
 

Інформація до керівників підприємств зовнішньоекономічної діяльності.  

 

 Управління економіки міської ради в якості інформування доводить до 

Вашого відома наступну інформацію. 

  

          1. Відповідно до інформації, отриманої від Міністерства закордонних 

справ у м. Франкфурт-на-Майні у період 18-22 червня 2012 року проходитиме 

30-й всесвітній виставковий конгрес “АСНЕМА 2012” ”Хімічне 

машинобудування. Захист довкілля. Біотехнологія ”.  

 Більше детальну інформацію щодо умов участі можна отримати у 

організаторів заходу на www.аchema.de. 

         2. Відповідно до інформації, отриманої від Міністерства закордонних справ 

у м. Нью-Делі (Республіка Індія) у період 21-25 листопада 2011 року 

проходитиме 4-а міжнародна цукрова конференція та виставка “IS-2011”. 

Організаторами цього заходу є Міжнародна асоціація професійних 

цукровиробників і технологій (LAPSIT) та Індійська асоціація цукрових 

технологій (STAI). 

 Очікується, що в заході візьме участь близько 600 делегацій майже з 40 

країн-експортерів цукру.  

Більш детальну інформацію щодо умов участі можна отримати у організаторів 

заходу на www.is2011.in. або e-mail: Dr.S.Solomon (президент IS-2011) – 

prezidentis2011@gmail.com, drsolomonsushill1952@gmail.com, Dr.G.P.Rao – 

gprao_gor@rediffmail.com, Dr.G.P.Rao – edssml@gmail.com 

         3. Головне управління з питань європейської інтеграції, 

зовнішньоекономічних зв’язків та туризму повторно інформує про проведення 

16-19 серпня 2011 року щорічної виставкової акції “Барвиста Україна” та 

Всеукраїнського конкурсу-виставки “Кращий вітчизняний товар року” в 

Національному комплексі “Експоцентр України” у м. Києві та одночасно 

надсилаємо заявку та умови участі у Всеукраїнському конкурсі “Кращий 

вітчизняний товар року” (додається).  

 За додатковою інформацією щодо участі у конкурсі просимо звертатися 

безпосередньо до організаторів за тел. (044) 55596-91-16, 596-91-12,     е-mail: 

zev@expocenter.com.ua; marketing@expocenter.com.ua. Керівник проекту 

Загурдаєва О.В.  
 

УМОВИ УЧАСТІ 

у Всеукраїнському конкурсі-виставці 
«Кращий вітчизняний товар 2011 року» 

 

 
 

У Всеукраїнському конкурсі-виставці "Кращий вітчизняний товар 2011 року" можуть приймати участь 
підприємства, які мають юридичну реєстрацію та виробляють товари і послуги на території України.    
  Товари та послуги учасників конкурсу повинні відповідати очікуванням споживачів і мати відношення до 
однієї або декількох з номінацій конкурсу.    
  Переможці конкурсу отримують дипломи і медалі "Кращий вітчизняний товар 2011 року", при цьому у 
кожній з номінацій конкурсу нагороди можуть отримати декілька видів продукції від одного або різних 
підприємств.    

Для участі у Конкурсі необхідно надіслати до Оргкомітету заявку з описом товарів та послуг підприємства 
і назвою номінацій конкурсу, яким вони відповідають, а також сплатити організаційний внесок у розмірі, що 
відповідає кількості заявлених на конкурс позицій.  

Якщо підприємство подає на конкурс три або більше видів продукції, то разом з дипломами і медалями, 
якими їх відзначать, підприємство отримує статус "Виробник кращих вітчизняних товарів 2011 року" з 
нагородженням "Золотим символом конкурсу".  
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Переможці конкурсу-виставки визначаються за такими критеріями: 

 застосування новітніх технологій, у тому числі вітчизняних, у виробництві товару; 

 екологічна безпека товару та його виробництва; 

 реалізація товарів у регіонах України та за її межами; 

 оцінка товару споживачами (відгуки споживачів); 

 наявність позитивних відгуків у засобах масової інформації, нагород в інших конкурсах, у тому числі 
міжнародних. 
 
До заявки додаються такі документи: 

 інформаційна довідка про розвиток підприємства та вдосконалення виробництва відповідної продукції; 

 технічні характеристики товарів; 

 інформаційні та рекламні листки, проспекти, відгуки споживачів, рецензії, копії свідоцтв і дипломів 
учасників (переможців) інших престижних конкурсів; 

 копії сертифікатів якості та відповідності; 

 ілюстративні матеріали: фото керівника підприємства, продукції/товару, який подається на конкурс, фото 
виробництва, цеху, окремих дільниць технологічного процесу тощо;  

 копія платіжного документу про сплату внеску. 
 
За бажанням учасники Конкурсу-виставки можуть надавати іншу інформацію про продукцію, зразки якої 

вони подають. 
 
* Примітки: 
Пакет перелічених документів передаються по-E-mail, окрім того, у друкованому вигляді надсилаються 

поштою. 
Інформаційна довідка має бути завірена керівником підприємства/організації. 

   
Цільовий внесок за участь 

 
1. Цільовий внесок за кожне окреме найменування типу (виду) продукції (товару, роботи, послуги) для 

учасників Конкурсу становить: 
При поданні 1 одиниці – 6 500 грн. 
При поданні 2 одиниці – 6 000 грн. 
При поданні 3 та більше одиниць (Символ) – 5 500 грн. 

2. Цільовий внесок за кожне окреме найменування типу (виду) продукції (товару, роботи, послуги) для 
колективного організатора Конкурсу становить: 

 
- При залученні до 20 учасників Конкурсу: 
При поданні 1 одиниці – 5 525 грн. 
При поданні 2 одиниці – 5 100 грн. 
При поданні 3 та більше одиниць – 4 675 грн. 
 
- При залученні від 20 до 50 учасників Конкурсу: 
При поданні 1 одиниці – 5 460 грн. 
При поданні 2 одиниці – 5 040 грн. 
При поданні 3 та більше одиниць – 4 620 грн. 
 
- При залученні від 50 до 100 учасників Конкурсу: 
При поданні 1 одиниці – 5 395 грн. 
При поданні 2 одиниці – 4 980 грн. 
При поданні 3 та більше одиниць – 4 565 грн. 
 
- При залученні від більше 100 учасників Конкурсу: 
При поданні 1 одиниці – 5 265 грн. 
При поданні 2 одиниці – 4 860 грн. 
При поданні 3 та більше одиниць – 4 455 грн. 
 

* Примітка: Ціни надані без урахування ПДВ. 
 

Конкурс "Кращий вітчизняний товар року" – номінації 

(Перелік номінацій  може коригуватись в залежності від заявлених продукції, робіт та послуг) 

 
- Освіта  
- Наука  
- Інноваційні розробки 
- Вивчення, розвідка та експлуатація родовищ природних ресурсів 
- Охорона навколишнього середовища 
- Нафтогазова промисловість 
- Виробництво та передача електричної енергії 



- Виробництво продукції вугільної та гірничо-видобувної промисловості 
- Виробництво продукції хімічної промисловості 
- Виробництво товарів побутової хімії 
- Розробка та виробництво фармацевтичної продукції 
- Виробництво продукції металургійної промисловості 
- Виробництво продукції машинобудування та металообробки 
- Виробництво продукції приладобудування та електронної промисловості 
- Виробництво комп'ютерної техніки та програмно-технічних комплексів 
- Розробка інформаційних систем та програмного забезпечення 
- Розробка і виробництво енергетичного обладнання 
- Виробництво продукції електротехнічної промисловості 
- Виробництво опалювального обладнання 
- Виробництво і модернізація транспортних засобів та обладнання 
- Літако- та ракетобудування 
- Суднобудування 
- Стандартизація та сертифікація продукції ( послуг) 
- Розробка і виробництво сільгосптехніки та обладнання 
- Розробка і виробництво обладнання для харчової і переробної промисловості 
- Розробка і виробництво медичної техніки, обладнання та матеріалів 
- Виробництво продукції деревообробної та целюлозно-паперової промисловості 
- Виробництво меблів 
- Виробництво нових видів промислової продукції 
- Виробництво поліграфічної продукції 
- Виробництво пакувальних матеріалів та упаковки 
- Проектування і будівництво промислових об'єктів 
- Проектування і будівництво об'єктів житлового та громадського призначення 
- Виробництво будівельних конструкцій і матеріалів 
- Виробництво оздоблювальних матеріалів 
- Виробництво текстильних та швейних виробів 
- Виробництво взуття 
- Виробництво вироби зі шкіри та хутра 
- Виробництво ювелірних та художніх виробів 
- Виробництво музичних інструментів 
- Виробництво парфумерно-косметичної продукції 
- Виробництво, зберігання та переробка сільськогосподарської продукції 
- Виробництво зернових та технічних культур 
- Рослинництво, садівництво, виноградарство 
- Тваринництво 
- Виробництво м'ясної продукції 
- Виробництво рибної продукції 
- Виробництво молочної продукції 
- Виробництво хлібобулочних та макаронних виробів 
- Виробництво кондитерських виробів 
- Виробництво олійно-жирової продукції 
- Виробництво лікеро-горілчаних напоїв 
- Виноробство 
- Виробництво безалкогольних напоїв, мінеральних вод 
- Виробництво плодоовочевих напівфабрикатів, консервованої продукції і соків 
- Виробництво чаю та кави 
- Продукція бджільництва 
- Виробництво харчових напівфабрикатів і приправ 
- Виробництво харчових добавок 
- Зв'язок і телекомунікації 
- Видавнича діяльність 
- Рекламні послуги, виставкова діяльність 
- Конференц-сервіс 
- Банківські послуги 
- Інвестиційна діяльність 
- Санаторно-курортні та оздоровчі послуги 
- Готельні послуги 
- Ресторанні послуги 
- Торговельні послуги 
- Транспортні послуги 
- Технічне обслуговування та ремонт автомобілів 
- Нові види високоякісних послуг 
- Розробка і виробництво обладнання, матеріалів та препаратів для ветеринарії 
- Ремонт промислового електрообладнання 
- Виробництво мінеральних добрив 



- Виробництво засобів захисту рослин 
- Виробництво лакофарбової продукції 
- Виробництво обладнання для вугільної та гірничо-видобувної промисловості 
- Розробка і виробництво протипожежної техніки та обладнання 
- Виробництво побутової техніки 
- Виробництво поліграфічної техніки та матеріалів 
- Проектування, будівництво і ремонт автомобільних доріг та споруд 
- Проектування і дизайн інтер`єрів 
- Виробництво фарфору, фаянсу, скла 
- Виробництво канцелярських товарів 
- Виробництво іграшок 
- Виробництво цукру 
- Птахівництво 
- Виробництво пива та слабоалкогольних напоїв 
- Виробництво господарчих товарів 
- Фінансові послуги 
- Страхові послуги 
- Митно-брокерські послуги 
- Дистриб`юторські послуги 
- Системи і засоби безпеки 
- Поштові послуги 
- Засоби масової інформації 
- Послуги з метрології та сертифікації 
- Юридичні, аудиторські послуги 
- Інформаційні, консалтингові, тренінгові послуги 
- Туристичні послуги 
- Спортивно-оздоровчі послуги 
- Культурно-розважальні послуги 



МА 1 

 
 

ЗАЯВКА № ____________ від ____________ НА УЧАСТЬ  
у Всеукраїнському Конкурсі «Кращий вітчизняний товар 2011 року» 

Фінал 16 серпня 2011р. 
НАЦIОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ЕКСПОЦЕНТР  УКРАЇНИ» 

03680, м. Київ, Пp-т Ак. Глушкова, 1, тел./факс-авт.: +38 (044) 596-93-39, 596-91-11/ 596-91-10 

www. expocenter.com.ua, e-mail: abroad@expocenter.com.ua  
 

Назва підприємства       

Адреса підприємства       індекс       

Керівник підприємства (ПІБ)       

Контактна особа  (ПІБ)       

Посада        

Телефон код       Номер       Факс       

Мобільний телефон код       Номер       

Бухгалтер (ПІБ)       

Телефон код       Номер       

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ       

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ       від       

E-mail       http://       

Вид діяльності       

 

ЦІЄЮ ЗАЯВКОЮ ПРОСИМО ЗАРЕЄСТРУВАТИ ПІДПРИЄМСТВО ЯК УЧАСНИКА КОНКУРСУ 

 

П Е Р Е Л І К    П Р О Д У К Ц І Ї    Д Л Я    У Ч А С Т І    У    К О Н К У Р С І 
 

№ Назва продукції (товару, роботи, послуги) Номінація 

1.              

2.              

3.              

 

Додатково до Заявки в Оргкомітет конкурсу надсилаються в електронному вигляді на CD-ROM наступні 

матеріали: загальний опис підприємства; якісні фотокартки товарів, які подаються на конкурс, а також 

фотокартки топ-менеджменту і презентабельних моментів виробничого процесу; опис продукції з фотокопіями 

сертифікатів або інших документів, що підтверджують її якість; а також, при наявності, додаткові матеріали – 

рекламні буклети, позитивні відгуки преси і споживачів, свідоцтва і нагороди з інших конкурсів, рекламні 

відеороліки, презентаційне електронне видання на компакт-диску (CD-ROM). 

Графічні матеріали надсилайте в форматі jpg розміром 1024*740, текстові файли - в форматі MSWord 

 

 

 
Від Організатора: НК«ЕКСПОЦЕНТР  УКРАЇНИ» 
 

 

М.П.    ________________          
                           (Підпис)                     (ПІП) 
 

            2011р. 

                          число місяць 

Від Учасника:       

 
 

М.П.    ________________          
                           (Підпис)                     (ПІП) 
 

            2011р. 

                           число місяць 

 
 

Просимо надати Експоцентру копію Свідоцтва платника ПДВ 
БУДЬ ЛАСКА, ВІДПРАВТЕ ЗАПОВНЕНУ ФОРМУ ЗА ФАКСОМ: +38-044-596-91-10 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


