
ПЕРША панельна дискусія носила
інтригуючу назву: «Що сьогодні хочуть
туристи?». Відповідь намагався знайти
член правління Асоціації індустрії гос
тинності України, головний редактор
Національного туристичного порталу
Zruchno.Travel Андрій Тичина.

Перчинкою цієї панелі став виступ із
презентацією
всесвітньовідомого
шеф-кухаря, ведучого українського
тревел-реаліті шоу «Страва честі»
Юрія Ковриженка, який регулярно
представляє Україну на міжнародних
конгресах та є послом української кухні
в інших країнах світу від Міністерства
закордонних справ України.
У панельній дискусії «Гастро
номічний та зелений туризм на
Полтавщині насиченим і діалогічним
був виступ регіональної координатор
ки з розвитку мережі «Greenways
Ukraine», співзасновниці міжнародно
го фестивалю «Полтавська галушка»
Яніни Барибіної. Вона підкреслила
роль громади у розвитку туристичної
галузі, поза якою вона не може існува
ти.
А голова комітету з розвитку туриз
му, культури та інновацій ПТПП
Валентина Вождаєнко змусила авдито
рію поглянути на проблему під іншим
кутом.
«Чи завжди очільники об’єднаних
територіальних громад бажають спри
яти розвиткові туризму й одержувати
додану вартість для громади? Чи вони
розуміють, яке золото у них під нога
ми?», – оголосила концептуальне
питання пані Валентина. «На жаль, не
завжди, тому що це питання залежить
від світогляду особистості та зазвичай
відсутності освітньої підготовки серед
керівників ОТГ», – констатовано упро
довж полеміки.
Проведений захід засвідчив ініціати
ву та рівень координаційних можливо
стей ТПП України й у черговий раз
проілюстрував важливість гастроно
мічного туризму, перспективність зеле
ного туризму, готельно-ресторанної
сфери для майбутнього Полтавщини,
тому що «туризм об’єднує все!».
Пресслужба Полтавської ТПП
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«Полтавська Кондратюкіана»: 
велике повернення славетного земляка
«Перша ластівка» у
відновленні історичної
справедливості

У ПОЛТАВІ відбулася урочиста пре
зентація екскурсійно-туристичного
маршруту «Полтавська Кондра
тюкіана». У ній взяли участь представ
ники науки, культури, освіти та креа
тивних індустрій. Співорганізаторкою
заходу виступила начальник відділу
інновацій та розвитку Полтавської тор
гово-промислової палати, заслужений
працівник культури України Валентина
Вождаєнко. Активно долучилися до
організації імерсійного екскурсійного
маршруту Полтавська ТПП, Депар
тамент культури і туризму Полтавської
облдержадміністрації, актор(к)и і
режисер(к)и Полтавського академічно
го обласного українського музич
но-драматичного театру імені М.Гоголя
та Полтавського коледжу мистецтв
імені М.Лисенка, представники центру
моди «Століття краси», спортивних та
культурно-мистецьких організацій
тощо.

даментальними персоналіями (полі
тичними, культурними, освітніми, релі
гійними діячами, письменниками, вче
ними тощо), котрі активно маркують та
репрезентують регіон в середині країни
та за її межами. До цієї когорти визнач
них українських учених належить ім’я
Олександра Гнатовича Шаргея, більш
відомого, як Юрій Кондратюк.
Юрій Кондратюк (справжнє ім’я –
Олександр Шаргей) (1897-1942) –
всесвітньовідомий український уче
ний, дослідник, інженер, піонер сучас
ної
теоретичної
космонавтики.
Найбільш відомим дослідженням
Ю.Кондратюка є праця «Завоювання
міжпланетних просторів» під редакці
єю В.Вєтчінкіна. Вона опублікована у
1929 році і стала теоретичним під
ґрунтям для реалізації американськи
ми науковцями, на чолі з Джоном
Губолтом (1919-2014), подорожі на
Місяць і організації програми пілото
ваних космічних польотів «Аполлон».
Наукова спадщина Ю.Кондратюка

була відзначена американською сторо
ною, але не надто активно пропагована
в СРСР у зв’язку з «неоднозначністю»
життєпису. Популяризація постаті й
академічної спадщини Ю.Кондратюка
відбулася в другій половині 1980-х –
першій половині 1990 рр у контексті
переосмислення ролі «табуйованих»
імен в українській гуманітаристиці.
Політика ігнорування та замовчування
значно вплинула на сприйняття
Ю. Кондратюка, як полтавця. Тому,
метою авторського проєкту та першого
екскурсійно-туристичного маршруту
«Полтавська Кондратюкіана» було
продемонструвати саме полтавський
період життя всесвітньовідомого укра
їнського косміста через призму істори
ко-архітектурних та культурних об’єк
тів Полтави. І цю роботу буде продов
жено.
Владлен ОРЛОВ
кандидат історичних наук, історик,
політолог, культуролог

Сподіваємось на подальші мандри
полтавською планетою Ю.Кондратюка
після проведення Полтавською торго
во-промисловою палатою відповідного
процесу сертифікації екскурсійно-ту
ристичного маршруту, а також анонсує
мо, що постать Ю.Кондратюка є «пер
шою ластівкою» у відновленні історич
ної справедливості дещо зігнорованих,
але величних полтавців. А отже, нас
очікують у 2021 році нові, спільно орга
нізовані екскурсійно-туристичні марш
рути Полтавщиною.

Наукова спадщина
відомого полтавця
ПОЛТАВА позначена багатьма фун
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Полтавська політехніка – кузня
висококваліфікованих кадрів
ПТПП проводить різні іміджеві захо
ди для створення нових робочих місць,
працевлаштування молодих спеціаліс
тів та покращення економічної спро
можності полтавського регіону. Якісна
вища економічна освіта і цінні сучасні
знання для майбутніх підприємців,
управлінців і держслужбовців уже
кілька десятирічь викладаються у
Навчально-науковому інституті фінан
сів, економіки та менеджменту
Національного університету «Полтав
ська політехніка імені Юрія Конд
ратюка». Випускники успішно працю
ють в органах державної влади, закла
дах вищої освіти, провідних вітчизня
них та іноземних компаніях.
При Полтавській Торгово-промис
ловій палаті України цьогоріч створили
Комітет із питань туризму, культури та
інновацій, заступницею голови якого
обрано директорку ННІ фінансів, еко
номіки та менеджменту Національного
університету «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка», доктора еко
номічних наук, професора Ірину
Черниш. Напередодні святкування
особливої дати для освіти Пол
тавщини – 90-річчя Полтавської полі
техніки, університету-партнера Пол
тавської торгово-промислової палати,
вона розповіла про досягнення та мож
ливості університету у підготовці
фахових кадрів для галузі і розвитку
підприємництва в області.
Навчально-науковий інститут фінан
сів, економіки та менеджменту – струк
турний підрозділ Національного уні
верситету «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка», створений
1 вересня 2016 року шляхом об’єднання
двох потужних факультетів: фінансо
во-економічного факультету та факуль
тету менеджменту та бізнесу, маючи у
своєму складі ключові кафедри із підго
товки фахівців у сфері управління та
адміністрування, економіки та права.
«У сучасних умовах підготовка сту
дентів в Навчально-науковому інституті
фінансів, економіки та менеджменту
здійснюється для освітніх ступенів
«бакалавр» та «магістр» за 9 спеціальнос
тями (економіка; облік і оподаткування;
фінанси, банківська справа та страхуван
ня; менеджмент; маркетинг; підприємни
цтво, торгівля та біржова діяльність; між
народні економічні відносини; туризм;
публічне управління; право) та 26 освіт
німи програмами, а також «доктор філо
софії» (3 освітні програми).
Зараз у нас навчаються понад 1200
студентів денної та заочної форм нав
чання, а також іноземні громадяни із
багатьох країн світу. В інституті діють
міжнародні програми подвійного
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дипломування, зокрема з бізнес-шко
лою Університету Гринвічу (Лондон,
Великобританія). Дана програма доз
воляє одночасно здобути два дипломи
на рівні освітнього рівня «бакалавр» –
Національного університету імені
Юрія Кондратюка та Університету
Гринвічу (Лондон, Великобританія).
Здобуті навички студентів закріплю
ються під час проходження практик у
профільних органах влади, біз
нес-структурах, фінансових установах,
туристичних і готельних комплексах
як в Україні, так і за кордоном», – роз
повіла директорка інституту, доктор
економічних наук, професор Ірина
Черниш.
Маючи у своєму складі шість кафедр,
Навчально-науковий інститут фінан
сів, економіки та менеджменту є одним
з найбільших інститутів Полтавської
політехніки.

ОСВІТА

Навчальний процес відбувається у
навчальних аудиторіях, обладнаних
сучасними інтерактивними засобами
навчання та візуалізаторами навчаль
ної інформації та мультимедійними
проекторами. До послуг здобувачів
освіти – Центр інформаційних техно
логій, комп’ютерні класи, обладнані
сучасною технікою, що дають змогу
студентам працювати онлайн та спіл
куватися зі своїми колегами із різних
країн світу.
Навчально-науковий
інститут
фінансів, економіки та менеджменту
має вагомі здобутки, потужний науко
во-педагогічний та дослідницький
потенціал для підготовки висококва
ліфікованих фахівців і успішного
вирішення сучасних завдань у сфері
класичної університетської економіч
ної освіти.
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Ювілей «Полтавського
академічного симфонічного
оркестру»

Оркестр у 2020 році феєрично
відсвяткував 20-у річницю творчої
діяльності, активно пропагуючи
музичну історію музикування творів
сучасних українських композиторів,
диригентів і солістів.
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КОМУНАЛЬНИЙ заклад «Полтавський
академічний симфонічний оркестр»
Полтавської обласної ради має глибоку
історію творчого розвитку та становлення
на ниві симфонічної музики України. Його
репертуар складають симфонії та концерти
Бетховена, Брамса, Шуберта, Ліста,
Рахманінова, Чайковського, Прокоф’єва,
Шостаковича, симфонічні твори від епохи
бароко до сучасного авангарду, акомпане
менти інструментальних і вокальних тво
рів, сучасні естрадні твори, джазові компо
зиції.
Постійними творчими виконавцями орке
стру є плеяда кращих музикантів міста
Полтави та інших регіонів України, які спів
працюють із ним від дня заснування.
Головним диригентом та ідейним засновни
ком оркестру є Віталій Скакун – народний
артист України, палкий пропагандист кла
сичної симфонічної музики на Полтавщині
та в Україні, продовжувач великих традицій.
Постійна робота диригента оркестру
Єлізара Пащенка дозволяє експериментува
ти зі зразками творів сучасної музики, полі
стилістиці музичних жанрів.
Плеяда та гордість кращих музикантів
оркестру знаних не тільки в Україні, а й на
теренах музичного світу Європи: народний
артист України, Юрій Кириченко (скрипка),
який постійно співпрацює із музичними сто
лицями світу в якості концертмейстера,
заслужений артист України Едуард Голо
вашич (тромбон), заслужений артист України
Валерій Тимощенко (валторна), лауреат

Всесоюзного конкурсу, заслужений артист
України Валерій Стовбир.
Високопрофесійний колектив Полтав
ського оркестру музично доповнює прове
дення різноманітних заходів: конференцій,
тренінгів, семінарів, банкетів, ювілейних
подій, професійних свят, організованих у різ
них музичних формах.
Солісти (вокалісти, скрипка, кларнет, віо
лончель, фортепіано, труба), а також можли
вість залучати до концертних програм кра
щих артистів із різних міст України.
Камерний ансамбль – автор ідеї, диригент
оркестру Єлізар Пащенко; джаз-бенд
«Tropical jam» – керівник, солістка оркестру
Тетяна Франчук (випускниця Донецької дер
жавної музичної академії, естрадно-джазо
вий факультет).

Палітра музичних програми на різноманіт
ні смаки:
•
класична музика;
•
джазова музика;
•
обробки світових хітів;
•
«музика з кінофільмів»;
•
дитячі програми: «Чарівна паличка
диригента», «Симфонічний мультфеєрверк».

Чекаємо на зустріч 
з оркестром:
офіційна сторінка: https://orchestra.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/
plorchestra/
Концертна зала оркестру м. Полтава,
вул. Європейська, 49
Телефони для довідок та з питань співпра
ці:
+ 38 066 327 56 88;
+ 38 099 191 38 36;
+ 38 066 153 50 09.
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