Звіт
про діяльність відділу сприяння розвитку підприємництва,
зовнішньоекономічної і виставкової діяльності та навчальної роботи
Чернівецької торгово-промислової палати
за 2019 рік
Навчальна робота
 26-28 березня 2019 року організовано та проведено на базі
Чернівецької торгово-промислової палати навчальні курси з питань
проведення електронних закупівель через систему «PROZORRO». У заході
взяли участь 33 слухачів з числа членів тендерних комітетів та фахівців 15
підприємств, установ та організацій області. Для учасників семінару було
виготовлено спеціальний збірник чинних нормативно-правових актів, які
регламентують порядок проведення публічних закупівель;
 3-5 грудня 2019 року організовано та проведено на базі
Чернівецької торгово-промислової палати навчальні курси з питань
проведення електронних закупівель через систему «PROZORRO». У заході
взяли участь 22 слухачів з числа членів тендерних комітетів та фахівців 11
підприємств, установ та організацій області.
В ході семінару, 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
 Чернівецькою торгово-промисловою палатою спільно з Сектором
державної регуляторної служби в Чернівецькій області 12.02.2019 року
проведено засідання круглого столу на тему «Мораторій на проведення
перевірок бізнесу закінчився: чого очікувати бізнесу у 2019 році?».
У заході взяли участь керівники і спеціалісти підприємств, установ та
організацій, фахівці Державної регуляторної служби, Головного управління
державної фіскальної служби, Головного територіального управління юстиції
у Чернівецькій області, практикуючі юристи, представники ЗМІ.

На засіданні круглого столу розглядались наступні питання:
- особливості проведення заходів державного нагляду (контролю)
суб’єктів господарської діяльності з огляду на закінчення мораторію на
перевірки;
- превентивні заходи щодо підготовки до проходження перевірок;
- які особливості та обмеження перевірок залишаються;
- у яких випадках можна очікувати посилення тиску на бізнес?
- на що звертати увагу підприємцям при проведенні перевірок;
- методи захисту суб’єктів малого і середнього бізнесу при порушенні
їх прав контролюючими органами.
Відбувся конструктивний обмін думками;
 14 лютого 2019 року Чернівецькою торгово-промисловою палатою
проведено тренінг на тему «Управління фінансами сільськогосподарських
підприємств». Учасниками тренінгу були фермери із земельним банком,
зайняті у них спеціалісти (фінансові директори, бухгалтери, економісти), що
зацікавлені у залученні кредитних ресурсів, розширенні бізнесу,
вдосконаленні управління фінансами, а також представники Департаменту
агропромислового розвитку облдержадміністрації, фінансово-кредитних
установ, науковці.
Головною метою тренінгу було допомогти фермерам отримати
фінансування для розвитку свого бізнесу, ознайомивши їх з концепціями
фінансів в аграрному підприємстві, наявними можливостями та умовами
отримання залучених коштів.
Під час навчання фермери мали змогу вдосконалити свої знання з таких
питань, як:
- форми і методи аналізу фінансового стану аграрного підприємства;
- визначення необхідності запозичення ресурсів, основні джерела та
умови їх отримання;
- забезпечення ефективності використання запозичених коштів;
- можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації.
Учасники тренінгу мали змогу ознайомитись з прикладами успішного
досвіду управління фінансами, отримати відповіді на поставлені запитання.
Проводили заняття експерти Міжнародної Фінансової корпорації в
Україні;
 29 березня 2019 року в Чернівецькій торгово-промисловій палаті
відбувся безкоштовний одноденний навчальний семінар для представників
фірм, підприємств, компаній та фермерських господарств, які бажають
отримати сертифікати міжнародних стандартів якості (ISO, OHSAS, UNI та
ін.), а також іншу інформацію необхідну для виходу на європейські ринки.
Захід був організований представництвом британської компанії QUAY
AUDIT в Україні у взаємодії з Чернівецькою торгово-промисловою палатою.
В рамках семінару міжнародний аудитор, представник британської компанії

QUAY AUDIT, Флорін Дебрецень організував практичну дискусію та
всебічно висвітлив перед присутніми наступні питання:
- конкурентоспроможність фірм та їх доступ на нові ринки;
- основні міжнародні стандарти якості (ISO, UNI, НАССР, OHSAS,
BLUESUN MARK, FSC та інші);
- рішення, регламенти, директиви, європейські стандарти (євро норми);
- список NANDO – Європейського Союзу, методи визначення
відповідності продукції для її доступу на європейський ринок, маркування
ЄС.
З урахуванням того, що в 2019 році держпродспоживчою вперше
будуть проводитись планові аудити системи харчової безпеки НАССР
(невід’ємна частина міжнародного стандарту ISO 22000, а сертифікат НАССР
є свідченням відповідності системи безпеки харчових продуктів вимогам
стандарту ISO 22000) до участі у заході були залучені фахівці Головного
управління держпродспоживчої служби в Чернівецькій області;
 10-11 червня 2019 р. на базі Чернівецької ТПП відбувся практичний
семінар "Системи управління безпечністю харчових продуктів (ISO
22000:2018). Принципи НАССР".
Захід був організований Чернівецькою ТПП спільно з представництвом
британської компанії в Україні QUAI AUDIT.
Актуальність семінару зумовлювалась тим, що 20 вересня 2019 р. стане
кінцевою датою, коли система НАССР має бути впроваджена на всіх
харчових підприємствах згідно Закону України "Про основні принципи та
вимого до безпечності та якості харчових продуктів".
Професійні експерти надали слухачам вичерпну інформацію щодо
принципів НАССР, основних стандартів у сфері безпечності харчових
продуктів, нового стандарту ISO 22000: 2018, вимог законодавства у сфері
продуктів харчування, процесу сертифікації тощо.
Учасники семінару отримали відповідні сертифікати компанії QUAI
AUDIT;
 Чернівецька торгово-промислова палата надала сприяння в
організації, а також представила інтереси місцевих підприємців на семінарі
від Представництва ЄС в Україні для підприємців Чернівців та Чернівецької
області: - «Участь у європейських торговельних форумах і виставках:
можливості для українського бізнесу», який відбувся в місті 3 вересня 2019 р.
У заході взяли участь підприємці, експерти у сфері торгівлі та
консалтингу, представники бізнес-асоціацій, бізнес-клубів, журналістів
бізнес-видань та всіх зацікавлених осіб. Під час семінару були розглянуті
наступні питання:
- як підприємцю обрати захід для результативного промотування свого
бізнесу;
- просування товарів і послуг в Європейській Мережі Підприємств
(Enterprise Europe Network);

- EEN календар як ефективний метод пошуку спеціалізованих бізнесзаходів та контактів з потенційними покупцями, партнерами та інвесторами;
- практичні поради участі в торговельних виставках та інші;
 15 листопада 2019 р. президент Чернівецької ТПП В.Ляхович
представив інтереси членів палати та місцевого ділового середовища на
Чернівецькому Регіональному Форумі «БІЗНЕС МОЖЛИВОСТІ 2.0», який
бу організований за сприяння Чернівецької міської ради.
З представниками міжнародних фондів та інституцій були обговорені
можливості залучення грантових коштів ЄС для представників малого і
середнього бізнесу м. Чернівці, отримано практичні поради та консультації з
питань залучення грантових коштів;
Зовнішньоекономічна діяльність
 15 березня 2018 року на базі Чернівецької торгово-промислової
палати відбулась зустріч представників румунської групи компаній VIBE
Properties з керівниками зацікавлених чернівецьких будівельних фірм,
підприємств, які спеціалізуються на виробництві будівельних матеріалів,
фахівцями фінансово-банківського сектору, а також представниками окремих
структурних підрозділів органів місцевої влади міста та області з метою
обговорення перспектив інвестування у житлове та комерційне будівництво в
регіоні.
Зустріч була організована палатою спільно з Генеральним
консульством Румунії в Чернівцях.
Румунська група компаній VIBE Properties спеціалізується на
інвестиційній діяльності в сфері будівництва та нерухомості на території
Румунії, Угорщини та Сполучених Штатів Америки. Складається з трьох
відомих на ринку Румунії компаній – Atrium Group, Alber Holding та CITR
Group.
Були обговорені питання інвестиційної діяльності та перспективи
співпраці румунської групи компаній VIBE Properties з місцевими
будівельними компаніями та фірмами, що спеціалізуються на виробництві
будівельних матеріалів.
Вичерпні відповіді на питання румунської сторони надали
представники Головного управління Державної фіскальної служби в
Чернівецькій області, Головного територіального управління юстиції у
Чернівецькій області, Департаменту житлово-комунального господарства та
Департаменту розвитку Чернівецької міської ради, офісу головного
архітектора м. Чернівці, а також фахівці відділень АТ «УКРЕКСІМБАНК» та
АТ ОТП Банк в м. Чернівці;
 5 березня 2019 року відбулася робоча зустріч президента
Чернівецької
торгово-промислової
палати
Василя
Ляховича
із

новопризначеним Генеральним консулом Румунії у Чернівцях Іріною
Лореданою Стенкулеску.
Президент палати ознайомив високопоставленого дипломата із станом
та перспективами торгово-економічної співпраці між суб’єктами
підприємницької діяльності Чернівецької області та прикордонних з
Україною повітів Румунії. У цьому контексті поінформував, що Чернівецька
ТПП уклала 9 угод про співпрацю з румунськими регіональними палатами,
зокрема, Сучавською, Ботошанською, Яською, Марамурешською та ін.,
реалізація яких сприяє налагодженню та подальшому поглибленню ділового
партнерства між підприємцями двох країн.
Учасники зустрічі висловили також своє бачення щодо шляхів та
можливостей вирішення багатьох проблем, які наразі заважають активізації
ділових зав’язків.
Особливе схвалення отримали плани торгово-промислової палати
пожвавити роботу щодо організації та проведення бізнес-поїздок з метою
вивчення передового досвіду з впровадження сучасних технологічних
процесів
виробництва,
забезпечення
інформаційно-консультативної
підтримки бізнесу по обидві сторони кордону, проведення презентацій
румунських товаровиробників під час традиційних міських свят, зокрема,
днів Європи та, відповідно, представлення продукції місцевих
товаровиробників на території Румунії;
 Президент Чернівецької торгово-промислової палати В.Ляхович
взяв участь в роботі круглих столів "Посилення ролі "Верхній Прут" в
конвергенції прикордонних територій", які проходили в Чернівцях
(17.04.2019) та Сучаві (19.04.2019).
Заходи були організовані Чернівецькою обласною адміністрацією,
Сучавською повітовою радою, Чернівецьким торгово-економічним
інститутом КНТЕУ та Сучавським університетом ім. Штефана Великого.
Метою круглого столу було напрацювання та підготовка актуальних
пропозицій на засідання Ради Єврорегіону в контексті конвергенції
прикордонних регіонів та прискорення євроінтеграційних процесів.
Президент палати виступив з низкою конкретних пропозицій, зокрема
стосовно щорічної організації виставково-ярмаркового заходу під назвою
«Вироблено в Єврорегіоні "Верхній Прут"». Захід мав би сприяти
налагодженню та розвитку прямих контактів між підприємцями українськорумунського прикордоння;
 18 квітня 2019 р. представники палати, у складі делегації
Чернівецької області, взяли участь в румунсько-українському економічному
форумі, який проходив в м. Ботошани (Румунія).
Захід був організований Асоціацією розвитку «Ботошанської міської
зони" у взаємодії з Асоціацією органів місцевого самоврядування
Чернівецької області «Агенція розвитку громад Буковини».

Метою проведення форуму було сприяння бізнесовому та економічному
партнерству у транскордонних регіонах між підприємцями двох країн.
Упродовж двох днів представники чернівецьких громад обговорювали
питання розвитку економічних відносин між м. Ботошанами та Чернівецькою
областю.
Учасники форуму мали змогу провести презентації власної продукції, а
також обговорити конкретні напрямки можливої співпраці. Представникам
ОТГ провели екскурсію Ботошанським бізнес-інкубатором.
Крім того, в рамках економічного форуму між Чернівецькою торговопромисловою палатою та Ботошанською торгово-промисловою і
сільськогосподарською палатою була підписана нова Угода про
співробітництво;
 30 травня 2019 р. делегація Чернівецької області, яка представляла
Торгово-промислову палату та місцеві підприємства (ПАТ "Імпульс", ПП
"Стар-Макс", ТОВ "Стрільчук Транс" та ФОП М.Гулейчук) взяла участь в
роботі III Тристороннього бізнес - форуму Україна - Румунія - Республіка
Молдова: який відбувся в Кишиневі.
В рамках Форуму було організовано різнопланове обговорення
найбільш важливих питань розвитку торгово-економічного та інвестиційного
співробітництва, презентацію окремих інвестиційних проектів та програм,
прямі ділові переговори між потенційними інвесторами, іноземними
компаніями та представниками молдовського бізнесу.
В ході безпосередньої зустрічі делегації Чернівецької ТПП з
президентом ТПП Республіки Молдова С.Харя були обговорені перспективні
напрямки подальшого співробітництва, шляхи активізації ділових контактів
між окремими українськими та молдовськими підприємцями. За
посередництва торгово-промислових палат забезпечено доведення до
потенційних молдовських клієнтів понад десяти комерційних пропозицій від
виробників Чернівецької області;
 19-20 вересня 2019 року делегація Чернівецької ТПП та місцевих
підприємців взяла участь в роботі міжнародного економічного форуму
"Інвестиційні можливості в Північному регіоні розвитку Республіки
Молдова", який відбувся в місті Єдинці (Республіка Молдова).
Основною метою заходу, організованого ТПП Республіки Молдова за
підтримки Уряду РМ, була демонстрація досягнень та можливостей регіону,
представлення законодавчих ініціатив в сфері інвестицій, переваг ведення
бізнесу та потенціалу регіонального співробітництва, залучення уваги
закордонних та молдовських інвесторів.
В рамках Форуму була організована насичена ділова програма, котра
включала обговорення актуальних питань розвитку торгово-економічного та
інвестиційного співробітництва, презентації інвестиційних проектів та
програм, організацію прямих ділових переговорів з потенційними
інвесторами, іноземними компаніями та представниками бізнес-середовища;

 Чернівецька торгово-промислова палата організувала поїздку групи
підприємців області до м. Бая Маре (Румунія) для участі 27 – 29 вересня 2019
р. у чотирьохсторонньому румунсько-угорсько-українсько-молдовському
економічному форумі та XXVІІ Міжнародній виставці «Rivulus Dominarium
2019», які були організовані Марамурешською торгово-промисловою
палатою.
Метою проведення форуму було сприяння бізнесовому та економічному
партнерству у транскордонних регіонах між підприємцями чотирьох країн.
Упродовж двох днів представники делегації Чернівецької області
обговорювали перспективні напрямки торгово-економічного співробітництва
з підприємцями Румунії та Республіки Молдова.
Учасники форуму мали змогу здійснити презентацію власної продукції,
а також провести ділові переговори з потенційними іноземними партнерами,
обговорити конкретні напрямки можливої співпраці;
 30 жовтня 2019 р. президент Чернівецької торгово-промислової
палати Василь Ляхович зустрівся з консулом з економічних питань
Генерального консульства Чеської Республіки у Львові Владіміром Кадлєцем
(Vladimír KADLEC), який перебував в Чернівцях з робочим візитом.
В ході зустрічі були обговорені перспективи активізації торговоекономічної співпраці між підприємцями Чернівецької області та Чеської
Республіки, а також можлива участь представників бізнес-середовища краю в
українсько-чеському бізнес-форумі, який проходив 19 листопада 2019 року в
Києві.
Крім того, В.Кадлєц поінформував про зацікавленість чеської фірми
«Profimix Svijany» у налагодженні співпраці із великими хлібзаводами та
млинами регіону, а також українськими постачальниками насіння льону,
вівса та очищеного соняшника.
Виставково – ярмаркова діяльність
 У період з 26 березня по 26 квітня 2019 р. Чернівецька ТПП
організувала та проводить на прилеглій території традиційну
сільськогосподарську виставку-ярмарок «Буковинська осінь. Сад-город 2019». На заході представлено широкий асортимент 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 6-7 липня 2019 року.
Зокрема, Чернівецька ТПП курувала виставковий розділ «Автосалон», у
якому були представлені окремі чернівецькі та івано-франківські автодилери.
Президент палати В.Ляхович взяв участь у церемонії відзначення учасників

ярмарку. Загалом, за сприяння палати, до участі у ярмарку було залучено
понад два десятки суб’єктів малого і середнього підприємництва;
 У період з 13 по 23 серпня 2019 р. палата організувала та провела на
прилеглій території традиційний спеціалізований ярмарок з продажу
сільськогосподарської продукції “Медовий та яблучний Спас”. На заході
було представлено широкий вибір товарів бджільництва, садівництва та
іншої сільськогосподарської продукції суб’єктів малого і середнього
підприємництва області;
 3 – 5 жовтня 2019 року Чернівецька торгово-промислова палата
організувала та провела в Чернівцях міжнародну багатогалузеву виставку –
ярмарок «Виготовлено в Єврорегіоні «Верхній Прут».
На заході був представлений широкий асортимент продукції та виробів
підприємців Чернівецької, Івано-Франківської та інших областей України,
Ботошанського повіту Румунії, а також Єдинецького району Республіки
Молдова. На виставці-ярмарку були також присутні представники
румунських та молдовських регіональних торгово-промислових палат, з
якими місцеві підприємці обговорили питання виходу на ринки згаданих
двох країн.
Під час заходу учасникам та відвідувачам були створені умови для
ділових переговорів з українськими та зарубіжними підприємцями.
На виставці була представлена продукція харчової та легкої
промисловості, предмети домашнього вжитку, будівельні матеріали,
органічні добрива, банківські послуги. Сегмент деревообробної та меблевої
промисловості буде представлений окремо, в рамках виставки «Букдерев2019», яка проходила одночасно;
 Чернівецька торгово-промислова палата організувала з 15 по 25
грудня 2019 року традиційний передноворічний ярмарок.
У ярмарку взяли участь підприємці Чернівецької, Івано-Франківської,
Закарпатської та Кіровоградської областей, які представили мешканцям та
гостям міста широкий вибір теплого одягу та взуття ручної роботи
прикарпатських майстрів, вишиванки, в’язані теплі речі, аксесуари, вироби з
дерева, лози, кераміки, сувеніри та іграшки.

