
ЗВІТ
ПРО РОБОТУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ
ЗА 2007 РІК

«Торгово-прмислова палата є недержавною неприбутковою самоврядною 
організацією, яка об’єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до 
законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх 
об’єднання. 
Торгово-промислові палати створюються з метою сприяння розвиткові народного 
господарства та національної економіки, її інтеграції у світову господарську систему, 
формування сучасних промислової, фінансової і торгівельної інфраструктур, 
створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, всебічного розвитку 
усіх видів підприємництва, не заборонених законодавством України, науково-
технічних і торгівельних зв’язків між українськими підприємцями та підприємцями 
зарубіжних країн.»
Ст. 1.3. Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

У 2007 році діяльність Чернігівської ТПП спрямовувалась на 
подальше вирішення її статутних завдань – надання практичної 
допомоги підприємцям у проведенні торгово-економічних операцій на 
внутрішньому та зовнішньому ринках, сприяння розвиткові 
зовнішньоекономічних зв’язків, експорту українських товарів і послуг.

Станом на початок 2007 року в переліку учасників Чернігівської 
торгово-промислової палати налічувалось 213 підприємств, організацій, 
фінансових установ та підприємців. Палатою постійно ведеться робота 
по залученню підприємств у члени 
Чернігівської ТПП. У 2007 році список 
учасників ЧТПП поповнився – в члени 
Палати прийнято 7 підприємств різних 
форм власності.

У березні Чернігівська ТПП 
приймала делегацію ТПП України у 
складі президента торгово-промислової 
палати України Скрипченко Сергія 
Парфеновича, віце-президента Білого 
Валерія Леонідовича та головного 
бухгалтера Гавриленко Миколи 
Дмитровича. Подібні робочі візити 
здійснюються з метою наочної оцінки 
діяльності регіональних палат. 
Представники ТППУ ознайомилися з 
роботою ЗАТ «Термінал-Центр», 
зустрілися з керівниками відділів 

робочий візит керівництва ТППУкраїни 
до Чернігівської ТПП

Гості з торгово-промислової палати 
України на виставці "Весна. Сад. Город"



декларування та сертифікатів. Гості з Києва також відвідали виставку 
«Весна. Сад. Город 2007», яка особливо зацікавила з професійного боку 
Валерія Білого — саме він курирує виставкову діяльність в ТППУ. 

Провівши зустріч з керівництвом та головними спеціалістами, 
президент ТППУ відмітив позитивний розвиток Чернігівської палати, а 
саме — зростання обсягу реалізації наданих послуг в порівнянні з 
аналогічними періодами 2005 та 2006 років, наявність вагомого здобутку 
- по розширенню членської бази Чернігівська ТПП посідає третє місце 
серед регіональних палат України (за період 2005 та 2006 років). Не 
залишився без уваги факт виходу з кризи останніх років, коли за 
підсумками 2004-2005 років діяльність була збитковою.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ,
РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Обсяги реалізації послуг, наданих Чернігівською ТПП за 2007 рік, 
становили 4,683 млн. грн.. (таблиця-види послуг) 

За обсягом реалізації послуг Чернігівська ТПП посідає 14 місце 
серед ТПП України. (таблиця-релізація палат)

Протягом 2007 року проводилась робота з подальшого 
зміцнення матеріально-технічної бази та забезпечення належних умов 
праці колективу ЧРТПП. Зокрема на підвищення рівня технічного 
оснащення робочих місць витрачено коштів на суму понад 100,000 тис. 
грн. Фактично впродовж 2007 року на заходи спрямовані на охорону 
праці було направлено 240,000 грн.

Окрім доходів від діяльності з надання послуг у 2007 р. ЧТПП 
отримала прибуток від інвестиційної діяльності. Зокрема довгострокові 
фінансові інвестиції в ЗАТ «Термінал-Центр» дали віддачу і вперше за 
існування цього підприємства за підсумками 2007 фінансового року ЗАТ 
«Термінал-Центр» отримало прибуток. На зборах акціонерів було 
прийнято рішення направити частину прибутку на виплату дивідендів.

  
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВЯЗКИ 

 
У березні 2007 року у рамках 

візиту до Угорщини Прем'єр-Міністра 
України у м.Будапешті відбувся 
українсько-угорський форум, ділову 
частину якого з боку Чернігівської 
торгово-промислової палати 
представляли віце-президент ЧРТПП 
Конюх Петро Миколайович та головний 
бухгалтер Нестиченко Людмила 
Анатоліївна. На форумі обговорювалися На українсько-угорському форумі



пропозиції співпраці у сфері залучення інвестицій та експортно-імпортних 
операцій. 

У квітні Чернігівською ТПП 
було презентовано 
зовнішньоекономічний потенціал 
м.Чернігова і області та обговорено 
проекти подальшого співробітництва 
під час зустрічі з делегацією міста 
Меммінгем (ФРН), яке є партнером 
Чернігова. 

Також у квітні в приміщенні 
Експоцентру були проведені робочі 
переговори ділових кіл регіону з 
представниками американської 
організації “Корпус Миру”. Волонтерам було презентовано діяльність 
Чернігівської ТПП, її здобутки та можливості, представлено інформацію 
про Чернігівщину. 

У червні делегація торгово-промислових палат України, до складу якої 
ввійшов і президент Чернігівської ТПП Костянтин Іванов, взяла участь у 
засіданні представників торгово-промислових палат Білорусії, Росії та 
України в м. Бєлгороді (РФ). У рамках цього заходу було проведено 
засідання комітету ТПП РФ з питань економічної інтеграції 
«Міжрегіональне й прикордонне співробітництво Білорусії, Росії, України: 
проблеми і перспективи» та конференцію «Роль виставково-ярмаркової 
діяльності в розвитку економічних зв’язків і інтеграційних процесів СНД». 

Під час перебування в м. Бєлгород представниками 
Чернігівської ТПП були встановлені ділові стосунки з колегами з 
регіональних палат Російської Федерації. В ході проведених переговорів 
з зазначеними палатами, досягнути домовленості про налагодження 
співробітництва та обміном інформації, заплановано проведення 
спільних бізнес-зустрічей.

В період з 20 по 23 червня 2007 р. Чернігівською регіональною 
торгово-промисловою палатою за підтримки Посольства України в 
Литовській Республіці організовано торговельно-економічну місію 
українських підприємців до Литви. На зустрічі з Послом України в 
Литовській Республіці члени української делегації ознайомились з 
умовами ведення бізнесу в Литві та можливостями, які відкриваються 
для України щодо зовнішньої торгівлі та інвестування з Литви. 
Презентовано зовнішньоекономічний потенціал Чернігівської області, а 
також ознайомлено присутніх із календарем міжнародних виставок, які 
проводитиме ТПП України протягом 2007 року. Проведено переговори з 
Казлу-Рудським бізнес-інкубатором щодо можливостей реалізації 
спільного з ЧРТПП проекту розвитку зовнішньоекономічної діяльності за 
підтримки європейських структурних фондів. Налагоджено 

Представники Меммінгему (Німеччина) на 
виставці "Сучасний дім 2007"



співробітництво з Балтійською асоціацією аутсорсінгу у напрямі 
просування інтересів підприємств Чернігівської області на європейські 
ринки шляхом створення представництва асоціації при ЧРТПП.

8 листопада у Чернігові перебувала чеська делегація на чолі з 
Надзвичайним та Повноважним Послом Чеської Республіки в Україні 
паном Ярославом Баштою у 
супроводі торговельного радника 
Посольства Чеської Республіки 
пана Вацлава Рамбоусека та 
директора Чеського агенства з 
питань підтримки торгівлі 
"ЧехТрейд" пана Алеша Синека. 
Окрім офіційної зустрічі в 
облдержадміністрації з її головою 
Володимиром Хоменко, чеські 
бізнесмени в Експоцентрі 
Чернігівської регіональної торгово-
промислової палати провели 
переговори з чернігівськими підприємцями. Представники ділових кіл 
Чехії висловили зацікавленість у проведенні комерційних переговорів з 
метою встановлення прямих контактів з потенційними партнерами та 
розширення торгово-економічних відносин між двома країнами.

ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2007 році ЧРТПП було організовано 15 виставкових заходів. У 
них взяли участь 630 підприємств та організацій, в тому числі 5 іноземні.
Найулюбленішими виставками залишаються:  «Сад.  Город»,  «Сучасний 
Дім»,  «Православний  фестиваль».  На  базі  Експоцентру   відбулись 
заходи, які були організовані: Чернігівським міським центром зайнятості – 
«Ярмарок професій та вакансій», Чернігівським ВПУ – «IX Міжнародний 
ярмарок навчально-тренувальних фірм», компанією “К-Трейд” - виставка 
«БРАВОфест»,  головним  управлінням  економіки  ОДА  –  «Чернігівська 
область – сьогодення та майбутнє» та Ярмарок молодіжних організацій 
«Разом у майбутнє».

У жовтні в рамках святкування 75-річчя Чернігівської області в 
Експоцентрі проходила виставка, 
присвячена історії Чернігівщини та її 
потенціалу, яку відвідали губернатор 
міста Микола Хоменко, офіційні особи 
та гості міста.

Незважаючи на труднощі, 
пов’язані з відсутністю фінансової 
підтримки з боку держави, 
активізувалася робота, спрямована на 

Тепла зустріч гостей з Чехії

Українська делегація на чолі з 
Олександрою Кужель та Сергієм 
Скрипченко



надання допомоги вітчизняним підприємствам у просуванні їхньої 
продукції на ринки інших країн. З цією метою завдяки зусиллям ТПП 
України вперше була організована 
експозиція українських підприємств на 
Міжнародному ярмарку в Алжирі. 
Незважаючи на її невеликий розмір, 
експозиція привернула значну увагу 
представників алжирських ділових кіл, 
підкреслила необхідність української 
участі у цьому заході з точки зору 
можливостей просування вітчизняних 
товарів на ринок країн Африки. 
Чернігівщину на Ярмарку 
представляли ВАТ «Полімаш», ВАТ 
«Термо-Пак» та ЗАТ «Юніпласт», які є 
виробниками технологічного 
обладнання для розливу та пакування мінеральних вод, соків, олій, 
парфумерної продукції та інше. 

Заслуговує на увагу експозиція, яку організувала ТПП України за 
підтримки регіональних палат на Міжнародній спеціалізованій виставці 
нерухомості і інвестицій «Real Vienna-2007». Презентація інвестиційних 
проектів викликала значний інтерес представників іноземних банківських 
та інвестиційних компаній, девелоперів, менеджерів з управління 
нерухомістю, які були головними відвідувачами виставки. До складу 
офіційної делегації України входив і президент Чернігівської ТПП 
Костянтин Іванов. Представники делегації взяли участь у презентаційно-
дискусійній програмі "Економіка, політика, законодавство - три складові 
інвестиційного клімату України".

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Важливим напрямком 
діяльності Палати є реалізація 
освітніх програм для підприємців, 
в першу чергу малих та середніх 
підприємств. Зокрема, 
підвищенню професійних навичок 
у зовнішньоекономічній діяльності 
підприємців і спеціалістів сприяли 
проведені в квітні та листопаді 
2007 р. семінари-практикуми на 
тему «Зовнішньоекономічна 
діяльність: правове регулювання, 
особливості оподаткування та 
митного контролю експортно-

Олександр Суворов, Костянтин Іванов та 
Яків Усенко на 40 Міжнародному ярмарку

На семінарі "Практичні аспекти здійснення 
експортно-імпортних операцій"



імпортних операцій».
Фахівці митниці розповіли про основні правила декларування товарів та 
супровідних послуг.

У квітні в готелі 
«Придеснянський» Чернігівською ТПП 
спільно з проектом «Розвиток лізингу в 
Україні» Міжнародної фінансової 
корпорації, Освітнім центром реформ і 
компаніями «Оптіма/SIXT» та 
«Главлізинг» проведено семінар 
«Можливості лізингу для розвитку 
підприємництва в Україні». Понад 30 
учасників заходу мали змогу почути 
висококваліфіковані доповіді про 
поняття лізингу, його різновиди, 
практику інших країн та переваги цього виду фінансування.

У червні в рамках щорічного підтвердження кваліфікації 
експерти ЧТПП з надання послуг з сертифікації пройшли тестування в 
атестаційній комісії торгово-промислової палати України, де показали 
відмінні знання з свого фаху.

З 26 по 28 вересня вперше Чернігівською ТПП був 
організований, технічно 
забезпечений та проведений 
семінар фахівців з визначення 
країни походження товарів та ІТ-
фахівців торгово-промислових 
палат України. Семінар був 
присвячений автоматизованій 
системі оформлення і видачі 
сертифікатів, електронному 
документообігу тощо. 
Впровадження цих нововведень 
дозволить працювати на більш 
високому, сучасному рівні та 
наблизитися до європейських 
стандартів обслуговування 
експортерів. 

25 грудня спільно з 
Чернігівською митницею 
організований семінар-практикум 
“Зміни в митному законодавстві з 
питань заповнення ВМД та 
класифікації товарів згідно УКТ 
ЗЕД”.

Ернест Мендес розповідає про 
можливості лізингу

На виставці, присвяченій 75-річчю Чернігівської 
області

Представники торгово-промислових палат України 
під час міжпалатівського  семінару в Чернігові



Загалом у 2007 році Чернігівською ТПП було проведено для 
фахівців підприємств і організацій 16 семінарів, на яких навчалося 995 
чоловік.

В середині червня у 
польському місті Наленчуві проходив 
семінар для головних бухгалтерів та 
керівників фінансово-економічних служб 
регіональних торгово-промислових 
палат. В ньому брали участь заступник 
головного бухгалтера ЧРТПП Надія 
Рябченко, головний економіст Людмила 
Болотна та керівник Щорського 
підрозділу Зінаїда Коротиш. Учасникам 
семінар дав можливість поспілкуватися 
з різних питань, адже були присутні 
представники Палат багатьох регіонів 
України - Київської, Донецької, Луганської, Одеської, Севастопольської, 
Ізмаїльської та Волинської, яка і виступила організатором заходу. 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ,
ЗВЯЗКИ З ГРОМАДКІСТЮ

У 2006 році Чернігівська 
торгово-промислова палата 
відновила випуск повнокольорової 
газети “Сіверські партнери”, в якій 
зосереджено увагу на подіях з 
ділового життя Чернігівщини. 
Протягом 2007 року цей проект був 
не менш актуальним. Змінився 
зовнішній вигляд видання, зріс обсяг 
інформації, яка була спрямована на 
детальне висвітлення обраної 
конкретної теми випуску. На 2007 рік 
вдалося присвоїти передплатний 
індекс та організувати підписку на 
“Сіверські партнери”. (колаж із 
обкладинок).

23 листопада Чернігівською 
ТПП вперше було проведено бізнес-
ланч — ділову зустріч для керівників 
підприємств, організацій та 
підприємців. Тематика бізнес-ланчу 
з відповідною назвою: “Китай. Що 

Вручення пам'ятних подарунків доповідачам 
бізнес-ланчу

Офіційна частина бізнес-ланчу - бізнесмени 
діляться досвідом співпраці з підприємцями КНР

Надія Рябченко, Людмила Болотна та 
Зінаїда Коротиш на семінарі в Наленчуві 
(Польща)



відбувається насправді?” стосувалась китайської економічної експансії. 
Метою було зібрати ділових людей Чернігівщини для обміну досвідом, 
встановлення ділових контактів та спілкування в неформальній 
атмосфері, що і вдалося зробити учасникам заходу.

В 2006 році було започатковано проведення виїзних презентацій 
послуг торгово-промислової палати. У 2007 році цю практику було 
успішно продовжено. Протягом року були відвідані 30 підприємств та 
організацій. Також презентації проводились для потенційних учасників 
ЧТПП в головному офісі Палати.

З метою інформування про діяльність Чернігівської регіональної 
торгово-промислової палати були здійснені виїзні презентації до 
районних центрів. В міських радах Щорсу і Прилук під час чергових нарад 
з поточних питань за участю місцевих керівників підприємств та 
організацій керівництво ЧТПП виступило з пропозиціями співпраці. Такі 
прямі контакти дозволили докладно представити послуги, які надаються 
фахівцями ЧТПП, дати вичерпні відповіді на виникненні питання та 
намітити плани на подальше співробітництво. 

У грудні в Києві пройшла чергова зустріч представників 
Чернігівського земляцтва, під час якої такі Чернігівські підприємства як 
НВО «Група компаній «МАГР», лікеро-горілчаний завод «Чернігівська 
горілка» і ВАТ «Полімаш» презентували зразки своєї продукції. Захід дав 
можливість познайомити представників Чернігівського земляцтва з 
діяльністю ведучих підприємств регіону.

БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Чернігівська торгово-промислова палата, як соціально 
відповідальне підприємство піклується про неприбуткові організації, 
надаючи їм матеріальну допомогу. Це фонди дітей-інвалідів, українська 
православна церква, управління культури, освіти, дитячі фізкультурно-
оздоровчі організації тощо. Виплачена матеріальна допомога 
ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС та учасникам бойових дій, які є 
працівниками Чернігівської ТПП, а також надана допомога непрацюючим 
пенсіонерам до Дня перемоги та на оздоровлення. В осінній період була 
надана одноразова щорічна допомога для закупівлі овочів. 

ДОЗВІЛЛЯ

Рік був сповнений подій та напруженої роботи. Але окрім наполегливої 
праці та виконання планових показників, працівники Чернігівської 
торгово-промислової палати ще вміють добре відпочивати. До того ж 
колективний відпочинок — нагода зібратись всіма відділами та 
підрозділами для спільного активного дозвілля. 


