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Шановнідрузі,членипалати,
партнери,колеги!

Прий міть най щи рі ші і теп лі ві тан ня із 
Но вим ро ком та Різ двом Хрис то вим! Ми не 
прос то пе ре гор та є мо ка лен дар. Ми під су мо
ву є мо про жи те і заз ви чай хо че мо за ли ши ти 
у ста ро му ро ці усі неп ри єм нос ті. А в но вий 
рік взя ти най більш цін не – лю бов, зла го ду, 
влас ні до сяг нен ня. Ми бу ду є мо ве ли кі пла
ни і зав жди спо ді ва є мо ся на кра ще. Рік, що 
ми нає був ду же не прос тим. Але той но вий 
жит тє вий дос від, який ми от ри ма ли, зро бив 
нас силь ни ми і ці лес пря мо ва ни ми. А від так, 
ма є мо ба жан ня йти впе ред і до ся га ти ус пі ху 
в усіх спра вах. Ми від чу ли вик ли ки, які сьо
год ні спіт ка ли кра ї ну і вреш ті увесь світ, 
бо ля че вда ри ли по еко но міч но му ста ну 
на шої дер жа ви і по доб ро бу ту кож ної ук ра
їн ської ро ди ни. У склад них умо вах пра цю
ва ли цьо го ро ку пол тав ські під при єм ці, 
чле ни па ла ти. Але ме ні при єм но від зна ча ти, 
що наш біз нес, нез ва жа ю чи на чис лен ні 
труд но щі, як і зав жди, був конс трук тив ним 
і муд рим. Від іме ні ко лек ти ву ПТПП щи ро 
дя кую усім за сум лін ну пра цю на бла го рід
ної зем лі.

Спо ді ва ю ся, що 2021й рік по да рує нам 
біль ше при єм них но вин, по зи тив них вра
жень, ус піш но ви рі ше них пи тань. А па ла та, 
як і ра ні ше, на ма га ти меть ся яко мо га ре зуль
та тив ні ше під три му ва ти пол тав ське під
при єм ниц тво. 

Не хай Но вий рік вип рав дає ва ші на дії. 
Бу де мир ним, здо ро вим, щед рим і ра діс ним 
для Вас і Ва ших ро дин! 

Зі свя та ми!
Пре зи дент Пол тав ської ТПП 

Во ло ди мир ОЛІЙ НИК

²ç Íîâèì ðîêîì òà  
Ð³çäâîì Õðèñòîâèì!

Відбулисяофіційні
зустрічіНадзвичайногоі
ПовноважногоПосла
Азербайджанської
РеспублікивУкраїні
ЕльміриАхундової
зкерівництвом
Полтавськоїторгово-
промисловоїпалати
тапредставниками
владиі
бізнесуПолтавщини.

Обговорено
полтавські
стратегічні
напрямки
співпраці
У ПОЛ ТА ВІ офі цій на дип

ло ма тич на мі сія Азер бай джа
ну, на зап ро шен ня пре зи ден та 
Пол тав ської ТПП Во ло ди ми
ра Олій ни ка, при бу ла на зус
тріч із пред став ни ка ми під
при ємств лег кої, хар чо вої, 
хі міч ної про мис ло вос ті та 
сіль сько го гос по дарс тва. 
Пе ре ду мо вою став ми ну ло
річ ний ві зит Пре зи ден та 
Ук ра ї ни до Азер бай джан ської 
Рес пуб лі ки (м. Ба ку) на 
Ук ра їн сько а зер бай джан
ський біз нес фо рум. У йо го 
ро бо ті брав участь і пре зи
дент Пол тав ської ТПП Во ло

ди мир Олій ник та зас туп ник 
ди рек то ра з фі нан со вих 
пи тань ТОВ "Лу бен ський 
мо лоч ний за вод" Юрій Ох рі
мен ко. То ді бу ли нап ра цьо ва
ні стра те гіч ні нап рям ки спів
пра ці з Пол тав щи ною. Під 
час ни ніш ньої зус трі чі об го
во ре но пер спек ти ви роз ши
рен ня лі ній ки мож ли вих 
то ва рів "Лу бен сько го мо лоч
но го за во ду" на екс порт, зок
ре ма, спре дів та мо ро зи ва. 
Ком па нія вис ло ви ла й го тов
ність роз гля ну ти всі за пи ти 
на мо лоч ну про дук цію та 
прий ня ти азер бай джан ських 
пред став ни ків у се бе на під
при ємс тві. 

Офі цій на дип ло ма тія Азер
бай джа ну та кож ви я ви ла 
ці ка вість що до спів пра ці у 
га лу зі хі міч ної про мис ло вос ті 
з ТОВ "До ли на Центр", які 
про ду ку ють сти му ля то ри 
рос ту рос лин та мік ро доб ри
ва. 

На чаль ник від ді лу ін но ва цій 
та роз вит ку Пол тав ської ТПП 
Ва лен ти на Вож да єн ко роз по
ві ла про ро бо ту но вос т во  ре них 
між ре гі о наль но го ко мі те ту 
під при єм ців та ви  роб ни ків 
аг роп ро мис ло во го ком плек су 
та ко мі те ту з пи тань ту риз му, 
куль ту ри та ін но ва цій, які 
ді ють при па ла ті. Во на зап ро

Полтавщина–
Азербайджан:

мости
співпраці
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по ну ва ла майс трам на род
ної твор чос ті Азер бай джа
ну до лу чи тись до між на
род ної вис тав ки про да жу 
куль тур них ін дус трій, як 
від бу деть ся во се ни 2021 
ро ку до Дня Пол та ви. Крім 
то го, па ла та зап ро по ну ва ла 
азер бай джан ській сто ро ні 
ук лас ти уго ди з пред став
ни ка ми од но го з ра йо нів 
Азер бай джа ну та ПТПП 
що до спіль ної спів пра ці у 
ту рис тич но му нап рям ку.

***
ЦЬОГО ж дня відбулася 

зустріч голови Полтавської 
облдержадміністрації Оле
га Синєгубова та його 
за ступників із Надзви
чайним і Пов новажним 
Послом Азер байджанської 
Республіки в Україні пані 
Ельмірою Ахун довою. В 
обговоренні нагальних 
проблем співробітництва 
між двома країнами також 
взяли участь президент 
Полтавської ТПП Воло ди
мир Олійник та віцепрези
дент Палати Володимир 
Бори сенко.

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 
най більших партнерів 
Пол тавської області. Ми 

зацікавлені в подальшому 
розвитку та розміщенні 
нових виробництв на тери
торії регіону, співпраці в 
с ільськогосподарській 
сфері, промисловості й 
газо видобуванні, – сказав 
очільник області Олег 
Синєгубов.

Надзвичайний і Повно
важний Посол Азер байд
жанської Рес публіки в 
Україні Ельміра Ахундова 
повідомила, що цього року 
товарообіг між країнами 
становить 600 мільйонів 
доларів.

«Ми готові надалі лише 
нарощувати експорт і 
ім порт 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
НАД ЗВИ ЧАЙ НИЙ і 

Пов но важ ний По сол Азер
бай джа ну Ель мі ра Ахун до
ва від ві да ла Кре мен чук та 
зус трі ла ся з пред став ни ка
ми ве ли ко го біз не су. 

Зус тріч від бу ла ся у при
мі щен ні Кре мен чуць ко го 
від ді лен ня Пол тав ської 
ТПП. У ній взя ли учать 
ке рів ни ки КрА Зу, КВБЗ, 
Кред ма шу, ста ле вар но го 
за во ду, фаб ри ки ру кав них 

філь трів та ко ліс но го за во
ду. 

Під час пред став лен ня 
ке рів ни ків ве ли ких під при
ємств ві цепре зи ден том Пол
тав ської ТПП Во ло ди ми ром 
Бо ри сен ком па ні по сол заз на
чи ла, що ав то мо бі лі КрА Зу 
ко рис ту ють ся по пи том в 
Азер бай джа ні і во на вва жає їх 
ві зи тів кою Кре мен чу ка, а от 
про за вод "Кред маш" по чу ла 
впер ше і ви я ви ла ба жан ня 
діз на ти ся біль ше ін фор ма ції 
про це під при ємс тво. 

Ель мі ра Ахун до ва та кож 
на го ло си ла, що всі ви щез
га да ні по туж ні під при ємс
тва є ос но вою на шої еко но
мі ки, які міц но сто ять в 
не лег ких умо вах за галь
нос ві то вої кри зи і доб ре, 
що на ші кра ї ни не втра ти
ли ста рі зв'яз ки. 

Закінчення на 4й стор.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
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Закінчення. Початок на 23й стор.
Азер бай джан ська сто ро

на го то ва от ри му ва ти про
по зи ції від під при ємств 
Кре мен чу ка, ад же в них 
бу ду ють ся но ві до ро ги і 
за ліз нич ні шля хи.

Ген ди рек тор КрА Зу 
Ро ман Чер няк заз на чив, 
що де кіль ка со тень кре мен
чуць ких ван таж них ав то
мо бі лів пра цю ють в Азер
бай джа ні. Та кож він роз по
вів про те, що до не дав на 

ак тив но спів пра цю ва ли з 
під при ємс тва ми наф то во го 
ком плек су кра ї ни пар тне
ра, але за раз ви ник ко лапс 
у від но си нах, ад же во ни не 
куп ля ють ав то мо бі лі, а 
ли ше ком плек ту ю чі. КрАЗ 
же го то вий до спів пра ці. 

Ди рек тор з про да жів 
Крю ків сько го ва го но бу дів
но го за во ду Олек сандр 
Мень ков на га дав, що у 2018 
ро ці КВБЗ пос та чав до 
Азер бай джа ну зер но во зи. 
Ни ні ж, спіль но з КрА Зом, 
ви го тов ля ють бан но праль
ні ком плек си і го то ві їх 
пос та ча ти ар мії кра ї ни 
пар тне ра. Та кож Олек

сандр Мень ков заз на чив, 
що го ту єть ся про ект по льо
вої кух ні.

Свою про дук цію пос лу 
рек ла му ва ли ке рів ни ки 
Кре мен чуць ко го ко ліс но го 
за во ду, ста ле вар но го за во
ду, "Кред ма шу" та фаб ри ки 
ру кав них філь трів. 

Піс ля зус трі чей па ні 
по сол ре зю му ва ла, що 
го то ва все біч но спри я ти 
на ла год жен ню осо бис тих 
кон так тів ке рів ни ків під
при ємств Пол тав щи ни із 
азер бай джан ськи ми пар т
не  ра ми.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

МЕ МО РАН ДУМ про двос то рон ню спів пра цю між На ці о
наль ною тор го во про мис ло вою па ла тою рес пуб лі ки Уган да 
та Пол тав ською ТПП бу ло під пи са но під час ро бо чої зус трі
чі у Пол тав сько му уні вер си те ті еко но мі ки і тор гів лі. Пол
тав ську тор го во про мис ло ву па ла ту під час двос то рон ньої 
зус трі чі пред став ля ли її пре зи дент Во ло ди мир Олій ник та 
ві цеп ре зи дент Во ло ди мир Бо ри сен ко. Об го во рю ва ли ся 
пи тан ня за по чат ку ван ня ді ло вих зв'яз ків між Уган дою та 
ок ре ми ми під при ємс тва ми Пол тав щи ни, мож ли ві век то ри 
роз вит ку й за лу чен ня ін вес ти цій в ре гі он. Сто ро ни до мо ви
ли ся, що спів ро біт ниц тво бу де пог либ лю ва ти ся.

  МЕ МО РАН ДУ МИ

ПолтавськаТПП–
Уганда:співпрацю

започатковано

Полтавщина–
Азербайджан:

мости
співпраці
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ДІ ЛО ВІ ЗУС ТРІ ЧІ

Проспільніплани
ПолтавськоїТПП,
представниківбізнесу
таорганівмісцевого
самоврядування
йшлосяназустрічіу
Полтавськійторгово-
промисловійпалаті.

МЕ ТОЮ зіб ран ня бу ла 
де монс тра ція зна чу щос ті 
ма ло го і се ред ньо го під при
єм ниц тва для еко но мі ки 
Пол тав щи ни. У зус трі чі бра
ли участь пре зи дент Пол тав
ської ТПП Во ло ди мир Олій
ник, ві цеп ре зи дент ПТПП 
Во ло ди мир Бо ри сен ко, 
на чаль ник від ді лу ін но ва цій 
та роз вит ку Пол тав ської 
ТПП Ва лен ти на Вож да єн ко, 
а та кож пред став ни ки Пол
тав сько го місь кви кон ко му 
та ак тив но го й вмо ти во ва но
го біз не су.

Ві цеп ре зи дент Пол тав
ської ТПП Во ло ди мир 
Бо ри сен ко чіт ко ок рес лив 
пер спек ти ви спів пра ці та 
мо ти ву вав при сут ніх до 
не об хід нос ті на ла год жу ван
ня більш тіс но го ді а ло гу. 
Біз нес ме ни на го ло си ли на 
від сут нос ті чіт ко го і зро зу

мі ло го ал го рит му під час 
учас ті у про це ду рі за ку пі
вель че рез сис те му Pro zor ro, 
не дос тат нос ті юри дич них та 
ос віт ніх ком пе тен цій у пе ре
січ них під при єм ців.

Ві цеп ре зи дент Пол тав
ської ТПП Во ло ди мир 
Бо ри сен ко за у ва жив, що ця 
проб ле ма іс нує, але во на не є 
ос но во по лож ною, то му що 
на по ряд ку ден но му пос та
ють більш кон цеп ту аль ні 
пи тан ня, зок ре ма від сут
ність ко му ні ка ції між вла
дою та біз не сом. Із ме тою 
ви рі шен ня заз на че них ви ще 
проб лем при Пол тав ській 
ТПП має бу ти ство ре ний 
ко мі тет плат ни ків по дат ків 
та бюд жет ної по лі ти ки, який 
ви ко ну ва ти ме фун кцію 
об'єд ну валь ної плат фор ми. 
Ста нов лен ня Між ре гі о наль
но го ко мі те ту під при єм ців 
та ви роб ни ків аг роп ро мис
ло во го ком плек су та ко мі те
ту з пи тань ту риз му, куль ту
ри та ін но ва цій при Пол тав
ській ТПП яск ра во про де
монс тру ва ло ефек тив ність у 
на ла год жу ван ні ді а ло гу між 
ор га на ми дер жав ної вла ди 
та під при єм ця ми. Прик ла
дом ста ло фор му ван ня 

но вих екс кур сій но ту рис
тич них мар шру тів у ре гі о ні 
та їх сер ти фі ка ція як об'єк
тів пра ва ін те лек ту аль ної 
влас нос ті.

На зус трі чі ви роб ле но 
ос нов ні за са ди по даль шої 
спів пра ці: пер шо чер го вість 
ство рен ня Ко мі те ту плат ни
ків по дат ків та бюд жет ної 
по лі ти ки при Пол тав ській 
ТПП, про ве ден ня круг ло го 
сто лу з ро бо чою наз вою 
"Су час ні під при єм ці: проб
ле ми, на дії, пер спек ти ви, 
ві зії" зад ля ог ля ду ши ро ко го 
ко ла пи тань що до ре гу ля
тор ної по лі ти ки, сис те ми 
за ку пі вель, спіль них тре нін

го во ос віт ніх за хо дів для 
біз не су та пре зен та ції но вих 
про єк тів у га лу зі ін те лек ту
аль но го ту риз му.

Конс трук тив ність дис ку
сії та слуш ні про по зи ції 
що до по даль шої спів пра ці 
між Пол тав ською ТПП, 
пред став ни ка ми біз не су та 
ор га на ми міс це во го са мов
ря ду ван ня лу на ли уп ро довж 
усьо го ча су про ве ден ня 
за хо ду та вкот ре про де монс
тру ва ли важ ли вість вста
нов лен ня ді а ло гу між різ ни
ми за ці кав ле ни ми сто ро на
ми.

Прес служ ба Пол тав ської 
ТПП

У ПОЛ ТАВ СЬКІЙ ТПП від бу ло
ся пер ше ор га ні за цій не за сі дан ня 

ко мі те ту під при єм ців аг роп ро до воль
чої сфе ри при па ла ті.

Із ура ху ван ням дос ві ду на ці о наль ної 
та ре гі о наль них па лат, де ді ють та кі 
ко мі те ти, ке рів ниц тво Пол тав ської 
ТПП, пред став ни ки аг рос фе ри, міс це
вої вла ди, до тич них асо ці а цій та на у ко
вих струк тур, а та кож го ло ва ко мі те ту 
АПК при ТПП Ук ра ї ни Олег Юх нов
ський уз го ди ли спіль ні "точ ки до ти ку", 
мож ли ві нап ря ми спів пра ці у про ве
ден ні прак тич них і те ма тич них за хо дів 
для аг ра рі їв за учас ті чле нів ко мі те ту 
під при єм ців АПК при ТПП Ук ра ї ни, 
віт чиз ня них і між на род них екс пер тів. 
Во ло ди ми ра За ми ку лу, ке рів ни ка ТОВ 
АФ "Пу зи ків ська" об ра ли го ло вою 
ко мі те ту.

Ді яль ність не за леж но го про фе сій но
го май дан чи ка для під при єм ців аг ра рі
їв спри я ти ме об мі ну важ ли вою біз нес

ін фор ма ці єю; якіс ним ко му ні ка ці ям як 
між під при єм ця ми, так і пред став ни ка
ми екс пер тно го се ре до ви ща та вла ди; 
фор му ван ню кон со лі до ва них про по зи
цій із ви рі шен ня ак ту аль них проб лем 
аг рар но го біз не су; ін тег ра ції та ак тив

ні шо му ви ко рис тан ню мож ли вос тей, 
інс тру мен тів, ме ха ніз мів під трим ки 
роз вит ку біз не су, зок ре ма, спро щен ню 
дос ту пу ви роб ни ків аг роп ро до воль чої 
про дук ції до зов ніш ніх рин ків. 

Співпрацібути!

Ініціативааграрного
бізнесуПолтавщини
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ДРУЗІ ПАЛАТИ

МиколаІванович
ДАНИЛЕЙКО,
голованаглядовоїради,
президент
ПрАТ"Кредмаш",
Заслужениймашинобудівник
України

На по са ді ке рів ни ка під при ємс
тва пе ре бу ває із 2002го ро ку. 

У ге не ра ції ке рів ни ків про від
них під при ємств міс та Ми ко ла 
Да ни лей ко має без пе реч ний ав то
ри тет. Він очо лює Кре мен чуць ку 
місь ку ор га ні за цію ро бо то дав ців, 
оби рав ся де пу та том місь кої і 
об лас ної рад. Цьо го річ увій шов до 
скла ду місь кви кон ко му.

В усіх до сяг нен нях, ста біль ній 
ро бо ті ПрАТ "Кред маш" є ко лек
тив на пра ця ке рів ної ко ман ди на 
чо лі з Ми ко лою Да нилей ком. Із 
йо го іні ці а ти ви і під без по се ред нім 
ке рів ниц твом на за во ді роз роб ля
ють ся но ві ви ди до рож ньої тех ні
ки, здій сню єть ся тех ніч не пе ре оз
бро єн ня ви роб ниц тва, ак тив но 
вті лю єть ся кад ро ва по лі ти ка під
го тов ки мо ло дих ке рів ни ків. Все 
це під но сить мар ку "Кред маш" на 
ви со кий рі вень в еко но мі ці кра ї ни. 

На під при ємс тві дот ри му ють ся 
со ці аль них стан дар тів, неп ра цю ю
чі ве те ра ни от ри му ють ма те рі аль
ну під трим ку. "Кред маш" на дає 
знач ну бла го дій ну до по мо гу міс ту. 

ПрАТ"Кредмаш":150років
досвідуідосягнень

СОТ НІ ти сяч кі ло мет рів ав то ма
гіс тра лей у по над со ро ка кра ї нах 

сві ту на ро ди ло ся зав дя ки тех ні ці 
ви роб ниц тва ПрАТ "Кред маш" – Кре
мен чуць ко го за во ду до рож ніх ма шин. 
2020 ро ку за вод від зна чив 150річ чя 
сво го зас ну ван ня. 

Основнапродукція–
асфальтозмішувальні
установки
НЕ ТІЛЬ КИ в Ук ра ї ні, а й у сві ті 

знай деть ся не ба га то під при ємств, які 
по до ла ли та ку від стань у праг нен ні 
но во го і пе ре до во го, ба жан ні пра цю ва
ти і ство рю ва ти тех ні ку, здат ну бу ду ва
ти до ро ги, що об'єд ну ють міс та і кра ї ни.

За 150річ ний пе рі од ро бо ти "Кред
маш" прой шов дов гий, не лег кий, але, 
бе зу мов но, ус піш ний шлях роз вит ку, 
ос во єн ня но вих ви дів тех ні ки, впро вад
жен ня тех но ло гій, по шу ку ефек тив них 
ме нед жер ських рі шень. 

Іс то рія ни ніш ньо го ак ці о нер но го 
то ва рис тва "Кред маш" по ча ла ся у 
1870му ро ці з ви роб ниц тва сіль сько
гос по дар ських ма шин та інс тру мен ту. 
Біль ше пів сто літ тя за вод був єди ним у 
Пол тав ській гу бер нії ве ли ким ви роб
ни ком сіль гос птех ні ки. 

У 1930му ро ці під при ємс тво змі ни
ло про філь ви роб ниц тва і пе рей шло на 
ви пуск до рож ніх ма шин. А у 1949му 
ста ло за ко но дав цем но во го нап рям ку: 
ко лек тив ос во їв се рій не ви роб ниц тво 
ас фаль тоз мі шу валь них ус та но вок.

До рож ня тех ні ка од ра зу здо бу ла 
по пу ляр ність зав дя ки ви со кій якос ті і 
на дій нос ті, уні вер саль ним тех ніч ним 
мож ли вос тям. Тех ні ка екс пор ту ва ла ся 
у 41 кра ї ну сві ту.

Три ва лий час за вод був єди ним під
при ємс твом на пос тра дян сько му прос
то рі з ви пус ку ас фаль тоз мі шу валь них 

ус та но вок і грун то у щіль ню ю чих при
чіп них кот ків. 

По зи цію лі де ра віт чиз ня но го ма ши
но бу ду ван ня на рин ку до рож ньо бу ді
вель ної тех ні ки під при ємс тво збе рі гає 
й ни ні.

Про дук ція мар ки "Кред маш" – 
ас фаль то, грун то, бе то ноз мі шу валь ні 
ус та нов ки та ко му наль на тех ні ка – 
ві до ма як в Ук ра ї ні, так і в кра ї нах 
близь ко го та да ле ко го за ру біж жя. Спо
жи ва чам про по ну ють ся та кож то ва ри 
на род но го спо жи ван ня, се ред яких 
уп ро довж со ро ка ро ків за ли ша єть ся 
по пу ляр ною за кат на ма шин ка для 
до маш ньо го кон сер ву ван ня.

Ос нов на про дук ція "Кред ма шу" – 
ас фаль тоз мі шу валь ні ус та нов ки. За 
сім де сят ро ків із мо мен ту ви пус ку пер
шо го ас фаль тоз мі шу ва ча їх ви го тов ле
но по над 21 ти ся чу штук, ство ре но 
біль ше ста різ них мо де лей і мо ди фі ка
цій тех ні ки.

Бутилідером–кредо
фахівцівзаводу
ПрАТ "Кред маш" впев не но ру ха єть

ся до пос тав ле ної ме ти: від по ві да ти рів
ню про від них сві то вих ви роб ни ків 
ас фаль то бе тон них за во дів. За ба жан
ням спо жи ва чів ас фаль тоз мі шу чі ви го
тов ля ють ся у ста ці о нар но му, пе ре сув
но му, швид ко мон то ва но му ви го тов лен
ні, баш то во го ти пу, про дук тив ніс тю 56, 
64, 80, 110, 160, 200 т/год., із мож ли віс
тю ро бо ти на рід ко му та га зо по діб но му 
па ли ві то що. У скла ді ас фаль то бе тон
них ус та но вок ви ко рис то ву ють ся ком
плек ту ю чі і ма те рі а ли про від них сві то
вих ви роб ни ків. Усі ус та нов ки від по ві
да ють ви со ким еко ло гіч ним ви мо гам. 

Про дук ція "Кред ма шу" зат ре бу ва на 
на рин ку, і не ли ше на віт чиз ня но му. Її 
за мов ля ють у різ ні ре гі о ни Ук ра ї ни – 
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від Льво ва до До нець кої і 
Лу ган ської об лас тей, а 
та кож на екс порт. Ас фаль
то, грун тоз мі шу валь ні ус та
нов ки пра цю ють на бу дів
ниц тві до ріг у Ка зах ста ні, 
Вір ме нії, Мол до ві, Гру зії, у 
схід но єв ро пей сько му ре гі о
ні, зок ре ма, у Бол га рії, Ру му
нії, а та кож При бал ти ці.

Но ві за мов ни ки з'яв ля
ють ся зав дя ки по туж ній 
рек лам ній ком па нії та учас ті 
у спе ці а лі зо ва них вис тав ках 
фа хів ців уп рав лін ня зов ніш
ньо е ко но міч них зв'яз ків і 
ре а лі за ції, конс трук тор сько
го бю ро.

Ок рім ас фаль тоз мі шу
валь них ус та но вок "Кред
маш" ви пус кає ко му наль ну 
тех ні ку, роз роб ляє і ви го тов
ляє на віс не об лад нан ня. 
Ко му наль ні служ би ак тив но 
ку пу ють кред ма шів ські мі ні
гуд ро на то ри, піс ко роз ки ду
ва чі, об лад нан ня для роз по
ді лу про ти о же лед них ма те
рі а лів, сні гоп ри би раль ні від
ва ли, ре ге не ра то ри ас фаль ту 
для ям ко во го ре мон ту.

Роз роб ни ки но вої до рож
ньої тех ні ки на ма га ють ся 
три ма ти ви со ку мар ку, йти в 
но гу з пот ре ба ми су час но го 
до рож ньо го бу дів ниц тва. 
Бу ти лі де ром – кре до фа хів
ців за во ду. Імідж тор го вої 
мар ки "Кред маш" під кріп ле
ний чис лен ни ми на го ро да
ми, сер ти фі ко ва ною про дук
ці єю, виз нан ням сві то вих 
екс пер тів якос ті. 

Сучасне
обладнання,
ефективні
технологічні
процеси
РОЗ ВИ ТОК під при ємс

тва і ство рен ня якіс ної про
дук ції не мож ли ві без все о
хоп лю ю чої мо дер ні за ції. 
Шлях до цьо го ле жить че рез 
тех ніч не удос ко на лен ня 
ви роб ниц тва, ос на щен ня 
йо го ви со ко тех но ло гіч ним 
об лад нан ням. Це – прі о ри
тет ний нап ря мок роз вит ку 
під при ємс тва, ку ди вкла да
ють ся ос нов ні кош ти внут
ріш ніх ін вес ти цій. Що ро ку у 
ви роб ниц тво впро вад жу
ють ся ефек тив ні тех но ло гіч
ні про це си, су час не об лад
нан ня, ос нас тка, стен ди, 
при ла ди то що.

Прид ба не ви со ко е фек тив
не об лад нан ня про від них 
ви роб ни ків Япо нії, Пів ден

ної Ко реї, Тай ва ню, Фін лян
дії, Ні меч чи ни, Іта лії змі ни
ло тех но ло гіч ні про це си на 
кра ще, за без пе чи ло ви со ку 
точ ність роз крою ме та лу і 
якість об роб ки. 

У ви роб ниц тво прий шло 
комп'ютер не прог ра му ван ня 
про це сів, ство рен ня 3Dмо
де лей. Зроб ле но за мі ну ста
ро го вер стат но го пар ку на 
су час ні об роб ні цен три і 
мо дер ні за цію вер ста тів у 
це хах, прид ба но об лад нан ня 
для тер міч ної об роб ки то що. 

Слід наз ва ти хо ча б прид
бан ня еліт них ав то ма тич них 
то кар них вер ста тів Do o san 
Lynx 2100A, стріч ко пи ляль
но го вер ста та в кор пус ко ліс
ної тех ні ки, ка мер ної елек
тро пе чі з ви кат ним по дом у 
ко валь сько тер міч ний цех, 
про мис ло ву елек трич ну 
ін дук цій ну піч ну ус та нов ку 
Du et Po wer 500 у ли вар ний. 

Для за без пе чен ня якіс но
го зва рю ван ня вуз лів до рож
ньої тех ні ки за ку по ву ва ло ся 
су час не зва рю валь не об лад
нан ня, се ред яких – ін вер
тор ні зва рю валь ні ком плек
си. У кор пу сах ко ліс ної і 
до рож ньої тех ні ки вста нов
ле но но ві гід рав ліч ні лис тоз
ги наль ні пре си з ЧПУ. 

Хо ті ло ся б наз ва ти ще 
один над зви чай но важ ли вий 
нап ря мок ро бо ти – вті лен ня 
прог ра ми енер гоз бе ре жен ня 
і мак си маль но го змен шен ня 
вит рат на енер го но сії. На 

під при ємс тві три ває про єкт 
енер го е фек тив нос ті, що 
та кож є по каз ни ком мо дер
ні за ції під при ємс тва.

Активний
менеджмент
івисоко-
кваліфіковані
спеціалісти
І ЦЕ да ле ко не все. 

"Кред маш" праг не ста ти 
су час ним під при ємс твом, 
яке пра цює за між на род ни
ми стан дар та ми якос ті та 
ефек тив нос ті.

Кад ро ва по лі ти ка під при
ємс тва ґрун ту єть ся на ство
рен ні спри ят ли вих умов для 
про фе сій но го зрос тан ня 
пра ців ни ків. Та ка мож ли
вість на да єть ся всім, хто має 
ба жан ня і праг нен ня пра цю

ва ти, вчи ти ся, роз ви ва ти ся 
як фа хі вець. 

Су час ний ак тив ний 
ме нед жмент і ви со кок ва лі
фі ко ва ні спе ці а ліс ти на всіх 
рів нях уп рав лін ня під при
ємс твом за без пе чу ють тру
до во му ко лек ти ву ста біль ну 
без пе ре бій ну ро бо ту, на ро
щу ван ня об ся гів ви роб ниц
тва. 

Як що го во ри ти про сьо го
ден ня, то поп ри склад ну еко
но міч ну си ту а цію та вве де ні 
ка ран тин ні об ме жен ня, 
"Кред маш" пра цює до сить 
ста біль но, пов но цін ний 
ро бо чий тиж день з ви ко нан
ням всіх не об хід них зас те
реж них за хо дів. Має за пов
не ний пор тфель за мов лень, 
що доз во ляє сво є час но вип
ла чу ва ти за ро біт ну пла ту 
1900 пра ців ни кам, ви ко ну
ва ти со ці аль ні зо бов'язан ня. 

За 150 ро ків за вод до рож
ніх ма шин пе ре жив чи ма ло 
вип ро бу вань. І за раз, ко ли 

та кож не лег ко, іс то рія 
ро бить но вий ви ток, по си лає 
но ві вип ро бу ван ня, ні би 
пе ре ві ря ю чи на міц ність. 
Але кред ма шів ці зав жди 
до ла ли будь я кі труд но щі.

За вод пра цює, роз ви ва єть
ся, ви го тов ляє до рож ню тех
ні ку, за пас ні час ти ни, лит во, 
то ва ри на род но го спо жи ван
ня, бо реть ся за зов ніш ні та 
внут ріш ній рин ки. 

Згур то ва ний ко лек тив 
спо ді ва єть ся, що й на да лі 
ак тив но бу ду ва ти муть ся віт
чиз ня ні до ро ги, і їх ню якість 
за без пе чить са ме тех ні ка 
ПрАТ "Кред маш". А як що 
бу де зат ре бу ва ність і ре а лі
за ція про дук ції – бу де при
бу ток і спла чу ва ти муть ся 
по дат ки, бу дуть ро бо чі міс ця 
і проц ві та ти ме кра ї на.

ДРУЗІ ПАЛАТИ
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ДРУЗІ ПАЛАТИ

ПрАТ“Кременчуцький
коліснийзавод”–флагман

машинобудівноїгалузі

  Лі нії по ви го тов лен ню круп но га ба рит них ко ліс

60роківісторіїпідприємства
пройдено.Ниніможнапідбити
підсумки:історичнийперіод
становленняпродовжився
рокамистрімкогоуспішного
розвиткузаводу.

Становленняірозвиток
Від лік ча су в лі то пи сі під при ємс тва, 

яке от ри ма ло ста тус все со юз но го зна
чен ня, роз по ча то 10 січ ня 1961 ро ку. 
Са ме цьо го ро ку на ба зі це ху ство ри ли 
Кре мен чуць кий за вод із ви роб ниц тва 
ста ле вих ко ліс. У 6080 ро ках ми ну ло го 
сто літ тя він ві діг ра вав ду же важ ли ве 

зна чен ня в ма ши но бу дів ній га лу зі кра
ї ни. А са ме, у ста нов лен ні та роз вит ку 
сіль сько гос по дар сько го і ав то мо біль
но го ви роб ниц тва. Ад же тіль ки но на 
кон ве є рах з'яв ля ли ся но ві трак то ри, 
ком бай ни, ав то бу си, ван та жів ки та лег
ко ви ки, то за без пе чу ва ли ся во ни са ме 
кре мен чуць ки ми ко ле са ми. 

У 1994 ро ці "Кре мен чуць кий ко ліс
ний за вод", ру ха ю чись шля хом при ва
ти за ції, пе рет во ре ний у від кри те ак ці о
нер не то ва рис тво. У 1995 ро ці в Угор
щи ні ство ри ли зов ніш ньо тор го вель не 
пред став ниц тво Кре мен чуць ко го 
ко ліс но го за во ду "Trans Whe els & 
Tyres". У 1996 ро ці під при ємс тво на ро
щує ви пуск ко ліс до 3,5 млн. штук на 
рік для всіх ти пів лег ко вих ав то мо бі лів 
кра їн СНД, а в 2001 ро ці ос во є но 

ви роб ниц тво ко ліс до лег ко вих іно ма
рок. В 2003 ро ці на під при ємс тві ор га
ні зо ва но но вий нап ря мок ді яль нос ті – 
ви роб ниц тво ван таж них при че пів до 
лег ко вих ав то мо бі лів влас ної конс
трук тор ської роз роб ки. У 2007му 
впро вад же но тех но ло гію ви го тов лен ня 
ко ліс із роз кат ни ми дис ка ми за ме то
дом "Flow for ming". У 2013 ро ці під
при ємс твом ос во є ні тех но ло гії ви роб
ниц тва ко ліс із 15ти гра дус ни ми по са
доч ни ми по ли ця ми для трак то рів і 
ком бай нів, ве ли ких сіль госп при че пів і 
лі со вої тех ні ки.

Високітехнічні
можливості
Сьо год ні ПрАТ "Кре мен чуць кий 

ко ліс ний за вод" – це су час не спе ці а лі

  Коссе Володимир Гергійович
Го ло ва Прав лін ня, ге не раль ний ди рек

тор ПрАТ "Кре мен чуць кий ко ліс ний 
за вод"
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зо ва не під при ємс тво із про
ек ту ван ня та ви роб ниц тва 
ви ко я кіс них ста ле вих хо лод
нош там по ва них ко ліс до 
сіль сько гос по дар ської та 
ав то мо біль ної тех ні ки.

Тех ніч ні мож ли вос ті під
при ємс тва доз во ля ють ви го
тов ля ти ко ле са ді а мет ром 
від 12 до 54 дюй мів і ши ри
ною від 4 до 36 дюй мів. На 
ви роб ни чих лі ні ях під при
ємс тва ви роб ля єть ся по над 
2000 мо ди фі ка цій ко ліс, але 
гор діс тю за во ду є ви роб ниц
тво круп но га ба рит них ко ліс 
до ви со коп ро дук тив них 
ком бай нів віт чиз ня но го і 
ім пор тно го ви роб ниц тва: 
"To rum", "Ac ros", "Vec tor", 
РСМ, "Ни ва Эф фект", 
"По ліс ся", "Сла ву тич", 
"Єни сей", "Ja gu ar", "Me ga", 
"Tu ca no", "Do mi na tor", "John 
De e re", "De utz Fahr", "Ca se", 
"Mas sey Fer gu son", "Hol mer", 
"New Hоl land" та енер го на
си че них трак то рів: МТЗ, 
ХТЗ, ЮМЗ, "Кі ро вець", "Ca
se", "John De e re", SDF, "New 
Hоl land", по сів них ком плек
сів "Horsch" і різ ної сіль
сько гос птех ні ки. Особ ли ве 
міс це в асор ти мен ті про дук
ції зай має уні каль ний спектр 
аг рар них ко ліс із ді а мет ром 
обо ду до 54 дюй мів до оп рис
ку ва чів, а та кож ви роб ниц
тво сис тем здво ю ван ня ко ліс 
до трак то рів.

Надійнаякість
тапрофесійність
ДЛЯ за без пе чен ня ко ро

зій ної стій кос ті ла ко фар бо
во го пок рит тя ко ліс на Кре
мен чуць ко му ко ліс но му 
за во ді з 2003 ро ку зас то со ву
ють ся тех но ло гії фар бу ван
ня по рош ко ви ми по лі ес тер
ни ми фар ба ми, а з 2008 ро ку 

– ґрун ту ван ня ме то дом 
ка та фо ре зу. Для за без пе чен
ня збе ре жен ня про дук ції 
при дос тав ці її спо жи ва чам 
ви ко рис то ву ють ся су час ні 
тех но ло гії упа ков ки го то вої 
про дук ції.

Най го лов ні шим прі о ри те
том під при ємс тва є по лі ти ка 
дот ри ман ня ви со кої якос ті 
ко ліс ної про дук ції. Із 2002 
ро ку Кре мен чуць кий ко ліс
ний за вод є пов ноп рав ним 
чле ном Єв ро пей ської тех
ніч ної ор га ні за ції з шин та 
обо дів (E.T.R.T.O) та увій
шов до скла ду Євро пей ської 
ор га ні за ції ви роб ни ків ко ліс 
(EU WA). У 2020 ро ці Кре
мен чуць кий ко ліс ний за вод 
от ри мав на про дук цію сер
ти фі кат від по від нос ті в 
Ук ра ї ні і зас то со вує сис те му 
ме нед жмен ту якос ті згід но з 
ви мо га ми між на род но го 
стан дар ту ISO 9001:2015 
(сис те ма уп рав лін ня якіс
тю).

Ви со ка якість та на дій
ність тор го вої мар ки "Кре
мен чуць кі ко ле са" здо бу ла 
виз нан ня не тіль ки в Ук ра ї
ні, а і по за її ме жа ми. Ко ліс
на про дук ція екс пор ту єть ся 
в са мо му ши ро ко му ді а па зо
ні: від Єв ра зії до Авс тра лії. 
Під твер джен ням ва го мих 
здо бут ків Кре мен чуць ко го 
ко ліс но го за во ду і єв ро пей
сько го та сві то во го виз нан ня 
якос ті йо го про дук ції ста ли 
прес тиж ні між на род ні та 
на ці о наль ні на го ро ди.

Новийкурс
підприємства
ЗНА КО ВИМ, із точ ки 

зо ру роз вит ку, для ко ліс но го 
за во ду був 2020 рік. Ад же 
од ним із ос нов них ак ці о не
рів ста ла ком па нія "EMI 

De uts chland GmbH HRB" з 
Ні меч чи ни.

У лю то му 2020 ро ку, в 
ду же склад ні еко но міч ні 
ча си для ПрАТ "Кре мен
чуць кий ко ліс ний за вод", 
під при ємс тво очо лив Во ло
ди мир Кос се. Зав дя ки ор га
ні за цій но му та лан то ві та 
вмі ло му ви ко рис тан ні стра
те гіч но го ме нед жмен ту в 
кри зо вій еко но міч ній си ту а
ції, Во ло ди мир Ге ор гі йо вич 
ра зом з ко ман дою про фе сі о
на лів зміг не тіль ки втри ма
ти під при ємс тво, а й ви вес ти 
йо го на під йом. Збе ре жен ня 
ін те лек ту аль но го кад ро во го 
по тен ці а лу та роз ви ток 
ви роб ниц тва – ось ос нов ні 
нап рям ки ко ман дної ро бо ти. 
Сьо год ні вже ста біль но зрос
та ють об ся ги ре а лі за ції про
дук ції, роз ши рю ють ся рин
ки збу ту та від нов лю єть ся 
спів пра ця з під при ємс тва ми, 
на які, че рез склад ний фі нан
со во е ко но міч ний стан 
ПрАТ "КрКЗ", пос тав ки 
ко ліс бу ли при пи не ні. Із 
по чат ку 2020 ро ку про ве де
но ро бо ту із рес трук ту ри за
ції кре дит них пор тфе лів – 
спла че но біль ше 40 млн. грн. 
кре ди тів і фі нан со ва си ту а
ція на за во ді по міт но пок ра
щи ла ся. Піс ля про ве ден ня 
низ ки пе ре го во рів від нов ле
но спів пра цю із АТ "Пе тер
бур зький трак тор ний за вод". 
Та кож, у 1 квар та лі 2020 
ро ку на ко ліс но му за во ді 
екс пер ти ні мець кої ком па нії 
"CLA AS" ус піш но про ве ли 
ва лі да цій ний ау дит ви роб
ни чих мож ли вос тей ПрАТ 
"КрКЗ" на від по від ність 
ви мо гам "CLA AS" і в жов тні 
від нов ле ні пос тав ки ко ліс. 

Вдала
маркетингова
політика
ДО СЯГ ТИ ус пі хів вда ло

ся зав дя ки ак тив ній мар ке
тин го вій по зи ції ке рів ниц
тва, за без пе чен ню ви со кої 
якос ті про дук ції і чіт ко му 
до дер жан ню стро ків та умов 
пос та чан ня. Зрос тан ня час
тки екс пор ту зу мов ле но і 
ви роб ниц твом но вих ви дів 
ко ліс, які ус піш но кон ку ру
ють на зов ніш ніх рин ках. 
За вод зап ла ну вав ряд за хо
дів по вход жен ню в ка пі тал 
про філь них під при ємств в 
кра ї нах ЄС, що дасть змо гу 
роз ши ри ти ге ог ра фію рин
ків збу ту. І пер шим кро ком в 
цьо му нап ря мі бу ло ство рен
ня тор го во го альян су з ком
па ні єю "Boh nen kamp AG" із 
Ні меч чи ни. 

Шлях тру до во го ко лек ти
ву ко ліс но го за во ду ні ко ли 
не був прос тим і лег ким, але 
ре зуль тат зав жди бу де, як що 
йти до ньо го ці лес пря мо ва но 
і на по лег ли во. Са ме так пра
цює ПрАТ "Кре мен чуць кий 
ко ліс ний за вод" і мож на 
упев не но ска за ти, що у під
при ємс тва є гід не май бут нє.

За 60ти річ ний шлях сво
го ста нов лен ня та ефек тив
но го роз вит ку за вод пе рет
во рив ся на по туж не ба га топ
ро філь не ко ліс не ви роб ниц
тво. Збе ріг ши ви роб ниц тво, 
під при ємс тво вий шло на 
по зи ції єв ро пей сько го та сві
то во го виз нан ня.

ДРУЗІ ПАЛАТИ

  Лі нія фар бу ван ня ме то дом ка та фо ре зу

  Лінія пакетування
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Відпорту
завантаження–
досучасного
складу
ПОП РИ всі кри зи і пан де

мію екс порт в Ук ра ї ні роз ви
ва єть ся: 2020 ро ку цей 
по каз ник зріс на 2,9% у 
по рів нян ні з ми ну лим. Де да
лі біль ше віт чиз ня них ком
па ній ви хо дять на рин ки 
Єв ро пи та сві ту. 

Але ра зом із ви со ки ми 
при бут ка ми ви ни ка ють сер
йоз на кон ку рен ція і ви мо ги 
до про дук ції. Те, що за кор
до ном роз ви ва ли де сят ки 
ро ків, ук ра їн сько му ви роб
ни ку пот ріб но наз дог на ти 
яко мо га швид ше. І без су час
но го ви роб ниц тва ні на сві
то во му, ні на внут ріш ньо му 
рин ку дов го не ут ри ма ти ся.

Су час не ви роб ниц тво – 
ав то ма ти зо ва не та енер  го
е фе к тив не, тіль ки та кі під
при ємс тва за ли шать ся на 
рин ках най ближ чо го май
бут ньо го.

Рі шен ня, нап рав ле ні на 
май бут нє, ство рю ють в асо
ці а ції "KON SORT": ком
плек сні рі шен ня для ви роб
ни чо го про це су від пор ту 
за ван та жен ня і до су час но го 
скла ду го то вої про дук ції. 

На на шо му об лад нан ні 
по бу до ва ні лі нії об роб ки 
про дук ції не ве ли ких стар та

пів, все ук ра їн ських і між на
род них ком па ній. На ші кон
ве є ри та сор те ри оп ра цьо ву
ють по сил ки го лов ної ло гіс
тич ної ком па нії Ук ра ї ни 
"Но ва Пош та", а об лад нан ня 
для об роб ки аг рар ної про
дук ції пра цює в ком па ні ях 
"Мо ло кія", "Fruk to na" та 
"ROS HEN". Ко ли жит тє вий 
цикл упа ков ки до бі гає 
за вер шен ня, на ші сор ту
валь ні лі нії від прав ля ють її 
на пе ре роб ку. 

Успішне
гарантійне
обслуговування
МИ оп ти мі зу ва ли влас ні 

ви роб ни чі про це си та ким 
чи ном, щоб на ви го тов лен ня 
за мов лен ня вис та ча ло 15 

днів, а га ран тію про дов жи ли 
до 18 мі ся ців. І це пра цює 
зав дя ки на шим на дій ним 
пос та чаль ни кам – ми впев
не ні в кон ве єр ній стріч ці, 
ос кіль ки її за лі че ні дні пос
тав ляє від ді лен ня ві до мої 

між на род ної ком па нії "Chi o
ri no", яке зна хо дить ся за 300 
мет рів від на шо го ви роб ниц
тва. Ми впев не ні в ус піш но
му га ран тій но му обс лу го ву
ван ні, ос кіль ки са ме з ре мон
тно сер віс них бри гад по ча
ла ся іс то рія на шо го під при
ємс тва. 

Ми про єк ту є мо і ви го тов
ля є мо рі шен ня для скла дів і 
ло гіс ти ки, аг рар но го біз не су, 
про мис ло вос ті і ви роб ниц
тва, еко ло гії та бла го ус трою. 
Тран спор те ри і кон ве є ри, 
ка ліб ра то ри, під йом ни ки та 
пе ре ки да чі, об лад нан ня для 
мит тя та очи щен ня, на рі зан
ня, збе рі ган ня і зва жу ван ня. 
Се ред на шої про дук ції 
та кож спор тив ні і ди тя чі 
май дан чи ки та лі нії сор ту
ван ня ТПВ. А як що пот ріб
но, то й об лад нан ня, яке 
пе ред ви го тов лен ням пот
ріб но при ду ма ти та спро єк
ту ва ти "з ну ля". 

Як що у вас є пот ре ба у 
на дій но му і су час но му 

об лад нан ні – ми го то ві ста ти 
точ кою зрос тан ня ва шо го 
біз не су!

Ми знаходимося за адре
сою: м.Полтава, с. Щер
банi, вул. Свiтла, 3Б, 
тел.  +38 (067) 1165025

Асоціація"KONSORT"
–рішеннядля
автоматизаціїбізнесу
УкраїнитаЄвропи

 Ми рос лав Стрель ні ков ди рек тор з мар ке тин гу "KON SORT"

ПАРТНЕРИ ПАЛАТИ
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ТОВ"Лубенськиймолочний
завод"–однезнайбільших
молокопереробнихпідпри-
ємствПолтавщини,регіональ-
нийлідерзвиробництва
молочних,кисломолочних
продуктів,маслатаморозива
підТМ"Гармонія"ізісторією
успіхуупонад80троків.

Добрезнанийбренд
середвітчизняних
споживачів
КРО КУ Ю ЧИ в но гу із ча сом, за вод 

сис те ма тич но про дов жує удос ко на лю
ва ти ся: про во дить ся мо дер ні за ція 
ви роб ни чо го об лад нан ня, вста нов лю
ють ся но ві су час ні лі нії, роз ши рю єть ся 
асор ти мент про дук ції, роз роб ля ють ся 
но ві трен до ві ре цеп ту ри. 

ТМ "Гар мо нія" – це на ту раль на 
мо лоч на про дук ція, яка на род жу єть ся 
у ре зуль та ті по єд нан ня ро бо ти ко ман
ди про від них спе ці а ліс тів хар чо вої 
про мис ло вос ті Ук ра ї ни та ви ко рис тан
ня ви со ко тех но ло гіч но го єв ро пей сько
го об лад нан ня, що доз во ляє пе ре роб ля
ти 200 тон мо ло ка за до бу. Си ро ви на 
для ви роб ниц тва улюб ле ної про дук ції 
пос та ча єть ся вик люч но із най кра щих 
фер мер ських гос по дарств об лас ті, а 
жорс ткі стан дар ти кон тро лю якос ті 
доз во ля ють упев не но ствер джу ва ти 
про най ви щу якість смач них та ко рис
них мо лоч них про дук тів.

ТМ "Гар мо нія" – доб ре зна ний бренд 
се ред віт чиз ня них спо жи ва чів. На 
да ний час ге ог ра фія дис три бу ції мо лоч
ної про дук ції ТМ "Гар мо нія" охоп лює 
12 об лас тей Ук ра ї ни. У пла нах ке рів
ниц тва за во ду мак си маль но роз ши ри ти 
ці го ри зон ти, щоб ко жен ук ра ї нець мав 
змо гу сма ку ва ти мо лоч ну про дук цію 

най ви щої якос ті від ТМ "Гар мо нія".
ТОВ "Лу бен ський мо лоч ний за вод" 

од ним із пер ших се ред мо ло ко пе ре роб
них під при ємств Ук ра ї ни роз ро бив і 
впро ва див у се бе ін тег ро ва ну сис те му 
уп рав лін ня якіс тю та без печ ніс тю хар
чо вих про дук тів, що від по ві да ють ви мо
гам між на род них стан дар тів ISO 9001 та 
ISO 22000 і те пер що річ но під твер джує 
від по від ність да ним стан дар там. Та кож 
ТМ "Гар мо нія" має сер ти фі ка ти від по
від нос ті сис те мі без печ нос ті хар чо вої 
про дук ції НАССР, від по ві дає ви мо гам 
стан дар тів "HA LAL" та "KOS HER".

Експортнийпотенціал
підприємствазростає
Ком па нія впев не но зміц нює свої 

по зи ції на внут ріш ньо му рин ку, роз ши
рю ю чи те ри то рії про да жів, та екс пор
тує свою про дук цію в про від ні кра ї ни 
сві ту, се ред яких: Гру зія, Ту реч чи на, 
Азер бай джан, ОАЕ, Са у дів ська Ара вія, 
Пів ден на Ко рея, Ма рок ко, Ту ніс, 
Ал жир, Оман, Ка тар.

Екс пор тну ді яль ність ТОВ "Лу бен
ський мо лоч ний за вод" ак тив но по чав 
роз ви ва ти із 2016 ро ку. Ос нов ним про
дук том для екс пор ту є мас ло со лод ко
вер шко ве, але су час ні мо дер ні зо ва ні 
лі нії ви роб ниц тва за во ду да ють змо гу 
роз роб ля ти різ ні ви ди про дук ції та 
па ку ван ня для екс пор ту. Так, у груд ні 

2020 ро ці, від по від но до рин ко вих 
трен дів, на під при ємс тві за пу ще но 
фа су ван ня мас ла у ЕКО кон тей не рі, 
який в той же час во ло гий та жи рос тій
кий, а та кож ус піш но прой шов тест на 
шо ко ву за мо роз ку про дук ту. 

Од но час но у за во ду є дос від екс пор
ту спре дів до ОАЄ, Са у дів ської Ара вії, 
Пів ден ної Ко реї. Ни ні ве дуть ся пе ре
мо ви ни що до пос та вок до Азер бай джа
ну та Гру зії. Різ но ма ніт ний асор ти мент 
мо ро зи ва ТМ "Гар мо нія" та кож має 
знач ний екс пор тний по тен ці ал, який 
на ра зі ак тив но роз ви ва єть ся ме нед ж
мен том під при ємс тва. 

Ро зу мі ю чи важ ли вість пог либ лен ня 
зв'яз ків, пред став ник ТМ "Гар мо нія" 
брав участь у Ук ра їн сько а зер бай джан
сько му біз нес фо ру мі за спри ян ня 
ТПП Ук ра ї ни. 

Ми зап ро шу є мо до спів пра ці іно зем
них пар тне рів та зав жди го то ві роз по
ча ти конс трук тив ний ді а лог на вза є мо
ви гід них умо вах!

ТМ“Гармонія”–надійний
експортермолочноїпродукції!

ПАРТНЕРИ ПАЛАТИ
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“Кременчук
текстильний2020”

Форумізтакоюназвоюоргані-
зувалиЦентрінформаційної
підтримкибізнесум.Запоріж-
жя,заснованийнабазіЗапо-
різькоїторговопромислової
палатизапідтримкиЄБРРу
рамкахініціативиEU4Business
ЄвропейськогоСоюзу.Регіо-
нальнимпартнеромвиступило
КременчуцькевідділенняПол-
тавськоїторговопромислової
палати.

Дискусійниймайданчик
вдався

ФО РУМ мав на ме ті ство ри ти дис
ку сій ний май дан чик для ви роб ни ків 
то ва рів лег кої про мис ло вос ті, на да ти 
знан ня та інс тру мен ти що до екс пор ту 
влас ної про дук ції, по шу ку но вих си ро
вин них рин ків, впро вад жен ня су час
них тех но ло гій ви роб ниц тва та по до
лан ня тех ніч них бар'єрів у тор гів лі. 
Пер ші від гу ки учас ни ків доз во ля ють 
ствер джу ва ти: ці зав дан ня ре а лі зо ва ні.

До об го во рен ня бу ли зап ро по но ва ні 
дві ак ту аль ні те ми: но віт ні тен ден ції 
роз вит ку лег кої про мис ло вос ті та роз
ши рен ня ге ог ра фії екс пор ту ком па ній 
лег кої про мис ло вос ті.

На від крит ті за хо ду ві це пре зи дент 
За по різь кої ТПП Анд рій Куц заз на чив, 
що екс пор тний фо рум у Кре мен чу ці 
про во дить ся вже вдру ге. Пер ший, 2019 
ро ку, вис віт лю вав більш за галь ні 
пи тан ня, а да ний фо рум є інс тру мен
том на дан ня кон суль та цій та до по мо ги 
біз не су тек стиль ної га лу зі, ад же зіб рав 
ві до мих екс пер тів із ці єї те ми.

Обговорювалинові
тенденціїіперспективи
Пре зи дент Пол тав ської ТПП Во ло

ди мир Олій ник на го ло шу вав, що та кі 
за хо ди до по ма га ють біз не су у роз вит
ку, по ба жав учас ни кам ус пі хів та вда
лих кон трак тів. Звер нув ся до учас ни
ків фо ру му і зас туп ник ди рек то ра КП 
"Інс ти тут роз вит ку Кре мен чу ка" Анд
рій Мель ник. Він заз на чив, що для 

спри ян ня роз вит ку під при єм ниц тва 
пот ріб но зна ти проб ле ми біз не су і са ме 
ці за хо ди до по ма га ють їх з'ясо ву ва ти. 
Про тя гом дис ку сій но го дня учас ни ки 
об го во рю ва ли но ві тен ден ції та пер
спек ти ви роз вит ку ук ра їн ської лег кої 
про мис ло вос ті, екс порт2020 в умо вах 
су час них вик ли ків для між на род ної 
тор гів лі. Йшло ся про пос лу ги та інс
тру мен ти Ex port Pro mo ti on Of fi ce для 
МСП, мож ли вос ті Екс пор тно кре дит
но го агент ства, лег кі кро ки до при бут
ку то що. Зок ре ма, сво їм дос ві дом ді ли
ли ся пре зи ден тго ло ва прав лін ня Асо
ці а ції "Укр лег пром" Те тя на Ізо віт, в.о. 

ди рек то ра ДУ "Офіс з про су ван ня екс
пор ту"Те тя на Місь ко ва, го ло ва прав
лін ня ПрАТ "Екс пор тно кре дит не 
агент ство" Ла ри са Лу ко ві на, ке рів ник 
прак ти ки ТОВ "App le Con sul ting®" 
Іван Пус то віт, ди рек тор ком па нії "Все 
для швей но го біз не су Leg prom" Олек
сандр Чу ма ков, зас нов ни ця Gat chen ko 
Bu si ness Con sul ting Юлія Гат чен ко, 
го ло ва ра ди Асо ці а ції екс пор те рів і 
ім пор те рів, екс перт у га лу зі між на род
ної тор гів лі Ми ко ла Ла рін та ін ші.

Задляпідтримки
експортнихініціатив

Та кож учас ни ки, гос ті, екс пер ти 
фо ру му ма ли на го ду поз на йо ми ти ся зі 
зраз ка ми про дук ції Пол тав ської об лас
ті. Во ни від зна чи ли їх са мо бут ність, 

ши ро ке ви ко рис тан ня на ту раль них тка
нин, на ці о наль них ор на мен тів і де ко ру.

"Ук ра їн ські ви роб ни ки одя гу, взут тя 
та ак се су а рів ма ють ве ли кий по тен ці ал 
для зрос тан ня, але ба га тьом не вис та
чає дос ві ду, знань, а до сить час то – і 
опе ра цій ної дос ко на лос ті. Особ ли во в 
ко ро нак ри зо вий пе рі од від сут ність 
швид кос ті та гнуч кос ті ре а гу ван ня на 
ко ли ван ня по пи ту бо ля че вда ри ла по 
ви роб ни кам. Вмін ня мак си маль но 
приш вид шу ва ти по тік від за ку пів лі 
си ро ви ни до про да жу – це ключ до 
збіль шен ня при бут ку на сво є му рин ку 
і обов'яз ко ва умо ва для ви хо ду на зов

ніш ні рин ки", – за у ва жує ке рів ник 
прак ти ки ТОВ "App le Con sul ting®" 
Іван Пус то віт.

Учас ни ки фо ру му вис ло ви ли спо ді
ван ня, що спіль ни ми зу сил ля ит їм 
вдас ться розв'яза ти най більш на галь ні 
проб ле ми, які ни ні тур бу ють під при
ємс тва тек стиль ної га лу зі.

ФОРУМИ



ДИРЕКТОРСЬКА ПОШТА
1313

ПровінціяЕно(Бельгія):
неупередженийпогляд

ВУкраїні,мабуть,найбільше
знаютьпроцюбельгійську
провінцію.Томущовже15
роківїїтаПолтавщину
поєднуютьтісніпартнерські
стосунки.
Зацейчасбагатополтавських
підприємців,аграріїв,
науковцівістудентівмали
змогупознайомитисяіз
економічнимиітехнологічними
досягненнямиПровінціїЕнопід
часіївідвідування.Бельгійські
партнерищироділятьсясвоїм
досвідомівних,дійсно,єчому
повчитися.
АякоюбачатьПровінціюЕно
самібельгійці?

Ключовісектори
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.

Стійкийтериторіальний
розвиток

Поліпшення соціальноекономічного 
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–новийпростір
креативностіта

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. Три модальна 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!

Незрівняннаісторична
спадщинаікультура

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 
GrandHornu, який чудово символізує 
цей політичний намір провінції Ено. 
Врятований від розорення і відновле
ний завдяки Валлонії та європейській 
допомозі, він став штабквартирою 
Музею сучасного мистецтва Федерації 

ПАРТНЕРСТВО
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Знайомтеся:Граціано
БЕНЕДЕТТО,власник
юридичноїфірмивУкраїні
«ФІРМА«ЗАКОННЕПРАВО»,
представляєінтереси
юридичнихтафізичнихосіб
ІталіївУкраїнітаукраїнцівв
Італії(www.legalgb.com),він
розповідаєпроте,як
здійснюватикомерційні
відносиниміжІталієюта
Україною.

Одинізнайбільших
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 

Італіявідкритадля
співпраці

ВаллоніяБрюссель (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 Стрепі
Тьє!

І це лише декілька штрихів до пор
трету Провінції Ено...

Корисніпосилання:
info@hainaut-developpement.be
www.hainaut-developpement.be
www.hainaut.bewww.visithainaut.be
Контактнаособа:ОсінняСвітлана
ПредставникПровінціїЕно
приПолтавськійТПП
Тел.:+380532505086
Ел.адреса:hainaut.poltava@tpp.pl.ua
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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.

Найкращийбізнес–
каватавино
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 будьякий 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 рахункомфактурою 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 

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
відкриватикомпанії
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 торговопромисловою 
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.

Навчальнийканал
дозволитьздобути
європейськуосвіту
Зараз є можливість вести прекрас

ний бізнес на ринку нерухомості в 
Італії. Ви можете придбати готелі в 
туристичних місцях за дуже низькими 
цінами. Через COVID19 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 
брокерівекспертів.

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 торговопромислової 
палати
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ЕКОНОМІКА І ТУРИЗМ

НабазіКременчуцького
відділенняПолтавськоїТПП
відбулосязасіданняКомітетуз
розвиткутуризму,культурита
інноваційприПолтавській
торгово-промисловійпалаті.

«Успіхтам,дезасправу
берутьсяоднодумці»

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 торговопромисловій пала
ті створено комітет із розвитку туризму, 
культури та інновацій. Його першочер
гове завдання – налагодити логістику, 
організувати співпрацю представників 
туристичнокультурного 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 скайпзв’язку. 

Засідання відкрив президент 
Полтавської торговопромислової 
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.

Комітетлобіюватиме
інтереситурбізнесу

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 
На ціонального університету “Пол
тавська політехніка ім. Ю. Кондратюка”. 
Сек ретарем обрали Ольгу Агєєву – 
президе нта 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
ноосвітніх 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
унікальнийполтавський

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 екохаті 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. 

Новастратегіяуроботі
Палати



ДИРЕКТОРСЬКА ПОШТА
1717

ФОРУМИ

ВіцепрезидентПолтавської
торгово-промисловоїпалати
ВолодимирБорисенкоі
начальниквідділуінноваційта
розвитку,головакомітетуз
розвиткутуризму,культурита
інноваційприПолтавській
ТПП,заслуженийпрацівник
культуриУкраїниВалентина
ВождаєнковзялиучастьвІІ
Полтавськомутуристичному
форумі«Сферагостинності».

Новіпідходидо
обслуговуванняклієнтів
ОРГАНІЗАТОРОМ форуму був 

Центр інформаційної підтримки бізнесу 
(м. Дніпро), заснований при Дніпро пет
ровській торговопромисловій палаті за 
підтримки ЄБРР: консультації для мало
го бізнесу в Україні у рамках ініціативи 
#EU4Business Європейського Союзу. 
Надійним регіональним партнером 
виступила Полтавська торговопромис

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 
готельнотуристичного 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 Дніпро пет
ровської ТПП Ніна Алехнович відзна
чила роль Полтави і полтавських під

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

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

Дискусіябулажвавоюі
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 
шефкухаря, ведучого українського 
тревелреаліті 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, готельноресторанної 
сфери для майбутнього Полтавщини, 
тому що «туризм об’єднує все!».

Пресслужба Полтавської ТПП

Туризмоб’єднуєвсе!
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«Першаластівка»у
відновленніісторичної
справедливості
У ПОЛТАВІ відбулася урочиста пре

зентація екскурсійнотуристичного 
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
говопромислової 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
нодраматичного театру імені М.Гоголя 
та Полтавського коледжу мистецтв 
імені М.Лисенка, представники центру 
моди «Століття краси», спортивних та 
культурномистецьких організацій 
тощо.

Сподіваємось на подальші мандри 
полтавською планетою Ю.Кондратюка 
після проведення Полтавською торго
вопромисловою палатою відповідного 
процесу сертифікації екскурсійноту
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 екскурсійнотуристичні марш
рути Полтавщиною.

Науковаспадщина
відомогополтавця
ПОЛТАВА позначена багатьма фун

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) (18971942) – 
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 (19192014), 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 1980х – 
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 
екскурсійнотуристичного маршруту 
«Полтавська Кондратюкіана» було 
продемонструвати саме полтавський 
період життя всесвітньовідомого укра
їнського косміста через призму істори
коархітектурних та культурних об’єк
тів Полтави. І цю роботу буде продов
жено.

Владлен ОРЛОВ
кандидат історичних наук, історик, 

політолог, культуролог

«ПолтавськаКондратюкіана»:
великеповерненняславетногоземляка
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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 
Навчальнонауковому інституті фінан
сів, економіки та менеджменту 
На ціонального університету «Пол тав
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 Торговопро мис
ловій палаті України цьогоріч створили 
Комітет із питань туризму, культури та 
інновацій, заступницею голови якого 
обрано директорку ННІ фінансів, еко
номіки та менеджменту На ціонального 
університету «Полтав ська політехніка 
імені Юрія Конд ратюка», доктора еко
номічних наук, професора Ірину 
Черниш. Напередодні святкування 
особливої дати для освіти Пол
тавщини  –  90річчя Полтавської полі
техніки, університетупартнера Пол
тавської торговопромислової палати, 
вона розповіла про досягнення та мож
ливості університету у підготовці 
фахових кадрів для галузі і розвитку 
підприємництва в області.

Навчальнонауковий 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
воекономічного 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 Навчальнонауковому 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 

дипломування, зокрема з бізнесшко
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
несструктурах, 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, 
Навчальнонауковий інститут фінан
сів, економіки та менеджменту є одним 
з найбільших інститутів Полтавської 
політехніки.

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.

Навчальнонауковий інститут 
фінансів, економіки та менеджменту 
має вагомі здобутки, потужний науко
вопедагогічний та дослідницький 
потенціал для підготовки висококва
ліфікованих фахівців і успішного 
вирішення сучасних завдань у сфері 
класичної університетської економіч
ної освіти.

Полтавськаполітехніка–кузня
висококваліфікованихкадрів
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“Директорська пошта”

“Ди рек тор ська пош та” є 
ви роб ни чопрак тич ним ви дан
ням, що роз пов сюд жу єть ся 
се ред чле нів та пар тне рів Пол
тав ської тор го вопро мис ло вої 
па ла ти з ме тою на дан ня до по
мо ги в ор га ні за ції та ве ден ні 
біз не су, по ши рен ня ін фор ма ції 
про пе ре до вий дос від під при
ємств Пол тав щи ни.

Ма те рі а ли дру ку ють ся 
мо вою ори гі на лу. За точ ність 
на ве де ної ін фор ма ції від по ві
даль ність не се ав тор ма те рі а
лу. Ре дак ція не зав жди по ді ляє 
точ ку зо ру ав то ра. При пе ред
ру ку по си лан ня на “Ди рек тор
ську пош ту” обов’яз ко ве. 
Ма те рі а ли із поз нач кою дру ку
ють ся на комер цій ній ос но ві.

Під пи са но до дру ку і в світ
19.12.2020 р.

Від дру ко ва но з го то вих 
фо то форм ПП “Інарт”.

Оркестру2020роціфеєрично
відсвяткував20-урічницютворчої
діяльності,активнопропагуючи
музичнуісторіюмузикуваннятворів
сучаснихукраїнськихкомпозиторів,
диригентівісолістів.

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
пра цюють 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
сти лістиці 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; джазбенд 
«Tropical jam» – керівник, солістка оркестру 
Тетяна Франчук (випускниця Донецької дер
жавної музичної академії, естрадноджазо
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».

Чекаємоназустріч
зоркестром:

офіційна сторінка: https://orchestra.com.ua/
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / g r o u p s /

plorchestra/
Концертна зала оркестру м. Полтава,       

вул. Єв ропейська, 49
Телефони для довідок та з питань співпра-

ці:
+ 38 066 327 56 88;
+ 38 099 191 38 36;
+ 38 066 153 50 09.

Ювілей«Полтавського
академічногосимфонічного

оркестру»


