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про IV форум 
енергоощадності
«Енергоефективність, еко-
логія, комфорт» – тріада 
актуальних тем Форуму 
охопила основні напрями 
розвитку технологій ство-
рення комфортних умов 
проживання людини, як-от: 
розвиток енергоефектив-
них технологій, проблема 
екосанітарії, повторне ви-
користання та утилізація 
відходів, мінімізація спо-
живання енергії та води, 
застосування технологій 
«замкнутого циклу», ви-
користання природних ре-
сурсів та енергії довкілля за 
допомогою «зелених» тех-
нологій тощо.

продовження на с.8

продовження на с.14продовження на с.10

засвідчуємо 
форс-мажорні 
обставини
Засвідчення форс-ма жор-
них обставин (обставин 
непереборної сили) з усіх 
питань договірних відно-
син, інших питань, а також 
зобов’язань/обов’язків, пе-
редбачених законодавчими, 
відомчими нормативними 
актами та актами органів 
місцевого самоврядування.

сергій гудзь: «наша Ціль – поліпшення якості 
ведення бізнесу наших клієнтів»
Нестримна динаміка су-
часності змушує тих, хто не 
хоче випадати з колії і пасти 
задніх, постійно перебува-
ти у пошуку вдосконален-
ня та розвитку. Що чи хто 
допоможе зробити бізнес 
ефективнішим? Зекономи-
ти час і зусилля? Втілити 
найвибагливіші думки-за-
думи? У прагненні вдоско-
налення краще довіритися 
професіоналам...

Системи  автоматизації біз-
несу у сучасному світі – це 
найкращий спосіб опти-
мізувати свій час і витрати, 
адже одна програма здатна 
вмістити в собі облікову 
частину та рішення для ро-
бочих місць офіціантів, ад-
міністраторів, касирів тощо. 
Компанія ULTRA – одна із  
лідерів на ринку спеціа-
лізованого програмного 
забезпечення...

Великдень – духовне відродження, яке так 
потрібне всій українській нації та кожному із 
нас. 
Тож нехай чудо Христового Воскресіння оновить 
духовні та тілесні сили, надихає на корисні 
справи, додасть гармонії та любові у сімейному 
колі. 
А ще – хай Всевишній дарує мир і спокій усім 
українцям. 

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес!

Президент Львівської ТПП
Дмитро Афтанас

Зі світлим 
    Христовим 
Воскресінням! 
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львівські іт-компанії – серед світових лідерів!

перший в україні завод із переробки 
енергоощадних ламп запраЦює Цього року

канада інвестує у розвиток молочних 
кооперативів у львівській області

у львові хочуть створити 
багатофункЦійний 
конференЦ-Центр

Міжнародна асоціація про-
фесіоналів аутсорсингу 
(IAOP) опублікувала що-
річний топ-100 кращих 
аутсорсингових компа-
ній світу «The 2015 Global 
Outsourcing 100», у який 
цьогоріч потрапили дві 
львівські ІТ-корпорації 
Eleks та SoftServe. 
До списку кращих також 
потрапили українські ком-
панії Miratech та Softengi та 
5 іноземних компаній з ве-
ликими офісами розробок 
в Україні (Luxoft, Artezio, 
Intetics, TEAM International 
Services і Softjourn). Наразі 
опубліковано тільки алфа-
вітний список компаній. 

До кінця 2015 року у Льво-
ві планують відкрити пер-
ший в Україні завод із пе-
реробки енергоощадних 
ламп. Лінія буде повністю 
автоматизована та від-
ділятиме для подальшої 
переробки усі структурні 
елементи ламп. 
Фінансову підтримку про-
екту (у розмірі 89%) забезпе-
чить Європейський інсти-
тут сусідства та партнерства 
ЄС, решту коштів надасть 
Львівська міська рада. Об-
ладнання для майбутньої 
лінії переробки виготовляє 
шведська фірма «MRT». 
Будує завод ДП «Боднарів-
ка» ЛКП «Зелений Львів» в 
межах проекту «Створення 
муніципальної системи по-
водження із відходами по-
бутового електронного та 
електричного устаткування 
в місті Львові із викорис-
танням досвіду Любліна» 
у рамках транскордонної 

Результати рейтингу із за-
значеними місцями та бала-
ми для компаній буде опуб-
ліковано 15 квітня.
До слова, українські ком-
панії SoftServe, Miratech та 
Softengi перебували у рей-
тингу кращих аутсорсерів і 
за результатами 2013-2014 
років. Львівська компанія 
Eleks потрапила до Топ -100 
аутсорсерів світу вперше.
Новацією рейтингу 2015 
року стала оцінка за катего-
рією «Інновації у схемі по-
стачання послуг клієнтові». 
Список кращих складають 
для допомоги компаніям, 
які мають намір скористати-
ся послугами аутсорсингу 

співпраці Укра-
їна-Польща-Бі-
лорусь.
К о о р д и н а т о р 
проекту Оксана 
Війтик розпові-
ла, що на автома-
тизованій лінії, 
яка не нестиме 
жодної шкоди 
для здоров’я та 
довкілля, пра-
цюватиме лише 
двоє людей. Зна-
ходитиметься вона поза на-
селеними пунктами. Наразі 
вже закупили обладнання 
для подрібнення ламп та 
чекають на дистилятор, 
котрий вилучатиме із них 
ртуть. Обладнання окремо 
сортуватиме скло з ламп, 
алюмінієві патрони, ртуть 
та люмінофор – речовину, 
що світиться. 
Оскільки в Україні аналогіч-
них ліній переробки немає, 
організаторам потрібно 

та шукають для цього по-
тенційних партнерів.
За останні кілька років, вва-
жають експерти, рейтинг 
українських компаній, що 
увійшли до топ-100, збіль-
шився в середньому на 20 
позицій, що обумовлено, на 
думку асоціації, зокрема й 
ефективною роботою офі-
сів компаній в країні. 

було розробляти спеціаль-
ну документацію для МОЗ 
України, аби довести, що 
обладнання безпечне, та 
отримати від них дозвіл на 
експлуатацію. 
Після запуску лінії Львовом 
курсуватимуть еко-буси, 
куди можна буде здавати 
використані енергоощадні 
лампи. Еко-буси стояти-
муть біля великих супер-
маркетів у різних точках 
міста. 

The 2015 Global Outsourcing 
100 – рейтинг Міжнародної 
асоціації професіоналів 
аутсорсерів. Щороку у ньому 
виокремлюють 75 компаній 
– лідерів глобального ринку 
інформаційних технологій та 
25 так званих новітніх зірок 
бізнесу. компанії потрапляють 
у рейтинг на основі заявок, 
за якими експерти оцінюють 
прибутковість, ріст компанії 
та команди, кращі проекти, 
рекомендації замовників 
та рівень корпоративної 
соціальної відповідальності.

Впродовж 2015-2021 років у 
Львівській області продов-
жить роботу масштабний 
канадський проект із роз-
витку молочного бізнесу в 
Україні, яким планується 
підтримка діючих і ство-
рення нових кооперативів у 

обладнаних приміщень та 
інфраструктури для прове-
дення великих міжнародних 
конференцій (більше 1000 
учасників) на належному 
рівні. Запланований термін 
будівництва комплексу – 18 
місяців. Цей конференц-
центр дасть можливість 
створити приблизно 3000 
нових робочих місць».
Цьогоріч планують розро-
бити техніко-економічне 
обгрунтування, а опісля 
шукати інвестора для про-
екту. Окрім численних на-
ціональних конференцій, 
конференц-центр зможе 
приймати орієнтовно 35 
міжнародних конференцій в 
рік, що дасть майже 27 тисяч 
додаткових ділових туристів 
щорічно.

регіоні. Крім того, передба-
чається сприяння розвитку 
приватного підприємниц-
тва, у тому числі надання 
довгострокових кредитів.
Загалом, Канада має намір 
інвестувати 20 млн канад-
ських доларів у розвиток 
молочного бізнесу в 4 об-
ластях до 2022 року. 
Окрім того, Канада має 
намір надати Україні ще 
один кредит у розмірі 200 
млн канадських доларів на 
відновлення економіки і 
забезпечення соціальної 
стабільності.

Відсутність нового сучасно-
го конференц-центру є од-
ним із ключових недоліків 
Львова з огляду на його кон-
курентоспроможність  у сег-
менті ділової гостинності.
Львівська міська рада по-
годила резервування ді-
лянок, що проходять по 
вулиці Стрийська–кільцева 
дорога для будівництва ба-
гатофункційного комплексу 
(конференц-центру та ви-
ставкового залу). 
Як зазначає Ліна Остапчук, 
директор ЛКП «Агенція з 
підготовки подій» департа-
менту розвитку ЛМР, «сьо-
годні Львів має можливість 
приймати малі (менше 249 
учасників) та середні (250–
499 учасників) конференції. 
У місті немає відповідно 
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Міжнародна конференція

22 травня 
2014 року 

о 10.00 
Велика сесійна 
зала Львівської 

міської ради

Думка про відповідальність матеріального добробуту, в основі якої лежить ідея суспільного служіння, львівському бізне-

су була притаманна завжди. На Львівщині добровільний внесок бізнесу у розвиток суспільства в соціальній, економічній 

або ж конкретно в екологічній та релігійній сферах, був не лише дотичним до основної діяльності компанії, він є наслідком 

виховання та культурно-етичних традицій українських підприємців.

Українське суспільство змінюється, проте доведено, що українці стабільно віддають перевагу тим виробникам товарів та 

послуг, які словом і справою турбуються про соціальні аспекти розвитку суспільства. Все більше бізнесменів відкривають 

свої соціальні програми, займаються «донорством» та підтримкою різних проектів. Значною мірою бізнес підтримує і спри-

яє вирішенню проблеми на Сході нашої держави.

у рамках заходу:

•  відкриття фотовиставки  

«Благодійність крізь призму об’єктива», 

•   реабілітаційна програма для жертв ато та членів їхніх родин 

За підтримки міського голови Львова Андрія Садового  та Львівської обласної державної адміністрації.

Де
та

лі 
пр

о з
ах

ід
 ту

т:

Мета заходу – об’єд нання керівників бізнесу, представників органів влади та контро-
лю, вітчизняних та іноземних експертів, громадських організацій та асоціацій задля об-
міну досвідом, напрацюваннями та перспективними задумами на майбутнє.
 
основними напрямками роботи конференції є розгляд соціальної відповідаль-
ності бі знесу:
  в умовах зростання конкуренції й зниження довіри до бізнесу;
  в роботі з усіма групами суспільства (бізнес, ЗМІ, влада, населення, інвестори та ін.);
  у розвитку того середовища, в якому він працює;
  у роботі з представниками контролюючих органів;
  при передачі досвіду світових способів заохочення соціальної відповідальності біз-

несу (податкові кредити, податкові відрахування, «процентні закони»).

Детальніше про захід на сайті Палати: www.lcci.com.ua
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Штриховий код – перш 
за все, практичний 
інструмент, завдяки 
якому здійснюються 
облікові операції 
під час поставок та 
продажу товарів. 
Підприємство торгівлі 
просто не матиме 
змоги обліковувати 
товар без штрихового 
коду GS1. 
Тому штриховий код, 
що присвоїла "GS1 
Україна", буде дійсним 
у будь-якій країні світу.

представництво асоціації 
товарної нумерації україни 
"джіес1-україна" (GS1 
UKRAINE) при львівській 
тпп:

  здійснює підготовку 
документів та укладає 
відповідні договори 
про асоційоване 
членство в асоціації та 
участь в системі GS1, а 
також додаткові угоди 
до них;

  сприяє оформленню 
заявок щодо 
присвоєння та 
перереєстрації 
ідентифікаційних 
номерів GS1;

  здійснює нагляд 
за відповідністю 
застосування 
ідентифікаційних 
номерів, маркування 
штрихкодовими 
позначками товарів, 
інших об’єктів обліку 
та застосування 
стандартів 
електронного обміну 
даними системи GS1 
вимогам чинного 
законодавства україни, 
державних стандартів 
україни, специфікацій 
GS1 та асоціації. 

контакт: лілія возняк
79011, м. львів, 
стрийський парк, 14,
т./факс: +38 032 276 46 11,
 моб. т.: +38 067 710 28 19

штрихове кодування та 
електронні комунікаЦії, 

що базуються на 
всесвітніх стандартах GS1

Львівська торгово-промислова палата проводить навчання 
та підвищення кваліфікації членів комітету з конкурсних 
торгів відповідно до Закону україни «Про здійснення 
державних закупівель» № 1197-VII від 10 квітня 2014 року.

Основним завданням 
курсу навчання/
підвищення кваліфікації 
спеціалістів є надання 
слухачам необхідних 
теоретичних знань 
щодо здійснення 
процедур державних 
закупівель, набуття 
слухачами вмінь і 
навичок із питань, 
що виникають під час 
здійснення процедур 
державних закупівель.

+38 032 295 51 83, 
+38 032 276 46 11 
е-mail: flinta@cci.lviv.ua

навчання членів комітету з конкурсних торгів

Програма семінару пе-
редбачає розгляд питань 
щодо сучасного стану сис-
теми функціонування за-
купівель та нормативно-
правової бази у цій сфері, 
підготовки, організації та 
проведення закупівель то-
варів, робіт і послуг за дер-
жавні кошти, вимоги щодо 
укладення та виконання 
договору про закупівлю, 
контроль за здійсненням 

державних закупівель, по-
рядок подання та розгля-
ду скарг, інші актуальні 
питання. 
Лекції та практичні заняття 
проводять фахівці, які ма-
ють великий практичний 
досвід роботи у сфері дер-
жавних закупівель.
Після закінчення навчання 
учасники отримують сер-
тифікат про проходжен-
ня навчання/підвищення 

кваліфікації. Слухачі отри-
мають методичну літерату-
ру з урахуванням останніх 
змін законодавства Украї-
ни з питань державних за-
купівель, збірник з норма-
тивними документами на 
електронному носії (ком-
пакт-диску), а також забез-
печуються харчуванням.
Дата наступного навчан-
ня: 24-26 березня 2015 
року.
Вартість навчання для од-
ного представника від орга-
нізації становить 1300 грн. 
Вартість підвищення квалі-
фікації одного представни-
ка від організації становить 
720 грн. 

Заявка для участі у семіна-
рі – на сайті ЛТПП. 
Повідомляємо, що семіна-
ри будуть проводитися і 
надалі.
Також проводяться ви-
їзні семінари на базі 
підприємства-замовника.

Відповідно до ст.11 Закону 
України «Про здійснення 
державних закупівель» го-
лова, секретар та інші чле-
ни комітету з конкурсних 
торгів можуть пройти на-
вчання з питань організації 
та здійснення закупівель. У 
цій же статті зазначено, що 
члени комітету несуть пер-
сональну відповідальність 
за прийняті ними рішення 
згідно із законами України.

охорона праЦі – запорука успіху підприємства

Навчання та систематич-
не підвищення рівня знань 
працівників з питань охо-
рони праці – один із основ-
них принципів державної 
політики в галузі охорони 
праці, фундаментальна 
основа безпеки праці та 
необхідна умова удоскона-
лення управління охоро-
ною праці і забезпечення 
ефективної профілактич-
ної роботи щодо запобіган-
ня аварій і травматизму на 
виробництві.

Дата проведення навчан-
ня: 21 – 23 квітня 2015 року.

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону 
праці» посадові особи, які пов’язані з організацією 
безпечного ведення робіт, під час прийняття 
на роботу і періодично, один раз на три роки, 
повинні пройти навчання та перевірку знань із 
питань охорони праці.
Львівська торгово-промислова палата 
проводить навчання посадових і службових 
осіб підприємств з питань охорони праці 
відповідно до отриманого дозволу (Свідоцтво 
Держгірпромнагляду України про внесення 
до Переліку суб’єктів господарювання, які 
здійснюють навчання з питань охорони праці 
посадових осіб №80.1-14-16-004.11 від 14.12.2011 
року).

Після проходження відповідних курсів та 
успішної здачі іспиту слухачі отримають 
посвідчення.

Місце проведення:  Львів-
ська торгово-промислова 
палата (Стрийський парк, 
14, м. Львів).
Вартість навчання –  
300 грн з ПДВ.
За додатковою інформацією 
звертайтеся в учбово-кон-
сультаційний центр ЛТПП:
тел.: +38 032 295 51 83, 
+38 032 225 69 56.
Ел. адреса: flinta@cci.lviv.ua, 
centr@cci.lviv.ua.
Заявки на участь у кур-
сах – на сайті ЛТПП: 
http://lcci.com.ua/events/
event/navchannya-z-pytan-
oxorony-praci-3/
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TARGI KIELCE. виставкові можливості у польщі

новини. палата

контактна особа:
Тарас Андрущак
тел./факс: +38 032 276 46 13
taras@cci.lviv.ua

контактні особи:

Піпа  Віктор
Тел./ факс: +38 032 276 46 13, 
e-mail: zed@cci.lviv.ua

Михайло  Жулинський
Тел./ факс: +38 032 276 46 13, 
e-mail: zhulinskyi@gmail.com

виставка-ярмарок вживаної техніки USETEC 2015

USETEC 2015 – торгівельний ярмарок та платформа для 
налагодження контактів.

Багатьом українським 
компаніям добре відо-
ма виставка-ярмарок 
RESALE, яка 15 років відбу-
валася у Карлсруе (Німеч-
чина). Успішна прем’єра 
правонаступниці RESALE 
–  міжнародної виставки-
ярмарку вживаного об-
ладнання USETEC 2011, 
що була перенесена до  
м. Кельн (Німеччина) у 
квітні 2011 року привер-
нула до себе увагу в усьому 
світі.
Ярмарок став світовим лі-
дером із продажу вжива-
ного обладнання для всіх 
галузей і цьогоріч знову 
відбудеться в м. Карлсруе 
(Німеччина) 13–15 квітня 
2015 року.
Підприємці-початківці з 
країн, що розвиваються, 
та країн із перехідною еко-
номікою користуються яр-
марком USETEC, щоб ку-
пити високоякісну техніку, 

Відкрийте для себе мож-
ливості одного із най-
сучасніших виставко-
вих комплексів Європи 
TARGI KIELCE на презен-
тації, яка відбудеться 31 
березня 2015 року.

Місце проведення – 
конференц-зал Львівської 
торгово-промислової па-
лати (Львів, Стрийський 
парк, 14).

Початок презентації –  
о 12:00.

Фото: архів Палати

яка була у використанні.
Підприємства з розви-
нутих країн купують тех-
ніку на ярмарку USETEC, 
якщо існує необхідність 
швидкого виконання за-
мовлення, а техніка злама-
лася; якщо треба швидко 
збільшити виробничу по-
тужність, а термін поста-
чання нової техніки дуже 
великий; або для галузей, 
в яких нова техніка не ви-
правдовує себе.
Організації, що надають 
країнам допомогу у роз-
витку, оптимально вико-
ристовують свої засоби на 
ярмарку USETEC.

Учасники ярмарку 
USETEC – представники 
майже 30 країн:

•  Торгові компанії, що про-
дають вживану техніку 
таких галузей: метало-
обробка, машини для 

обробки пластмас, каучу-
ку та гуми, робототехніка 
й автоматизація, паку-
вальні машини, контро-
льно-вимірювальне об-
ладнання, машини для 
харчової промисловості, 
енергетика, хімічне та 
технологічне обладнан-
ня, підйомні механізми 
та засоби підлогового 
транспорту, текстиль-
ні машини, будівельна 
техніка, сільськогоспо-
дарська техніка, вантаж-
ний транспорт, запасні 
частини, комплектуючі, 
деревообробка та інше 
устаткування.

•  Аукціонні фірми, підпри-
ємства, що займаються 
електронною комерцією.

•  Підприємства, які про-
понують послуги з осна-
щення та переобладнан-
ня устаткування.

•  Спеціалізовані пере-
візники та фірми, що 

пропонують послуги мон-
тування та демонтажу.

•  Фірми, які пропонують 
послуги фінансуван-
ня та лізингу, експертні 
послуги.

Більше інформації про 
ярмарок  на сайті:  https://
www.usetec-fair.com

Вартість відвідання ви-
ставки: еквівалент 493,00 
євро (сплачується у грив-
нях по курсу на день 
оплати).

ЛТПП забезпечує: переїзд 
Львів –  Прага, Чехія – Ба-
ден-Баден, Німеччина – 
Страсбург, Франція – Кар-
лові Вари, Чехія –  Львів; 

проживання у двомісних 
номерах зі сніданками в 
*** зіркових готелях; вхід-
ні квитки на виставку, 
супровід відповідно до 
програми.

Додатково оплачується:
•  Відвідання термальних 

басейнів в Баден-Бадені 
(4 год + сауна – 21,00 євро 
з людини).

•  Прогулянка на кораб-
лику по Страсбургу з 
аудіогідом (12,50 євро з 
людини).

KIELCE налічує понад 
70 заходів-ярмарків, ви-
ставок і 700 конференцій, 
з-поміж яких і 
PLASTPOL – найбільша 
міжнародна виставка-яр-
марок в Польщі; 
MSPO – відома у всьому 

світі третя виставка обо-
ронної промисловості в 
Європі;
AUTOSTRADA-POLSKA – 
єдина галузева виставка в 

Європі; 
SACROEXPO – найбільші 
релігійні ярмарки в Європі 
і AGROTECH – найвідвіду-
ваніший сільськогоспо-
дарський ярмарок.
TARGI KIELCE пропонує 
не тільки виставки, діло-
ві зустрічі, але й можли-
вість організації великих 
конференцій та конгресів. 
У найсучаснішому ви-
ставковому залі в Польщі, 
площа якого становить 
5355 м², є можливою ор-
ганізація конгресів та ін-
ших заходів для 4500 осіб. 
У серпні 2013  року був 
створений конференц-
центр для понад 1000 осіб 

TARGI KIELCE – це 
∙ 90 000 м² виставкової площі, 
∙  7 виставкових залів із 

сучасною інфраструктурою,
∙  понад 217 000 відвідувачів 

щорічно,
∙  представники із майже 60 

країн.

на 57-метровій вежі з мож-
ливістю організації харчу-
вання та проживання.  У 
рамках розвитку багато-
поверхової автостоянки 
був створений паркінг на 
480 автомобілів.

Виставковий центр TARGI 
KIELCE, який знаходиться 
у м. Кільце (Польща) по-
сідає друге місце у Цен-
трально-Східній Європі 
щодо організації виставок 
та ярмарок. 
Календар ярмарок TARGI 
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Письмові ПЕРЕКЛАДИ  
з іноземної та на іноземну мову 
(англійська,  польська, німецька,
 французька, чеська, угорська та ін.) 
усі документи завіряються  
печаткою львівської тпп.

вартість перекладу 1 стандартної сторінки   
(1860 др.знаків) становить : 
   від 66 грн (разом із пдв) – з іноземної мови;
   від 72 грн (разом із пдв) – на іноземну мову.
Усний послідовний і синхронний переклад, оренда апаратури для 
синхронного перекладу. Підготовка документів для РЕЄСТРАЦІЇ 
ТОРГОВОЇ МАРКИ в Укрпатенті, а також  допомога у продовженні 
попередньо виданого свідоцтва.

вартість підготовки пакету становить 1200 грн (разом з пдв).
вартість послуг з продовження дії свідоцтва – 840 грн (разом з пдв).

перекладаЦькі послуги для БіЗнесу

Контакт: Вікторія Хусточка
тел.: +38 032 276 66 40,  е-mail:  vita@cci.lviv.ua

ораторами не народжуються. 
ними стають!

Олена Макєєва – 
Управляючий партнер 
Аудиторської фірми 
«Аксьонова і партнери» 
Geneva Group Interna-
tional. Віце-президент 
міжнародної громадської 
організації «Рада 
Незалежних Бухгалтерів 
і Аудиторів». Ініціатор 
створення та ідеолог 
Школи розвитку 
особистості. 
Людина self-made, яка 
самостійно опанувала 
техніки ораторського 
мистецтва, провівши 
понад 1000 публічних 
виступів за 10 років 
своєї кар’єри. Автор 
понад 500 публікацій у 
професійних та ділових 
ЗМІ. Колумніст Forbes, 
WoMo, TheKievTimes та 
ін.

новини. палата

«Чого варті Ваші знання, 
якщо Ви не вмієте комуніку-
вати?», – завжди актуальне 
питання відомого бізнес-тре-
нера Франка Борга. Оволо-
дівши основними техніками 
і правилами комунікації, 

кожен зможе вдосконалити 
свої таланти і бути успішним 
у досягненні цілей. Оратор-
ське мистецтво – це не просто 
«спосіб розмовляти», це вмін-
ня ефектно і виграшно подати 
себе у різних ситуаціях. Саме 
такій темі був присвячений 
авторський майстер-клас 
Олени Макєєвої  «Оратор-
ське мистецтво», який від-
бувся 13 лютого 2015 року 
в ЛТПП. Організаторами 
заходу стали Львівська тор-
гово-промислова палата та 
Школа розвитку особистості 
(м.Київ). 

навчальний курс для аудиторів
11–13 березня 2015 року в 
ЛТПП відбувся курс «ВНУ-
ТРІШНІ АУДИТОРИ. СИС-
ТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ 
ЯКОСТІ. СТАНДАРТ ISO 
9001:2008. НОВА ВЕР-
СІЯ СТАНДАРТА ISO 
19011:2011». Організатором 
курсу у вікритому форматі 
стало Західно-регіональне 
відділення БЮРО ВЕРІТАС 
Україна.
Учасники вивчили прин-
ципи, структуру, вимоги і 

практичне застосування 
міжнародних стандартів се-
рії ISO 9001; опанували ме-
тодику проведення аудиту 
системи менеджменту якос-
ті; ознайомилися із вимога-
ми до аудиторів. Пройшов-
ши навчання та задовільно 
склавши іспит, слухачі курсу 
отримали Сертифікат вну-
трішнього аудитора Систе-
ми Менеджменту Якості на 
відповідність стандарту ISO 
9001:2008.

Мета семінару: навчання че-
рез мотивацію, яка змусить 
вийти із зони комфорту і по-
чати тренувати нові навички 
(soft skills), адже можна про-
читати безліч книг, відвідати 
багато тренінгів і... нічого не 
змінити. 
Учасники ознайомилися з 
техніками публічних висту-
пів та формулами, на яких 
і побудоване ораторське 
мистецтво, проаналізували 
структури різних категорій 
виступів, отримали  навички 
самопрезентації та методи 
досягнення цілей у серйоз-
них переговорах тощо. 

Майже всі провідні польські 
виробники мебелів, понад  
40000 кв.м. виставкової пло-
щі і приблизно 20 000 покуп-
ців із понад 50 країн – так 
коротко можна представи-
ти меблеву виставку Meble 
Polska 2015 – найбільшу у 
Центральній та Східній Єв-
ропі – яка відбулася 17–20 
лютого 2015 року в Познані 

Якщо раніше роботодавець 
під час прийому на роботу 
фокусувався тільки на 
професійних знаннях та 
досвіді (так званих hard skills), 
то в умовах перманентних 
змін, фінансових криз, 
процесу глобалізації власники 
бізнесу все більше звертають 
увагу на емоційний інтелект 
своїх майбутніх працівників 
(soft skills).
Згідно із дослідженнями, 
проведеними у 
Гарвардському та 
Стенфордському 
університетах, саме soft skills 
мають визначальну роль 
у досягненні професійної 
успішності співробітників 
(85%), тоді як hard skills 
охоплюють лише 15%. Тому 
багато експертів вважають, 
що soft skills доповнюють 
hard skills і дозволяють 
якнайкраще представити 
свій професіоналізм, досвід і 
досягнення. 

(Польща).
Цьогоріч сектор ділових 
поїздок ЛТПП організу-
вав відвідання делегацією 
українських підприємців 
виставки у Польщі. А відтак 
українською меблевою про-
дукцією, зокрема продукці-
єю ТОВ «Скіф» (Коломия), 
зацікавилися представни-
ки Німеччини, Скандинавії, 

Великобританії, Латвії. 
Справжнє свято у меблевій 
галузі стало місцем зустрічі 
понад 240 експонентів з 9-ти 
країн та відвідувачів, гео-
графія яких надзвичайно 
широка (Німеччина, Чехія 
та Британія, Литва, Бельгія, 
Україна, Словакія, Нідер-
ланди, Італія, Латвія, Шве-
ція, Нова Зеландія та інші).
Meble Polska 2015 – вікно, 
що представляє потенціал 
третього експортера меб-
левої продукції в Європі і 
четвертого у світі, а участь 
у заході стала постійним 
пунктом у календарі про-
фесіоналів, пов’язаних із 
меблевою промисловістю. 

меблі без кордонів
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Навесні у кооперації з Асоціацією 
промислово-торгових палат 
Німеччини ТПП України планує 
провести у Берліні інвестиційну 
конференцію, присвячену 
перспективам торговельного та 
інвестиційного співробітництва з 
Україною у світлі імплементації Угоди 
про Асоціацію між Україною та ЄС. У 
конференції передбачається участь 
поважних представників ділових та 
політичних кіл України та Німеччини.

міжнародна співпраЦя

баварія зустрічається з україною

У рамках програми заходу 
українські підприємці мали 
можливість встановити ді-
лові контакти із представ-
никами баварських фірм, 
започаткувати нову вза-
ємовигідну кооперацію та 
отримати безпосередню ін-
формацію про цінову ситу-
ацію та актуальні потреби 
європейського і, зокрема, 
німецького ринку. У ході зу-
стрічі були обговорені нові 
можливості співробітни-
цтва та загальні напрямки 
подальшої співпраці в умо-
вах нових реалій, зокрема 
з урахуванням ратифікації 
Україною Угоди про Асо-
ціацію, перспектив ство-
рення Зони вільної торгівлі 
ЄС-Україна, дії та наслідків 
міжнародних санкцій у від-
ношенні до РФ та ін. 
У стінах ЛТПП представ-
ників німецьких та україн-
ських бізнес-структур при-
вітав президент Дмитро 
Афтанас, подякувавши 
закордонним колегам за 
підтримку та віру у пере-
могу українського народу у 
складний для держави час та 
висловивши сподівання, що 

«нові партнерські контакти, 
які ми встановлюємо завдя-
ки дружнім організаціям, 
матимуть продовження».
Михайло Непран, віце-
президент ТПП України, 
розповів історію співпраці 
із торгово-промисловою  
палатою Баварії та наголо-
сив на важливій ролі палат  
– бути незамінною ланкою у 
процесі комунікації, тобто у 
процесі пошуку контактів, 
партнерів, шляхів виходу 
на нові ринки: «Ми зі своїми 
контактами потрібні поста-
чальнику продукції, бо мо-
жемо його рекомендувати 
як надійного партнера. Ми 
підтримуємо такі діалоги як 
можливість вийти на новий 
непростий європейський 
ринок. Також переймаємо 

17 ЛюТоГо 2015 року ЛьВіВСькА ТПП ЗА СПриЯннЯ ДеЛеГАції ніМецької еконоМіки В укрАїні ТА ТПП укрАїни ПроВеЛА День еконоМіки БАВАрії у 
ЛьВоВі. ВіЗиТ чиСеЛьної ніМецької ДеЛеГАції До ЛьВоВА БуВ ЗуМоВЛений ТАкоЖ МАТчеМ «ШАхТАр» – «БАВАріЯ», Що ВіДБуВСЯ нА «Арені-ЛьВіВ» 
ТоГо Ж ДнЯ. 

До слова, німецькі гості навідалися у львівську лікарню №8. 
Принесли пацієнтам сувеніри – клубні шарфи й іграшкові 
ведмедики. Але більш дорогим був інший подарунок від 
мюнхенського гранда, який оплатив 60 операцій (вартістю до 
3 тис. євро), котрі у Львові впродовж кількох візитів  зробив 
дітям і дорослим відомий пластичний хірург клаус екснер. 
Пожертвувала «Баварія» клініці й обладнання для анестезії.

досвід ЄС, наприклад, ні-
мецької палати, щодо реє-
страції бізнесу і адаптуємо 
його  до  українських  реалій».
Від Львівської міської ради 
присутніх привітала Іри-
на Кулинич, директор де-
партаменту  економічної 
політики ЛМР, висловив-
ши приємність, що захід 
відбувається у ЛТПП, «бо 
ТПП – це осередок, де зу-
стрічається бізнес, органі-
зований з метою отримання 
прибутку, а Ваші прибутки 
є доходами нашого бюдже-
ту. Відповідно, від розвитку 

Вашого біз-
несу зба-
гачується і 
наше місто. Дуже складна 
зараз ситуація і, звичайно, 
бажаємо  один одному тіль-
ки успіху і започаткування 
нових справ, хоч, розуміє-
мо, що це непросто». 
Баварія – Ваш партнер у 
центрі Європи» – так нази-
валася презентація  Алек-
сандра Маркуса, Упов-
новаженого Баварської 
економіки в Україні, Деле-
гата німецької економіки в 
Україні, яка охопила опис 

економічного потенціалу 
цієї частини Німеччини 
та запрошення до бізнес-
співпраці. Цікавим стало 
представлення ним ролі 
та роботи ТПП Баварії, а 
також форми організації 
кластерів.
Про бізнес-медіацію як 
частину німецько-укра-
їнського проекту у сфері 
бізнесу, що діє при ЛТПП, 
розповів Роман Баран, ві-
це-президент ЛТПП.
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про IV форум енергоощадності

Учасниками Форуму стали 
підприємці, представники 
влади, ділових асоціацій, 
фінансових установ, на-
уковці та представники 
міжнародних організацій, 
зокрема «Українська не-
прибуткова енергетична 
агенція» (Львів),  ТОВ «Еко-
Оптіма», АБ «Украгазбанк», 

ГО «Інститут пасивного 
будівництва», Львівський 
національний аграрний 
університет, Національний 
лісотехнічний університет 
України (Львів).
Зразки своєї продукції та 
інформативні матеріали 
на експозиційному стенді 
представили рівненське 
ТзОВ «Арм-Еко» (плити 
електричні з енергозбері-
гаючими конфорками) та 
львівські  ППФ «Ураган» 
(паливні пелети з біомаси) 
і компанія «Стала Енергія» 
(теплові насоси).
Під час пленарного засі-
дання присутніх привітали 

4–5 БереЗнЯ 2015 року ЛьВіВСькА ТорГоВо-ПроМиСЛоВА ПАЛАТА ЗА СПриЯннЯ ніМецько-
укрАїнСькоГо ПАрТнерСькоГо ПроекТу у СФері БіЗнеСу ПроВеЛА уЖе ТрАДиційний 
ФоруМ енерГооЩАДноСТі, Який ПоєДнАВ нАукоВо-ПрАкТичну конФеренцію 
«енерГоеФекТиВніСТь – екоЛоГіЯ – коМФорТ» ТА конТАкТну БірЖу – ПЛоЩАДку ДЛЯ 
коМунікАцій учАСникіВ ЗАхоДу. 

Партнером Форуму став ПАТ АКБ «Львів» – банк, один із провідних напрямів роботи 
якого є кредитування фізичних осіб, підприємств малого і середнього бізнесу, об’єднань 
співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) для впровадження енергозберігаючих 
заходів.

у 2015 році Львівський 
регіональний центр інвестицій 
та розвитку планує скерувати 
на енергоефективні заходи у 
житловому секторі 340 млн 
грн.

Андрій Захаревич, керівник програми 
кредитування проектів енергозбереження 
ПАТ АКБ «Львів»: «Банк «Львів» успішно реалізовує 
кредитну програму «Енергозбереження» з 2006 
року, що пропонує максимально лояльні умови 
для кредитів на цілі енергозбереження, завдяки 
яким можна не лише утеплити помешкання чи 
модернізувати власне підприємство, а й заощадити 
чималі кошти по витратах за енергоносії. 
Наприклад, завдяки ефективній співпраці банку 
з ЛОДА та низкою органів самоврядування, 
клієнти – фізичні особи мають можливість 
отримувати відшкодування відсотків за такими 
кредитами, і в результаті відсоткова ставка по 
енергозберігаючих кредитах фактично становить 
від 0 до 10% річних у гривні». 

Дмитро Афтанас, прези-
дент Львівської торгово-
промислової палати; Фоль-
кер Штотцнер, керівник 
Німецько-українського 
проекту у сфері бізнесу; 
Валерій П’ятак, заступник 
голови Львівської обласної 
ради; Василь Лозинський, 
директор департаменту еко-
номічного розвитку, інвес-
тицій, торгівлі, промисло-
вості облдержадміністрації 
та Александер Шкурла, пер-
ший секретар Генерального 

консульства Словацької 
Республіки. 
Учасники Форуму позитив-
но відзначили досвід Львів-
щини у сфері популяризації 
та розвитку енергоощад-
них технологій як серед на-
селення, так і на об’єктах 

бюджетної сфери області.
Про реалізацію програми 
сталого енергетичного роз-
витку Львова до 2020 року 
розповіла Іванна Гаврилко, 
начальник відділу енер-
гоменеджменту управлін-
ня економіки ЛМР. Спів-
працюючи з міжнародною 
корпорацією NEFCO про-
ведено енергозберігаючі 
заходи у 13-и установах 

Львова. Програма сталого 
енергетичного розвитку 
спрямована на підвищення 
енергоефективності у всіх 
секторах енергетики міста: 
виробництві, транспорту-
ванні (постачанні) та спо-
живанні. У результаті її 
виконання очікується змен-
шення енергоспоживання 
на 22,4%, поліпшення еко-
логічного стану міста, зо-
крема зменшення викидів 
вуглекислого газу на 20,8%, 
досягнення 11% частки 
відновлювальних джерел 
енергії у загальній структу-
рі енергоспоживання.
Досвідом Асоціації 
«Енергоефективні міста 

продовження. початок на с.1
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Дмитро Афтанас, президент ЛТПП: «В умовах 
переходу світового співтовариства до стану 
«сталого розвитку» завдання бізнесу сьогодні 
– дослухатися до природоохоронців і спільно 
встановити вартісну оцінку техногенних впливів 
на довкілля, а відтак керуватися  економічним 
підходом у концепції сталого розвитку людства, що 
полягає в оптимальному використанні обмежених 
природних ресурсів, у застосуванні природо-, енерго- і 
матеріалозберігаючих 
технологій для 
створення потоку 
сукупного доходу. І той 
сукупний дохід мав би не 
зменшувати, а принаймні 
зберігати ті людські, 
природні ресурси, завдяки 
яким і є створений».

Фолькер Штотцнер, керівник Німецько-
українського партнерського проекту у сфері 
бізнесу: «Величезні завдання, які піднімаємо на Форумі, 
важливо вирішувати на основі постійного діалогу 
між сферою політики, влади, бізнесу та громадських 
організацій. Важливою також є можливість розвитку 
малих, середніх підприємств. На цьому і базується 
німецька економіка. Така можливість в Україні є, але 
її потрібно розвивати. Україна підписала Асоціацію з ЄС – це дасть 
можливість освоїти досвід європейських проектів».

України» як національної 
структури підтримки Уго-
ди мерів поділився Андрій 
Кирчів, виконавчий ди-
ректор Асоціації. Нагадає-
мо, що на урочистій церемо-
нії, яка відбулась 10 лютого 
2009 року в Європарламен-
ті, Львів долучився до 369 
органів місцевої влади з 27 
країн Європи, що офіцій-
но підтримали масштабну 
ініціативу Європейської 
комісії з усталеного розвит-
ку міст, відому як «Угода 
мерів» (Covenant of Mayors). 
Основ на ідея угоди міських 

голів полягає у зменшенні 
на 20% викидів вуглекис-
лого газу до 2020 року, а 
також підвищення на 20% 
ефективності використан-
ня енергії і досягнення 20% 
частки відновлювальних 
джерел енергії у загальній 
структурі енергоспоживан-
ня міста.
Також учасники конферен-
ції розглянули нові тенден-
ції та практичні аспекти 
енергоощадних техноло-
гій, енергоспоживання та 
енергозбереження, еко-
будівництва; обговорили 
організацію ефективної 
взаємовигідної співпраці 
міст, бізнесу, фінансових ін-
ституцій задля досягнення 

сталого енергетичного роз-
витку міст; можливість за-
лучення інвестицій в енер-
гозбереження. З-поміж 
енергоощадних технологій 
увагу приділили вітро-
енергетиці та сонячній 

Александер Шкурла, перший секретар 
Генерального консульства Словацької Республіки 
в м.Ужгород: «Енергетика в Україні тягне державний 
бюджет вниз. Дефіцит НАК “Нафтогазу” у 2014 році 
склав 103 млрд грн, дефіцит бюджету України – 68 
млрд грн. Нашим спільним завданням є налагодити 
нормальні стосунки у сфері енергетики, поставити 
реальні ціни для населення та підприємств. 
Попри те, що Словаччина постачає в Україну 70% 
реверсного газу, Україна повинна стати енергетично 
незалежною. А реальні, європейські ціни на енергію – 
найкраща мотивація для людей, які її досі не вміють 
цінувати».

енергетиці, які у світі вико-
ристовується дуже ефектив-
но. 3% сонячної енергії, яка 
потрапляє на землю, пере-
творюється в енергію вітру. 
Основною перевагою ви-
користання відновлюваних 

джерел енергії є їх неви-
черпність та екологічна чи-
стота, що сприяє поліпшен-
ню екологічного стану і не 
призводить до зміни енер-
гетичного балансу на пла-
неті. У вітроенергетичному 

секторі сьогодні працюють 
приблизно 70 країн світу. 
Серед країн з найбільшими 
потужностями вітроенер-
гетики – Німеччина, США, 
Іспанія, Індія, Китай, Данія.
Після доповідей учасники 
Форуму мали можливість 
взяти участь у Контактній 
Біржі – дво- та багатосто-
ронніх переговорах підпри-
ємців, презентацій як учас-
ників конференції, так і всіх 

зацікавлених у налагоджен-
ні контактів. Серед учасни-
ків Біржі – рівненська ТзОВ 
«Арм-Еко» та львівські 
ППФ «Ураган» і компанія 
«Стала Енергія».



10 до ваших послуг

вихід на німеЦький ринок: шанси та реалії

засвідчуємо форс-мажорні обставини

Знаннями та порадами по-
ділилися експерти: Воло-
димир Мотиль, генераль-
ний директор ДРЕБЕРІС 
ТОВ та голова комітету 

19 ЛюТоГо 2015 року ЛьВіВСькА ТПП ТА МіЖнАроДнА конСАЛТинГоВА коМПАніЯ DREBERIS 
орГАніЗуВАЛи БеЗкоШТоВні інДиВіДуАЛьні конСуЛьТАції ДЛЯ ПіДПриєМСТВ, охочих 
роЗГорнуТи СВою ДіЯЛьніСТь нА ніМецькоМу ринку.

Виконавець: 
управління міжнародних 
економічних зв’язків 
Львівської ТПП
контакт: e-mail: zed@cci.lviv.ua
Тел.: +38 032 276 46 13

Війна на Сході України та ускладнення, а деколи і неможливість чи небажання співпраці 
з Російською Федерацією як країною-агре сором поставили ук  раїнський бізнес в неп ро с те 
становище. Під приємці змушені шукати нові ринки збуту для своєї продукції, а також 
можливості для торгівлі з Європейським Союзом. То чому б не пошукати партнерів в Ні-
меччині, яка має найбільшу економіку в Європейському Союзі?

ЗЕД при ЛТПП; Володимир 
Коруд, начальник управ-
ління міжнародних еконо-
мічних зв'язків ЛТПП; та 
Штефан Вегерт, заступник 

директора ДРЕБЕРІС ГмбХ.
У рамках годинної кон-
сультації експерти надали 
вичерпну інформацію про 
німецький ринок, а також 
відповіли на конкретні пи-
тання, що стосувалися під-
приємницьких інтересів, 
як-от:
  Які переваги надасть роз-

ширена зона вільної тор-
гівлі з ЄС?
  Які є шанси для збуту това-

рів і послуг?
  Які можливості існують 

для розбудови мережі 
збуту?
  Як можна знайти нових 

Львівська ТПП має право 
засвідчувати форс-мажорні 
обставини (обставини не-
переборної сили) з усіх 
питань, що належать до 
компетенції ТПП України, 
крім засвідчення форс-
мажорних обставин (обста-
вин непереборної сили), що 
стосуються зобов’язань за:
  умовами зовнішньоторго-

вельних угод і міжнарод-
них договорів України;
  умовами зовнішньоеконо-

мічних договорів, контр-
актів, типових договорів, 
угод, в яких безпосередньо 
передбачено віднесення 
такої функції до компетен-
ції ТПП України;
  умовами договорів, контр-

актів, типових договорів, 
угод між резидентами 
України, в яких безпосе-
редньо передбачено від-
несення такої функції до 
компетенції ТПП України.

клієнтів та партнерів у 
Німеччині?
  На що потрібно зважати 

у співпраці з німецькими 
підприємствами?
  Якими є кроки до створен-

ня та реєстрації підприєм-
ства у Німеччині?
  Як можна отримати фі-

нансову допомогу для роз-
витку підприємницької 
діяльності?

У консультуванні взяли 
участь 5 підприємств: ПП 
«Корбіз», ТзОВ «Ультра 
ІТ», ТзОВ «НВП «ІМВО», 
ВТПП «Стиль» та фабрика 

«Трембіта».
Консультацією експер-
тів зацікавилися не лише 
компанії з Львівщини. 
Наприклад, представни-
ків компанії «Ультра ІТ»   
(м. Хмельницький) цікави-
ло налагодження ділових 
контактів із компаніями 
для побудови дилерської 
мережі щодо продажу та 
впровадження програм-
ного забезпечення ULTRA. 
Наші експерти запропону-
вали підтримку в організа-
ції презентацій компанії як 
для  українських, так і зару-
біжних підприємств.

На сайті ЛТПП (http://lcci.
c om . u a / z as v i d che n ny a -
fors-mazhornyx-obstavyn/) 
можна ознайомитися з 
додатками:
  Регламент засвідчення 

Торгово-промисловою 
палатою України та регі-
ональними торгово-про-
мисловими палатами 

форс-мажорних обставин 
(обставин непереборної 
сили). 
  Заява про форс-мажорні 

обставини (обставини 
непереборної сили) для 
суб’єктів господарюван-
ня/фізичних осіб за дого-
вірними зобов’язаннями.
  Заява про засвідчення 

форс-мажорних обста-
вин (обставин непере-
борної сили) для суб’єктів 
господарювання/фізич-
них осіб за податковими 
зобов’язаннями для спи-
сання безнадійного подат-
кового боргу.
  Заява про засвідчення 

форс-мажорних обста-
вин (обставин непере-
борної сили) для суб’єктів 
господарювання/фізич-
них осіб за податкови-
ми зобов’язаннями для 
продовження граничних 
строків для подання: по-
даткової декларації, заяв 

про перегляд рішень 
контролюючих органів, 
заяв про повернення над-
міру сплачених грошових 
зобов’язань (ст. 102 Подат-
кового кодексу України) 
відстрочення грошових 
зобов’язань або податко-
вого боргу (ст. 100 Подат-
кового кодексу України).

продовження. початок на с.1 довідка: 
Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) – 
це надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно 
унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами 
договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими 
та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний 
конфлікт, або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не 
обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, 
дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, 
оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, 
акти тероризму, диверсії, піратство, безлади, вторгнення, блокада, 
революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення 
комендантської години, захоплення підприємств, громадська 
демонстрація, аварія, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі 
транспорту, ембарго, заборона (обмеження) експорту (імпорту), а 
також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом 
(епідемія, циклон, ураган, посуха тощо).
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Біржа контактів

пар і україна: вектори бізнес-співпраЦі

про співпраЦю з латвійською республікою

11 ЛюТоГо 2015 року ЛьВіВСьку ТорГоВо-ПроМиСЛоВу ПАЛАТу ВіДВіДАВ ПерШий СекреТАр 
ПоСоЛьСТВА ПіВДенно-АФрикАнСької реСПуБЛіки В укрАїні ВіШ БАДАЛ ТА рАДник іЗ 
ПиТАнь еконоМіки і ТуриЗМу ПоСоЛьСТВА ПАр В укрАїні оЛекСАнДр охріМенко ЗАДЛЯ 
оБГоВореннЯ ШЛЯхіВ нАЛАГоДЖеннЯ СПіВПрАці ПреДСТАВникіВ БіЗнеС-СереДоВиЩА 
оБох крАїн.

Незважаючи на політичну 
ситуацію в країні,  нала-
годження перспективної 
співпраці львівського та 
південноафриканського 
бізнесу інтенсивно розви-
ваються. Нагадаємо, що 
у вересні минулого року 
Львівщину, та Львівську 
ТПП зокрема, відвідав Над-
звичайний і Повноважний 
Посол Південно-Африкан-
ської Республіки в Укра-
їні Й.В. Крістіан Альберт 

Бассон задля обговорення 
перспектив розвитку й по-
глиблення взаємовідно-
син між країнами, пошу-
ку бізнес-партнерів серед 
підприємств Львівщини і, 
передусім, інтенсифікації 
двостороннього співро-
бітництва у туристичній  

сфері. Нині партнерство 
почало виходити на новий 
рівень. Адже Віш Бадал у 
рамках свого візиту зустрів-
ся також із представниками 
туристичної галузі Львів-
щини та зробив конкретні 
пропозиції щодо співпраці 
над конкретними бізнес-
проектами, окреслив на-
ступні кроки у реалізації 
попередніх домовленостей. 
У ході зустрічі дипломат 
зауважив, що будучи гео-

графічно далеко розта-
шованими Україна і ПАР, 
проте, мають багато спіль-
ного в історичному роз-
витку, у складній боротьбі 
за свободу і незалежність, 
адже свого часу ПАР пере-
живала приблизно такі ж 
події, і це не тільки сприяє 

взаєморозумінню, а й є пе-
редумовою плідної спів-
праці. Віш Бадал наголосив: 
«завдяки солідарності всьо-
го народу нам вдалося пере-
могти і я впевнений, що те ж 
станеться в Україні». 
Про можливість багато-
векторної співпраці під-
приємницьких організацій 
з аналогічними діловими 
структурами у ПАР йшло-
ся у розмові із Ростисла-
вом Сорокою, керівником 
Конфедерації ділових кіл 

Львівщини. 
Загалом, співрозмовники 
підтвердили зацікавленість 
своїх країн у взаємовигід-
ній торгівлі і визначили 
такі пріоритетні галузі еко-
номіки Львівщини, у яких 
варто надалі знаходити 
точки дотику: машинобу-

дування, приладобудуван-
ня, переробка деревини, 
виробництво меблів, ви-
робництво будівельних ма-
теріалів, енергозберігаючі 
технології, легка промис-
ловість, аграрний комплекс 
тощо. Учасники зустрічі 
запевнили, що докладуть 
максимальних зусиль для 
налагодження контактів, 
взаємного обміну інфор-
мацією та пропозиціями  на 
ринку України та Південної 
Африки. 

Володимир Коруд, начальник Управління зовніш-
ньоекономічних зв’язків ЛТПП: «Найголовніше – ба-
жання і відкритість до роботи, тоді великі відстані 
не проблема. А Львівська торгово-промислова пала-
та допомагатиме, сприятиме, наприклад, у наданні 
додаткових контактів, у передачі інформації. Ми зав-
жди відкриті і готові до співпраці». 

Віш Бадал: «ПАР може 
бути містком і до інших 
африканських країн для 
українських підприєм-
ців. Це дорога із двосто-
роннім рухом. Це пошук 
ніш, де ми можемо бути 
сильнішими разом. Через 
призму ПАР ви можете 
розглядати увесь афри-
канський континент як 
ринок для своєї продукції. 
Ми спільно повинні ви-
значитися із конкретни-
ми галузями, які повинні 
співпрацювати, і не-
втомно стукати у двері 
один до одного, поки не 
знайдемо точки доти-
ку». 

У зустрічі з дипломатами 
взяли участь підприємці, 
зацікавлені в експортуван-
ні своєї продукції до ПАР. 
Зокрема, конкретні пропо-
зиції щодо виходу на ринок 
ПАР зробили представни-
ки фермерського господар-
ства «Ромалін» та Львів-
ської ізоляторної компанії.

27 лютого 2015 року львів-
ську тпп відвідала делегаЦія 
латвійської респуб ліки на 
чолі з депутатом сейму латвії 
айнаром мезулісом.

Серед членів делегації 
були представники латвій-
ського бізнесу та місцевого 
самоврядування. Україн-
ську сторону представля-
ли віце-президент Львів-
ської ТПП Роман Баран, 

начальник управління 
міжнародних економіч-
них зв’язків ЛТПП Воло-
димир Коруд та Почесний 
консул Латвії у Львові Во-
лодимир Гарцула. У ході зу-
стрічі сторони обговорили 
можливість налагодження 
співпраці у сфері торгівлі, 
сільського господарства, 
поставок рибної продукції 
тощо. Окремим важливим 
пунктом перемовин стало 

питання на-
дання допо-
моги укра-
ї н с ь к и м 
компа ніям 
у виході на 
ринки ЄС та 
обговорен-
ня шляхів 
фінансуван-
ня ділових 
проектів із 
фондів ЄС.
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Година Землі – це найбіль-
ший у світі природоохорон-
ний рух, започаткований 

Впродовж березня – квітня 
2015 року у Львові відбу-
деться перший екологічний 
фестиваль «дЕКОрації». Це 
цикл проектів екологічної 
спрямованості. Перший за-
хід у рамках фестивалю за-
планований на 28 березня. 
Ініціатором фестивалю 
є громадська організація 
«Інститут Суспільних Іні-
ціатив». Основною метою 
заходу є привернення ува-
ги городян та гостей міста 
до проблем навколишньо-
го середовища, популяри-
зація здорового способу 
життя. Однією із основних 
тем фестивалю буде під-
тримка ініціативи «Година 
Землі», яка вже багато років 

година землі
28 березня  о 20.30

не будь байдужим до майбутнього! долучайся.

«декораЦія» – перший екологічний 
фестиваль у львові

24 лютого 2015 року  відбулося установче засідання комітету 

у львівській тпп розпочав роботу комітет із питань 
екології та енергозбереження

Всесвітнім фондом при-
роди. Він заохочує сотні 
мільйонів людей у всьому 

світі щось змінити у своєму 
житті заради Планети. Цей 
рух підтримують тисячі ор-
ганізацій, компаній, урядів 
та бізнес-структур.
Година Землі розпочалася 8 
років тому у Сіднеї (Австра-
лія). З ініціативи одного 
міста вона переросла у все-
світню подію, до якої приєд-
налися вже 162 країни і по-
над 7000 міст у всьому світі. 
Україна вперше підтримала 
кампанію у 2009 році. 
В останню суботу березня 
Година Землі закликає всіх 
вимкнути світло на одну 

Вітальним словом відкрив 
засідання Володимир Ко-
руд, начальник управлін-
ня зовнішньоекономічних 
зв’язків, розповівши про 
функції торгово-промис-
лових палат, функції Ко-
мітетів, які діють при па-
латах, та досвід Львівської 
ТПП. Після представлення 
учасників у ході засідання 
присутні узгодили склад 
Комітету, бачення його ді-
яльності, принципи роботи 
та розглянули Положення 
про Комітет з питань еколо-
гії та енергозбереження. Та-
кож учасники обговорили 

годину як символ стурбова-
ності за майбутнє Планети 
та символ єдності у бажанні 
захистити природу. 
Година Землі – це значно 
більше, ніж одна година. 

Використовуй свою силу 
щодня, щоб допомагати 
Планеті. Наші невеликі що-
денні дії складають рішення 
екологічних проблем. І дія-
ти треба вже зараз!

Як долучитися до Години Землі? Для організацій та копаній 
існує багато можливостей підтримати Годину Землі 2015: 
від вимкнення світла у будівлях на одну годину разом із 
цілим світом, поширення інформації про Годину Землі 
серед своїх клієнтів, покупців, орендаторів, парнерів, 
клієнтів, до фінансової підтримки та сертифікації «Зеленого 
офісу».

комітет з питань екології та енергозбереження при Львівській 
торгово-промисловій палаті – постійнодіючий консультативно-
дорадчий орган, утворений із числа підприємців та 
представників підприємств, які професійно займаються усіма 
видами екологічного консалтингу; підприємств, що здійснюють 
господарську діяльність, яка зумовлює негативний вплив на 
навколишнє середовище; представників підприємницьких 
об’єднань. До роботи комітету можуть залучатися також 
представники органів державної влади та місцевого 
самоврядування. Мета діяльності комітету – підтримка 
і стимулювання діяльності підприємств у сфері охорони 
навколишнього середовища та енергозбереження.

члени комітету: 

Заяць олександр іванович – головний  інженер ПП центр 
новітніх Технологій;
Скрильніков Дмитро Валерійович – голова Го «Бюро екологічних 
розслідувань»;
кравець ігор Мирославович – начальник  відділу державної 
екологічної безпеки та поводження з відходами Департаменту 
екології та природних ресурсів ЛоДА;
Гіке юлія Георгіївна – інженер-еколог ПАТ Миколаївцемент;
Шмат Денис Анатолійович – інженер з онС іі категорії відділу 
екології Добротвірської  ТеС;
Дячук ірина Григорівна – інженер з онС і категорії відділу 
екології  Добротвірської ТеС;
крижанівський Володимир - ррV Knowledge Networks;
Гайовишин  олег Пантелеймонович – Генеральний директор  ТоВ 
«АВе Львів»;
іськів юрій Петрович – директор  ТоВ  «єВроПеТ»;
Борис Денис – директор еко-Тех україна.

проводиться в кінці березня 
у кожній країні світу.
Програма фестивалю охоп-
лює вело-пробіг, показ 
фільмів і реклами на приро-
ді, лекції в рамках соціаль-
ного проекту «Школа змін» 
для учнів шкіл на екологіч-
ну тематику, прибирання 
лісопарку «Зубра» у рамках 
акції «Зробимо Україну чи-
стою» та еко-квест для дітей 
та школярів.
 18 квітня відбудеться еко-
ярмарка, де виробники 
органічних продуктів змо-
жуть виставити свою про-
дукцію на продаж.
Детальніше про фести-
валь  на сайті "дЕКОрації": 
http://eco.sii.org.ua/



ділове видання №1 у регіоні

13
березень-квітень,  2015

 Будь еко!

екосемінари – 2015

графік весняних екосемінарів

проблеми Львівського 
регіону, на яких зосеред-
жуватиме увагу Комітет, та 
окреслили першочергові 
проблеми, які потрібно ви-
рішувати в рамках роботи 
Комітету, а також питання 
пріоритетності напрям-
ків роботи: рослинний, 

тваринний світ, відходи, 
водне господарство, атмос-
ферне повітря. 
Координацію та організа-
ційно-технічне забезпечен-
ня роботи Комітету здій-
снюватиме відповідальна 
особа від Львівської тор-
гово-промислової палати  

Львівська торгово-про-
мислова палата прово-
дить практичні семінари 
з питань змін у дозвільній 
системі у сфері природо-
охоронного законодавства. 
Семінари проходять за 

участю провідних фахівців 
Департаменту екології та 
природних ресурсів Львів-
ської облдержадміністра-
ції, Державної екологічної 
інспекції у Львівській об-
ласті та інших профільних 

Людмила Горбачова.
Комітет сприятиме інфор-
маційному обміну про най-
кращі доступні технології, 
виступатиме посередни-
ком у діалозі між бізнесом 
і владою, лобіюватиме не-
обхідне коло питань із ме-
тою покращення загальної 

правової й регуляторної 
політики та усунення пере-
шкод при оформленні доз-
вільних документів, опра-
цьовуватиме пропозиції 
для внесення їх на розгляд 
відповідних органів держав-
ної влади задля прийняття 
ними відповідних рішень.

установ.
Учасники екосемінарів 
отримують найактуаль-
нішу інформацію щодо 
практичних питань при-
родоохоронного законо-
давства, дозвільної системи 
з охорони навколишньо-
го середовища, порядку 

ведення діяльності еколога 
на підприємстві. 
Представники контролю-
ючих та виконавчих дер-
жавних органів надають 
роз’яснення щодо питань 
отримання дозволів на 
викиди в атмосферне по-
вітря, на утворення та 

розміщення відходів, на 
спеціальне водокористу-
вання, щодо проведення 
зов нішніх інспекційних пе-
ревірок та багатьох інших.

Будьте ЕКО! Запрошу-
ємо до участі у наших 
семінарах!

дата тема питання лектори

квітень, 
21-24

«інструментально-
лабораторний  контроль 
джерел забруднення 
води»

1. організація лабораторного 
контролю за скидами стічних 
вод.
2. Вимоги до аналітичної 
лабораторії.
3. Сучасні прилади та 
обладнання.
4. Метрологічне забезпечення 
інструментально-
лабораторного контролю.
(36 годин лекційного матеріалу)

Державна екологічна інспекція у 
Львівській області
ДП «Львівстандартметрологія»

Травень, 
26-29

«інструментально-
лабораторний  контроль 
джерел забруднення 
повітря»

1. організація виробничого 
контролю та його взаємодія 
із системою державного 
виробничого контролю 
джерел забруднення повітря. 
2. розрахункові методи 
визначення кількості продуктів 
згоряння палив та обсягів газів 
від котлоагрегатів.
3. обладнання пробовідбірних 
пунктів на джерелах викидів 
забруднюючих речовин та 
методика відбору проб з 
газоходу.
4. Визначення аеродинамічних 
параметрів газових потоків при 
виконанні інструментальних 
вимірювань.
Та інші питання.
(36 годин лекційного матеріалу)

Державна екологічна інспекція у 
Львівській області
ДП «Львівстандартметрологія»

адвокатське об’єднання 
«матвіїв і партнери»
вул. Акад. Лазаренка, 1, м.ЛЬВІВ, 
79026
Керуючий партнер: Сергій Ігоро-
вич МАТВІЇВ 
тел./факс.: +38 032 270 84 16
E-mail: office@mpartners.com.ua 
WEB: www.mpartners.com.ua 
Види діяльності: діяльність у 
сфері права, юридичні послуги.

пп юридична фірма 
«лобістська компанія 
зошія»
вул. Авіаційна, 1/15, м.ЛЬВІВ, 
79040
поштова: а/с 1870, м.ЛЬВІВ, 
79040
Директор: Ірина Василівна 
ЗОШІЙ 
моб.тел.: +38 032 067 725 1085
E-mail: zoshiy@gmail.com 
WEB:   www.lkz.com.ua 
Види діяльності: діяльність у 
сфері права, бухгалтерського 
обліку і аудиту, консультування 
з питань оподаткування; про-
ведення розслідувань.

тзов «ультра іт»
вул. Нижня Берегова, 45-А,  
м.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, 29019
Директор: Сергій Володимиро-
вич ГУДЗЬ 
моб.тел.: +38 032 067 311 47 43
E-mail: ultra@ultra-company.com
WEB: www.ultra-company.com 
Види діяльності: консультуван-
ня з питань інформатизації, 
роздрібна та оптова торгівля 
комп’ютерним, периферійним 
устаткуванням і програмним 
забезпеченням.

тзов «західні перспективи 
львів»
вул. Вітовського, 7/9, м.ЛЬВІВ, 
79005
Директор: Віктор Володимиро-
вич БОРІЙЧУК 
моб.тел.: +38 032 097 282 9077
E-mail: alpaslanorama@gmail.com 
Види діяльності: надання інфор-
маційних послуг, оптова торгівля 
шкірсировиною, неспеціалізова-
на оптова торгівля продуктами 
харчування.

тзов «фермер-сервіс»
вул. Шевченка, 52 д, 
м. КАМЯНКА-БУЗЬКА, 
Львівська обл., 80400
Генеральний директор: 
Андрій Романович АНТОНЮК 
тел./факс: +38 032 542 36 31
E-mail: bizboy@mail.ru
Види діяльності: реалізація сіль-
ськогосподарської продукції.

тзов «м енд с 
форвардінг-захід»
пл. Петрушевича, 3, м. ЛЬВІВ, 
79019
Директор: Назар Петрович 
ПРИВЕДА 
тел./факс: +38 032 275 05 50
E-mail: r.stepanov@m-and-s.ua
WEB: www.m-and-s.ua
Види діяльності: транспортна 
логістика на автомобільному, 
авіаційному і морському видах 
транспорту, митна логістика, 
митно-брокерське обслугову-
вання, супровід і юридична 
підтримка клієнта.

вітаємо!

нові члени лтпп:
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побачив нові можливості 
у їх використанні, а також 
необхідність створювати 
досконаліші системи, які 
стануть повсякденним ін-
струментом у житті і роботі 
кожної людини, дадуть їм 
щось цінне.
Так з’явилася ULTRA, ціль 
якої проста: поліпшення 
якості ведення бізнесу на-
ших клієнтів. І досягаємо ми 

цієї цілі через впроваджен-
ня сучасних інструментів, 
які реально підвищують 
конкурентоздатність та 
ефективність роботи кож-
ного користу-

вача 
с и с т е -
ми. 
Найпершим 
завданням була 
розробка рішення 
для закладів громад-
ського харчування, яке було 
успішно реалізовано. 
Згодом ми розробили 

фітнес-центрів та торгових 
підприємств, тому вважаю, 
що нам вдалося не лише ре-
алізувати першочерговий 
бізнес-план, а й охопити 
нові сфери, адже інвестуємо 
значні ресурси у вивчення 

Компанія ULTRA – одна із лідерів на ринку спеціалізованого 
програмного забезпечення для закладів громадського 

харчування, підприємств сфери послуг і торгівлі. Надаючи 
своїм користувачам чітку, зрозумілу і безпомилкову 

інформацію, ULTRA змогла завоювати довіру як управлінців, 
що тільки починають свій шлях, так і досвідчених 

бізнесменів у всій Україні. Вдале поєднання у програмних 
розробках ULTRA інструментів управлінського обліку 

та режимів роботи, призначених для швидкого і якісного 
обслуговування, дозволяє користувачам-підприємцям 

вирішити проблему ведення «прозорого» й успішного бізнесу. 
Можливо, настав час зробити перший крок до успіху із 

ULTRA?.. А відповідь на це – у розмові з керівником 
компанії Гудзь Сергієм Володимировичем.

Тенденції до максимальної автоматизації всіх процесів, 
незалежно від сфери діяльності, ставлять перед нами, 
як перед розробниками систем автоматизації процесів 
управлінського обліку, щоразу нові завдання, які ми 
вирішуємо і втілюємо в життя. Саме такий темп роботи і 
дозволяє нам «залишатися в колії», а іноді й бути на крок 
попереду.

Сучасний споживач так само, як і колись, хоче «хліба і 
видовищ», але на відміну від наших предків, вимоги 
зросли. електронне меню, інтерактивні панелі, сенсорні 
екрани в поєднанні з хорошою кухнею і приємною 
атмосферою можуть дати клієнту бажане. і чи не в цьому 
секрет успішного бізнесу?

сергій гудзь: «наша Ціль – поліпшення якості 
ведення бізнесу наших клієнтів»

нові рішення для закла-
дів ресторанно-готельної 
та розважальної сфери, 

потреб та процесів клієнтів, 
що допомагає якісніше роз-
вивати наше рішення. 
Якими є сучасні тенденції 
в ІТ та як Ви намагаєтеся 
бути у руслі швидкісних 

АнАЛіЗуй ЯкіСніШе

Понад 10 років існування 
компанії ULTRA – це час, 
коли можна озирнутися 
та підбити певні підсум
ки. Пане   Сергію, чому і коли 
Ви вирішили, що будете 
займатися бізнесом, по
в’я заним із новими техно
логіями та інноваціями?
То була юнацька мрія. 
Працюючи з різними про-
грамними рішеннями, я 
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фітнес-центрів. Водночас 
ми легко  пристосовуємо-
ся до специфіки роботи й 
інших закладів, таких як 
пункти шиномонтажу, ав-
томийки, тайм-клуби тощо. 
Нам дійсно вдається спрог-
нозувати, що може бути ко-
рисним для роботи клієнта 
в майбутньому, і надати 
йому певну новинку ще до 
того, як клієнт озвучить 
свою ідею.
Незважаючи на великий 
функціонал, програма  
ULT RA дуже проста у вико-
ристанні і зрозуміла навіть 
недосвідченим користува-
чам. Тандем продуктивнос-
ті та доступності геть руй-
нує вкорінений стереотип 
про те, що програма, напри-
клад, для ресторану — це 
складно. А якщо виникають 

проблеми – наша команда 
готова надавати необхідну 
технічну допомогу клієн-
там в режимі 24/7, адже ми 
усвідомлюємо свою відпо-
відальність за стабільну ро-
боту системи і, відповідно, 
за роботу закладу загалом.
До того ж, ми впровадили 
систему віддаленого на-
вчання. Основною пере-
вагою такого методу є те, 
що навчання проводиться 
у зручний для клієнта час 
і йому не потрібно фізич-
но знаходитися у закладі. 
Окрім живого спілкуван-
ня, пропонуємо текстові та 
відео-уроки, які дозволя-
ють опановувати програму 
самостійно. 
Розкажіть детальніше, 
будь ласка, які можливості 
надає Ваше ПЗ, наприклад, 
зацікавленому бізнесмену? 
Ми вміємо прислухатися 
до наших клієнтів і розумі-
ємо, що вони очікують від 
програми. Тому вже тисячі 

закладів успішно співпра-
цюють з нами впродовж 
кількох років. Сьогодні 
наша клієнтська база нара-
ховує понад 3000 закладів по 
всій Україні. Здебільшого 
це заклади сфери HoReCa.
Наша програма дозволяє до 
мінімуму звести ручні об-
рахунки, під час виконання 
яких і виникає більшість по-
милок, спрощує трудоміст-
кі процеси. Наприклад, уя-
віть собі магазин біжутерії, 
що нараховує понад тисячі 
найменувань товару. Про-
контролювати рух усього 
цього товару в зошиті май-
же неможливо. А припус-

тимо, що це не один заклад, 
а мережа? Або інший випа-
док: готельно-ресторанний 

комплекс, що складається із 
ресторану, готелю, фітнес-
центру, магазину сувенірів. 
Тут тільки один ресторан 
потребує безлічі обрахун-
ків. А скільки часу займе 
зведення результатів діяль-
ності всього комплексту в 
один звіт? А системі авто-
матизації для цього потріб-
но всього кілька хвилин. 
Наша програма є багатомо-
дульною. Основним моду-
лем є Back-office. Він поєд-
нує в собі інформаційну базу 
про товари і послуги, об-
лікову систему, аналітичну 
звітність і всі необхідні на-
лаштування. Робота зі сис-
темою у будь-якому випад-
ку починається саме з цього 
модуля. Кожен наступний 
модуль вирішує потреби 
певного сегменту ринку, як-
от фронт ресторану, фронт 
магазину, готелю чи фітнесу, 
модуль "шеф-кухар" тощо. 
Тому офіціанти більше не 
змушені використовувати 

нам дійсно вдається 
спрогнозувати, що може 
бути корисним для роботи 
клієнта в майбутньому, і 
надати йому певну новинку 
ще до того, як клієнт 
озвучить свою ідею.

наша команда готова 
надавати необхідну 
технічну допомогу 
клієнтам в режимі 24/7

уПрАВЛЯй еФекТиВніШе!

ДиВуй ноВиМ!

змін?
Сьогодні вже нікого не зди-
вуєш сучасними гаджетами 
та пристроями, які вико-
ристовують не лише в осо-
бистих, а й промислових 
цілях. І всі ж розуміють, 
що без програмної складо-
вої (ІТ-розробка) технічні 
винаходи не матимуть тієї 
функціональності, до якої 
ми звикли. Це об’єктивна 
реальність і світова тенден-
ція. Очевидною є підвище-
на увага держави до ІТ галу-
зі, що обумовлено її оцінкою 
як однієї зі стратегічних 
сфер сучасної економіки 
України. Росте усвідомлен-
ня важливості розвитку IT-
індустрії як окремої галузі 
господарства, а також як ін-
струменту для економічно-
го прориву в інших галузях. 
Вважаю, що українська, як 
і світова ІТ-індустрія, зро-
била великий крок у цьому 
напрямку за останні кілька 
років. Тенденції до макси-
мальної автоматизації всіх 
процесів, незалежно від 
сфери діяльності, ставлять 
перед нами, як перед роз-
робниками, щоразу нові 
зав дання, які ми вирішуємо 
і втілюємо в життя. Саме 
такий темп роботи і дозво-
ляє нам «залишатися в ко-
лії», а іноді й бути на крок 
попереду. 
Сьогодні Львівщина все 
більше й більше перетво
рюється на потужний 
конкурентоспроможний 
ITкластер. Внутрішня 

конкуренція певним чином 
стримує чи стимулює цей 
розвиток?
Конкуренція у будь-якому 
вияві завжди є стимулом 
для розвитку. Наші конку-
ренти – це і відомі розроб-
ники, і фірми, які тільки 
розпочинають свій шлях. 
Аналізуючи їхні програмні 
продукти, ми чітко розу-
міємо, в яких програмних 
рішеннях поступаємося, а 
в яких маємо значні пере-
ваги. З власного досвіду 
можу сказати, що іноді на-
явність лише однієї функції 
може стати вирішальним 
аргументом при виборі про-
грамного забезпечення. З 
огляду на це, ми намагаємо-
ся використовувати у роз-
робці нашого програмного 
продукту гнучкіші рішення, 
що зможуть задовольнити 
потреби будь-якого закла-
ду, від маленького магазину 
і до великого готельно-рес-
торанного комплексу. 
У чому унікальність ав
томатизованої системи 
ULTRA?
Наш програмний продукт, 
як і будь-який інший, є 
унікальним, адже у своїх 
розробках ми завжди нама-
гаємося орієнтуватися не 
лише на загальноприйняті 
стандарти, а й враховувати 
індивідуальні особливості 
наших клієнтів. Ми пози-
ціонуємо своє програмне 
рішення як комплексну сис-
тему автоматизації для ма-
газинів, готелів, ресторанів, 
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блокноти, а кухарі  – роз-
биратися в написаному від 
руки замовленні. Виключа-
ються можливості помилки 
внас лідок неуважності. Ад-
міністратор закладу завжди 
в курсі, що відбувається на 
робочих місцях підлеглих і 
може легко планувати їх ро-
боту. Бухгалтер своєчасно 
подає звітність та володіє 
актуальною інформацією 
про фінансові справи під-
приємства. Власник може в 
кілька кліків оцінити свій 
прибуток і дати необхідні 
вказівки. Отак ділове жит-
тя цілої мережі закладів 
може вміститися в одному 
ноутбуці.
Яскравим представником 
інновацій у сфері послуг є 
електронне меню. Це зруч-
ний, практичний, стильний 
аналог звичних папок, бро-
шурок і листівок. Головна 

перевага такого меню в тому, 
що гість тепер не залежить 
від офіціанта і може сам 
управляти вибором страви, 
замовленням і часом, про-
веденим у кав'ярні. Період 
в очікуванні їжі та напоїв 
проходить непомітно, адже 
портативний ПК або сен-
сорна панель, крім меню, 
мають набір розважаль-
них функцій: ігри, міні-чат, 
статті, доступ в Інтернет та 
інше. Така на перший по-
гляд дрібниця може значно 

підвищити відвідуваність, а 
значить і виручку.
100 корисних для бізнесу 

звітів – це що?
Опираючись на досвід ро-
боти з бухгалтерами та 
управлінцями різних рів-
нів, ми розробили понад 

доступної цінової політи-
ки. Ви платите тільки за те, 
що Вам необхідно. Ніяких 
додаткових витрат або при-
хованих комісій. Вам по-
трібна програма для ство-
рення меню ресторану, або 
програма для виробничого 
контролю в кафе? Ми готові 
запропонувати Вам опти-
мальне рішення за розумні 
гроші. Водночас пропону-
ємо не лише придбати мо-
дулі за повну вартість, але 
й використовувати софт на 
умовах оренди. А це, в свою 
чергу, робить нас доступни-
ми навіть для підприємців з 
невисоким рівнем достатку. 
А як покращите якість ро
боти майбутнього парт
нера, адже Ви зацікавлені у 
розширенні і партнерської 
мережі?

знайомі з практичним ас-
пектом, і їх зворотний зв'язок 
дорого коштує. Ми намага-
ємося прислухатися, щоб 
краще розуміти, в якому 
напрямку розвивається 
IT-інфраструктура і які це 
відкриває додаткові мож-
ливості для заробітку. Сьо-
годні думаємо, наприклад, 
про пошук партнерів для 
розробки комплексного 
бізнес-продукту, тобто про 
можливість продажу, так би 
мовити, автоматизованого 
«бізнесу під ключ». 
Кажуть, успіх компанії – 
це вдало підібрана коман
да. Напевно, в ITіндустрії 
активно застосовується 
«перекуповування» кадрів? 
Так зване «перекуповуван-
ня кадрів» є не тільки у сфері 
ІТ. Проте ми дотримуємося 
іншої політики в роботі з 
персоналом. Наша компа-
нія вкладає значні ресурси 
в підготовку та розвиток 
власних спеціалістів. Тіль-
ки так можна створити про-
фесійну команду, яка буде 
працювати на результат. 
Насамкінець, які, на Вашу 
думку, інгредієнти кок
тейлю успіху? 
Формула успіху – це перед-
усім вдало підібрана коман-
да, кожен учасник якої живе 
тим, що робить. Це як у Стіва 
Джобса: «Є лише один спо-
сіб зробити велику роботу – 
полюбити її». Крім того, не 
забувайте, що майбутнє за 
інтерактивними технологі-
ями. А успіх має ціну, і часто 
доводиться платити своїм 
часом, і не тільки робочим, а 
й особистим. Саме тому все 
частіше підприємці зверта-
ються за допомогою до су-
часних технологій, таких як 
система автоматизації. Як 
результат, зробивши крок 
назустріч новим технологі-
ям, Ви отримуєте не тільки 
успішну справу, а й свободу 
від щоденної рутини. Безпе-
речно, завдяки клієнтам ми 
стаємо кращими, а з нами 
вони стають успішнішими.

Дякую!
Розмовляла 

Олена Карабчук

Вважаю, що хороша 
репутація – найкращий 
метод не лише втримати 
існуючого клієнта, але й 
отримати нового.

ПрАцюй ЗЛАГоДЖено!

Для парнера співпраця з на-
шою компанією – це насам-
перед розширення асорти-
менту власних послуг та 
додаткове джерело доходів. 
Для нас – можливість про-
сування програмного про-
дукту на нові ринки. Тим 
паче, що ми не зупиняємося 
на кордонах нашої країни, 
а й активно просуваємо 
свої програмні рішення за 
її межі.
Один із найочевидніших 
та ефективних способів 
пошуку інновацій і нових 
ідей полягає в тісній вза-
ємодії як з клієнтами, так і 
з партнерами. Найчастіше 
вони не знають, у чому по-
лягатиме нова велика ідея, 
але вони краще за інших 

100 інформативних звітів, 
що дозволяють не лише ана-
лізувати діяльність закладу, 
але й вчасно приймати вірні 
управлінські рішення. 
З огляду на особливості 
національного ринку роз
робка ПЗ відбувається 
переважно на замовлення, 
то ж чи необхідно, щоб у 
клієнтів було добре фінан
сове становище?
Ми уже маємо готову комп-
лексну систему управління, 
яку і пропонуємо клієнту. 
Якщо є необхідність, клієнт 
може замовити у нас до-
опрацювання певного мо-
дуля, але зазвичай готового 
рішення достатньо для ро-
боти закладу. Щодо цін, то 
загалом ми дотримуємося 

ПЛАнуй рАціонАЛьно

оБСЛуГоВуй ШВиДШе
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Геннадій Чижиков,  пре-
зидент ТПП України: 
«Мені приємно, що інте-
рес до системи торгово-
промислових палат як 
бізнесу, так і державних 
структур та міжнарод-
ної спільноти останнім 
часом активно зростає. 
Разом з країною ми змі-
нюємося в інтересах під-
приємців, працюючи над 
новими підходами в ро-
боті, переймаючи кращі 
практики колег з усього 
світу».

вдосконалюємося

CIPE - один із чотирьох 
основних інститутів 
національного фонду 
розвитку демократії (США) 
і некомерційний філіал 
Торгової палати США, що 
існує з 1983 року. За час 
своєї роботи консультанти 
CIPE накопичили багатий 
досвід роботи з торгово-
промисловими палатами 
в різних країнах світу. 
Представництво CIPE в україні 
працює з 2010 року. 

про проект реформування торгово-промислових палат україни

друкований помічник у вивезенні товарів

В уМоВАх ТриВАючої еконоМічної криЗи ПереД БіЗнеСоМ ПоСТАюТь ноВі ВикЛики, ПоВ'ЯЗАні іЗ ПереоСМиСЛеннЯМ йоГо роЛі ТА МіСцЯ у 
ДіЛоВоМу ПроСТорі ДерЖАВи. ноВі уМоВи ПоТреБуюТь і ПереГЛЯДу роЛі ТА ПерСПекТиВ ФункціонуВАннЯ ТорГоВо-ПроМиСЛоВих ПАЛАТ. 

Центр міжнародного при-
ватного підприємництва 
CIPE та Торгово-промис-
лова палата України до-
мовилися про довгостро-
кову співпрацю. Спільний 
проект, який стартував  у 
жовтні 2014 року, спрямо-
ваний на розробку лідера-
ми організацій нової єди-
ної інноваційної стратегії 
розвитку ТПП України та 
регіональних палат. Саме 
тоді відбулася вступна сесія 
стратегічного плануван-
ня за участю керівництва 
палат з 18 регіонів. Тепер 
же команді лідерів нале-
жить поетапно пройти за 
підтримки консультантів 
CIPE низку тренінгових та 
консультаційних модулів. 
Серед 36 заявок обрано та 
залучено на навчання 21-го 
представника із 8-ми ТПП 
різних регіонів держави 
(Чернігівська, Львівська, 
Волинська, Вінницька, 

Роман Баран, віце-президент Львівської торго-
во-промислової палати: «Це унікальна можливість 
попрацювати пліч-о-пліч з експертами-практиками 
та колегами з інших регіонів. Ні для кого не є секретом 
той факт, що опрацювання актуальної стратегії 
розвитку та функціонування палат у майбутньому 
– вкрай важливе завдання  як для самих організацій, 
так і для української економіки загалом, адже однією з 
її функцій є підтримка українського бізнесу».

Київська, Миколаївська, 
Рівненська ТПП і ТППУ).
Перший модуль програми 
«Стратегічний та органі-
заційний розвиток систе-
ми торгово-промислових 
палат в Україні» відбувся 
8–12 лютого в м. Черкаси та 
включав лекції, тренінги, 

семінари, практикуми 
та командотворчі ігри за 
участю шести залучених 

спільного проекту, який 
втілюватиметься у життя 
впродовж року, стане ре-
формування діяльності 
палати, побудова ефектив-
ної системи комунікації як 
усередині організації, так і з 
оточуючим діловим середо-
вищем, органами влади, 
вітчизняними підприєм-
цями, розширення повно-
важень палат України тощо. 

Цьогоріч світ побачило 
нове друковане видання 
«Тимчасовий ввіз/вивіз 
товарів. Путівник карне-
тами АТА». Автори: Роман 
Баран, віце-президент 
ЛТПП, начальник Учбово-
консультаційного центру, 
та Анна Валько,  завідувач 
сектору організації нав-
чань та оформлення кар-
нетів АТА.

Практичний посібник ста-
не у пригоді українським 
підприємцям, організато-
рам міжнародних виставок 
та гастролей, змагань тощо 
здійснювати правильне 
оформлення документації 
на тимчасове вивезення то-
варів з країни. У книжці Ви 
знайдете корисну інфор-
мацію про нормативну та 
організаційну бази карне-
тів АТА, а також практичні 

приклади, що ілюструють 
сприяння роботі економіч-
них агентів, які займають-
ся просуванням експорту. 
Видання містить посилан-
ня на джерела інформа-
ції, бази даних, портали з 
підтримки та висвітлення 

цієї теми, законодавство 
України та Європейського 
Союзу тощо. Задля озна-
йомлення із міжнародним 
досвідом застосування 
карнетів АТА та для його 
впровадження і розробле-
ний цей посібник. 

Карнет АТА – міжнародний митний документ – 
використовується як митна декларація товарів, 
які тимчасово без застави ввезені на митну 
територію країни – учасниці Стамбульської 
конвенції. Документ дає змогу підприємцям при 
виході на зовнішній ринок отримати суттєві 
переваги, зокрема прискорити і дешевше 
оформити митні процедури для тимчасово 
ввезених товарів. 
АТА – абревіатура початкових літер 
французького словосполучення «Admission Tem-
poraire» та англійського «Temporary Admission», у 
перекладі з обох мов – «тимчасове ввезення».

українських експертів 
CIPE.
Відтак, результатом 

Фото прес-служби ТПП україни
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«вища освіта 2015». вперше у львові!
13-14 БереЗнЯ 2015 року ЛьВіВСький 
ПАЛАц МиСТецТВ СТАВ МіСцеМ ЗуСТрічі 
ПреДСТАВникіВ укрАїнСьких ТА 
ЗАкорДонних ВиЩих нАВчАЛьних 
ЗАкЛАДіВ, СТуДенТіВ, МАйБуТніх 
АБіТурієнТіВ ТА ВСіх неБАйДуЖих До 
оСВіТньоГо ПроцеСу. 

«Вища освіта 2015» - перша 
на теренах Західної Украї-
ни міжнародна освітня ви-
ставка, що об’єднала пред-
ставників понад тридцяти 
вишів та освітніх центрів 
України, Польщі, Фран-
ції, з-поміж яких освітня 
агенція «Study in Poland» та 
Національна агенція з пи-
тань вищої освіти у Франції 
СAMPUS FRANCE. 

Організаторами заходу ста-
ли Міжнародний освітній 
центр та Львівська торгово-
промислова палата за під-
тримки Департаменту освіти 
і науки ЛОДА, Управління 
освіти ЛМР,  ПАТ «Ідея банк».
Окрім безпосередньо-
го ознайомлення із нав-
чальними закладами По-
льщі та України, програма 

виставки охопила консуль-
тації з представниками на-
вчальних закладів, презен-
тації для учнів та студентів 
від Фундації «Перспективи» 
та освітньої агенції «Study in 
Poland», інформування про 
різні програми навчання 
за кордоном, стипендії та 
гранти. 
За словами директора 

Міжнародного освітньо-
го центру Галини Бохонко, 
виставку відвідало понад 2 
тис. осіб. Наприкінці заходу  
відбулося визначення влас-
ника ознайомчої освітньої 
поїздки до Польщі серед 
185 учасників жеребкуван-
ня. Ним став учень гімна-
зії ім. В. Симоненка Артур 
Горін. 
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під час освітньої виставки свою діяльність презентували:
• Вища школа бізнесу і наук «Медик» (м. Лодзь); 
• Вроцлавський Технічний університет;
• університет технічно-торговий імені Гелени ходковської (Варшава);
• університет інформаційних технологій та менеджменту в Жешові;
• університет права і адміністрації (Жешув); 
• національний університет «Львівська політехніка»;
• Полтавський національний технічний університет;
•  київська державна академія водного транспорту ім. Гетьмана П.конашевича-Сагайдачного;
•  Морехідне училище ім. о. і. Маринеска;
•  Львівський національний аграрний університет;
•  Львівська комерційна академія;
•  карпатський університет імені Августина Волошина; 
•  харківський національний університет народного господарства. 

освітня агенЦія «навчання у польщі» (STUdy In PoLAnd) представила такі 
польські навчальні заклади для учнів та студентів:
•  Ягеллонський університет;
•  Вища школа соціальних досліджень Польської Академії наук (GSSR);

•  Люблінський католицький університет ім. івана Павла II;
•  Люблінський технічний університет;
•  університет в Білостоку;
•  університет Марії кюрі-Склодовської;
•  опольський політехнічний університет;
•  Вроцлавський університет природних наук;
•  Лодзинський технічний університет;
•  Польсько-японська вища школа інформаційних технологій 

(PJWSTK);
•  Вища Школа Менеджменту охорони Праці  

в катовіцах (ВШМоП);
•  Гданьський політехнічний університет.

львів-ехро

Видавець: Львівська 
торгово-промислова палата
Стрийський парк, 14, 
Львів, Україна, 79011

www.lcci.com.ua

Наклад: 5 000 примірників
Свідоцтво: ЛВ №401 від 
14.05.1998
З питань розміщення 
інформаційних матеріалів та 
реклами звертайтесь у відділ 
зв’язків з громадськістю та 
рекламно-видавничих пос луг 
Палати:

Юрій Булик, шеф-редактор,
начальник відділу
bulyk@cci.lviv.ua
тел./факс: +38 032 295 63 17 
моб.: +38 050 431 888 7
Олена Карабчук, редактор
pr@cci.lviv.ua
моб.: +38 096 30 38 475

Концепція, проект, друк: 
ТзОВ РІА «Профіль» 
www.profile.infolviv.eu

Верстка: Олександра 
Вакарова

Думка авторів може не 
збігатись з точкою зору 
видавця. Видавець не 
несе за це відповідальності. 
Матеріали під позначкою   
публікуються на правах 
реклами та/або політичної 
реклами. За зміст та досто-
вірність реклами видавець 
відповідальності не несе. 

кур’єр
Зовнішньоекономічний

Влодзімєж 
Сульгостовскі, консул 
Республіки Польща: «Поза 
політичним аспектом процесу 
європейської інтеграції України 
є також практичний аспект, 
прикладом якого і є ця ініціатива, 
завдяки якій кожен студент 
може взяти практичну участь в 
інтеграційному процесі». 

Володимир Коруд, начальник Управління 
міжнародних економічних зв’язків ЛТПП: «ЛТПП, яка вже 
понад 160 років підтримує бізнес, підприємництво і промисловість, 
завжди цінувала і цінує освіту. Підписання угоди з ЄС ставить ще 
вищі вимоги до обізнаних працівників, які вмітимуть працювати 
по-сучасному. У списку послуг ЛТПП є й освітні проекти, зокрема 
тренінги та навчання, тому нам потрібні добрі викладачі і тренери. 
Я впевнений, що ця перша виставка у Західній Україні з такою чудовою 
великою іноземною складовою стане постійною і традиційною, знаною 
у світі, і ми щороку навесні будемо зустрічатися.  Отож, успішних 
вам контактів і вигідних контрактів – таким є традиційне наше 
привітання, адже багато представлених тут закладів є приватними, 
тому певною мірою є підприємцями». 

Любомир Войтович, 
провідний спеціаліст 
сектору освітньої 
політики Управління 
освіти Львівської міської 
ради: «Маємо мати випускника 
не лише дипломованого, а 
дипломованого фахівця, який буде 
конкурентоздатним у сучасному 
суспільстві. Незважаючи на 
ситуацію в Україні ви повинні 
давати можливість нашій молоді 
отримувати ту освіту, яка принесе 
позитивні зрушення у нашій 
державі». 

Володимир Кузьо,  
член правління 
ПАТ «Ідея Банк»: «Ті 
тектонічні реформаційні 
зміни у суспільстві, економіці 
та фінансовому секторі, що 
зародилися під час Революції 
Гідності, завершити без 
освіченої молоді неможливо».

Роман Бабій, заступник начальника департаменту 
професійно-технічної освіти, координації 
діяльності ВНЗ та науки ЛОДА:  «Система вищої освіти 
є тим фундаментом на Заході, до якого завжди звертається уряд, 
аби здійснити новітні розробки, аби почути пропозиції, рекомендації, 
винести ту чи іншу галузь на конкурентоспроможний рівень, тому 
напрошується проста сентенція, що ті інвестиції, які ми вкладаємо 
в освіту – то не є затрати, це інвестиції заради майбутнього і у 
майбутнє». 
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радість від роботи. Жоден 
інший тип керівника не по-
збувається працівників так 
швидко, бо хто б хотів що-
дня довідуватись, що він 
– ідіот? Такі керівники від-
мінно стимулюють розви-
ток працівників… але поза 
структурами організації, 
якою керують.

як вижити
Завдяки покорі. Втрима-
тись можна лише прийма-
ючи правила гри. В іншому 
випадку Вас чекає відкри-
тий конфлікт або/і зміна 
робочого місця. Ви повинні 
навчитися заспокоювати 
еґо керівника, дати йому 
відчуття контролю. Такий 
шеф мусить мати відчуття 
влади, а Ви тим часом будете 
робити своє.

шеф №2

майже стів джобс
Саме слово «майже» робить 
велику різницю. Проте за-
звичай це непоганий керів-
ник. Має візію і хотів би, 
щоб світ був красивим. Тією 
візією може бути новий су-
пергаджет або найкраща 

інструкЦія оБслуговування

шеф родом із пекла
… і як собі з ним дати раду
ПоГАний керіВник – не ЛиШе Той, хТо кричиТь, інТриГує 
ТА МАніПуЛює. іноДі ГірШиМ є Той нАДЛюБ’ЯЗний, АЖ До 
БоЛю нАДокучЛиВий. АЛе – СПокійно! – З коЖниМ іЗ них 
МоЖнА ЖиТи. оЗнАйоМиМоСЯ іЗ 7-МА ЗЛиМи – хоч ПочАСТи 
ненАВМиСно – ШеФАМи.

шеф №1

прусський офіЦер
Представник наказового 
стилю управління. Очевид-
ний тип. Керується посту-
латом, що всі працівники є 
безмізкими ідіотами, тому 
доручення потрібно давати 
якнайголосніше, докидаю-
чи кілька проклять замість 
знаків пунктуації*. 

* Увага! Існують ситуації, 
коли ця модель поведінки є ді-
євою. Наприклад, під час опе-
рації чи будь-якому іншому 
порятунку людського жит-
тя, коли потрібно швидко 
діяти та приймати рішен-
ня. Але у роботі, де важли-
вою є креативність, прус-
ський офіцер вбиває будь-яке 
бажання працювати.

Для нього менеджмент до-
рівнює покорі. Діалогу не 
існує, немає зворотної ін-
формації, проте є чіткий 
контроль. Такий шеф є при-
чиною ситуації, коли ко-
лектив як такий у принципі 
відсутній. Його поведінка 
часто є наслідком низької 
самооцінки. Прусський офі-
цер нищить креативність і 

школа в регіоні. Проблеми 
з’являються тоді, коли він 
цій візії підпорядковує все 
навколо. Бо той факт, що 
чітко розуміє пункт старту і 
кінцевий пункт призначен-
ня, зовсім не свідчить про 
те, що він має хоча б зеле-
не поняття, як реалізувати 
ті наміри. Це людина, яка 
прагне до мети, але забуває 
заправити автомобіль. А 
коли все йде не за планом 
– починає нервувати. Його 
щемить серце, коли візія сві-
ту може бути знищена тому, 
що хтось потребує паперу 
для принтера. 
«Майже Джобс» може бути 
сильним, почасти є надзви-

чайно 
к р е а -
т и в н и м . 
Водночас – це тип, 
який може зателефонува-
ти о першій годині ночі із 
дріб’язковим запитанням 
лишень задля того, що «те, 
що ми робимо, є надзвичай-
но важливим і гарним».

як вижити
Потрібно потроху увійти в 
його світ, трохи «поплис-
ти за течією» разом з ним. 
Бо такий шеф не має злих 
намірів, він лише дещо ві-
дірваний від реальності. 
Йому потрібно говорити: 
«Твоя мета є гарною, помір-
куй, що робити далі, а мені 
дай можливість виконува-
ти щоденну роботу». Якщо 
зробите це вдало – Ваша ро-
бота може стати омріяним 
місцем праці!

шеф №3

хіпі
Найважливіше для такого 
керівника – уникати кон-
фліктів. Намагається побу-
дувати гармонію в колективі. 
А те, що при цьому зава-
люємо роботу, – для нього 

правило петера

В компанії із чіткою ієрархією 
кожен може зростати аж до 
моменту досягнення власного 
порогу некомпетентності. 
Мова йде про ситуацію, коли 
шеф не знаходить себе на посаді 
і, щиро кажучи, насправді 
не розуміє, що роблять його 
підлеглі. на перший погляд, 
це вигідно підопічним. Шеф є 
залежним від них. Проте його 
потрібно розвивати. розуміючи 
процеси, що відбуваються 
навколо, він буде розуміти, чим 
Ви займаєтесь і буде цінувати 
Вашу роботу. крім того, є шанс, 
що тоді Ваш колектив буде 
краще працювати. Зрештою шеф 
також має шефів.

д р у г о -
р я д н а 

справа. Голов-
не, щоб було порозумін-

ня. В колективі має бути до-
бра атмосфера і все. Звучить 
супер, правда? Перші тижні 
роботи з таким шефом – це 
рай, особливо для когось, 
хто вирвався з-під опіки 
прусського офіцера. Але 
така мила зміна пізніше стає 
справжнім жахом. Адже 
шеф-хіпі любить ділитися 
проблемами зі співробітни-
ками: хоче поговорити про 
дружину, тещу, про вихо-
вання дітей… після декіль-
кох таких «сесій» працівни-
ки починають сумувати за 
військовою муштрою.

як вижити
Йому потрібно присвятити 
час, бо по-іншому не дасть 
спокою. Приділіть йому 45 
хвилин для розмови, на-
приклад, скажіть: «Добре, 
що Ви є, якраз чекаю на 
інформацію/дані, може-
мо переговорити?». Такої 
людини не можна «позбу-
тися» планами дій чи екс-
елівськими таблицями. 
Його не цікавить план дій 
і те, що робите. Його ціка-
вить, як Ви це робите і на-
віщо. Потроху переконай-
те його, що призначення 
шефа – будувати гармонію 
в колективі, і ця гармонія 
повинна слугувати якісній 
роботі. Позиціонуйте себе 
тією людиною, яка має за-
дум, як досягти добрих 
результатів.
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10 порад, як впоратися із «важким» шефом
1.  Плануйте роботу з керівником так, щоб не виникало жодних сумнівів, за що саме Ви несете 

відповідальність.
2.  Ясно, спокійно і з повагою поясніть, що опівнічні телефони – це інтервенція в приватне життя. 

Працеголік може собі навіть не усвідомлювати цього.
3.  не приймайте особисто критику чи крик. критика трапляється. До того ж, зазвичай, це – критика 

не Вас, а Вашої роботи.
4.  кожен іноді знервується, але не думайте безперестанку про злі сторони шефа. Якщо входите у 

фазу, коли постійно шукаєте лише негативних рис, це фатально впливає на результати і може бути 
квитком в один кінець.

5.  обговорюйте проблеми. Якщо відносини у колективі є доволі добрими, розмовляйте і покращуйте 
засади співпраці. усі хочуть, щоб робота була зроблена добре.

6. Добрий шеф дискутує з підлеглими, бо знає, що може від них чогось навчитись.
7.  Записуйте доручення! Легко забути про якусь деталь, а потім проблеми гарантовані. йдіть до 

шефа із записником. це також основа для Вас: «Але ж Ви чітко мені казали, що маю зробити те, те 
і те».

8.  Виразно окресліть дедлайни всіх завдань. Що з того, що має бути «швидко»? Для одних – це 
означає «за годину», для інших – «за тиждень».

9.  Якщо маєте два термінові завдання на один і той самий час – нехай шеф погодить ступінь 
важливості. Для цього він і є.

10.  Працюйте на роботі. Вдома – відпочивайте. Відключіть повідомлення про мейли. Якщо є 
можливість – відключіть поштову голосову пошту. Що в 18.00 Вам може дати інформація про те, 
що о 13.00 хтось терміново хотів з Вами контактувати? 

шеф №4

всезнайка
Створює враження, що 
хотів би робити все сам. 
Дзвонить, пише, придумує, 
замовляє офісні меблі. Або, 
принаймні, стоїть за Ваши-
ми плечима, коли пробуєте 
щось робити. Це так званий 
демократичний стиль. Та-
кий шеф любить створю-
вати команди і надихати 
їх. В глибині душі – переко-
наний, що на світі було дві 
такі людини: він і Ганді. Чим 
більшу «машину» вдасться 
йому створити, тим краще 
він себе почуває. Проте не 
висидить в офісі ні хвилини. 
Він може об’єднати людей 
довкола ідеї, але водночас 
при постійному втручанні 

в деталі, сам все блокує. 
Все, що робить колектив. 
Такий тип керівників може 
бути дієвим лише в малих 
колективах.

як вижити
У фірмі, що розвивається, 
у певний момент потрібно 
розподілити обов’язки. Ви 
повинні дуже обережно за-
пропонувати йому, що ві-
зьмете частину обов’язків 
на себе. Але важливо, 
щоб він відчував, що все-
таки Вас підтримує. Не 
можна його повністю ви-
ключити з процесу, бо він 
хвилюватиметься.

шеф №5
пан перфекЦіоніст
Все знає найкраще. Більше 
того, він зазвичай дійсно 
знає краще, є зразковим і 
вимагає від інших таких 
самих досконалих дій. З од-
ного боку – феноменальний 
шанс для розвитку. З іншо-
го – майже ніхто не досягає 
його рівня, тобто на Вас 
чекає важкий період. Та-
кий тип, на жаль, може зни-
щити, особливо молодого 
працівника, бо очікує, що 
людина із дипломом, на яко-
му ще не висохло чорнило, 
готова і зможе самостійно 
зробити,  скажімо, хворому 
операцію на серце.

як вижити
Він на кожен вислів «не 
вдасться» відповідає: «Як 
то ні? Дивись!». На його за-
хист свідчить той факт, що 
від себе він вимагає стільки 
ж, скільки і від інших. У «по-
ганій своїй версії» не сприй-
має жодних відступів, іноді 
оточує себе слабкими людь-
ми. Рецепт для виживання 
є доволі простий: контак-
туючи з ним, оперуйте пе-
ревіреними фактами. Ваші 
помічники – це дані, табли-
ці, цінності. Покажіть ясно, 
чого Ви вартуєте. 

шеф №6
нереалізований

 вчитель
Він не має підлеглого пра-
цівника – це працівник має 
опікуна. Такий шеф не хоче 
Вас навчити працювати, 
він хоче сформувати Вас як 
людину. Має свою місію. На 
жаль, цією місією є Ви. То 
така мамця, яка 50-річному 
сину говорить як себе по-
водити за столом. Він пере-
важно є добрим шефом, але 
трапляються випадки, які 
отруюють життя працівни-
ків розмовами, лекціями, 
безкінечними «планами 
особистого розвитку».

як вижити
Такого вихователя Ви самі 
мусите виховати. Поволі, 
крок за кроком, призвича-
ївши його до незначної кіль-
кості контактів. «Перепро-
шую, маю багато роботи» 
– Ваше гасло-слоган. Чер-
пайте від нього інформацію, 

проте, не дайте себе втягну-
ти у «виховний процес», бо 
ніколи нічого не встигнете 
зробити.

шеф №6

мученик
Прийшов на роботу на Різд-
во зі зламаною рукою із за-
паленням легень. Повністю 
присвятив себе роботі і не 
розуміє, чому кожен так не 
робить. Для нього нормою є 
дзвінки до працівників уве-
чері, нормою є очікування, 
що отримає від Вас відпо-
відь на електронку о 22.45. 
Тип дуже шкідливий для 
здоров’я як фізичного, так і 
психічного.

як вижити
На довгу перспективу – це 
питання визначення влас-
ної території, на яку шеф 
не має права заходити, 
опрацювання необхідних 
службових відносин та дис-
танції. Можете вимкнути 
на телефоні повідомлення 
про отримані мейли, щоб не 
псувати собі життя. Якщо 
це не приносить результа-
ту, шукайте короткотривалі 
зовнішні чинники, завдяки 
яким не зможете працювати 
до 23.00. «Мені дуже прикро, 
моя дитина також має запа-
лення». Робіть це так довго, 
допоки не призвичаїте його 
до робочого розпорядку. 

керівник з пекла родом 
– це прокляття не лише 
для працівника, але й 
для фірми. Працівники не 
йдуть з компанії, йдуть від 
шефів. і навіть якщо фірма 
є ідеальною за іншими 
параметрами, поганий шеф 
може знищити будь-який 
колектив. 
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візьміться врешті до роботи!
любите відкладати все на завтра…

«МАєТе ЩоСь ЗроБиТи СьоГоДні – ПеренеСіТь це нА ПіСЛЯЗАВТрА 
і БуДеТе МАТи ДВА Дні ВихіДних» – СПрАВДі ВДАЛий ЖАрТ ЗА 
ФіЛіЖАнкою кАВи З ДруЗЯМи і ВоДночАС...  ФАТАЛьний СПоСіБ 
іСнуВАннЯ. ФАхіВці нАЗиВАюТь це ЯВиЩе ПрокрАСТинАцією. 
ПроТе, її  МоЖнА ПереМоГТи. 

внести останні правки. – 
Брешу як пес. Адже не напи-
сав ще і слова, все відкладав 
на останню хвилину, хоча 
стрес, що мушу це зробити, 
пожирає мене вже тиждень. 
Отримую дводенне відтер-
мінування, але найгірше в 
цьому всьому те, що так і 
буду зволікати до останньо-
го дня. Тільки тоді змушу 
себе сісти написати звіт.

Знайомо? Невдовзі важли-
вий іспит, а Ви все собі по-
вторюєте: «Зроблю це піз-
ніше, спокійно, ще є час». 
Або рішення відвідувати 
спортзал. Чи просто поми-
ти посуд. Поміняти лампоч-
ку. Все відкладаєте на потім? 
Якщо так, то маємо для Вас 
дві новини.
Погана полягає у тому, що 
Ваше вічне «відкладання» 
може бути наслідком чо-
гось значно важливішого 
ніж лінь. Прокрастинація. 
Страшно звучить? Так, це 
одне з найтиповіших пси-
хічних зрушень, яке все час-
тіше зустрічається сьогодні. 
Але не варто перейматися. 
Той факт, що Ви дочитали 

журнал до цієї сторінки 
свідчить про те, що у Вас є 
сила волі, щоб щось з цим 
зробити. І це, власне, є дру-
га, добра новина.

звідки коріння
Науковці нас не шокують, 
адже їх думки, як завжди, 
поділяються. Одні, такі як 

що таке прокрастинаЦія

кожен з нас час від часу щось 

відкладає на потім. Проблема 

з’являється тоді, коли це 

трапляється часто або дуже часто, 

коли не вдається так спланувати 

своє життя, щоб не звалилося на 

голову все одночасно в останній 

хвилі, коли реалізувати мету Вам не 

дають малі (кава, сигарета, інтернет) 

або більші (зустрічі зі знайомими, 

ще одна серія серіалу) справи. Про 

прокрастинацію згадуємо тоді, коли 

між планованим та фактичним 

часом виконання завдання є 

великий проміжок. іншими 

словами, цю ситуацію змальовує 

вдалий вислів: «Я дуже зайнятий 

роботою, яку взагалі не мушу робити 

для того, щоб робити що-небудь, що 

повинен робити». 

відкладений сир добрий.
Народна мудрість

порада експерта

Усвідомте собі, що Ваш виклик не є одним великим кавуном, який 
потрібно з’їсти відразу. Це швидше кілька або кільканадцять малих 
та середніх частин, які можете легко спожити як десерт, один за 
одним. Візуалізуючи завдання, зверніть увагу на кожен окремий аспект 
процесу його реалізації. Поміркуйте окремо про кожну дію і уявіть те, 
як Ви одне за одним послідовно виконуєте завдання. Не дивуйтесь, 
якщо відразу відчуєте зростання потреби взятися до діла. Цього разу 
сильно не опирайтесь, просто зробіть те, що маєте зробити.

Михайло Пастерський,
тренер з особистого розвитку

п’ять ваших страхів

подаємо найчастіші причини прокрастинації 
(переважно несвідомі):

1.  Страх поразки. Жах перфекціоністів: не впораюсь із завданням 
(краще відкладу це на потім, що також виправдає мою можливу 
невдачу).

2.  Страх перед успіхом. інші будуть мені заздрити, бо очікування щодо 
мене зростуть.

3.  Страх перед безпорадністю. хочу все контролювати, уособлювати 
незалежність, відчувати «смак емоцій».

4.  Страх перед ізоляцією. Люблю, коли хтось інший приймає за мене 
рішення, пильнує мене, бо хоче, щоб хтось звернув на нього увагу.

5.  Страх перед інтимністю. коли зосереджусь на завдані, можу 
віддалитися від близьких осіб або ж навпаки – наближусь до них так, 
що побачать мої вади.

американець Данієль Гус-
тавсон, звинувачують гени. 
Прокрастинація, на його 
думку, може бути побічним 
ефектом надто швидких рі-
шень, які приймали предки. 
Вони, наприклад, у випадку 
загрози, повинні були швид-
ко приймати рішення, які не 
завжди були вдалими. Тепер, 
коли такої кількості загроз 
немає, можна і прийняття 
рішень переносити у часі.
Інші науковці стверджують, 

Прокрастинація як 
кредитна картка. Це 
класна розвага, допоки не 
отримаєш рахунку.

Крістофер Паркер, актор

Переважна більшість людей, яких торкається прокрастинація 
– це жертви перфекціонізму. класичний Містер Перфект не 
переносить поразок, тому про всяк випадок взагалі чогось не 
зробить. у той же час, парадоксально, але перфекціонізму можна 
досягти, лише навчаючись методом спроб та помилок.

що виною всьому можуть 
бути надто суворі батьки. 
Якщо Ваші були такими, 
то іноді єдиною формою 
спротиву, яку Ви собі мог-
ли дозволити, було власне 
зволікання того, що Вам 
казали робити. А тепер Ваш 
спротив зовсім не минув, а 
лишень зміцнився. На жаль.
Не варто однак звинувачу-
вати інших. Прокрастина-
цію мусите просто «взяти 
в кулак» і перемогти, бо це 
– Ваша слабкість. Тут навіть 
фармацевтика не допоможе. 
Тільки важка робота над со-
бою, день за днем, тиждень 
за тижнем. Щоденна бо-
ротьба з проблемою стане 
гарантією Вашої перемоги.

–  Іване, коли надішлеш звіт 
за минулий рік? – телефонує 
мені генеральний директор.
– Дайте мені ще два дні. 
Мушу його відшліфувати, 
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тест9 способів як подолати 
власне внутрішнє «зволікання»
плануйте і організовуйте свою роботу
Створіть перелік завдань. Визначте пріоритети і окресліть конкретний 
час, коли почнете діяти і коли маєте завершити роботу. чергові + 
з переліку виконаних завдань повинні слугувати поштовхом до 
подальшої роботи над собою. Такий список може вдвічі збільшити 
шанс на успіх.

впорядкуйте своє робоче місце
немає значення, чи це офісний стіл, чи комп’ютер, чи просто 
найближче оточення. Вийдіть із Фейсбука, зробіть тихіше звук 
телефону, вимкніть звукові сигнали про отримання електронних 
листів.

гарантуйте собі добру атмосферу
Заздалегідь приготуйте собі каву, так, щоб під час роботи Ви про неї 
не думали. Візьміть улюблений записник, ручку (ці дрібниці також 
мають значення). Побудуйте таким чином свою власну систему кодів, 
які Ваш мозок буде однозначно асоціювати з часом креативної роботи 
і реалізації завдань.

просто почніть
Легко сказати, але… може це також легко зробити? Скільки разів 
вже перекладали все на останню хвилину, тож хоч раз докажіть 
самому собі, що пануєте над своїм життям, і зробіть по-іншому. не 
роздумуйте, робіть зараз те, що хотіли відкласти на потім. Якщо так 
вчините і відчуєте задоволення, може це стане Вашою звичкою. 
Важливо пам’ятати Горація: «хто почав, той вже зробив половину».

самі визначайте deadline*
оскільки Ви самі мусите собі дати раду з власними слабкостями (адже 
не хочете витрачати кошти на терапію), то самі також мусите взяти 
себе в руки і визначити терміни. А власні deadlines плануйте із добрим 
запасом перед тими критичними термінами. Потребуєте допомоги? 
Скористайтеся календарем, аплікацією в телефоні, які нагадуватимуть 
Вам про терміни і допоможуть їх дотриматись.

розділіть роботу на менші частини
рим не відразу було збудовано, і Ви не відразу мусите дати собі раду з 
цим складним завданням. Поділіть його на менші частини, де кожен 
малий успіх мотивуватиме Вас до здійснення чергового завдання. не 
хочете прибирати вдома? розділіть все на миття посуду, складання 
книг і т.д. 

почніть із найлегшого, закінчуйте найскладнішими роботами
ця засада є змінною і залежить від Вашого характеру. Якщо малі 
успіхи Вас мотивують краще, то так і робіть. А можна зробити все 
навпаки – почніть із найважчих завдань. 

знайдіть допомогу
кожен з нас може потребувати допомоги. Знайдіть когось, хто не лише 
буде за Вас вболівати і мотивувати на шляху до успіху, але також й 
перевірятиме Ваші дії. ніщо так не мотивує діяти, як той факт, що за 
Вами спостерігає хтось, хто Вам не байдужий.

збільшуйте свою мотивацію – нагороджуйте себе
Вашою проблемою є те, що поки перейдете до виконання 
найважливіших речей, зосереджуєтесь на менш важливих, які часто 
дають Вам дрібні приємні хвилі. Змініть їх черговість. кава, сигарета, 
пошукові системи інтернету чи комп’ютерна гра – так, але як нагорода 
після реалізації завдання.

Перевірте, чи 
справді маєте 
проблеми з 
відкладанням 
всього на завтра.

чи трапляється вам відкладати 
початок роботи до останньої хвилини?

а) взагалі не допускаю такої думки, волію закінчити все швидше і мати спокій.
б) іноді якесь малоцікаве для мене завдання постійно відкладаю, але зрештою його роблю.
в) а що таке остання хвилина? усі дедлайни є умовними!

зазвичай вам вдається виконати всі завдання, які планували на Цей день?

а) звісно, маю перелік пріоритетів, наприкінці дня перевіряю відзначені, реалізовані позиції.
б)  намагаюсь встигнути. Може не завжди з тими найважливішими речами вдається, але принаймні з тими, 

які не вимагають багато часу та зусиль – так.
в) завдання та цілі – не зайці, не втечуть. Адже можу це зробити завтра чи ще пізніше.

коли маєте виконати важливе завдання, то:

а) пригвинчую зад до стільця і сиджу на ньому допоки не закінчу.
б) спочатку йду на каву та перекур, адже все потрібно обміркувати. Може по дорозі зустріну знайомих?
в)  важливе завдання? Так, але спочатку мушу запланувати майбутню відпустку і перевірити на Фейсбці, що 

нового у тваринок моїх віртуальних друзів.

зазвичай на телефонні дзвінки та мейли відповідаєте відразу?

а) звичайно, намагаюся відразу відписати або ж хоча б надіслати коротке повідомлення.
б) зволікаю з цим, відкладаю, ставлю в чергу перед іншими справами, але зрештою відписую та телефоную.
в)  залишаю це на кінець дня. Тоді, однак, часто буваю втомленим і зволікаю ще далі. А потім повністю 

забуваю.

якщо:
на більшість питань ви дали відповідь а:
Можете сміливо забути, 
що існує щось таке як прокрастинація.

на більшість питань ви дали відповідь б:
Маєте зайнятися собою. ця стаття не може бути 
черговою причиною, яка усправедливить відкладання 
всього в часі. Відкладіть журнал і зробіть те, що маєте зробити. 
решту статей видання дочитаєте собі в нагороду.

на більшість питань ви дали відповідь в:
ймовірно, маєте велику психологічну проблему. не легковажте цього, можливо, навіть варто звернутися за 
допомогою до спеціаліста?



  товарні бетони та цементні розчини
  сухі стяжки та промислові підлоги
  надання послуг автобетононасоса
  виготовлення тротуарної плитки
  продаж щебіня та піску
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