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Навчальна робота 
- 23 лютого,  4-6 квітня, 15-17 серпня та 7-9 листопада 2017 року 

Чернівецька ТПП організувала та провела семінари на тему: "Основні 
аспекти проведення електронних закупівель через систему «PROZORRO». 
Допорогові закупівлі". Загалом у заходах взяли участь 83 слухачі з 55 
підприємств, установ та організацій. Для учасників семінару були 
виготовлені спеціальні збірники чинних нормативно-правових актів, які 
регламентують порядок проведення публічних закупівель. В рамках навчань 
були організовані також зустрічі слухачів з фахівцями регіонального 
відділення АБ "Південний", які ознайомили присутніх з проблематикою 
супроводження банком тендерного забезпечення учасників публічних торгів; 

- 25-26 вересня 2017 р. за ініціативою палати в Чернівцях було 
проведено навчальний курс "Зовнішній аудитор для систем управління 
менеджментом". Захід був організований у взаємодії з міжнародними 
органами сертифікації BUSINESS  SYSTEMS  CERTIFICATION  
(Австралія),  QUAY  AUDIT CERTIFICATION UK  (Великобританія) та 
Чернівецькою торгово-промисловою палатою. Під час курсу учасників 
навчали вимогам систем менеджменту міжнародних стандартів якості ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2005, OHSAS 18001:2007, ISO 
13485:2012, організації та проведення аудиторських перевірок із сертифікації 
та контролю вітчизняних підприємств, які планують виходити на європейські 
та світові ринки. Крім того, було здійснено відбір учасників семінару для 
включення у Список  Аудиторів  Органів Сертифікації BUSINESS SYSTEMS 
CERTIFICATION, QUAY AUDIT UK та INTERNATIONAL CERTIFICATION 
CONFORMITY. Відповідну підготовку та перепідготовку успішно пройшли 
четверо буковинців. 

 
Сприяння розвитку підприємництва 

-   21 січня 2017 р. проведено зустріч з потенційними учасниками 
конкурсу на проходження стажування в США за програмою SABIT 
"Інформаційні технології. Інфраструктура та розвиток стартап-компаній". 
Учасникам зустрічі надано необхідні роз'яснення та практичну допомогу в 
оформленні та направленні до Посольства США в Україні відповідних 
заявок; 

- забезпечено підтримку кластера Буковинські інноваційні технології 
ім. Йозефа Шумпетера щодо організації участі представників місцевих фірм, 
які спеціалізуються в сферах ІТ та e-commerce в Експо-конференції ІТ "DEV 



TALKS", що відбуватиметься 08 червня 2017 р. в Бухаресті (виставковий 
комплекс ROMEXPO); 

- 20 вересня 2017 р. Чернівецькою ТПП за, участі Представництва ЄС, 
організовано проведення для представників бізнесу м. Чернівці та області 
панельної дискусії на тему: «Як вийти на ринки ЄС: можливості, шляхи, 
інструменти, історії успіху місцевого бізнесу». 
          Понад 30 бізнесменів, присутніх на заході, отримали інформацію про 
особливості організації  експорту товарів (послуг) за кордон. Йшлося, 
зокрема, про вимоги щодо якості продукції, технології її виробництва, мита і 
податки, можливі преференції, основні закономірності функціонування 
національних ринків, поради щодо встановлення і розвиток партнерських 
стосунків тощо.  
          Перед присутніми виступив відомий тренер і консультант з питань 
експорту на європейські та національні ринки Олег Мирошніченко – автор 
відомих базових посібників з інтернаціоналізації бізнесу та виходу на ринки 
Європейського Союзу. Представники бізнесу отримали кваліфіковані 
відповіді на поставлені ними запитання та поради щодо вирішення наболілих 
проблем. Відбувся також конструктивний  і предметний обмін досвідом 
ведення експортної діяльності; 

- 12-13 серпня 2017 р. Чернівецька торгово-промислова палата у 
партнерстві з кластером «Буковинські інноваційні технології ім. Йозефа 
Шумпетера» провели хакатон BukEnerHack, який мав на меті посприяти 
розвитку бізнес-середовища в місті.  Хакатон - це форум розробників, під час 
якого представники різних професій та організацій працюють над 
вирішенням певної проблеми. Цього разу розглядалася проблема 
енергозбереження. BukEnerHack тривав дві доби, і п’ять команд змагалися за 
призові місця. 

Серед проектів були додатки на мобільний телефон, smart-зупинка, 
рішення для розумного дому, економна система освітлення вулиць та інші. 
Команди-переможці отримали призи, а саме можливість інкубації в 
Чернівецькому IT-кластері “Cluster bit”, лекції та поради від провідних 
спеціалістів області, три безоплатні експомісця на черговій спеціалізованій 
виставці «Енергозбереження. Будівництво», яка буде проведена 
Чернівецькою ТПП у 2018 році. Більшість проектів на сьогоднішній день 
знаходяться на етапі активного пошуку інвесторів.   

- 13 листопада 2017 року на базі Чернівецька торгово-промислової 
палати відбулося офіційне відкриття тижня безкоштовних знань для 
майбутніх бізнесменів «Education – BukStartUP!». Метою заходу, 
організованого Асоціацією  «Кластер буковинських інноваційних технологій 
ім. Йозефа Шумпетера» за підтримки міської влади та Чернівецької ТПП, 
була підготовка молоді до роботи в стартап індустрії. Слухачі ознайомилися 
з теорією та практикою початку та подальшого ведення бізнесу, а також, за 
підтримки буковинських науковців та фахівців в сфері ІТ-технологій, набули 
практичні навички в розробці власного стратап-проекту;   



- 7 грудня 2017 року Чернівецька торгово-промислова палата у 
взаємодії з ГО «Інститут економічних досліджень та політичних 
консультацій» (м. Київ) та спільно з Департаментом агропромислового 
розвитку обласної державної адміністрації провела круглий стіл «Сприяння 
торгівлі. Регіональний розвиток». В рамках заходу, організованого для 
представників малого і середнього підприємництва, органів місцевої влади, 
бізнес-асоціацій та громадських організацій, розглядалися актуальні 
проблеми розвитку агропромислового комплексу області, можливості та 
особливості виходу агровиробників на зовнішні ринки, а також питання 
інформаційно-консультативного забезпечення діяльності бізнесу; 

- Через можливості наявних інтернет-ресурсів, у тому числі офіційний 
сайт та сторінку у соціальній мережі Facebook, а також в ході безпосередніх 
прямих контактів, на постійній основі здійснюється інформування суб’єктів 
підприємництва про комерційні пропозиції зарубіжних і вітчизняних 
партнерів, проведення виставкових заходів, можливості налагодження бізнес 
контактів з потенційними партнерами; 

 

Зовнішньоекономічна діяльність 

- 7 червня 2017 р. делегація Чернівецької області, яка представляла 
Торгово-промислову палату та місцеві  підприємства (ТОВ "Аркат", компанія 
«Ukrainian Style», ПП "StaeMaks", ТДВ "Чернівецький хімічний завод") взяла 
участь в роботі Міжнародного інвестиційного форуму "Інвестиції та 
можливості співробітництва", який відбувся в муніципії Бельци (Республіка 
Молдова), за участю представників 8 країн. В рамках Форуму учасники від 
української сторони довели до відома президента та компетентних 
співробітників ТПП Республіки Молдова, а також представників 
молдовського та румунського бізнесу інформацію щодо спеціалізації та 
основних напрямків діяльності присутніх на Форумі українських 
підприємців. Наголошено на їх зацікавленості у виході на молдовський та 
румунський ринки, пошуку потенційних ділових партнерів. Крім того, 
забезпечено представлення товарів місцевих підприємців (ТОВ "Аркат", 
компанії «Ukrainian Style», ПП "StaeMaks") на ярмарку, який проходив 7 
червня 2017 р. в рамках Міжнародного інвестиційного форуму "Інвестиції та 
можливості співробітництва" (м.Бельци, Республіка Молдова). 

Надано практичну допомогу у налагодженні ділових контактів 
українських підприємців з потенційними молдовськими та румунськими 
представниками бізнесу. Зокрема, для ТОВ "АРКАТ" були організовані 
переговори з молдовською фабрикою "Fantazia" SA (досягнуто домовленості 
щодо можливої співпраці – закупівлі в українського виробника меблевої 
тканини), а також молдовською текстильною фірмою Infinititextil та 
турецькою Merteks Tekstil. Крім того, забезпечено умови для налагодження 
та подальшого взаємовигідного співробітництва між ПП "StaeMaks" та 
румунською компанією МСА Comercial (румунська компанія зацікавлена у 



закупівлі консервованих шампіньйонів в українського виробника, а також 
пошуку інших виробників консервованої продукції). Для компанії 
«Ukrainian Style» знайдено потенційного партнера – молдовську фірму "Nord 
Decor" (домовлено про співпрацю щодо реалізації українських товарів на 
молдовському ринку). Забезпечено сприяння ТОВ "Нова енергія", ТОВ 
"Путильський рембудсервіс" та фабриці "MAXIMUS" у просуванні їх товарів 
та послуг на молдовський та румунський ринки, у тому числі за 
посередництва Ради експортерів та інвесторів Управління економічного 
співробітництва Міністерства закордонних справ України. 

- 1-2 червня 2017 року Торгово-промислова палата організаційно 
забезпечила приїзд та перебування в області представників компанії «Venture 
Research Group», яка базується в Гонконзі і основним видом її діяльності є 
пошук нових можливостей для іноземних інвестицій. Компанія досліджувала 
лісовий сектор в західних областях України. Головна мета – вивчити 
можливості для інвестицій в існуюче або нове виробництво з переробки 
деревини  для подальшого експорту продукції. Під час перебування в області 
представникам компанії була надана можливість зустрітись з керівництвом 
та фахівцями обласного управління лісового і мисливського господарства, 
окремих лісгоспів, побувати на одному з деревопереробних підприємств, 
конструктивно поспілкуватись у палаті з керівниками низки зацікавлених 
підприємств області.  

- Організувала поїздку групи підприємців області до м. Бая Маре 
(Румунія) для участі 6 – 7 жовтня у XXV Міжнародній виставці «Rivulus 
Dominarium 2017», яка була організована Марамурешською торгово-
промисловою палатою. Члени делегації скористались наданою їм 
можливістю представити на виставці свої вироби. Забезпечено, зокрема, 
представлення товарів таких місцевих підприємців, як: компанія «Ukrainian 
Style», ТОВ «Верміхаус», ТОВ "Аркат", ТОВ «Нова енергія», ПП "StarMaks". 
Участь наших підприємців у роботі виставки відзначена її організаторами 
спеціальним дипломом, врученим Чернівецькій ТПП. Крім того, під час 
перебування на виставці президенти Чернівецької та Марамурешської 
торгово-промислових палат підписали Угоду про співпрацю; 

-  З огляду на позитивний досвід проведення у Чернівцях (1-2 листопада 
2016 р.) тристороннього бізнес-форуму «Україна, Молдова, Румунія: 
регіональне та транскордонне співробітництво. Сучасний стан, тенденції, 
перспективи», продовжувалася робота, спрямована на проведення 
аналогічного бізнес-форуму на території Румунії. Зокрема, 18 грудня 2018 р., 
під час зустрічі офіційних делегацій Чернівецької області та Сучавського 
повіту Румунії, президент Чернівецької ТПП В.Ляхович вніс румунським 
партнерам пропозицію щодо проведення у червні 2018 р. тристороннього 
бізнес-форуму в м. Сучава, із запрошенням до участі у ньому молдавської 
сторони. Відповідна ініціатива була цілковито підтримана  головою 
Сучавської повітової ради та керівництвом Сучавської торгово-промислової 
палати. Захід буде спрямований на пожвавлення міжрегіонального та 



транскордонного співробітництва представників бізнес-спільнот трьох 
держав;  

Крім того, в рамках згаданої зустрічі, палата висловила підтримку 
ініціативи голови Чернівецької ОДА щодо проведення у березні 2018 р. 
чергового засідання Ради Єврорегіону «Верхній Прут», присвяченого, 
здебільшого, питанням розширення транскордонного співробітництва між 
Україною, Республікою Молдова та Румунією, налагодження нових бізнес-
контактів суб’єктів господарювання сторін. 

- У тісній взаємодії з Торгово-промисловою палатою Республіки 
Молдова надано сприяння у налагодженні ділових контактів між окремими 
українськими та молдовськими підприємцями. Зокрема, за посередництва 
філій ТПП РМ у Бельцях та Єдинцях, забезпечено доведення до потенційних 
молдовських клієнтів комерційних пропозицій від дев’яти буковинських 
виробників та, відповідно чотирьох пропозицій молдовських бізнесменів до 
зацікавлених підприємців області. 

- Надано практичну допомогу представникам ділових кіл Чернівецької 
області, зокрема ТОВ "Аркат", ТОВ "Нова енергія", "MAXIMUS", 
"Datawiz.io" та "Путильський Рембудсервіс" у просуванні їх товарів та послуг 
на іноземні ринки за посередництва Ради експортерів та інвесторів 
Управління економічного співробітництва Міністерства закордонних справ 
України. 

Виставково – ярмаркова діяльність 

            -  Чернівецька ТПП організувала у період з 31.03.2017 р. по 
30.04.2017р. виставки-ярмарки "Буковинська весна 2017" та  "Сад. Город 
2017", а також з 18 по 21 травня 2017 р. - ХІІ спеціалізовану міжрегіональну 
виставку "Енергозбереження. Будівництво". В рамках останньої 
представники АБ "УКРГАЗБАНК" та АТ "Укрексімбанк" провели 
презентації банківських кредитних програм для суб'єктів малого і середнього 
підприємництва.  

- Організувала та провела у період з 28 по 30 вересня 2017 р. ХХІ 
спеціалізовану виставку «Букдерев. Меблі. Опалення», до участі у якій були 
залучені суб’єкти малого і середнього підприємництва, у тому числі ті, які 
здійснюють чи планують здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.  

- У період з 15 жовтня по 5 листопада 2017 р. Чернівецька ТПП 
організувала та провела на прилеглій території традиційну 
сільськогосподарську виставку-ярмарок «Буковинська осінь». На заході було 
представлено широкий вибір продуктів садівництва, бджільництва, 
саджанців та іншої сільськогосподарської продукції суб’єктів малого і 
середнього підприємництва області. 


