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Звіт  

про діяльність відділу сприяння розвитку підприємництва, 
зовнішньоекономічної і виставкової діяльності та навчальної роботи 

Чернівецької торгово-промислової палати 
за 2018 рік 

 
Навчальна робота 

 19-21 червня та 27-29 листопада 2018 року організовано семінари з 
питань проведення електронних закупівель через систему «PROZORRO». У 
заходах взяли участь 37 слухачів з числа членів тендерних комітетів та 
фахівців 29 підприємств, установ та організацій області. 

В ході навчання, окрім інших, були всебічно розглянуті наступні 
питання: порядок визначення предмета закупівлі та як правильно вибрати 
його код; як самостійно здійснити замовником перевірку інформації про 
учасника з використанням даних, які містяться у відкритих єдиних 
державних реєстрах; основні аспекти проведення електронних закупівель 
через систему ProZorro; реєстрація та робота на електронних майданчиках; 
основні положення та останні новації Закону України «Про публічні 
закупівлі». Порядок планування закупівель. Договір про закупівлю, 
коригування його істотних умов. Допорогові закупівлі. Надпорогові 
закупівлі; організація діяльності тендерного комітету, уповноважених осіб.  

Для учасників семінару було виготовлено спеціальний збірник чинних 
нормативно-правових актів, які регламентують порядок проведення 
публічних закупівель. 

 
Сприяння розвитку підприємництва 

 У взаємодії з Національним контактним пунктом Програми 
«Horizon 2020» при Чернівецькому національному університеті імені Юрія 
Федьковича палата сприяла проведенню інформаційного дня міжнародної 
програми Європейського союзу «Horizon 2020» - «Грантові можливості для 
буковинського малого та середнього бізнесу», який відбувся в Чернівцях 22 
травня 2018 р. Зокрема, через наявні інтернет-ресурси Чернівецька ТПП 
забезпечила інформування ділового середовища області про запланований 
захід, а також аргументовану мотивацію участі в згаданому інформаційному 
дні.  

В рамках заходу були заслухані доповіді керівників контактних пунктів 
м. Чернівці про можливості залучення грантових коштів ЄС інноваційними 
малими і середніми підприємствами в Україні. У доповідях було розкрито 
основні напрямки залучення коштів через програму ЄС “Horizon 2020” для 
малого та середнього бізнесу, можливості участі підприємств у 
багатосторонніх інноваційних проектах, загальні принципи функціонування  
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програми, критерії оцінки проектів та способи пошуку партнерів для подачі 
заявок, наявні інформаційні ресурси; 

 24 липня 2018 р. у взаємодії з Департаментом регіонального 
розвитку Чернівецької ОДА палата організувала зустріч посла з особливих 
доручень МЗС України І.Г.Ніколайко з експортерами Чернівецької області. В 
рамках заходу були обговорені можливості розширення ринків збуту 
продукції та проблеми, з якими повсякденно стикаються експортери. Крім 
того, представник МЗС ознайомив присутніх з основними напрямками 
залучення коштів через діючі програми ЄС для малого та середнього бізнесу, 
можливостями участі підприємств у багатосторонніх інноваційних проектах, 
наявними інформаційними ресурсами.  

 В рамках діяльності Чернівецької торгово-промислової палати з  
просування продукції та послуг малих і середніх підприємств області на 
зовнішній та внутрішній ринки започатковано нову форму роботи – 
проведення цільових презентацій фірм. Зокрема, з нагоди Дня будівельника 
14 серпня ц.р. свою продукцію та послуги презентували у приміщенні палати 
компанія «Брікстон Констракшн» (Румунія), ТОВ «Вікна-Стиль» та фірма 
«Територія сходів». 

Відвідувачі презентації (представники будівельних організацій, 
виробників будматеріалів, банківських установ, приватні забудовники) мали 
змогу ознайомитись з інноваціями в будівельній галузі, особливостями 
виробничих технологій, монтажу продукції, дізнатись про умови пільгового 
кредитування державними банками, які працюють за цільовими державними 
програмами сприяння енергозбереженню, отримати відповіді на запитання. 

 16 жовтня 2018 року представники Чернівецької торгово-
промислової палати взяли участь та представили інтереси місцевого бізнесу у 
круглому столі на тему «Легкість переміщення товарів через кордон; 
національний та регіональний виміри». 

Захід був організований Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією спільно з представниками громадської організації «Інститут 
економічних досліджень та політичних консультацій», в рамках проекту 
«Діалог зі сприяння торгівлі». 

Основною метою круглого столу було обговорення проблемних 
питань, з якими систематично стикаються підприємства під час здійснення 
зовнішньоекономічних операцій, а також пошук спільних рішень для 
впровадження адміністративних і регуляторних заходів, які безпосередньо 
впливають на зовнішньоекономічну діяльність в Чернівецькій області. 

В обговоренні проблемних питань переміщення товарів через кордон 
активну участь взяли представники громадських та бізнес асоціацій, а також 
окремі керівники підприємств-експортерів. 

 Представники Чернівецької торгово-промислової палати взяли 
участь та представили інтереси малого і середнього бізнесу області в 
інформаційних заходах Представництва ЄС у Чернівцях, зокрема: 
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- 6 листопада 2018 р. - презентації відкритих конкурсів на гранти та 
проекти ЄС; 

- 8 листопада 2018 р. – Семінарі для представників місцевого бізнесу 
«Як знайти бізнес-партнера в ЄС». 

В рамках інформаційних заходів були представлені практичні 
інструменти та програми Європейського Союзу для розвитку місцевих 
компаній і бізнесових ініціатив, а також налагодження ділових відносин з 
країнами ЄС. Присутнім було роз’яснено важливість реалізації Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС, поширення європейських цінностей та 
підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між 
Україною та ЄС. Особливу увагу було приділено підвищенню 
поінформованості суб’єктів малого і середнього підприємництва про 
можливості програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій 
“Горизонт 2020” та програми ЄС “Конкурентоспроможність підприємств 
малого і середнього бізнесу (COSME) (2014 - 2020)”, в тому числі 
Європейській мережі підприємств (EEN). 

Заходи проводились Представництвом ЄС у співпраці з Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі України та Європейською Мережею 
Підприємств; 

 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 
 У період з 28 травня до 02 червня 2018 року Торгово-промислова 

палата надала сприяння в організації приїзду та перебування в області 
представників компанії «Timberline International (Pty) Ltd.» з Південно-
Африканської Республіки. Головною метою візиту було встановлення 
ділових зв’язків із виробниками пиломатеріалів (дошка, брус, заготовки, 
паркет, паркетна дошка, ламель, шпон, матеріал для складання і виробництва 
дерев’яних будинків), а також паливних пелет. Під час перебування в області 
представникам компанії була забезпечена можливість зустрітись з 
представниками окремих деревопереробних підприємств.  

 14 червня 2018 р. делегація Чернівецької ТПП, до складу якої 
увійшла велика група українських підприємців (понад тридцять фірм), взяла 
участь у ІІ тристоронньому українсько-румунсько-молдовському бізнес-
форумі, що проходив у м.Сучава (Румунія). Перший аналогічний форум 
відбувся в Чернівцях у 2016 році. 
 Традиційно, метою проведення форуму було сприяння бізнесовому та 
економічному партнерству у транскордонних регіонах між представниками 
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ділових кіл трьох країн, популяризація підприємництва, демонстрація 
успішних бізнес-проектів. 
 Учасники форуму мали змогу провести презентації власної продукції, 
обмінятися досвідом стосовно впровадження інноваційних технологій у 
виробництво, а також обговорити конкретні напрямки можливої співпраці. 

Крім того, на виконання домовленостей Другого засідання 
Українсько-Румунської Спільної комісії з питань економічного, 
промислового, наукового та технічного співробітництва, під час бізнес-
форуму між Чернівецькою та Сучавською торгово-промисловими палатами 
був підписаний нова Угода про співпрацю. 

 17 липня 2018 р. в приміщенні Торгово-промислової палати була 
організована зустріч представників малого і середнього підприємництва 
Чернівецької області з Надзвичайним та Повноважним Послом 
Аргентинської Республіки в Україні Альберто Хосе Алонсо. В рамках 
зустрічі президент Палати В.Ляхович ознайомив главу аргентинської 
дипломатичної місії з промисловим та інвестиційним потенціалом 
Чернівецької області, обмінявся думками щодо перспективних напрямків 
розвитку торгово-економічного співробітництва. У подальшому, присутні на 
зустрічі фірми (ТОВ «Лілак», ПАТ «Буковинапродукт», ТМ «Фея» та ін.) 
коротко презентували інформацію про власну виробничу та комерційну 
діяльність, а також, з огляду на зацікавленість у виході на аргентинський 
ринок і налагодженні співпраці з потенційними аргентинськими партнерами 
та інвесторами, розробили механізм комунікації та розвитку започаткованого 
діалогу за посередництва Палати та Посольства. 

 17 жовтня 2018 р., на запрошення румунської сторони, відповідно 
до отриманих повноважень від керівництва області, Чернівецька торгово-
промислова палата представила регіон на зустрічі економічної місії ділових 
кіл землі Баварія (Німеччина) з представниками бізнес-середовища 
Сучавського та Ботошанського повітів Румунії. 

Захід був організований Сучавською повітовою радою у взаємодії з 
Міністерством економіки землі Баварія з метою демонстрації економічного 
та туристичного потенціалу транскордонного регіону, залучення німецьких 
інвестицій в привабливі інфраструктурні проекти, зокрема щодо розбудови 
транспортних коридорів та впровадження інноваційних, енергозберігаючих 
технологій в промисловість. 

Під час виступу перед іноземними бізнесменами президент 
Чернівецької торгово-промислової палати коротко представив економічний 
та інвестиційний потенціал області, висловив зацікавленість місцевих 
сільськогосподарських виробників та садівників у налагодженні співпраці з 
потенційними німецькими партнерами в напрямку вирощування екологічно 
чистої продукції з метою її подальшої спільної переробки та реалізації на 
європейському ринку. 

Крім того, було наголошено на необхідності організації аналогічної 
економічної місії бізнесменів землі Баварія до Чернівців для обговорення 
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можливостей залучення німецьких інвестицій в розбудову перспективних 
інфраструктурних проектів, в першу чергу транспортних, які б спростили та 
пришвидшили доставку товарів з регіону до європейських країн. 

Як перспективний напрямок співробітництва було також відзначено 
науково-дослідну сферу з огляду на наявний та визнаний в Європі потенціал 
Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, а саме 
можливу співпрацю в сфері термоелектрики, напівпровідників та ІТ 
технологій. 

Окремо відзначено зацікавленість Чернівецької ТПП у налагодженні 
співпраці з Торгово-промисловою палатою землі Баварія, а також її 
майбутнім представництвом у Києві. 

 Надано практичну допомогу ТОВ «Лілак» (відомий в Україні та 
Європі виробник класичних та органічних соків) у встановленні 
взаємовигідних партнерських зв’язків з іноземними виробниками якісної 
кришки «Metal Twist Off Caps RTO 38» та «Metal Twist Off Caps RTВ 38» для 
упаковки власної продукції. За посередництва палати були налагоджені 
ділові контакти ТОВ «Лілак» з виробниками кришок з Німеччини, Чеської 
Республіки, Польщі, Угорщини та Болгарії. Наразі тривають переговори з 
іноземними виробниками щодо укладення перспективного контракту на 
взаємовигідних умовах. 

 
Виставково – ярмаркова діяльність 

 У період з 02 квітня по 09 травня 2018 р. палата організувала та 
провела на прилеглій території традиційну сільськогосподарську виставку-
ярмарок «Буковинська весна. Насіння, саджанці, садовий інструмент». На 
заході було представлено широкий вибір продуктів садівництва, 
бджільництва, саджанців та іншої сільськогосподарської продукції суб’єктів 
малого і середнього підприємництва області; 

 Надано сприяння в організації та проведенні традиційного 
Петрівського ярмарку, який відбувся в Чернівцях 7-8 липня 2018 р. Зокрема, 
Чернівецька ТПП курувала виставковий розділ «Автосалон», у якому були 
представлені фірми «Автоподіум», «Ніко-Чернівці» та «Олімп-Моторс». 
Президент палати В.Ляхович взяв участь у церемонії відзначення учасників 
ярмарку, провів зустрічі з делегаціями з Румунії, Республіки Молдова та 
Польщі. Загалом, через можливості палати, до участі у ярмарку було 
залучено понад два десятки суб’єктів малого і середнього підприємництва.  
 Згідно з планами роботи Чернівецької ТПП на 2018 рік та відповідно 

до пункту 4.2.6.1 заходів Регіональної програми розвитку малого і 
середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2017 – 2018 роки, 
затвердженої рішенням ХІІ сесії Чернівецької обласної ради VII скликання 
від 24.03.2017 року №8-12/7 з наступними змінами, палатою з 10 по 13 
жовтня 2018 року організовано та проведено спеціалізовану міжрегіональну 
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виставку «Букдерев – 2018» та багатогалузеву виставку-ярмарок власної 
продукції малих і середніх підприємств області.  
          Основною метою виставок були підтримка власного товаровиробника, 
популяризація продукції суб’єктів малого і середнього бізнесу, сприяння її 
просуванню на внутрішній та зовнішній ринки. 
          Головним спрямуванням традиційної щорічної виставки «Букдерев – 
2018» був показ новітніх технологій з деревообробки, сучасної продукції з 
деревини та економного використання сировини. На виставці були 
представлені виробничі потужності та технології підприємств, які 
здійснюють переробку деревини, зразки продукції, яка використовується у 
виробництві меблів, в будівництві. Значний інтерес викликали експозиції 
павільйонів лісовідтворюючих господарств, заготівлі лікарських рослин, 
грибів, ягід тощо, а також  розвитку мисливства, рибальства, бджільництва, 
збереження заповідних зон, розвитку зеленого туризму. На виставці був 
проведений майстер-клас для лісорубів. Всього у виставці «Букдерев – 2018» 
взяли участь 32 суб’єкти підприємництва всіх форм власності. 
          Проведення багатогалузевої виставки-ярмарку власної продукції малих 
і середніх підприємств області вмотивоване, насамперед, тим, що за останні 
роки цій категорії суб’єктів господарської діяльності приділялась недостатня 
увага. Багато з них, виробляючи достатньо конкурентноспроможну 
продукцію, орієнтуються виключно на внутрішній ринок, почувають себе 
невпевнено в питаннях проведення зовнішньоекономічної діяльності. На 
виставці відвідувачам пропонувались товари власного виробництва 
промислової, будівельної, продовольчої груп, які можна було придбати за 
цінами виробника. Загалом свою продукцію на виставці продемонстрували 
44 представники малого і середнього бізнесу. Виставка сприяла її учасникам 
у знаходженні нових партнерів і ділових контактів, обміну досвідом. 
          Всього виставки відвідало майже 10 тис. мешканців обласного центру 
та області. 


