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Ірина Бойчук – експерт з експорту 
 

Ефективна зовнішньо - економічна діяльність країни 

і як результат  диверсифікація ринків збуту сприяє росту її 
економіки та валового продукту.  Експортний потенціал 
свідчить про  розвиненість, стійкість і відкритість 

економіки країни, а його ріст тісно пов’язаний з  
продуктивністю праці та добробутом громадян. Особливо в 

нинішніх умовах, коли експорт до РФ, який раніше 
переважав в економіці України,  значно скоротився і 
продовжує падати, а натомість з’являються нові можливості 

співпраці з ЄС, нарощування експорту стає першочерговим 
завданням, а ініціатива і гнучкість вітчизняного бізнесу стає 

дуже важливою для подолання викликів і започаткування 
нової якості його розвитку.  

Орієнтація компанії на експорт продукції або послуг дозволяє диверсифікувати 

продажі і отримувати більш стабільні доходи та збільшити прибутки. Участь у 
міжнародній торгівлі є також суттєвим стимулом для розвитку компанії. Постановка 

нових задач, поява проблем, які потребуватимуть вирішення у нових для вас сферах 
діяльності змушує до пошуку креативних підходів, підвищення ефективності 
менеджменту, покращення виробництва і сервісу.  

Багато компаній, починаючи з їх появи на місцевому ринку, закріплення на ньому з 
своїм товаром (послугою), напрацювання клієнтської бази, на певному рівні свого 

розвитку задумуються про розширення сфери діяльності поза межами країни.  Справді, 
експорт більше не є прерогативою великих підприємств. Успіх на зарубіжних ринках 
залежить не стільки від величини компанії, як від самого продукту (послуги) – його 

інноваційності, специфічних характеристик, високих вимог до якості, ефективної 
логістики, суворого дотримання термінів поставок, гнучкості у переговорах, уваги до 

потреб клієнта, ціни. Нерідко за кордоном може користуватися попитом продукт, який не 
продається в країні (і навпаки). Важливо вміти знайти необхідну інформацію для 
правильної оцінки потреб, місткості, специфіки даного ринку тощо, а також  вартості 

входження (подолання бар’єрів).  
Перед початком виходу з товаром на зарубіжний ринок, варто вияснити і 

проаналізувати позиції компанії по таких напрямках: 
o Наскільки конкурентний і насичений товарами-аналогами ринок країни, в яку ви 

плануєте експорт?  

o Які сильні і слабкі сторони конкурентів?  
o Яка ніша для вашого товару (послуги) і яка оптимальна цінова політика, на етапі 

входження, закріплення і розширення присутності? 
o Наскільки призначений для експорту товар відповідає вимогам цільового зарубіжного 

ринку? Чи відповідають вимогам матеріали, з яких він виготовляється?  

Потрібно взяти до уваги також упаковку, маркування, інші параметри та 
властивості товару.  

ААССООЦЦІІААЦЦІІЯЯ  РРООББООТТООДДААВВЦЦІІВВ   ЛЛЬЬВВІІВВССЬЬККООЇЇ  ООББЛЛААССТТІІ  

ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННИИЙЙ    

ВВІІССННИИКК  № 25/2016 
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Яким буде код товару, що експортується? Під які правила експорту (загальні чи 

спеціальні) підпадає товар з даним кодом? Чи є особливі приписи щодо продукції або 
послуг, які планується експортувати, і які? Що і в якій послідовності слід вжити для 

виконання законодавчих вимог і процедур? Чи є якісь пільги щодо даної продукції 
(послуг), і які? Як ними скористатися? 

Якими сертифікатами якості, відповідності, екологічними, гігієнічними та іншими 

має супроводжуватися  товар (послуги) у конкретну країну? Як мають оформлятися ці 
документи? 

В які установи, для проходження яких процедур, коли, в якому вигляді (оригінал, копія, 
нотаріальне посвідчення) і які саме документи слід надавати? 

Який вид транспорту та базисна умова поставки за ІНКОТЕРМС є для вас 

найсприятливішою? Потрібно взяти до уваги орієнтовну вартість перевезення, 
завантаження, терміни доставки. Це допоможе правильно сформувати свою цінову 

позицію і пропозицію. 
Форма оплати може бути різною, за домовленістю сторін. При невеликих 

поставках та довірі мвж партнерами, можна застосовувати передоплату, або часткову 

передоплату і після оплату (без банківських гарантій). Проте, у цьому випадку є ризик 
для експортера, пов'язаний із законодавчим обмеженням терміну надходження валюти по 

зовнішньоекономічних контрактах. Порушення термінів загрожує суттєвими санкціями. 
У свою чергу, закордонний партнер може просто не розуміти критичності для вас даного 
питання. Тому, при відтермінуванні оплати, а також при перших операціях між 

торговими партнерами, значних поставках тощо найбільш застосовуваним способом 
оплати є документарний безвідкличний акредитив. Він може оплачуватися або відразу 
після надання узгодженого пакету відвантажувальних документів, або через певний 

період після дати відвантаження (по домовленості). У цьому випадку, особливу увагу 
потрібно звернути на список документів, які подаються в банк, та вимоги до них.  

Існує ще такий вид оплати, як банківська гарантія платежу. У цьому випадку, ви 
скористаєтеся нею, якщо клієнт не заплатить вам у визначений термін. Цей спосіб оплати 
трішки дешевший за акредитив, але застосовується рідше, бо є ризикованим для покупця.  

Існують різні форми організації міжнародних продаж компанії: прямі контракти з 
кінцевим покупцем, робота з агентами або дистриб’юторами, відкриття торгового 

представництва або спільного підприємства за кордоном. Потрібно проаналізувати вашу 
фінансову спроможність і потенційну ефективність різних способів просування товару за 
кордоном – таких як участь в виставках, реклама тощо. У деяких випадках, доцільно 

покласти ці функції на вашого Агента, взамін гарантії ексклюзивних продаж.  
Як знайти потенційних імпортерів товару в обраній для експорту країні? Де знайти 

відомості про іноземні компанії, що можуть бути посередниками? Як встановити і 
ефективно розвивати ділові контакти із зарубіжними партнерами? Усі ці питання 
потребують детального розгляду і пошуку відповідей, перед тим, як ви почнете 

експортувати свій продукт. 
Зовнішньоекономічна діяльність в силу ряду об’єктивних причин виявляється 

більш складнішою, ніж всередині країни. Вона пов’язана з багатьма ризиками, важко 
передбачуваними факторами, законодавчими, мовними, ментальними та звичаєвими 
особливостями. Це вимагає фінансової стабільності і детального аналізу всіх можливих 

затрат, в які входять як офіційні витрати - на проходження експортних процедур, митне і 
юридичне оформлення,  банківське обслуговування, транспорт, представницькі – так і 

можливі неофіційні витрати. Потрібні також  певний досить високий рівень розвитку 
навичок менеджменту, виробництва, впровадження системи якості управління ICO 9001, 
―екологічного‖ ІСО 14000, підтвердження якості та відповідності стандартам  продукту 

чи послуги, креативний підхід  тощо. Підприємства, які роблять свої перші кроки у сфері 
експорту, можуть користати з послуг консалтингових організацій і їхніх досліджень.  

Якщо у вас виникнуть запитання у контексті даної замітки, або пов’язані з різними  
аспектами вашої зовнішньоекономічної діяльності, пишіть нам, і ми постараємося 
відповісти. 
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Мокрих печаток вже не треба 
Нацiональний банк своєю постановою вніс зміни 

в систему валютного регулювання та контролю за 

певними платіжними операціями. Вiдповiдно до ухвали, 
тепер українським підприємцям, які купують чи 
продають продукцію за кордон, буде простіше 

оформляти документи й отримувати гроші. 
 Згідно з цим документом, спрощується 

процедура проведення платежів за експортно-
імпортними контрактами. Зокрема, передбачено можливість подання документів у банки 
через електронні канали зв'язку. Наприклад, за допомогою систем "клієнт -- банк", 

"Інтернет -- клієнт -- банк" тощо, -- розповідає Володимир Паюк, директор департаменту 
аналітики. -- Також варто зауважити, що регулятор надав можливість подавати 

підприємцям у банк не тільки оригінали договорів чи актів виконаних робіт (iнвойсiв), 
інших документів, а й копії цих документів в електронній чи паперовій формі.  

Раніше для проведення платежів банки часто вимагали від клiєнтiв договорів, актів 

та інших паперів із "мокрими" печатками й підписами від обох сторін договору. НБУ 
розширив можливості фінансування імпортних операцій. Для українських підприємств 

спрощено умови залучення зовнішнього фінансування за участі іноземних експортно-
кредитних агентств та міжнародних фінансових органiзацiй. Постанова дозволяє 
розраховуватися із закордонними партнерами через кореспондентські рахунки банкiв-

нерезидентiв у гривнях. Це буде сприяти пришвидшенню проходження платежів, що 
також має позитивно вплинути на дiяльнiсть бізнесу.  

 
 

30 днів без валюти: 

чи допоможе рішення Нацбанку українському експорту в ЄС 
 

 
 

В останні дні липня Національний банк дав багатообіцяючий сигнал для всіх 

експортерів. Постанова НБУ №361 від 28 липня збільшує термін повернення валютної 
виручки з нинішніх 90 до 120 днів. 

Що це означає? Чому для наших експортерів так важливо довше чекати валюти з-за 
кордону? 

Справа в тому, що обмеження за строком повернення в країни валютної виручки  

перетворює постачання за кордон в біг по мінному полю. Якщо контрагент встигне 
розплатитися вчасно - пощастило. А якщо ні? В такому випадку українське законодавство 

бачить у постраждалому експортері шахрая. 
І покарання за зрив повернення виручки істотне - до 20% від суми несвоєчасно 

повернутої валюти. 

Як результат - багато українських компаній побоюються експорту, що проводиться 
без передоплати. Або воліють погоджуватися на менш вигідні контракти, лише б не 

потрапити на штрафи в Україні. 
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Все це не сприяє розвитку українського експорту. У численних опитуваннях 

самопочуття бізнесу, проведених Європейською бізнес-асоціацією (EBA), обмеження на 
термін повернення валютної виручки український бізнес називає однією з ключових 

перешкод для розвитку експорту (поряд з корупцією на митниці і нормою про 
обов'язковий продаж валютних надходжень). 

І саме тому рішення НБУ таке важливе. 

Це, звичайно, не межа мрій, адже до кризи термін повернення валютної виручки 
становив 180 днів. Там не менш, ця новина, безумовно – позитивна. 

"Безумовно, це позитив. Але бізнес розраховує, що це перший крок до 
довгоочікуваної валютної лібералізації і що будуть і наступні", 
- зазначає виконавчий директор ЕВА Ганна Дерев'янко. 

Однак, наскільки цей крок допоможе українським експортерам? В першу чергу – 
компаніям, які торгують з ЄС, адже принцип оплати після реалізації товару характерний в 

першу чергу для Європи. Для порівняння, компанії з країн СНД частіше оплачують 
продукцію відразу – саме тому перехід на нові норми часто є одним з найбільш важких 
для українських бізнесменів, що міняють ринок збуту. 

За словами Ганни Дерев'янко, від обмежених по часу розрахунків в першу чергу 
страждають компанії, які продають дороге і технологічне обладнання. Конкуренція на 

ринку ЄС у цьому сегменті висока, і покупці обґрунтовано шукають додаткові "бонуси". 
Наприклад, поступову оплату свого замовлення. 

Українські компанії, яким заборонено надавати такий бонус, часто програвали у 

конкурентній боротьбі. Ось тільки далеко не факт, що продовження терміну повернення 
товару на 30 днів вирішить цю проблему. 

Ще одна проблема – обмеження по оплаті істотно ускладнюють вихід українських 

товарів у європейські торговельні мережі. 
Вони зазвичай вимагають можливість оплати вже за підсумками реалізації товару. 

Традиційний спосіб вирішення цієї проблеми – працювати через зареєстровану в ЄС 
фірму-прокладку – для багатьох дуже дорогий. Особливо для тих, хто тільки починає 
експорт в ЄС. А продажі через посередника істотно знижують виручку для українських 

виробників. 
Саме тому збільшення терміну валютної виручки може бути "порятунком" для 

багатьох українських експортерів. 
Втім, цю проблему "поступка" зі сторони НБУ так і не вирішила. Далеко не завжди 

120 днів вистачає, щоб отримати виручку з ЄС. 

Так що можливість безпосередньо працювати з найбільшими європейськими 
торговими мережами з'явиться в українських експортерів лише у разі якщо Нацбанк 

продовжить збільшувати термін повернення валютної виручки. 
За словами Віталія Борисенка, директора компанії "Боріка", що експортує в ЄС 

комплектуючі для човнів, катерів і каяків, навіть після лібералізації ризики прямої 

співпраці з торговельними мережами залишаються високими. "Ми вимушено працюємо з 
посередниками. Ті, хто продає свою продукцію безпосередньо в європейські торговельні 

мережі, знають, як легко потрапити на зрив термінів оплати. Тут різниця між 90 днями і 
120-ма не така й вже й велика",- зазначає він. 

Однак це зовсім не означає, що нинішній крок Нацбанку не вплине на життя 

експортерів. 
"У нашій практиці були потенційні клієнти, з якими не вдалося укласти контракт 

саме через складнощі з відстрочкою платежу",- каже співзасновник компанії 1DEA.me 
(виробник скретч-карт та мотиваційних постерів) Микита Фурсов. 

"Наприклад, вони просили відстрочку у ті ж 90 днів. Але проводка грошей також 

вимагає часу, нам потрібно було закласти певний час "для підстраховки", щоб не стати 
порушниками. Тому ми могли запропонувати відстрочку не більше 80 днів. А це не 

підходило нашим потенційним покупцям. 
Тепер ми можемо повернутися до переговорів з цими компаніями", - додав він. 

Куди більш позитивна інша ініціатива НБУ - дворазове збільшення суми акредитивних 

(безготівкових) розрахунків при імпортних контрактах - з $500 тис. до $1 млн. 
Збільшення суми, яка дозволяє оплачувати імпорт з допомогою банківської 

гарантії, повинно вирішити багато проблем, що виникають при імпорті в Україну 
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західного обладнання. В першу чергу, коли західний підрядник вимагає передоплату (а на 

жаль, довіри до українського законодавства у них поки що небагато і багато хто воліє 
підстраховуватися таким чином). 

"Термін виготовлення складного обладнання може перевищувати 90 днів. Ось і 
виходить, що український покупець з точки зору НБУ – шахрай: він перевів гроші за 
кордон, але товар так і не отримав. Але ж відмовитися від модернізації ми не можемо – від 

цього залежить наше майбутнє на тих же європейських ринках",- говорить голова 
асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк. 

Втім, ключовою ініціативою все ж залишається саме збільшення терміну 
повернення валютної виручки. 

І тут є важливий аспект, що турбує бізнес. Йдеться про тимчасовий характер цих 

послаблень. А це, зі свого боку, означає, що вже незабаром НБУ може зробити крок назад. 
Згідно з рішенням НБУ, норма про 120-денний термін розрахунків буде діяти включно до 

14 вересня. 
Тобто формально цій нормі залишилося діяти навіть менше, ніж півтора місяці. При 
цьому інші норми постанови НБУ такого обмеження не мають. 

Які норми будуть працювати з 15 вересня, тобто трохи більше, ніж за місяць? Буде новий 
крок щодо лібералізації зовнішніх розрахунків, продовження 120-денної норми або ж 

Нацбанк повернеться до попередніх 90 днів? Поки що відповіді на це питання ні у кого 
немає. 
"Ця невизначеність суттєво обмежує наші можливості – не хочеться отримати проблеми у 

разі якщо у вересні це рішення відіграють назад", - визнає Микита Фурсов. 
"Швидше за все, це обмеження з'явилося не від хорошого життя. З одного боку, НБУ 
прагне показати успіхи і демонструє, що не потребує таких жорстких обмежень для 

контролю над ситуацією. З іншого боку - провал переговорів з МВФ суттєво збільшує 
ризики тиску на гривню вже у вересні",- говорить виконавчий директор Міжнародного 

фонду Блейзера Олег Устенко. 
За словами експерта, показовою буде курсова ситуація в першій половині вересня. "Якщо 
курсових потрясінь вдасться уникнути, найімовірніше, Нацбанк збереже збільшений 

термін повернення валютної виручки", - упевнений експерт. 
Втім, як це зазвичай відбувається в Україні, такий оптимістичний сценарій поки не 

виглядає достатньо надійним. 
 

Юрій Панченко, Європейська правда  
 

 
НБУ дозволив банкам використовувати електронні документи під час обміну 

валюти 
  

Ухвалене рішення дасть змогу 
банкам прискорити обслуговування клієнтів 

при проведенні валютних операцій  
Національний банк України надав 

можливість банкам і їх клієнтам при купівлі 
та перерахуванні іноземної валюти 
застосовувати сучасні комунікаційні 

технології й електронні документи, а також 
копії документів в електронному вигляді. 

Про це повідомляється на сайті НБУ з 
посиланням на постанову №366, яка 
набуває чинності з 12 серпня.  

Так, у банках можна буде проводити операції купівлі, обміну й перерахування 
іноземної валюти для клієнтів на підставі не лише оригіналів документів, як це було 

раніше, а й їх копій. При цьому як оригінали, так і копії документів клієнти зможуть 
подавати в банк і в електронному, і в паперовому вигляді на свій розсуд. 

"Копії документів в електронному вигляді будуть створюватися клієнтами шляхом 

сканування з оригіналу, засвідчення електронним цифровим підписом і передачі в банк 

http://www.5.ua/ekonomika/nbu-dozvolyv-bankam-vykorystovuvaty-elektronni-dokumenty-pid-chas-obminu-valiuty-122142.html
http://www.5.ua/ekonomika/nbu-dozvolyv-bankam-vykorystovuvaty-elektronni-dokumenty-pid-chas-obminu-valiuty-122142.html
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34754551&cat_id=55838
http://www.5.ua/media/pictures/original/28835.jpg
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засобами програмно-технічного комплексу "клієнт-банк" тощо", - мовиться в 

повідомленні.  
Втім, Нацбанк зберіг вимогу надавати винятково оригінали документів про 

джерела походження гривневих коштів для фізичних осіб-нерезидентів. 
Крім того, як зазначив НБУ, банки зможуть не проставляти відмітку на оригіналах 

документів, на підставі яких була куплена або переведена іноземна валюта, так само як і 

на копіях цих документів, а самостійно здійснюватимуть контроль за обсягами купленої 
валюти. 

Як зазначається, ухвалене рішення дасть змогу банкам прискорити обслуговування 
клієнтів при проведенні валютних операцій за їх дорученням, автоматизувати процеси 
обробки і зберігання документів. У свою чергу, для клієнтів спрощується процес надання 

необхідних документів для купівлі й перерахування валюти. 
 

 
 

Румунське диво. Fondul Proprietatea 
Ігор Білоус,  

голова Фонду держмайна  

 
       На початку 2000  Румунію лихоманило від реституції. 

Громадяни отримали право на відшкодування конфіскованого 

комуністами майна, натомість грошей на компенсації в бюджеті не 
було. 

Румунська лихоманка зачепила Європу, точніше — 
європейські суди, які потерпали від непідйомної кількості позовів, 
поданих румунами. ЄС  почав вимагати від румунського уряду 

створення дієвого механізму для вирішення проблеми. 
Проаналізувавши свої ресурси та економічні проблеми, високий рівень корупції, 

складний і затягнутий перехід до ринкової економіки, малий обсяг іноземних інвестицій, 
румуни створили Fondul Proprietatea. 

До цього Фонду у 2005 році було передано міноритарні пакети (від 5% до 25%) 20 

топових  державних компаній і 49 приватних, невеликі частки яких залишалися у 
власності держави. 

Частину акцій було роздано населенню, яке постраждало від конфіскації майна 
румунськими комуністами, решту —  залишили у державній власності і траншами 
реалізували на фондовому ринку. 

Перші п'ять років, поки Фондом управляли представники держави, а усі політичні 
сили боролися за можливість поставили туди своїх людей, Фонд не справлявся з 

завданням. 
У 2009 було проведено двоетапний тендер на управління, у якому взяли участь 35 

міжнародних компаній з управління активами. Перемогла американська Franklin 

Templeton (FT), контракт з якою було укладено на чотири роки, потім ще на два і — ще на 
два. 

Станом на 2016 рік Fondul Proprietatea — один з найбільш успішних прикладів 
управління міноритарними пакетами держпідприємств, №6 в світі серед закритих 
інвестиційних фондів з вартістю активів в три млрд. євро. 

За допомогою Фонду румунам вдалося не лише успішно вирішити питання 
реституції, але й оживити фондовий ринок країни, покращити якість управління 

корпоративними правами держави і знизити рівень корупції на підприємствах, зробивши 
їх прибутковими. 

Питання реституції в Україні поки не стоїть, але всі інші досягнення румунського 

Фонду в контексті наших проблем однозначно заслуговують на увагу. 
Прийшовши до Фонду рік тому, я, серед іншого, зіткнувся з проблемою 

цілеспрямованого подрібнення пакетів для здешевлення активів. Наразі тільки на балансі 
Фонду державного майна України  перебуває 185 міноритарних пакетів акцій 
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господарських товариств (ТОВ, ВАТ, ПАТ, ЗАТ): 114 – розміром до 25%, 71 -  від 25 до 

40%. 
Думаю, не відкрию нікому таємниці, якщо скажу, що прибутку від таких пакетів 

держава майже не отримує, втручатися в управління практично не може — з 
міноритаріями у нас не церемоняться. 

Так і висять ці пакети на ФДМУ, виставляються десятки разів поспіль на продаж і 

не знаходять покупця, бо нікому не потрібні, навіть мажоритарним акціонерам. 
Тож досвід Румунії  в успішному управлінні такими активами ми вивчали не з 

теоретичного інтересу, а щоб зрозуміти: яким чином міноритарний акціонер зміг 
вплинути на підприємства, допомогти їм стати прибутковими, змінити систему 
корпоративного управління? 

В наших реаліях це здається якимось дивом. Що ж зробили румуни? 
Наповнивши свій Фонд, вони виставили на фондовому ринку його контрольний 

пакет, попрацювали над тим, аби залучити до придбання пакетів акцій іноземних 
інвесторів і провели подвійний лістинг на Лондонській фондовій біржі (GDRs).  
Перед управляючою компанією Franklin Templeton було поставлено кілька завдань: 

-         максимізація доходу на кожну акцію Фонду; 
-         активна участь в наглядових радах/управлінні кожного підприємства; 

-         викуп акцій у населення і повернення йому коштів (в межах програми реституції); 
-         зниження дисконту між NAV (Net Assets Value – чиста вартість активів) і рівнем 
капіталізації компанії. 

Для виконання цих умов  FT отримала можливість рекомендувати уряду 
здійснювати  IPO державних компаній і пропонувати законодавчі ініціативи, які завдяки 
втручанню міжнародних організацій (МВФ, ЄБРР, ЄК) активно підтримувалися 

парламентом. 
В результаті FT отримала 1-2 місця в кожній з наглядових рад підприємств Фонду, 

отримала право брати кредити в банках, продавати акції Фонду і купляти будь-які акції на 
ринку. 

У якості заохочення компанія отримала фіксовану комісію в 0,6% від отриманих 

дивідендів та додатковий відсоток за перевиконання плану. 
В результаті за сім років управління FT досягла неабияких показників. 

По-перше, двічі скоротилося співвідношення між чистою вартістю активів компанії і 
рівнем її капіталізації. 
По-друге, ціна однієї акції Фонду виросла у чотири рази. 

По-третє, EBITDA підприємств Фонду зросла в середньому у два рази. 
По-четверте, частка збиткових підприємств скоротилася у п'ять разів. 

По-п'яте, дивіденди на одну акцію становили 6-7% від вартості акції, що в 2-3 рази вище, 
ніж в середньому на світових фондових ринках; 
По-шосте, усі державні підприємства перейшли на управління за стандартами ОЕСР. 

По-сьоме, за програмою реституції FT виплатила населенню близько одного млрд. євро 
шляхом викупу у нього "реституційних" акцій Фонду. 

По-восьме, суттєво зросла капіталізація фондового ринку Румунії. Якщо ще в 2005-2006 
роках на Фонд припадало до 70% капіталу всіх компаній біржі, то в 2016 – 30-40%. 

Зазначу також,  що при цьому уся команда FT складається усього лише з п'яти 

членів комітету, трьох керівників і менше 30 аналітиків і економістів. 
Рецепт успіху зрозумілий, хоча й непростий: необхідно зібрати докупи 

міноритарні пакети, відібрати для управління велику міжнародну компанію, дати їй 
широкі повноваження і хорошу винагороду, додати беззаперечну підтримку уряду і 
парламенту, а також приправити "прискоренням" від міжнародних організацій. 

Подібний Фонд необхідний Україні. За одностайної підтримки і розумної стратегії 
він допоможе реанімувати фондовий ринок, зменшити корупцію, покращити управління 

на державних підприємствах і збільшити їх прибутковість. 
Нагадаю, що для результативності роботи Фонду Румунії довелося ухватили 

закони, за якими зараз живе вся країна. Це буде корисно і для української економіки.  

А кошти від нього можна використовувати для вирішення найбільш нагальних 
проблем країни: він міг би стати ресурсом для пенсійних фондів або дати кошти на 

погашення зовнішніх боргів чи модернізацію інфраструктури, важливої для громадян. 
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Безпечні продукти. Як цього добилася Європа і що залишилося зробити Україні 

Катерина Онул, World Bank Group 
радник з харчового законодавства 

Групи Світового банку (WBG) 
  

Добре бути українцем та мати город або бабусю в 

селі з городом. 
Бо тоді знаєш, що і як потрапило у твій борщ. Усі 

овочі – з грядки під вікном, сметана – з молока, яке  дає 
сусідська корова. Сидиш собі та смакуєш на здоров’я. 

І навіть думка не виникне, що сметану краще не їсти, 

бо в ній від молока лише колір, а овочі можуть викликати 
алергію через присутність у них значної частини таблиці 

Менделєєва.  
Щоденне споживання харчових продуктів власного 

виробництва було реальністю для більшості українців десь 

20 років тому. З часом харчові звички змінилися і все частіше ми купуємо або готові 
продукти, або напівфабрикати.  

Щодо фруктів та овочів, то більшість з них потрапляють до кухні не з власного 
городу, а з ринків та супермаркетів. Крім того, з кожним днем з’являються нові продукти, 
які складаються з великої кількості інгредієнтів, які потрапили до виробника від різних 

постачальників з різних частин світу.  
Дійсно, вибір харчових продуктів став більшим, але більшим став і ризик для 

споживача.  

Що ж робити? Як захистити споживача від вживання небезпечної та неякісної 
продукції? Як посилити довіру до виробника? 

Саме ці питання стали причиною включення  у головний харчовий закон Європи 
вимоги запровадити системи простежуваності всіма виробниками харчових продуктів та 
їх постачальниками. 

Така система дає можливість завжди знати, звідки була отримана сировина та куди 
було направлено готовий продукт, а також можливість надати таку інформацію 

державному органу контролю безпечності харчових продуктів у найкоротший час у разі 
харчового інциденту. 

Простежуваність є ефективним засобом захисту споживача, який у випадку 

інциденту з харчовим продуктом дає можливість постачальнику визначити, куди було 
направлено небезпечну сировину чи харчовий продукт і хто або де міг його спожити, а 

також дає можливість виробнику чи продавцю визначити, звідки було отримано джерело 
загрози. Такі дані дають можливість простежити весь шлях небезпечної сировини чи 
небезпечного продукту. 
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Це, в свою чергу, дає можливість швидко зреагувати та попередити споживання та 

поширення небезпечного продукту або надати швидку допомогу тим, хто міг 
постраждати.   

Простежуваність – це рятівний жилет не тільки для споживача. Простежуваність 
також стоїть на захисті інтересів виробників харчових продуктів.  

Нерідкими є повідомлення в новинах з Європи, що та чи інша компанія відкликає з 

ринку певну продукцію через виявлені проблеми. Попри те, що зазвичай витрати 
компанії, пов’язані з відкликанням готової продукції, становлять мільйони євро, вони все 

одно йдуть на це. 
По-перше, щоб не втратити довіру споживача. Бо відкликання є знаком того, що 

компанії цінують споживачів і піклуються про них. 

По-друге, позови до компанії, через продукцію якої може постраждати людина, 
можуть бути набагато більші, ніж витрати, пов'язані з відкликанням. Крім того, це 

означатиме втрату довіри споживачів та, відповідно, втрату ринку. 
Щодо простежуваності, то саме вона дає можливість точно визначити, куди 

потрапила проблемна продукція. Після такої ідентифікації і здійснюється відкликання. 

Кількість споживачів, які можуть постраждати, зменшується або навіть, завдяки 
швидкому реагуванню, цього взагалі можна буде уникнути.   

Якщо ж система простежуваності відсутня або її запроваджено неправильно, 
наслідки для виробників можуть буди катастрофічними. Через неможливість 
ідентифікувати проблемну партію та місця, куди вона потрапила, необхідно буде 

відкликати всю виготовлену продукцію. 
Прикладом застосування системи простежуваності у реальному житті є нещодавній 

відклик з 55 країн світу шоколадних батончиків, компанії Mars. 

Виробник оголосив про відкликання шоколадних батончиків, після того, як 8 січня 
один споживач із Німеччині знайшов в батончику шматочок пластику. Після звернення 

споживача до виробника співробітники компанії відстежили фабрику та виробничу лінію, 
де батончик було вироблено. На цій лінії в той же період було вироблено різні види 
шоколадних батончиків. 

Компанія відстежила, до яких країн було поставлено шоколадні батончики, до яких 
міг потрапити пластик, та ініціювала їх відкликання. 

У разі відсутності системи простежуваності компанія мала б відкликати всі 
шоколадні батончики, які були вироблені за певний період часу на всіх заводах компанії. 
В цьому випадку збитки могли б бути у десятки, а може й сотні разів більші. 

Ще один випадок ефективного застосування простежуваності трапився у 
Німеччині кілька років тому. Цей випадок показує нерозривний зв'язок між продуктами 

харчування та кормами для продуктивних тварин, а також те, що однакова увага має 
приділятись і тому, й іншому. 

В березні 2013 року завдяки системі простежуваності стало можливим визначити 

джерела забруднення молока афлатоксином, який викликає рак. Афлатоксин потрапив у 
молоко через корм для тварин. 

Завдяки системі було визначено конкретне джерело афлатоксину – 10 тонн 
кормової кукурудзи, яку завезли з Сербії. Система простежуваності дозволила визначити, 
що корм потрапив майже на 1000 молочних ферм, які були повідомлені про загрозу та 

вчасно вжили необхідних дій для захисту споживачів. 
У багатьох країнах ЄС споживач за допомогою штрих-коду може самостійно 

простежити, звідки харчовий продукт потрапив на полицю магазину. 
Наприклад, за штрих-кодом, розміщеним на яйці, можна відслідкувати птахоферму та 
пташник, де його було вироблено, та отримати інформацію про утримання, годування 

птиці тощо. Деякі компанії навіть дають можливість в режимі онлайн побачити, як 
утримаються кури. 

Окрему увагу європейці приділяють простежуваності продукції тваринного 
походження через запровадження ефективної системи обов’язкової ідентифікації тварин. 
Наприклад, у випадку виробництва яловичини простежуваність починається з 

ідентифікації кожної тварини. 
При цьому кожна країна ЄС самостійно ухвалює рішення про форму ідентифікації. 

Це може бути вушна бирка, штрих-код на шкірі тварини, паспорт тощо. 
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Але всі носії повинні включати обов’язковий обсяг інформації, яка вимагається на рівні 

ЄС. 
Такий підхід дає можливість за штрих-кодом, що міститься, наприклад, на шматку 

запакованої охолодженої яловичини, купленому в магазині, простежити весь зворотній 
шлях від потрапляння на полиці до ферми, де було вирощено тварину. 

В Україні обов’язок запровадити систему простежуваності на харчових 

підприємства міститься в новій редакції закону України "Про основні принципи та вимоги 
до безпечності та якості харчових продуктів". 

В законі надано визначення терміну простежуваність: 
простежуваність – можливість ідентифікувати оператора ринку, час, місце, предмет 
та інші умови поставки (продажу або передачі), достатні для встановлення походження 

харчових продуктів, тварин, призначених для виготовлення харчових продуктів, 
матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, або речовин, що призначені для 

включення, або очікується, що вони будуть включені в харчові продукти, на всіх стадіях 
виробництва, переробки та обігу. 

Також у новому харчовому законі України сказано, що оператори ринку повинні 

бути здатні встановити інших операторів ринку, які постачають їм харчові продукти та 
інші об’єкти санітарних заходів, за принципом "крок назад" та повинні бути здатні 

встановити інших операторів ринку, яким вони постачають харчові продукти та інші 
об’єкти санітарних заходів, за принципом "крок вперед". 

Ідентифікація тварин, як і в країнах ЄС, вже стала обов’язковою в Україні. Але 

наразі існують проблеми з її впровадженням на практиці. 
Отже, на законодавчому рівні в Європі та в Україні чітко закріплено обов’язковість 
запровадження зовнішньої простежуваності та відповідальність у разі недотримання цієї 

норми. 
Так, в Україні за порушення вимог щодо забезпечення простежуваності 

передбачено накладення штрафу в розмірі від трьох до п’яти мінімальних заробітних плат 
на юридичних осіб та у розмірі від двох до трьох мінімальних заробітних плат на 
фізичних осіб-підприємців. 

В ЄС штрафи вищі і вони встановлюються на національному рівні кожною 
країною-членом ЄС. Іноді штраф можуть замінити ув’язненням або вимагати застосувати 

зазначені санкції одночасно. 
Наприклад, у Великій Британії за відсутність діючої системи простежуваності на 
підприємстві виробника можуть оштрафувати на 5 тис. фунтів та ув’язнити строк до двох 

років. 
Але найбільшим покаранням для виробника у разі його неможливості або 

небажання захистити споживача є не штраф з боку держави, а втрата довіри до його 
продукції.  
За даними соціологічних досліджень, у випадку інциденту, пов’язаного з безпечністю 

певного харчового продукту, 38% споживачів припинять купувати такий продукт, а 32% 
відмовляться від усієї продукції під тим самими брендом. 

Отже, втрати можуть бути колосальними. 
З метою збереження довіри покупців та задля максимально ефективного 

управління системою безпечності харчових продуктів підприємства поряд із зовнішньою 

простежуваністю запроваджують внутрішню, яка дозволяє простежити рух інгредієнту, 
пакувального матеріалу та харчового продукту на кожному етапі виробництва. 

Така інформація дає можливість швидко зреагувати у разі виникнення проблеми, 
точно визначивши етап, на якому проблема виникла, та не допустити поширення 
небезпеки далі. 

Крім того, внутрішня простежуваність дає можливість оптимізувати витрати на 
виробництво харчового продукту, наприклад, виявивши ненадійних/проблемних 

постачальників або визначивши причину бракованої продукції. 
До ухвалення нової редакції харчового закону питання включення обов’язкової 

простежуваності до його положень гаряче дискутувались на різних рівнях. 

Противники реформи системи безпечності харчових продуктів лякали виробників 
необхідністю величезних коштів на запровадження простежуваності на підприємствах, що 
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стане непід’ємним тягарем, в першу чергу, для малих виробників. Такі коментарі 

з’являлись виключно через необізнаність із сутністю простежуваності. 
Для розробки системи зовнішньої простежуваності, яка вимагається українським 

законодавством, необхідно провести аналіз усіх постачальників інгредієнтів та 
пакувальних матеріалів, а також точки збуту готової продукції. 

Для впровадження внутрішньої простежуваності виробнику необхідно також 

проаналізувати ланцюг виробництва та зберігання кожного харчового продукту. 
Практика доводить, що для впровадження ефективної системи простежуваності на 

підприємствах з невеликим обсягом виробництва потрібні тільки папір та олівці.  
Підприємствам з великим обсягом та розмаїттям харчових продуктів буде 

зручніше вести облік за допомогою спеціального програмного забезпечення. Погодьтеся, 

це доступно кожному підприємству.  
Головною інвестицією у запровадження системи простежуваності на 

харчопереробних підприємствах має стати час, потрібний на детальний аналіз 
постачальників, внутрішніх процесів виробництва харчового продукту та дистрибуторів. 
Але цей час того вартий, оскільки внаслідок інциденту виробники матимуть ефективний 

механізм, який дозволить захистити споживачів та, відповідно, не втратити їхню довіру та 
залишитися на ринку. 

 
 
 

ЦЕНТР 
Сприяння Розвитку Підприємництва 

Громадська Організація 
 

РАЗОМ до УСПІХУ! 
 

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ    
ЦЕНТР «СРП» надає    консультаційно - інформаційну 

підтримку з питань: покращення  фінансово – економічної  
діяльності залучення зовнішнього фінансування та 

інвестицій покращення маркетингової структури Компанії з метою виходу на зовнішні 
ринки розширення ринків збуту - експорту  продукції 
НАШІ ПАРТНЕРИ: 

« ЛД Бізнес Консалтинг» 
«Менеджмент консалтинг Груп» 

«Центр економічних досліджень сільськогосподарського ринку» 
«Асоціація роботодавців Львівської області» 
 

                                                   З повагою, 
                                                                                                 Олександра ДРАБИК 

                                                                                           Директор ЦЕНТРУ «СРП» 
     
 МІСІЯ:                 Збиратися разом – це початок,  

                                     Залишатися разом – це прогрес,  
                                                  Працювати разом – це успіх! 
  
МЕТА:                   Сприяти розвитку вітчизняних компаній шляхом залучення до 
добровільної  діяльності  всіх, хто  бажає допомогти розвитку МСБ  
     

ЗАВДАННЯ:            Надання якісних консультаційно – інформаційних послуг  для 
задоволення економічних та соціальних інтересів учасників   ЦЕНТРУ «СРП»  та 

допомога  щодо розвитку бізнесу з  можливістю виходу на міжнародні ринки,   
покращення інвестиційного іміджу та зростання  ділової активності. 
      

РЕЦЕПТ  УСПІХУ:            Європейський досвід та вітчизняна практика ведення бізнесу 
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НАШІ КОНТАКТИ 
З питань отримання консультаційних   та інформаційних послуг 
пишіть нам на електронну адресу: 

businessconsulting.ld@gmail.com 

www.businessconsulting.com.ua 

 
 

Телефонуйте: 
моб. тел. +38 (067) 672 71 23 
моб. тел. +38 (067) 679 25 96 
 

Звертайтесь за адресою: 
м. Львів, площа Петрушевича, 3 офіс 228 

БІЗНЕС – ЦЕНТР  
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            ТзОВ “ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД РЕМА” 

79019, м.Львів-19, вул.Заводська,31. E-meil: giz0709@ukr.net 

 

Портативний електрокардіограф з 

автономним живленням - ЕК3Т-08 

Електрокардіограф призначений для широкого 

використання в умовах лікарень,поліклінік, при 
обстежені в домашніх умовах дільничним 
лікарем. Прилад має просте керування, 

графічний дисплей, високі метрологічні 
характеристики, захист від імпульсу 

дефібриляції, режим «Контроль» для 
слідкування за якістю накладання електродів, 
синхронізацію з ПК за допомого RS232, USB, 

LAN.  
Технічні характеристики 

• Набір реєстрованих відведень : 12 стандартних. 
• Діапазон реєстрованих сигналів: 0,03…5 мВ 
• Чутливість: 2,5; 5; 10; 20 мм/мВ;  

• Швидкість руху носія запису: 5, 10, 25, 50 мм/с  
• Фільтри: 150Гц, 100 Гц, 75 Гц, 45 Гц, 35 Гц.  

• Коефіцієнт послаблення синфазної перешкоди: 100 ДБ. 
• Ефективна ширина запису: 72 мм. 
• Реєстровані відведення : І,ІІ,ІІІ, aVR, аVL, aVF, V1…V6. 

• Живлення: від мережі змінного струму 220В і від внутрішньої акумуляторної 
батареї. 

• Принтер: вбудований термопринтер. 
• Синхронізація з ПК: RS232, USB, LAN 
• Розміри: 300х260х70 мм 

• Вага: з акумулятором 2,5 кг. 
 

Електрокардіограф ЕК1Т-04 

Технічні характеристики 

• Набір реєстрованих відведень : 12 

стандартних. 
• Діапазон реєстрованих сигналів: 0,03…5 

мВ 
• Діапазон вимірювання напруги: 0,1…4 
мВ 

• Чутливість: 5; 10; 20 мм/мВ; 
• Похибка вимірювання напруги: в 

діапазоні (0,1…0,5мВ 15%), в 
діапазоні(0,1…0,5мВ 7%)  
• Швидкість руху носія запису:25, 50 мм/с  

• Коефіцієнт послаблення синфазної 
перешкоди: 100 ДБ. 

• Вхідний імпеданс: 20 мОм. 
• Ефективна ширина запису: 40 мм. 
• Реєстровані відведення : І,ІІ,ІІІ, aVR, аVL, aVF, V1…V6. 

• Живлення: від мережі змінного струму 220В і від внутрішньої акумуляторної 
батареї, можливе додаткове укомплектування перетворювачем напруги для живлення від 

мережі автомобіля швидкої допомоги, 2 год від акумуляторної батареї .Спож. потуж 25 
ВА 
• Принтер: вбудований термопринтер.. 

• Розміри: 260х165х90 мм 
• Вага: з акумулятором 1,5 кг 

mailto:giz0709@ukr.net
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Дефібрилятор - ДКІ-Н-02 

 Форма дефібрилюючого імпульсу 
Н.Гурвіча – згасаючий квазісинусоїдний 

асиметричний біполярний розряд. Імпульс 
Н.Гурвіча дає змогу досягти терапевтичного 
ефекту електроімпульсної терапії при енергії не 

більше ніж 190 Дж, що вдвічі менше від енергії, 
необхідної при використанні дефібриляторів з 

іншими формами імпульсів. Відомо, що чим 
нижча енергія дефібрилюючого імпульсу, тим 
менше електричне пошкодження міокарда і тим 

більше шансів на одужання, особливо при 
багаторазових дефібриляціях. Для зовнішньої 

дефібриляції передбачені фіксовані дози з 
енергією 45, 65, 90, 140,190 Дж. 

Технічні характеристики 

Керування : Всі органи керування винесені на тримачі електродів, тому для користування 
апаратом достатньо однієї особи . 

Час заряджання апарата : 10 секунд при роботі від мережі 220В, та 15 секунд при роботі 
від мережі автомобіля швидкої допомоги. 
Індикація: Індикація готовності до роботи, індикація замикання кола пацієнта, звукова 

сигналізація.  
Фіксовані дози для дефібриляції: 45 Дж, 65Дж, 90Дж, 140Дж, 190Дж. 

Амплітуда струму в першому півперіоді при  навантажені 40 Ом для максимальної дози 
: 30…50 А 
Живлення: від мережі змінного струму 220В, живлення від мережі автомобіля швидкої 

допомоги. 
Розміри: 385 х 342 х 140 мм 

Вага: 8 кг 
 
 

ДКІ-Н-02 Ст Стабілізований портативний дефібрилятор  

з вмонтованим аккумулятором 

Форма імпульсу: Біполярний Асиметричний 
Квазісинусоїдальний 
 Фіксовані значення доз:  

  «16 А, 45 Дж», «20 А, 65 Дж», «25 А, 90 
Дж», «32 А, 140 Дж», «40 А, 200 Дж» 

Час заряду накопичувача енергії до 
максимального значення: 
від мережі змінного струму 220 В – не більше 6 с; 

від внутрішньої акумуляторної батареї – не більше 
9 с. 

Заряд акумуляторної батареї: автоматичний, від 
внутрішнього зарядного пристрою з світловою та 
звуковою сигналізацією стану заряду батареї. 

Кількість розрядів максимальної дози при 
живленні від повністю зарядженої акумуляторної батареї :   120. 

Розміри:    385 х 342 х 140 мм 
 Маса:    5 кг 
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Пульсоксиметр ПО-01 

Пульсоксиметр ПО-О1 призначений для 
тривалого автоматичного вимірювання та 

моніторингу насичення крові киснем (ЗрО2) та 
частоти пульсу. 
Застосовується в операційних і пологових, 

реанімаційних відділеннях, палатах інтенсивної 
терапії та при транспортуванні пацієнта. 

автоматичне вимірювання та моніторинг 
насичення крові киснем; 
автоматичне вимірювання та моніторинг 

частоти пульсу; 
блимаюча світлова та переривчаста звукова 

індикація тривоги з можливістю її вимкнення; 
встановлення верхніх та нижніх меж тривоги; увімкнення тривоги при відсутності 
пальця в перетворювачі приладу, а також при від’єднаному перетворювачі від приладу; 14 

мм яскраво-червоні світодіодні індикатори; індикація граничного стану розряду джерела 
живлення та автоматичне вимкнення; 

Режим роботи : повторно-короткочасний 
Діапазон вимірювання : 
               Sр02 - від 70 до 100% 

  Частоти пульсу – від 30 до 240 уд/хв. 
 

Абсолютна похибка вимірювання 

Sp02 - +- 2%; частоти пульсу +- 7% 
Пиловологозахищеність: ІР20  

Живлення: від внутрішнього джерела живлення постійного струму 9В. 
Розміри: 121,5 * 65 * 22 мм. 
Вага: з батареєю – 0,2 кг. 

 
Приліжковий монітор пацієнта ПМП-02 

Дисплей : Кольоровий TFT 640х480 
точок, 10.4‖ відображає до п’яти кривих 
одночасно. 

• ЕКГ: 5 електродний кабель, 
відведення( І, ІІ, ІІІ, aVR, aVL, aVF, V), 

швидкість розгортки 12,5; 25; 50 мм/с, 
чутливість 2,5; 5; 7; 10; 15; 20; 25 мм/мВ, 
захист від імпульсу дефібриляції, аналіз 

аритмії і зсуву ST-сегменту. 
• ЧСС: частота серцевих скорочень, 

межі вимірювань 15-300 уд/хв. (точність 
±1 уд/хв).  
• SpO2: пульсоксиметрія, межі 

вимірювань 1-100%. (точність ±2%(80-
100%); ±3%(70-80%)), частота пульсу 20-

250 уд/хв.(точність ±1уд/хв). 
• Температура: Два канали, датчики 
(поверхневий, (опційно) ректальний), діапазон 0-50°С, (точність ±0,1°С (30-42°С)). 

• Частота дихання: метод вимірювання (метод опору RA-LL), межі вимірювань 0-100 
1/хв., точність вимірювань ±1/хв. 

• НІАТ: неінвазивне вимірювання артеріального тиску, метод осцилометричний, межі 
вимірювань (дорослі 30-255 мм.рт.ст, немовлята 30-130 мм.рт.ст), точність ±3 мм.рт.ст, 
режими роботи: ручний, автоматичний, неперервний. 

• Живлення: від зовнішньої мережі 220В, 50Гц, від акумуляторної батареї 2 год. 
безперервної роботи. 

• Принтер: (опція)вбудований термопринтер, можливе підключення зовнішнього. 
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• Пам’ять: 72 годинний запис даних, 100 значень виникнення тривоги, 300 секунд 

форми хвилі ЕКГ. 
 

ЛУЧ-4 Апарати для мікрохвильової терапії. 

 Апарат ЛУЧ-4 призначений для лікувального 
впливу на тканини тіла пацієнта електромагнітним 

полем сантиметрового діапазону хвиль частотою 
2,45 ГГц . Використовується в стаціонарних 

медичних установах терапевтичного, 
неврологічного, хірургічного, акушерсько-
гінекологічного профілю, а також у педіатрії і 

фізіотерапевтичних кабінетах 
Технічні характеристики 

• Частота електромагнітних коливань: 2,45 ГГц  
• Потужність : регульована 0-20 Вт 
• Таймер: Цифровий таймер процедури 

• Живлення: від мережі змінного струму 220В.,  
• Розміри: 400х380х160 мм 

• Електроди: 6 типів електродів в комплекті (вушний, носовий, вагінальний, 
ректальний, 2 шт. зовнішніх малого діаметру, та 1 шт. зовнішній облягаючий ) 
• Вага: 9 кг 

 

 

 

Штативи для довготривалих вливань: 
 

    ШДВ-3                   ШДВ- 3               ШДВ-3-01           ШДВ-3-01          ШДВ-3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  З хрестовиною                                                                 З хрестовиною                            для нош                             

Основні характеристики: 

• утримує вантаж до 10 кг,  

• утримує 2 скляні посудини ємністю від 50 до 500 мл, або полімерні мішки ємністю 
до 1000 мл 

• регульований по висоті (також модифікація без регулювання) 
 

 

 

Діє гнучка система знижок! 
 

Сподіваюся на плідну співпрацю! 
 

З повагою, 

директор по продажу медтехніки:     Ігор Гогоша  
   

Контактні телефони:   +38 067 9837371; +38 095 0971393; +38 093 4426943 
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Зацікавлені також можуть звертатись в офіс АРЛ 
Зиновій Дацко 

Тел. + 38 063 9932655 e-mail: zinoviyd@ukr.net 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

А Р Л 
вул. Дорошенка, 75 (3 поверх) 

79000 м. Львів  

Тел./факс: +38  032 2970962 
e-mail: ael2970926@gmail.com  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010103951486&fref=ts  

Шановні колеги, члени асоціації, партнери, симпатики 

чекаємо на Ваші зауваження і пропозиції до випуску 
Інформаційного вісника і до діяльності асоціації. 

Всі пропозиції будуть проаналізовані, систематизовані і 

враховані при подальшій роботі. . 

mailto:zinoviyd@ukr.net
mailto:ael2970926@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010103951486&fref=ts

