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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

     Звіт про управління містить достовірну фінансову та нефінансову інформацію про діяльність  групи 

ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод» (надалі — Компанія) та його дочірнього підприємства (надалі 

– Група) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. 

   Головна компанія Групи - ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод» (надалі – Компанія) – є 

Приватним акціонерним товариством (19 червня 2019 року було змінено тип та найменування Публічного 

акціонерного товариства «Карлівський машинобудівний завод» на Приватне акціонерне товариство 

«Карлівський машинобудівний завод»). .  

   До складу Групи також належить дочірня компанія «Торгова фірма «Зося» (єдиним власником 

підприємства на початок та кінець звітного періоду є ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод»), 

основним видом діяльності якої є: роздрібна торгівля будматеріалами, побутовою хімією, постільною 

білизною та посудом. 

    Фінансова інформація, що міститься в  Звіті, базується на даних  консолідованої фінансової звітності 

(далі – фінансова звітність), що достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Групи 

станом на 31 грудня 2019 року,  сукупні прибутки та збитки, а також рух грошових коштів і зміни в капіталі 

за рік, що закінчився на цю дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі — 

МСФЗ).  

 

 

1. Опис діяльності 

ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод» (надалі – Компанія) є приватним акціонерним товариством. 

Юридична та фактична адреса Компанії: Україна, Полтавська область, м. Карлівка, вул. Сергія Нігояна, 
б. 2.  

Виробничі потужності компанії знаходяться в м. Карлівка Полтавської області (Карлівський 
машинобудівний завод). Підприємство обладнане комплексом європейського, японського та 
американського обладнання, до складу компанії входять конструкторське бюро й монтажний підрозділ. 

Основним напрямком діяльності є виробництво та збут обладнання для зберігання, переробки та 
транспортування зерна. 

Ми пропонуємо проектування, виробництво, монтаж повного спектру обладнання для елеваторної 
промисловості, здійснюємо поставку обладнання, пусконалагоджувальні роботи, навчання персоналу та 
пост продажний сервіс. 

Сьогодні KMZ Industries виготовляє нове покоління силосів та зерносушарок, які повністю відповідають 
стандартам якості ЄС. 

Детальна інформація про продукцію та послуги, що виробляються/надаються підприємством, розміщена 
на сайті компанії https://kmzindustries.ua, https://kmzindustries.ua/productcija. 

 

http://www.kmzindustries.ua/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixstWji7bgAhXwlosKHZ0mDVkQFjADegQIERAC&url=https%3A%2F%2Fkmzindustries.ua%2Fcareers&usg=AOvVaw1boaf25-ajelZ483_Yyx0R
https://kmzindustries.ua/productcija
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2. Результати діяльності 

Ставлення до кожного клієнта як до довготривалого партнера – основа філософії нашої Компанії, 
незалежно від розміру проєкту кожний клієнт однаково важливий для нас. Наш успіх – це продовження 
успіху наших клієнтів. 

Підтвердженням нашої філософії є позитивна динаміка розвитку компанії протягом останніх років. Так, 
за період 2016–2018 рр. відбувалося зростання доходу (виручки) від реалізації продукції у 2,5 разу. У 
2019 р. динаміка зросту сповільнилась. 

 2019 2018 

Виручка від реалізації готової продукції  282 777 383 950 
силосу для зберігання зернових 158 263 181 172 
норії і транспортери 72 321 103 735 
зерносушарки 23 751 43 927 
естакади надсилосні 5 706 15 035 
ремонтні комплекти до основної продукції - 5 207 
інша готова продукція 22 736 34 874 
   
Виручка від реалізації іншої продукції, товарів і послуг 14 215 13 221 
роботи, послуги та монтаж продукції  9 758 9 330 
інші товари, роботи і послуги 4 457 3 891 

РАЗОМ  296 992 397 171 

Ринки продажів продукції Групи представлені наступним чином: 

 2019 2018 

Україна 295 345 396 203 
Казахстан 1 647 578 
Російська Федерація - 301 
Румунія - 89 

РАЗОМ 296 992 397 171 

Протягом 2019 року 50,3% доходу від реалізації , що складає  149 362 тис. грн,  пов'язано з операціями,    
вчиненими з 5 великими покупцями Групи (протягом 2018 року – 58,9 % , що складає 233 122 тис. грн 6 
великих покупців). 
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3. Ліквідність та зобов’язання 

 3.1  Зобов’язання за процентними кредитами та позиками 

Станом на 31 грудня 2019 року Компанія має довгострокові та поточні   зобов’язання. Зобов’язання за 
процентними кредитами та позиками представлені таким чином: 

 31.12.2019 31.12.2018 

Довгострокові кредити і позики 2 525 328 
Поточні кредити і позики 34 597 45 585 

зокрема   
поточна частина довгострокових кредитів 1 641 311 
поточні кредити 32 956 45 274 
зобов'язання за відсотками - - 

РАЗОМ 37 122 45 913 

   

Усі кредити та позики отримані в гривнях. 

Деякі кредитні угоди містять фінансові та нефінансові умови по відношенню до компанії. Ці умови 
передбачають собою обмеження щодо певних операцій та інші обмеження. 

Керівництво вважає, що всі умови кредитних угод було виконано. 

Станом на 31 грудня, забезпечення кредитів та позик було представлено наступним чином: 

 31.12.2019 31.12.2018 

Земля і будівлі 9 495 10 591 
Виробниче обладнання 14 158 11 286 
Транспортні засоби 877 1 594 

РАЗОМ 24 530 23 471 

Зміни в зобов'язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю, подані  наступним чином: 

 2019 2018 

САЛЬДО НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ 45 913 29 036 

   
Грошові потоки фінансової діяльності   
Надходження грошових потоків 37 348 95 503 
Вибуття грошових потоків (46 139) (78 626) 

   
Інше   
Нарахування відсотків 9 053 3 958 
Відсотки сплачені ( операційна діяльність) (9 053) (3 958) 

САЛЬДО НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ 37 122 45 913 

 3.2   Зобов'язання за пенсійними виплатами 

Розрахунок зобов'язань за пенсійними виплатами вимагає від менеджменту Компанії використання 
щорічних суджень і припущень про майбутні зміни в сумі винагороди, зміни в розмірах пенсій, рівні 
інфляції, курсах обміну тощо. 

Компанія здійснює сплату до бюджету єдиного соціального внеску, визначеного згідно встановлених 
ставок від суми нарахованої заробітної плати працівників ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод».  

http://www.kmzindustries.ua/
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Компанія також має юридичне зобов'язання компенсувати Пенсійному фонду України суму додаткових 
пенсій, що виплачуються певним категоріям теперішніх та колишніх співробітників, а саме: 

 компенсує  витрати на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пункту другого 
Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 
«в частині пенсій, призначених відповідно до пунктів «б»-«з» статті 13 Закону України «Про 
пенсійне забезпечення»; 

 компенсує витрати на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пункту другого 
Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 
«в частині пенсій, призначених відповідно до пункту «а» статті 13 Закону України «Про пенсійне 
забезпечення». 

3.3   Торговельна та інша кредиторська заборгованість 

Станом на звітну дату торговельна та інша кредиторська заборгованість подана наступним чином: 
 

 31.12.2019 31.12.2018 

Торговельна кредиторська заборгованість 14 221 14 269 
Інша кредиторська заборгованість 15 204 44 
Зобов'язання перед персоналом 2 497 2 093 

РАЗОМ 31 922 16 406 

У розрізі валют заборгованість подана: 
  31.12.2019 31.12.2018 

Заборгованість в  гривнях UAH 31 303 13 008 
Заборгованість у євро EUR 619 3 398 

РАЗОМ  31 922 16 406 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років, частка найбільш значного кредитора відповідно становить 
приблизно 22 % і 23 % відповідно  від загальної балансової вартості торгової кредиторської 
заборгованості. 

 

3.4  Поточні забезпечення  

 
Поточні забезпечення Групи представлені таким чином: 
 

 31.12.2019 31.12.2018 

Забезпечення виплат невикористаних відпусток 4 759 3 500 
Інші забезпечення 420 370 

РАЗОМ 5 179 3 870 

3.5 Кредиторська    заборгованість за розрахунками з бюджетом 

Кредиторська    заборгованість за розрахунками з бюджетом представлена наступним чином: 

 31.12.2019 31.12.2018 

Зобов'язання з податку на додану вартість 1 346 740 
Зобов'язання по іншим податкам та зборам 774 652 
Зобов'язання за соціальним страхуванням 570 390 

РАЗОМ 2 690 1 782 

   

    Детальна інформація, щодо фінансової діяльності групи за 2019рік,  консолідована фінансова звітність, 

що достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Групи станом на 31 грудня 2019 року,  

сукупні прибутки та збитки, а також рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився на цю дату, 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі — МСФЗ) разом зі Звітом незалежного 

аудита, розміщена на сайті компанії https://kmzindustries.ua, . 

http://www.kmzindustries.ua/
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4. Екологічні аспекти 

Компанія має в наявності Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами викидів. 

За 2019 рік сплачено податків до бюджету по ресурсних платежах в розмірі 1 667,00 тис. грн.  

5. Соціальні аспекти та кадрова політика 

У 2019 році KMZ Industries відзначив своє 159-річчя, ми підприємство зі своєю історією і своїми 
традиціями, тримаємо лідируючі позиції роботодавця Полтавської області. Впродовж багатьох років KMZ 
Industries посідає провідні позиції на ринку праці, забезпечуючи населення робочими місцями. 

Станом на 31 грудня 2019 року чисельність працівників компанії налічувала 558 чоловік, із яких 498 
проживає в м. Карлівка, 60 – в інших містах України. 

Важливо, що компанія підтримує принципи гендерної рівності. Так, на 23 керівних посадах KMZ Industries 
працюють жінки, що складає 4% від загальної кількості працівників та 64% від управлінців різних ланок 
підприємства. 

5.1. Охорона праці 

Керівництво розуміє, що головна цінність компанії – це її співробітники, тому для всіх працівників KMZ 
Industries створюються комфортні умови праці. Оформлення трудових відносин здійснюється виключно 
відповідно до чинного законодавства, завдяки чому кожен співробітник соціально захищений. 
Співробітники мають можливості вертикального та горизонтального кар’єрного зростання, конкурентний 
рівень заробітної плати та інші матеріальні та нематеріальні  мотиваційні заходи. 

Службою з охорони праці проводяться регулярні заходи щодо забезпечення незагрозливих умов на 
виробництві. У ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод» пройшли навчання і мають посвідчення 
відповідальні посадові особи за охорону праці в підрозділах, також діють комісії з періодичної перевірки 
знань з охорони праці, слідкують, щоб співробітники вчасно та в необхідному обсязі проходили 
інструктажі з охорони праці та техніки безпеки. Завдяки чому в 2019 році нещасних випадків не 
зареєстровано. 

Проведено атестацію за умовами праці робочих місць де є (чи можлива наявність) шкідливих виробничих 
факторів. Працівникам, які зайняті на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, 
виконуються передбачені законодавством пенсійні виплати. Працівники забезпечуються необхідним 
спецодягом, спецвзуттям та ЗІЗ згідно норм; усі роботи підвищеної небезпеки виконуються за нарядами-
допусками.  

Відповідно до рекомендацій чинного законодавства при прийомі на роботу всі працівники проходять 
первинні, а в подальшому періодичні медичні огляди. На території заводу діє медпункт, працівники 
допускаються до роботи лише із задовільним станом здоров’я, протягом звітного 2019 року виявлено1 
випадок профзахворювання.  

5.2. Підтримка молоді та професійний розвиток існуючих кадрів 

Компанія приділяє особливу увагу створенню робочих місць для молоді та сприяє підвищенню якості 
професійної підготовки фахівців.  

Так, протягом 2019 року 41 студент пройшов практику в ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод». 
Серед практикантів були студенти: 

http://www.kmzindustries.ua/
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 Професійно-технічного училища №50 м. Карлівка та  вищих навчальних закладів країни, а саме 

 Полтавського інституту економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини 
«Україна», 

 Державного університету телекомунікацій, 

 Полтавської державної аграрної академії, 

 Національного університету «Києво-Могилянської академії», 

 Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. 

Працівники KMZ Industries, за бажанням, отримують додаткові робітничі професії, такі як машиніст кранів, 
стропальник, електрозварник, газорізальник, електромонтер, оператор котельні, слюсар з 
обслуговування та ремонту газового устаткування, машиніст компресорних установок та ін. За 
результатами навчання та  рішенням кваліфікаційної комісії підприємства проводиться підвищення 
розрядів та кваліфікацій. Усього за 2019 рік було охоплено професійним навчанням 139 осіб, із них 
проведено підвищення розрядів та кваліфікації 32 робітникам,  94 особи отримали нові робітничі 
професії, 13 осіб пройшли перепідготовку.  

5.3. Внутрішні комунікації та взаємовідносини 

У компанії налагоджені ефективні комунікації, що сприяє досягненню загальних результатів. Важливою 
складовою успіху є командна робота. Діють доброзичливі взаємовідносини співробітників, завдяки чому 
підтримується сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі. 

Усім працівникам незалежно від статі, національності та віросповідання забезпечується право заробляти 
собі на життя працею за обраною професію.  

У KMZ Industries діє активна кадрова політика, проводиться розширення штату працівників, що 
забезпечує створення нових робочих місць. Детальна інформація щодо відкритих актуальних вакансій 
розміщена на сайті компанії за посиланням https://kmzindustries.ua/ua/careers 

Компанія усвідомлює важливість дотримання прав і свобод людини, тому зі свого боку не допускає 
жодного прояву щодо порушення норм законодавства та міжособистісних взаємовідносин. 

Співробітники компанії активно беруть участь у просуванні як самої компанії, так і її продукції. Так, 
наприклад, була створена серія відеороликів за участю працівників компанії. Перелік посилань на ролики 
на нашому YouTube-каналі нижче: 

 Роман Жолонко, бригадир ліній Bradbury, оператор автоматичних та полуавтоматичних ліній: 

https://youtu.be/KlpJ3OpxVlY 

 

http://www.kmzindustries.ua/
https://youtu.be/KlpJ3OpxVlY
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 Сергій Шевченко, провідний інженер-конструктор: https://youtu.be/dtGPPTiSR-E 

 
 

 Юрій Дібрівний, свердлувальник: https://youtu.be/qknkIzkNKKw 

 

Співробітники активно приймають участь у фотосесіях для просування продукції заводу: 

   

http://www.kmzindustries.ua/
https://youtu.be/dtGPPTiSR-E
https://youtu.be/qknkIzkNKKw
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Детальна інформація щодо кадрової політики та соціальних аспектів розміщена на сайти компанії за 
посиланням https://kmzindustries.ua/ua/careers 

6. Ризики 

Компанія у своїй діяльності наражається на такі види ризику: 

 кредитний ризик; 

 ризик ліквідності; 

 ринковий ризик; 

 управління капіталом. 

Концентрації ризику виникають, коли декілька контрагентів здійснюють схожі види господарсько-
економічної діяльності, ведуть діяльність в одному географічному регіоні або мають схожі географічні 
характеристики, які призводять до того, що зміни економічних, політичних та інших умов однаковим чином 
впливають на здатність даних контрагентів виконати боргові зобов'язання. 

6.1. Кредитний ризик 

Це ризик того, що одна сторона заподіє фінансові збитки іншій стороні внаслідок невиконання своїх 
зобов'язань за відповідним договором, і виникає даний ризик переважно у зв'язку з дебіторською 
заборгованістю клієнтів компанії. 

Для зниження кредитних ризиків компанія проводить політику, відповідно до якої всі контрагенти 
піддаються ретельному аналізу на кредитоспроможність. 

6.2. Ризик ліквідності 

Ризик того, що компанія зіштовхнеться з труднощами при врегулюванні фінансових зобов'язань, 
наприклад, якщо фінансове зобов'язання необхідно врегулювати, а у боржника немає достатньої 
кількості грошових коштів для здійснення платежу, і він не в змозі отримати інший вид позики для 
рефінансування. 

Зазвичай компанія забезпечує наявність грошових коштів, доступних на першу вимогу, в обсязі, 
достатньому для покриття очікуваних операційних витрат протягом 30 днів. При цьому не враховується 
потенційний вплив виняткових обставин, виникнення яких не можна було обґрунтовано передбачити, 
наприклад, стихійних лих, військових дій. 

6.3. Ринковий ризик 

Ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки за фінансовими інструментами будуть 
коливатися в результаті зміни ринкових цін. Ринковий ризик може бути викликаний зміною курсів 
іноземних валют, якщо дебіторська і кредиторська заборгованість виражені у валюті, відмінній від 
функціональної валюти, якою є українська гривня., або зобов'язання має змінну процентну ставку. 

6.4. Управління капіталом 

Менеджмент компанії розглядає акціонерний капітал і позики як основне джерело фінансування. 

Головною метою управління капіталом  є підтримка достатньої кредитоспроможності та забезпеченості 
власними коштами з метою збереження можливості компанії продовжувати свою діяльність. Управління 
ризиком капіталу головним чином стосується виконання вимог українського законодавства. 

  

http://www.kmzindustries.ua/
https://kmzindustries.ua/ua/careers
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7. Фінансові інвестиції 

Компанії належить дочірня компанія «Торгова фірма «Зося», основним видом діяльності якої є: роздрібна 
торгівля будматеріалами, побутовою хімією, постільною білизною та  посудом. 

Найменування 
Країна 

реєстрації 
Дата 

реєстрації 

Частка володіння 
на 31 грудня 

2019 р. 

Частка володіння 
на 31 грудня 

2019 р. 

Торгова фірма «Зося»  

Дочірнє підприємство ПрАТ 
«Карлівський машинобудівний 
завод» 

Україна 30.09.1996 100% 100% 

8. Корпоративне управління 

Детальна інформація щодо корпоративного управління розміщена на сайті Міністерства юстиції України 
за посиланням https://usr.minjust.gov.ua 

9. Дослідження та інновації, перспективи розвитку 

KMZ Industries стрімко розвивається у тісній взаємодії з власником компанії – найбільшою інвестиційною 
компанією України – Dragon Capital, яка виступає гарантом надійності KMZ Industries як ділового 
партнера. Компанія дотримується у реалізації проєктів світових стандартів та націлена на 
масштабування бізнесу. 

9.1. Впровадження нових розробок та модифікацій 

Кожного року проводиться до 40 досліджень щодо покращення існуючої продукції заводу та випуску нових 
розробок. У 2019 році було впроваджено 2 нові розробки: 

 KMZ Industries почала використовувати для виготовлення дахів силосів матеріал із покриттям 
«цинк + магній» – інноваційним металевим покриттям, яке забезпечує тривалий захист від зносу. 
Порівняно з оцинкованою сталлю корозійна стійкість такого матеріалу вище в 7 разів. 

 Було випущено новий барабанний сепаратор КБС із п’ятьма решетами, його продуктивність 200 
т/год по попередньому очищенню. Сепаратор призначений для видалення із зернової маси 
легких, дрібних та великих домішок, що відділяються повітрям та пробивними решетами.  

Наприкінці року KMZ Industries збільшила гарантійний термін виготовленого обладнання. Причини такого 
рішення – впевненість у якості виробленої продукції й акцент на важливості професійного монтажу 
елеваторного обладнання. 

Детальна інформація щодо досліджень, інноваційної діяльності та розробок, які проводяться компанією, 
перспектив розвитку розміщена на сайти компанії за посиланням https://kmzindustries.ua 

9.2. Модернізація виробництва 

У 2019 рокі завод реалізував перший етап із запланованої модернізації виробничих потужносте, а саме: 

 KMZ Industries придбала лінію Victory виробництва італійської компанії Ficep. Лінія Victory – 
остання розробка в даному сімействі обладнання з ЧПУ, де свердлильна установка 
розташовується уздовж опорного столу, а оброблювана деталь залишається нерухомою. KMZ 
Industries стала першою з виробників елеваторного обладнання в Україні, хто встановив таку 
лінію. 

http://www.kmzindustries.ua/
https://kmzindustries.ua/ua/news/kmz-industries-zbilshuye-garantijnij-termin-vigotovlenogo-obladnannya
https://kmzindustries.ua/
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 KMZ Industries розширила виробничі потужності токарним оброблювальним центром Samsung 
SMEC SL3500LM із функцією фрезерування. 
 

9.3. Розвиток нових напрямків діяльності 

У 2019 році набули активного розвитку два нових напрями діяльності виробництва: 

 Автоматизація елеваторного обладнання. Лише за перший рік було реалізовано 38 проектів 

(детальніше – за посиланням). 

 Монтаж та обслуговування елеваторного обладнання. Власним монтажним підрозділом у 2019 

рік було виконано 28 проектів. Детальніше про результати – за посиланням  

У листопаді 2019 року RnD виділений в окремий бізнес-напрям. Під юрисдикцію департаменту повністю 
переходить розробка нових конструктивних рішень у сфері елеваторного обладнання. 

9.4. Співпраця із фінансовими партнерами 

Хто, як не аграрії, знають, що постійний рух – це запорука успіху. KMZ Industries як виробник елеваторного 
обладнання, у силосах якого зберігається понад 7 мільйонів тонн зерна, розуміє потреби українських 
аграріїв. Ми постійно шукаємо та знаходимо можливості допомогти елеваторникам будувати нові об'єкти 
та розширювати існуючі. 

У 2019 році перелік банків – фінансових партнерів KMZ Industries – із якими підписано партнерські 
програми фінансування елеваторного обладнання на умовах знижених відсоткових ставок – склав 7 
банків. 

При купівлі елеваторного обладнання KMZ Industries аграрії можуть розраховувати на підтримку: 

               

10. Співпраця із замовниками 

Працювати із замовником – це не лише поставляти обладнання. Співпраця «win-win» – це розпочати 

роботу ще на стадії ескізного проєкту. Саме у такому випадку врахуються всі потреби та вимоги клієнта. 

Саме тоді підбирається найкраще обладнання за співвідношенням «функціональність – ціна – якість». 

Будувати довгострокові партнерські відносини – головна ціль KMZ Industries у роботі з клієнтами. І ми 

пишаємось нашими проєктами. Із відгуками наших клієнтів можна ознайомитися на нашому сайті за 

посиланням https://kmzindustries.ua/ua/about-kompany/vidguki-pro-kmz-industries 

Замовники із задоволенням надають відгуки і у видеоформаті, або у форматі кейсів: 

 Про впровадження KMZ Industries комплексної автоматизації на потужностях елеватора ТОВ 

«УІФК-Агро» розповідає керівник елеватора Дітріх Трайс. Читати за посиланням  

http://www.kmzindustries.ua/
https://elevatorist.com/interview/79-aleksey-lomakin-avtomatizatsiya-elevatora-kak-ne-stat-zalojnikom
https://kmzindustries.ua/ua/news/kmz-industries-nemaye-nichogo-nemozhlivogo
https://kmzindustries.ua/ua/news/kmz-industries-vidilila-rnd-v-okremij-biznes-napryam
https://kmzindustries.ua/ua/news/chotiri-za-na-korist-avtomatizatsiyi
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 Переглянути відеовідгуки про нашу співпрацю з компанією ТОВ «Авіс Зернотрейд» можна на 

нашому YouTube- каналі за посиланням https://youtu.be/SJUN8MHN_pE 

 

 Переглянути відеовідгуки про нашу співпрацю з компанією ТОВ «КАЙМАН-ПІВНІЧ» можна на 

нашому YouTube- каналі за посиланням  https://youtu.be/8E-Ga-fheY0 

 

 

 

Генеральний директор ПрАТ «КМЗ»                                      В.М. Калашник 

http://www.kmzindustries.ua/
https://youtu.be/SJUN8MHN_pE
https://youtu.be/8E-Ga-fheY0
https://youtu.be/SJUN8MHN_pE
https://youtu.be/8E-Ga-fheY0

