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КонКурс
«обличчя міста 2016» набір триває!
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еКономічний форум
міжнародна біржа контактів 
«Бізнес-партнерство 2016.»
с. 8

лоБіювання інтересів 
Діалог бізнесу з владою
с. 7

навчання 
сПеціалістів у 
сфері зДійснення 
ДержзаКуПівель

Ділові ПоЇзДКи 

Ключ До вПевненості в соБі

Запрошуємо членів тендер-
ного комітету та уповнова-
жених осіб на навчання та 
підвищення кваліфікації з 
питань організації та здій-
снення закупівель.

Дата проведення: 
19-21 липня 2016 року.

На замовлення підприєм-
ців Палатою заплановано 
наступні ділові заходи:
•    з 28.07 по 01.08 – ділова 

місія до м.Зальзбург, Ав-
стрія (ознайомлення з 
побудовою будиночків 
стилю Шале в Австрії).

•    16.09 – робоча зустріч у 
Варшаві, Польща щодо 
організації Європейсько-
Китайського економічо-
го форуму.

•    з 28.09 по 02.10 – ділова 
місія на кам’янообробну 
виставку Marmomacc 
2016 (м. Верона, Італія).

•    з 29.09 по 01.10 – ділова 
місія на 25-ту міжнародну 
виставку «Baltic Fashion 
& Textile Vilnius 2016», м. 
Вільнюс, Латвія.

Усіх зацікавлених запро-
шуємо приєднуватись до 
поїздок.

сПрийняття –

у торонто віДБувся Перший 
Данилюк, міністр інф-
раструктури Володимир 
Омелян, міністр екології та 
природних ресурсів Остап 
Семерак, міністр аграрної 
політики і продовольства 

Ключем до успіху є при-
йняття найгірших сценарі-
їв, які проектує ваш розум 
має звичку створювати. У 
статті ми опишемо меха-
нізми, про які ви й не здо-
гадувалися,  а їх розумін-
ня дасть вам можливість 
бути вільним від будь-яких 
невизначеностей.

то вона є, то ЇЇ немає
Впевненість у собі, як пра-
вило, визначається як  кон-
кретна емоція, якій ми за-
вдяуєм життям, відчуваючи, 
що можемо все.  Однак, слід 
пам’ятати, що ця емоція є 
швидкоплинною і в один 
момент ви можете бути 
«просякнуті» мужністю, а 

в інший – вся ця мужність 
може з вас «випаруватися». 
Тому сьогодні говоритиме-
мо  про впевненість із  іншої 
точки зору. Навчимося до-
сягти цього стану на набага-
то глибшому і більш трива-
лому рівні.

Тарас Кутовий, перший за-
ступник міністра еконо-
мічного розвитку і торгівлі 
Юлія Ковалів, голова Фон-
ду державного майна Ігор 
Білоус та заступник глави 

Адміністрації президента 
Дмитро Шимків. Від Кана-
ди був представлений мі-
ністр міжнародної торгівлі 
Канади Христя Фріланд. 

Початок. Продовження на стор. 4

Початок. Продовження на стор. 11

Початок. Продовження на стор. 19

КанаДсьКо-уКраЇнсьКий Бізнес-форум

Впевненість у собі, як і емоції, є дуже мінливою. Однак контролюватиїх  можна навчитися. Для 
цього потрібно бути по-справжньому спокійним і невимушеним у будь-якій ситуації.

У заході взяли участь урядові 
делегації обох країн. Укра-
їнську делегацію представ-
ляли: перший віце-прем'єр-
міністр Степан Кубів, 
міністр фінансів Олександр 

З питань участі – звертайтесь:
Тарас Андрущак
тел.: +38 032 276 46 13
e-mail: taras@cci.lviv.ua

Давай 
спробуємо 

ще раз, 
без парашута.
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ніДерланДсьКий інвестор ДоДатКово залучить 
€600 тис. у ПіДПриємство на львівщині

актуально

Про створення німецьКо-уКраЇнсьКоЇ тПП

 «фуДжіКура» у жовтні 
віДКриє Другий завоД 

на львівщині

ПромДизайн:
металізація уКуПорКи алКоголю

ТзОВ «Галіція Грінері», під-
приємство з голландськими 
інвестиціями, яке працює у 
Буському районі на Львів-
щині, планує розширювати 
свою діяльність. Для 
реалізації планів роз-
витку підприємства 
заплановано додат-
ково залучити 600 
тис. євро інвестицій.
За ці кошти цього 
року планують збу-
дувати другу секцію те-
плиці площею 4800 м² 

С в і т о -
вою сенсацією у сфері 
промислового дизайну став 
новий винахід італійських 
інженерів. Розробники 
представили унікальний 
дозатор для алкогольних 
напоїв зі срібним ефектом 
металізації, підробити який 

Про це вона заявила на 
прес-конференції після 
переговорів з Прем’єр-
міністром України Воло-
димиром Гройсманом у 
Берліні.
Ангела Меркель зазначи-
ла, що восени в Києві пла-
нується провести другу 
спільну інвестиційну кон-
ференцію з представника-
ми німецького бізнесу, яка 
стане продовженням тієї, 
яка відбулася восени мину-
лого року в Берліні.
“Німеччина й надалі під-
тримуватиме Україну на 
шляху реформ. Ми по-
турбуємося про те, щоб 

Восени цього року япон-
ська компанія «Фуджіку-
ра» запустить ще один за-
вод у Яворівському районі 
на Львівщині з виготовлен-
ня кабельних мереж для 
автомобілів.
«Відкриття нових потуж -

для збільшення виробни-
чих потужностей та розши-
рити асортимент продукції. 
За словами керівників під-
приємства, це дасть можли-
вість збільшити обсяги про-
дажів, кількість клієнтів та 
робочих місць. 
ТзОВ «Галіція Грінері» – мо-
лоде підприємство з 100% 
іноземними інвестиціями. 
З початку діяльності обсяг 
залучених інвестицій у про-
ект становить 2,5 млн євро.

неможливо.
Новий оригінальний 

дозатор вирізняється 
срібним ефектом мета-

лізації, виконаної за склад-
ною інноваційною техноло-
гією. Металізація поверхні 
відбувається у вакуумі за до-
помогою іонів. Раніше така 
розробка через свою склад-
ність і затратність вико-
ристовувалася виключно у 
сфері високих технологій – 
кажуть експерти.

«Для металізації дозатора 
за інноваційною техноло-
гією було створено спеці-
альне обладнання. У його 
розробці брали участь про-
відні світові фахівці з різ-
них галузей. Сьогодні ця 
установка – перша і поки 
що єдина у світі», – зазна-
чають розробники. Вироб-
ники алкоголю вже назвали 
інноваційний дозатор ре-
волюцією в укупорці міц-
них напоїв.

ностей заплановано у 
жовт ні», – розповіла ке-
рівник з адміністративної 
діяльності «Фуджікура Ау-
томотів Україна» Оксана 
Лашманова. За її словами, 
новий виробничий комп-
лекс матиме площу у понад 
16 тисяч кв. м. Перший за-
вод японської компанії на 
Львівщині запрацював у  
квітні 2016 року в селі Під-
рясне на Яворівщині непо-
далік Львова. Загальний 
обсяг іноземних інвести-
цій на першому етапі ста-
новив 87 млн грн. 

наші торговельні відноси-
ни міцніли”, – пообіцяла 
канцлер, нагадавши, що її 
країна чимало робить для 
того, щоб німецькі фір-
ми інвестували в Україну, 

зокрема, надаючи “дуже 
серйозну підтримку кон-
кретними проектами” у 
реформі юриспруденції, 
у справі децентралізації, 
енергоефективності.

«Німеччина й нада-
лі підтримувати-
ме Україну 
на шляху реформ. 
Ми потурбуємося 
про те, щоб наші 
торговельні  
відносини міцніли»

кАНцлЕр НіМЕЧЧиНи АНгЕлА МЕркЕль оголосилА Про ПлАНи 
ПровЕсТи у жовТНі в києві ЕкоНоМіЧНу коНфЕрЕНцію, Під 

ЧАс Якої ПЕрЕдБАЧАєТьсЯ ПідПисАТи угоду Про сТворЕННЯ 
НіМЕцько-укрАїНської Торгово-ПроМислової ПАлАТи. 



2016

ідея вручення  нагороди «обличчя міста» – це бажан-
ня популяризувати львів та підвищити рівень його 
економічної, культурної,  наукової  і політичної при-
вабливості в регіоні. нагорода «обличчя міста» є по-
дякою за значний  вклад у розвиток міста та призна-
чається у категоріях:
 
     львів інноваційний
     львів торговий
     Зелене місто: львів екологічний
     скарбниця здоров'я: львів медичний
     львів - гурман
     місто майстрів: львів промисловий
     у світі грошей: львів фінансовий
     львівське дозвілля
     львів відкритий для світу
     віртуальний львів
     до ваших послуг
     львів інформаційний
     львів видавничий

Реєструйте свою компанію 
on-line з 1 липня на: 

оБлиЧЧя
МІСТА

www.lcci.com.ua

львівська 
торгово-промислова 
палата

львівська 
міська
рада

конкурс-промоЦія львівського підприЄмниЦтва

ПЕРЕМОГА У КОНКУРСІ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ:
    об’єктивну оцінку роботи компанії;
    використання нагороди з маркетинговою метою впродовж календарного року;
    потужний рекламний супровід події.

Оргкомітет конкурсу:
стрийський парк, 14, м. львів, 79011
тел./факс: +38 032 295 63 17, 
e-mail: bodnar@cci.lviv.ua
www.lcci.com.ua
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4 новини. палата

контакт:  
людмила горбачова
e-mail: liudmyla@cci.lviv.ua
тел.: +38 032 295 01 25.

дата проведення: 
20-22 вересня 2016 року.
Місце проведення: м. львів, 
стрийський парк,14.
вартість навчання для одного 
представника від організації 
становить 1420 грн. з Пдв.
вартість підвищення 
кваліфікації одного 
представника від організації 
становить 840 грн. з Пдв.

у львові віДБуДеться міжнароДний форум

навчання та ПіДвищення 
КваліфіКаціЇ сПеціалістів у сфері 
зДійснення Державних заКуПівель

чесьКо-
уКраЇнсьКі 
Бізнес-зустрічі

«місто. трансПорт. еКологія»
Львівська торгово-промис-
лова палата оголошує набір 
учасників та доповідачів 
ІІ міжнародного Форуму 
«Місто. Транспорт. Еколо-
гія» (МТЕ). Цьогорічний 
Форум буде присвячений 
промоції найекологічні-
шого виду міського тран-
спорту – велосипеда. Мета  
заходу – привернути ува-
гу до правил та культури 
вуличного руху за участю 
велосипедистів, окреслити 
плани і проекти подальшо-
го розвитку велосипедної 
інфраструктури. 

Запрошуємо членів тендер-
ного комітету та уповнова-
жених осіб на навчання та 
підвищення кваліфікації з 
питань організації та здій-
снення закупівель.

Учасники семінару мати-
муть можливість отри-
мати фахові відповіді на 

Запрошуємо Вас прийняти 
участь у бізнес-зустрічах, 
запланованих на 22 верес-
ня  2016 р. в рамках чесько-
української підприємниць-
кої місії.
Програма бізнес-зустрічі 
передбачає:
*    презентацію  законів 

України щодо імпор-
ту-експорту товарів та 
можливості займатися 
підприємницькою діяль-
ністю іноземцям на тери-
торії України;

*   спільний обід;
*    знайомство з чеськими 

партнерами / переговори.
Ознайомитись із переліком 
чеських  компаній, які при-
йматимуть участь у заході, 
а також заповнити анкету-
заявку Ви можете на сайті 
Палати.

нові члени лтПП:
товариство з оБмеженою 
віДПовіДальністю 
«стоянівсьКий 
торфоБриКетний завоД»
с. стоянів, радехівський район, 
львівська область, 80220
директор – Ярослав МАТЕрНА  
Тел./факс.: +38 (03255) 3-41-24
E-mail: stbz.torfdom@ukr.net 
види діяльності: видобування та 
переробка торфу.

товариство з оБмеженою 
віДПовіДальністю 
«галтерра»
вул. Б.котика, 7, м. львів, 79014
директор – галина соХА
Тел ./факс: +38 (032) 275-99-68
+38 (032) 271-98-08
E-mail: galterra_perfume@ukr.net 
www.expresslogistics.com.ua 
види діяльності: виробництво 
парфумерних виробів.

товариство з оБмеженою 
віДПовіДальністю  
«глоБальні логістичні 
системи»
вул. Промислова, 50/52, м. львів, 
79024
директор – Микола коЗіЙ 
Тел./факс: +38 (032) 242-11-07
E-mail: kolyakoziy@gmail.com 
види діяльності: транспортна, 
складська і митна логістика. 

товариство з оБмеженою 
віДПовіДальністю «голД 
ДроП-уКраЇна»
вул. Перфецького, 11а, м. львів, 
79053
комерційний директор – ірина 
виННик
Тел./факс: +38 098 951-44-83
E-mail: iryna.vynnyk@gdu.ua 
види діяльності: виробництво 
побутових виробів.

товариство з оБмеженою 
віДПовіДальністю «аіКом 
україна»
пл. М. грінченка, 4 м. київ, 03680
регіональний директор в україні – 
сергій іЗдЕБськиЙ 
Тел./факс: +38 044 496-38-87
E-mail: sergey.Izdebsky@aecom.
com 
WEB: www.aecom.com 
види діяльності: проектування 
та управління проектами і 
будівництвом.

вітаємо! 

в рамКах форуму 
віДБуДуться: 
•  Виставка представників 

вело-бізнесу B2B та B2C;
•  Конференція, присвячена 

проектам з розвитку вело-
інфраструктури та вело-      
культури;

•  Тестування велосипедів  
«в костюмах».

запитання щодо організації 
та здійснення публічних 
закупівель, порядку прове-
дення процедур закупівель, 
набуття слухачами вмінь 
і навичок з питань, що ви-
никають під час здійснення 
процедур публічних закупі-
вель та особливостей підго-
товки тендерної документа-
ції та вимог до неї.

Програма семінару 
передбачає: 
•    вивчення особливостей 

особливості нової систе-
ми закупівель; 

•    визначення порогів при 
застосуванні електронної 
системи закупівель, 

•    створення тендерної 
документації; 

контакт: Анна валько
тел.: +38 032 295 51 83
         +38 032 276 46 11
е-mail: valkanna@cci.lviv.ua

контакт: людмила горбачова
тел./факс: +38 032 276 46 13,
+38 096 23 75 340,
E-mail: zed@cci.lviv.ua, liud-
myla@cci.lviv.ua

Продовження. Початок на стор. 1

•    використання нових 
онлайн-інс трументів, 
в тому числі системи 
електронних закупівель 
ProZorro; 

•    застосування нецінових 
критеріїв при визначенні 
переможця торгів, пере-
говорної процедури заку-
півель та конкурентного 
діалогу.

Після закінчення навчання 
учасники отримають імен-
ний сертифікат про про-
ходження навчання/підви-
щення кваліфікації.
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інДія яК Бізнес-Партнер уКраЇни

Пан Посол зазначив, що по-
тенціал розширення діло-
вих контактів між Україною 
та Індією величезний. «На-
селення Індії щороку зрос-
тає на 22 млн. Навіть якщо 
ви матимете на меті охопи-
ти лише 1% ринку Індії, то 
вашою аудиторією буде 12,5 
млн. осіб», – наголосив Ма-
нодж Бгарті.  Також Україна 
може запропонувати індій-
ській стороні якісну освіту 
для молоді, яка становить 
більшу частину населення 
Індії. За словами Посла, вже 
сьогодні близько 6000 сту-
дентів з  Індії навчаються у 
наших ВНЗ. Для розширен-
ня освітньої співпраці, нам 
варто розвивати технічні 
факультети або навчати ін-
дійських студентів вдома, 
пропонуючи їм вступати до 
філій українських універси-
тетів в Індії.
Безперечно, не менш вигід-
ною є туристична співпраця 
двох держав. Щороку Львів 
відвідує близько 2 млн ту-
ристів. На жаль, серед них 
зовсім мало громадян Ін-
дійської Республіки. А все 
це тому, що на теренах Індії 
відсутня промоція України.
Ще однією важливою га-
луззю, яка могла б стати 
майданчиком для бізнес-
партнерства, є сільське гос-
подарство. «Україна є най-
більшим у світі експортер 
соняшникової олії, а Індія 
є найбільшим її імпорте-
ром», – зазначив Манодж 
Бгарті. Також Україна екс-
портує багато видів зерна. 
Але такий імпорт не ціка-
вить Індійську Республіку. 
Проте є дещо, що б Україна 
могла вирощувати для Індії, 
зокрема бобові. 
Наступна галузь, в якій 
співпраця є можливою, – це 
IT-індустрія, в якій Індія є 

Письмові ПЕРЕКЛАДИ  
з іноземної та на іноземну мову 
(англійська,  польська, німецька,
 французька, чеська, угорська та ін.) 
усі документи завіряються  
печаткою львівської тпп.

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.

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

світовим лідером. Львів у 
цьому контексті є прекрас-
ним місцем для відкриття 
представництв індійських 
ІТ-компаній. Це вигідно 
не лише з погляду геогра-
фічної близькості Львова 
до Європи, а й з погляду 
різниці в часі між нашими 
країнами. Схожий досвід 
співпраці Індія вже прак-
тикує в США: «Коли робо-
чий день в Америці закін-
чується, проект, над яким 
працювали, передається 
індійській філії. Таким 

17  червня у Львові відбувся Українсько-індійський бізнес-семінар. На його відкритті Посол Республіки Індія в Укра-
їні пан Манодж К. Бхарті презентував потенціал своєї країни, в якому поєднались давні традиції та сучасні тех-
нології: «Всі ви знаєте Індію, як країну, що розвивається, або ж  як бідну країну, але хочу зауважити, що до 1757 року 
Індія займала 12,5% світового ВВП. Свою економічну силу Індійська Республіка втратила у колонізаційний період, 
проте зараз вона, як і Україна, перебуває в стані активного реформування та розвитку». 

Штриховий код – перш за все, 
практичний інструмент, завдя-
ки якому здійснюються облі-
кові операції під час поставок 
та продажу товарів. Підприєм-
ство торгівлі просто не матиме 
змоги обліковувати товар без 
штрихового коду GS1. 

Тому штриховий код, що при-
своїла "GS1 Україна", буде дій-
сним у будь-якій країні світу.

представництво асоціації товар-
ної нумерації україни "джіес1-
україна" (GS1 UKRAINE) при львів-
ській тпп:
  здійснює підготовку доку-

ментів 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 пере-
реєстрації ідентифікаційних 
номерів GS1;

  здійснює нагляд за від-
повідністю застосування 
ідентифікаційних номерів, 
маркування штрихкодовими 
позначками товарів, інших 
об’єктів обліку та застосуван-
ня стандартів електронного 
обміну даними системи GS1 
вимогам чинного законо-
давства україни, державних 
стандартів україни, специфі-
кацій 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

та елеКтронні КомуніКаціЇ, 
що Базуються на всесвітніх 

станДартах GS1

чином, робота над 
проектом триває 
безперервно»,  – ска-
зав пан Посол. 
Україна вже співпрацює з 
Індійською Республікою в 
галузі енергетики. Так, од-
нією з індійських компаній 
прокладена 750-кіловатна 
лінія між містами Рівне та 
Київ. Спочатку компанія 
«Укренерго» з недовірою 
ставилась до цієї співпра-
ці, мала безліч зауважень. 
Проте, коли роботи було 
закінчено за коротший 

т е р м і н , 
ніж було домовлено, 
українська сторона ви-
рішила продовжити 
бізнес-партнерство.
Організаторами Україн-
сько-Індійського бізнес-
семінару виступили Львів-
ська торгово-промислова 
палата та Посольство Рес-
публіки Індія в Україні.

фото: архів Палати
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3 червня у Львівській тор-
гово-промисловій палаті 
пройшла зустріч з Надзви-
чайним та Повноважним 
Послом Республіки Корея 
в Україні Лі Янг-Гу та По-
чесним консулом Респу-
бліки Корея у Львові Вла-
диславом Ртіщевим. 
В рамках зустрічі посол 
Корейської Республіки в 
Україні Лі Янг-Гу презен-
тував проведення між-
народного форуму «Еко-
номічне співробітництво 
Україна – Корея», прой-
шов 14 червня в Києві. Та-
кож Посол ознайомився з 
інвестиційною ситуацію 
на Львівщині та розповів 
про можливості співпраці 

у лтПП оБговорили сПівПрацю з Кореєю

України і Кореї, зокрема 
зазначив, що Корея за-
цікавлена у залучення ін-
вестування у Львівський 
регіон. Посол оцінив висо-
кий потенціал Львівщини 
в сфері біотехнологій та 
медицини і наголосив на 
доцільності створення по-
тужного медичного клас-
тера. Посол Республіки 
Корея в Україні Лі Янг-Гу 
підтримав ідею створення 
технопарків на основі ко-
рейської моделі.
Під час зустрічі обгово-
рювались питання при-
сутності корейської 
бізнес-делегації на XVI 
Міжнародному економіч-
ному форумі у Львові. 

В рамках зустрічі обгово-
рювались перспективи 
розвитку українсько-аме-
риканських економічних 
відносин, а також відносин 
в ІТ-сфері та боротьби з ко-
рупцією. Окрім того,   учас-
ники зустрічі дійшли зго-
ди, що  американський та 

америКансьКо-уКраЇнсьКі Бізнес-зв'язКи
27 ТрАвНЯ у львівськіЙ Торгово-ПроМисловіЙ ПАлАТі 
відБулАсь ЗусТріЧ З рАдНикоМ З ЕкоНоМіЧНиХ ПиТАНь сША 
в укрАїНі  вільЯМоМ (ЧіП) лЕЙТіНЕНоМ ТА  коордиНАТороМ 
ПроЕкТів ПосольсТвА сША в укрАїНі джоАН вАгНЕр.

український бізнес готові до 
активної роботи та пошуку 
нових партнерів, нових форм 
і підходів до співробітництва. 
Наша держава відкрита для 
тісної співпраці з американ-
ським бізнесом і орієнтуєть-
ся на конкретні досягнення 
та взаємну вигоду.фото: архів Палати

фото: архів Палати

фото: архів Палати
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зарегульованість. Крім 
того, в Україні процвітає 
нелегальний бізнес, заува-
жив Голова Уряду. «Наше 
завдання – змінитити си-
туацію», – зазначив він.  
Гройсман поінформу-
вав, що на позачерговому 

27 ТрАвНЯ ЗА іНіціАТиви сисТЕМи ТПП в 
укрАїНі ПрЕМ'єр-МіНісТр укрАїНи володиМир 
гроЙсМАН Провів ЗусТріЧ З ПрЕдсТАвНикАМи 
віТЧиЗНЯНиХ ПідПриєМсТв длЯ оБговорЕННЯ 
АкТуАльНиХ ПиТАНь ПокрАщЕННЯ 
вЕдЕННЯ БіЗНЕсу в укрАїНі ТА ПоліПШЕННЯ 
іНвЕсТиціЙНого кліМАТу. 

Діалог Бізнесу з влаДою

«Кабінет Міністрів абсолютно повністю налашто-
ваний на прозору ефективну взаємодію з бізнесом. 
Ми хочемо створити належні умови та процедури. 
Ми не сприймаємо будь-яких преференцій, але розу-
міємо, що дуже багато потрібно зробити і змінити, 
щоби зробити рівні правила, побудувати ефективну 
державну політику і дати можливість вам повною 
мірою реалізувати плани, які ви маєте: розвивати 
бізнес, власну продукцію, робити нові відкриття, 
створювати належний рівень послуг. Фактично, Ви 
є двигуном розвитку нашої країни». 

Володимир Гройсман.

«Ми задоволені зустріччю, адже за останні 
роки це перша результативна зустріч саме 
з українським бізнесом. Попередній уряд при-
діляв значно більше уваги підприємствам із 
іноземним капіталом, зустрічався з імпорте-
рами. Ми з повагою ставимося до зарубіжних 
інвесторів, які працюють в Україні, але осно-
вою економіки нашої держави є українські під-
приємства, українські експортери. Прем'єр-
міністр був дуже відвертий, подекуди навіть 
різкий в своїх оцінках. Підприємці задоволені 
конкретною розмовою тому, що із деяких пи-

тань прем'єр одразу давав доручення міністрам для їх вирішення, приймалися 
конкретні рішення. Це була розмова про вирішення нагальних питань всієї кра-
їни. Мова йшла про конкретні пропозиції в сфері IT-технологій, ринку алкоголю 
та тютюну, який на сьогодні є фінансово об'ємним, експорту волоських горі-
хів, деревини тощо. Ми  хотіли б продовжити діалог і попередньо домовилися 
з прем'єром зустрітися в листопаді, на торгово-промисловій конференції ТПП 
України, де підіб'ємо підсумки зробленого, того, про що говорили сьогодні, та 
продумаємо, як рухатися далі, що робити для того, аби економіка України роз-
вивалася ще краще».

Михайло Непран, перший віце-президент ТПП України.

За словами прем'єр-
міністра, бізнес в Україні 
завжди знаходився в умо-
вах невизначеності, тиску, 
недостатніх фінансових 
ресурсів та був об'єктом 
щоденної корупції, до 
чого призводить надмірна 

засіданні Уряд затвердив 
План пріоритетних кроків 
до кінця року, одним з яких 
є створення сприятливого 
бізнес-клімату.
Зокрема, на часі проведен-
ня податкової реформи, 
що має бути прозорою та 
прогнозованою. «Сьогодні 
Україна потребує зрозу-
мілої податкової системи, 
система має бути абсолют-
но прогнозованою, ста-
лою. І хоча б 3-5 роки не 
маємо вносити будь-яких 
змін», – зауважив Володи-
мир Гройсман. При цьому 
Голова Уряду наголосив 
на неприпустимості зло-
вживань контролюючи-
ми, зокрема податковими, 
органами.
Також потрібно завершити 

реформу Державної фіс-
кальної служби. Так, за-
планована оптимізація 
системи та скорочення її 
працівників до 40 тис. осіб. 
Прем’єр-міністр зазначив, 
що вже є декілька законо-
проектів щодо врегулю-
вання цього питання та 
висловив сподівання, що 
улітку дискусія щодо цієї 
реформи завершиться.
Голова Уряду наголосив і 
на доцільності створен-
ня офісу із залучення ін-
вестицій та системи су-
проводження, а також на 
розвитку системи інду-
стріальних парків.
Також Уряд продовжить 
реформу української мит-
ниці, дерегуляцію, поступ 
у напрямку забезпечення 
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публічної приватизації 
державних підприємств та 
конкурсне призначення їх 
керівництва. Зокрема, він 
нагадав, що напередод-
ні Уряд прийняв рішення 
щодо початку підготовки 
до аукціону для привати-
зації Одеського припорто-
вого заводу та призначен-
ня керівництва державних 
підприємств ПАТ «Укрза-
лізниця» та «Укрпошта».
Серед інших завдань 
Уря ду: 
•  підтримка українського 

експорту, 
• земельна реформа, 
•  продовження реформи 

державних закупівель.
 Прем'єр-міністр зазначив, 
що Уряд планує найближ-
чим часом підписати Угоди 
про вільну торгівлю із Ка-
надою та Туреччиною. 
Володимир Гройсман за-
кликав представників ві-
тчизняних підприємств до 
співпраці у напрацюванні 
потрібних рішень щодо 
проблем національної 
економіки. 

За результатами зустрічі з українським бізнесом 27 травня 2016 р.. володимир гройсман доручив Першому віце-прем'єр-мінісгру - 
Міністру економічного розвитку і торгівлі україни кубіву с.і. разом із зацікавленими органами центральної влади та за участі ради 
бізнес-омбудсмена опрацювати матеріали щодо конкретних скарг суб'єктів господарювання стосовно порушення їх прав під час 
проведення підприємницької діяльності у сферах оподаткування та митного контролю, порядку видачі дозвільних документів, нагляду 
і контролю, взаємодії з регуляторними та контролюючими органами а також зловживання повноваженнями з боку представників 
правоохоронних органів.
опрацьовані матеріали та узагальнені пропозиції будуть передані кабінету Міністрів україни для підготовки наради під головуванням 
Прем'єр-міністра україни.

до участі у заході запрошуємо 
представників зарубіжних 
та українських ділових кіл, 
зацікавлених  
у розширенні сфер своєї 
підприємницької діяльності. 

для кожного учасника 
форуму буде сплановано 
індивідуальний графік 
двосторонніх зустрічей з 
урахуванням його побажань. 

Також діятимуть експозиційні 
інформативні стенди з 
презентаціями компаній 
та їхньої продукції.

ЗАПроШуєМо до сПівПрАці 
ПАрТНЕрів ТА сПоНсорів ЗАХоду!

оргкомітет Міжнародного ділового форуму – 
львівська торгово-промислова палата:
тел./факс: +38 032 295 01 25, тел.: +38 032 276 46 13
e-mail: zed@cci.lviv.ua

головним завданням міжнародної контактної біржі є надання 
її учасникам можливостей для:
 налагодження корисних бізнес-контактів, 
  розширення співробітництва між підприємцями 

різних країн і регіонів,
 сприяння розвитку міжнародної торгівлі, 
 зміцнення інвестиційної співпраці.

БіЗНЕс-ПАрТНЕрсТво 2016

20-21
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співпрацю з AGROPORT у 
майбутньому.
Загалом, протягом трьох 
днів, що тривав форум, від-
булося 14 різних семінарів, 
конференцій та дискусій. 
На AGROPORT West Lviv 
2016 виступили понад 100 
спікерів, в заходах фору-
му взяли участь понад 70 
експонентів та більше 150 
компаній та організацій з 13 
країн світу – Ісландії, Італії, 
Литви, Нідерландів, Німеч-
чини, Канади, Польщі, Сербії, 
Словенії, США, Франції, Че-
хії, України. 

Захід пройшов в рамках 
оголошеного ООН року 
зернобобових культур та 
за підтримки Міністерства 
аграрної політики продо-
вольства України під егідою 
Львівської обласної держав-
ної адміністрації. Форум є 
одним з найбільших заходів 
аграрної галузі у Східній 
Європі, а також єдиним в 

Україні галузевим заходом, 
що включений до всесвіт-
нього календаря FAO.
На церемонії відкриття 
AGROPORT West Lviv 2016 
були присутні перший за-
ступник міністра аграрної 
політики та продовольства 
України Ярослав Красно-
польський, голова Львів-
ської обласної держадмі-
ністрації Олег Синютка, 
Кейс Кломпенхаувер, посол 
Королівства Нідерландів в 
Україні та президент Наці-
ональної академії аграрних 
наук Ярослав Гадзало.
Цього року AGROPORT 
West Lviv проходить в онов-
леному форматі «Схід-
Захід» у двох містах – у 
Львові та Харкові. «Форум 

оБмін досвідом

Про міжнароДний форум з розвитКу фермерства 

AGROPORT WeST 2016
26-28 ТрАвНЯ 2016 року у львові, у ПриМіщЕННі МіжНАродНого АЕроПорТу «львів» іМ. дАНилА 
гАлицького ПроЙШов III МіжНАродНиЙ форуМ З роЗвиТку фЕрМЕрсТвА AGROPORT WEsT 2016.

приїхало дуже багато учас-
ників зі Східної України. 
Так що я вкотре упевнився, 
що об’єднувати Україну ма-
ють прості люди – політики 
нас лише роз’єднують». 
В рамках форуму відбулася 
ціла низка тематичних па-
нелей і панельних дискусій, 
присвячених контр-
олю за якістю харчо-
вих продуктів, роз-
в и т к у 

енергозберігаючих техно-
логій у сільському госпо-
дарстві, оподаткуванню 
агробізнесу, використанню 
IT-технологій для підви-
щення ефективності агро-
бізнесу, вирощуванню зер-
нобобових культур тощо.
Серед тем, що обговорю-
валися, значну увагу ви-
кликав блок, присвячений 
унікальному досвіду Ні-
дерландів у сільськогоспо-
дарській та харчовій галузі. 
Крім цього, на AGROPORT 
West Lviv 2016 працював 

колективний стенд Коро-
лівства Нідерландів, де 
можна було отримати ви-
черпну інформацію щодо 
найсучасніших тенденцій 
та технологій у галузі агро-
харчової промисловості, 
пакування, сільського гос-
подарства, а також спільних 
українсько-нідерландських 
проектів, спрямованих на 
ефективний розвиток укра-
їнського агробізнесу та ві-
тчизняного фермерства. За 
підсумками форуму нідер-
ландська делегація вислови-
ла побажання продовжити 

«Головна мета форуму – дати 
нові професійні знання та 
створити нові бізнес можли-
вості для українських, а, зокре-

ма, західноукраїнських ферме-
рів та виробників агропродукції» 

Наталія Хмиз, директор де-
партаменту агропромислового 

розвитку ЛОДА

Президент Міжнародної фе-
дерації органічного сільсько-
господарського руху (IFOAM) 
Андре Леу позитивно оцінив законо-
давчі зміни в нашій державі та зазначив, що в 
експорті екологічно чистої продукції з України зацікавлені 
не лише країни Європи, але й Південної та Північної Амери-
ки: «Україна має унікальні кліматичні та географічні умови 
та всі шанси виходити на великі світові ринки. Партнери 
готові надати вам всебічну підтримку».

В   рамках заходу відбувся   прак-
тичний  семінар «Перспективні  

напрями  органічного  вироб-
ництва  у  Західному регіоні 

України»,  де  з  доповіддю 
«Експорт органічної про-
дукції як глобальна пер-
спектива  українського  
бізнесу» виступив ві-

це-президент Львівської 
ТПП Володимир Коруд.

продемонстрував існу-
вання міцного зв’язку між 
західним та східним регіо-
нами країни, більше того, 
цей зв’язок останнім часом 
тільки зміцнився, – від-
значив керівник проекту 
AGROPORT Дмитро Тита-
ренко. – Особисто для мене 
яскравим свідченням цьо-
го стало те, що до Львова 

оргкомітет Міжнародного ділового форуму – 
львівська торгово-промислова палата:
тел./факс: +38 032 295 01 25, тел.: +38 032 276 46 13
e-mail: zed@cci.lviv.ua

Приріст обсягу виробництва органічних харчових продуктів у деяких 
країнах єс сягає 10% на рік. При цьому попит на органіку в провідних 
країнах європи (Німеччині, франції, італії, Швейцарії, Австрії) 
перевищує пропозицію. розвиток органічного виробництва українського 
агропромислового комплексу – це крок до нарощування виробництва 
високоякісних продуктів харчування як для власних потреб, так і для 
перспективних зовнішніх ринків. 



ділове видання №1 у регіоні

10 оБмін досвідом

у торонто віДБувся Перший 
КанаДсьКо-уКраЇнсьКий Бізнес-форум

«усПішне ПіДПриємництво» в ДіЇ

Навчання проходило у 
першій половині робочо-
го дня. У другій полови-
ні тренери курсу відвід-
ували учасників курсу на 

їхніх підприємствах для 
надання бізнес-консуль-
тацій. За цей час учасни-
ки пройшли тренінги з 
маркетингу, управління 

1 лиПНЯ  у львівськіЙ Торгово-ПроМисловіЙ ПАлАТі  ЗАвЕрШилАсЯ  ПЕрША ЧАсТиНА БіЗНЕс-курсу «усПіШНЕ ПідПриєМНицТво», ЯкиЙ 
ТривАв З вЕрЕсНЯ МиНулого року.  Його сПіворгАНіЗАТорАМи висТуПили львівськА Торгово-ПроМисловА ПАлАТА, АудиТорськА фірМА 
«коНТрАкТи-АудиТ» ТА Тов «ТрЕНіНг цЕНТр».

курс «успішне підприємництво» 
розроблено HighMark, Inc (м. 
Атланта, сША). Зорієнтований 
на власників, директорів та 
менеджерів підприємств малого та 
середнього бізнесу.
курс складається з чотирьох 
взаємопов'язаних модулів, кожен з 
яких триває п'ять днів. Тренерами є 
досвідчені та успішні бізнес-лідери, 
власники компаній, топ-менеджери 
комерційних підприємств сША.

фінансами, управління 
персоналом та зі страте-
гічного лідерства. 
По закінченню курсу на його 
учасників очікує поїздка до 

США (Winston-Salem, Пів-
нічна Кароліна), де вони 
матимуть можливість від-
відати підприємства трене-
рів курсу і перейняти досвід 

своїх заокеанських колег. 
З листопада 2016 року роз-
почнуться навчання на-
ступної групи за цією ж 
програмою.

фото: прес-служби лТПП
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міжнародна співпраЦя

у торонто віДБувся Перший 
КанаДсьКо-уКраЇнсьКий Бізнес-форум
Українська сторона висло-
вила сподівання, що цей 
Форум стане початком но-
вої ери у торговельних від-
носинах між Україною та 
Канадою. У рамках бізнес-
форму пройшла зустріч 
прем’єр-міністр Канади 
Джастіна Трюдо та першого 
віце-прем’єра Степана Ку-
біва. «Зрештою, ми хочемо 
допомогти Україні досягти 
стабільності, щоб середній 
клас міг рости і процвітати», 
–  наголосив Трюдо.
Традиційно бізнес-форум 
складався з кількох панель-

них дискусій, на яких укра-
їнські міністри представили 
бізнесу останні досягнення 
в реформі галузей. Також 
програма форуму включала 
секторальні сесії,  на яких 
обговорювались перспек-
тиви розвитку ІТ-сектору, 
інфраструктури і логістики, 
агробізнесу та енергетич-
ної сфери. Значна частина 
представників канадських 
компаній, присутніх на за-
ході, або мали попередній 
досвід роботи з україн-
ськими підприємцями, або 
вже активно працюють в 
Україні і шукають нових 
партнерів і ринки збуту. 
Варто зазначити, що рівень 

Продовження. Початок на стор. 1

торгівлі між двома країнами 
є доволі низький за світови-
ми стандартами. Між 2011 і 
2013 роками річний товаро-
обіг між Канадою і Україною 
складав в середньому $347 
мільйонів.
Підписання Угоди про зону 
вільної торгівлі між Україною 
та Канадою, що передбачає 
зняття торгівельних бар'єрів 
на головні експортні товари 
Канади і України, призведе до 
потрійного зростання това-
рообігу між двома країнами, 
які пов'язує не лише торгівля 
і політичні зв'язки, але і вели-
ка українська громада. 

фото: архів куТП

фото: архів куТП
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   ДМиТрО АфТАНАс: 
«НА МіжНАродНий ЕКоНоМічНий ФорУМ 
У ЛьВоВі ПрибУдЕ дЕЛЕГАЦія 
КАНАдсьКих біЗНЕсМЕНіВ»

Не секрет, що між Україною та Канадою – особливі 
відносини:  і політичні, і родинні. Бізнес України та 

Канади чутливий до цих контактів?
Певною мірою. ділові відносини є бажаними для обох сторін. 

Про це свідчить величезна зацікавленність подією. У ході 
роботи Канадсько-українського бізнес-форуму була проведена 

низка конкретних розмов між українським та канадським бізнесом, 
зокрема з питань співпраці в таких сферах як: агропромисловий та екологічний бізнес, 
енергозбереження та енергозберігаючі технології. Це широкий напрямок співпраці і я 
сподіваюсь, що він розвиватиметься і надалі. очікується, що 11-12 липня, під час офіційного 
візиту прем’єр-міністра Канади джастіна Трюдо в Україну, буде укладена Угода про 
співпрацю у галузі оборони та підписана Угода про зону вільної торгівлі між Україною та 
Канадою. сподіваюсь, це дасть поштовх до налагодження нових ділових стосунків. 
Також під час бізнес-форуму ми мали нагоду зустрітись з президентом Українсько-
Канадської торгової палати Зеноном Потічним та домовитись про те, що на Міжнародний 
економічний форум, який відбудеться у Львові 21-23 жовтня, прибуде делегація канадських 
бізнесменів. 

Якщо говорити про бізнес, то Канада хоче лише інвестувати чи й знайти партнерів в 
Україні?
Є різні напрямки і пропозиції щодо інвестицій. до прикладу, канадська машинобудівна 
компанія Bombardierr хоче налагодити спільне виробництво в Україні. Є пропозиції в сфері 
іТ – і інвестувати, і робити замовлення для українських іТ-компаній. Також є пропозиції  
по сільськогосподарському та агропромисловому бізнесу – це  не лише інвестування, а й 
закупівля української продукції.

Український бізнес хоче виходити на канадський експортний ринок?
Звичайно. Український бізнес зацікавлений у співпраці з Канадою. Нещодавно розпочав 
роботу канадсько-український проект CUTIS, який спрямований на збільшення експорту 
української продукції до Канади. В його межах був організований конкурс для малих 
підприємств, за результатами якого п’ять українських товаровиробників уже вийшли на 
канадський ринок.

ірина стельмах
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Будь еко!

Відкрила семінар Оксана 
Війтик, начальник управ-
ління охорони природних 
ресурсів та моніторингу 
Департаменту екології 
та природних ресурсів 
ЛОДА.

шКола ПраКтиКуючого еКолога

7-9 ЧЕрвНЯ 2016 року 
у львівськіЙ Торгово-ПроМисловіЙ ПАлАТі 

ПроЙШлА сЕріЯ  ПрАкТиЧНиХ сЕМіНАрів 
в рАМкАХ «Школи ПрАкТикуюЧого ЕкологА», 

оргАНіЗовАНої ЗА ПідТриМки ПАлАТи 
і дЕПАрТАМЕНТу Екології ТА ПриродНиХ 

рЕсурсів львівської 
оБлдЕржАдМіНісТрАції.

Також експертні коментарі 
щодо природоохоронного 
законодавства надали На-
зарій Сорока, Тетяна Оме-
ляненко, Віктор Юрочко та 
ін. 
Кожен учасник «Школи 

практикуючого еколога» 
був нагороджений серти-
фікатами за підписом ке-
рівників Львівської ТПП 
та Департаменту екології та 
природних ресурсів Львів-
ської ОДА.

у форматі триДенноЇ «шКоли ПраКтиКуючого еКолога»  навчання ПровоДилось 
за таКими наПрямКами: 
•  Актуальні процеси зміни природоохоронного законодавства у зв’язку з імплементацією 

європейських норм.
• Відходи: Законодавство та порядок регулювання. Менеджмент відходів на підприємстві. 
•  Повітря та вода. Зміни у порядку законодавчого регулювання охорони атмосферного повітря. 

дозволи на спеціальне водокористування. 

Серед учасників навчань 
– фахівці 12 провідних під-
приємств області, представ-
ники влади, та фінансових 
установ. Вони мали змогу 
отримати актуальну інфор-
мацію щодо практичних 
питань природоохоронно-
го законодавства, дозвіль-
ної системи з охорони нав-
колишнього середовища, 
порядку ведення діяльності 
еколога на підприємстві, а 
також, в якості екскурсії, 

відвідати  підприємство 
«АВЕ-Львів».
Представники контролю-
ючих та виконавчих дер-
жавних органів надали 
роз’яснення з питань отри-
мання дозволів на вики-
ди в атмосферне повітря, 
утворення та розміщення 
відходів, спеціальне водоко-
ристування, з менеджменту 
відходів та проведення зов-
нішніх інспекційних переві-
рок та з багатьох інших.

фото: архів Палати

фото: архів Палати
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Щоб наповнити свій дзьо-
бик нектаром, одна бджо-
ла відвідує в середньому 
100-250 квіток, а  бджолина 
родина – це приблизно  30 
тис. бджіл – здатна відвіда-
ти за день 65-75 млн квіток. 
Три чверті усіх рослин існу-
ють в симбіозі з бджолами. 

ПідвищЕННЯ коНкурЕНТоЗдАТНосТі ТА ЕфЕкТивНосТі 
АгроПроМислового вироБНицТвА БЕЗПосЕрЕдНьо Пов’ЯЗАНЕ 
З роЗвиТкоМ БджільНицТвА. длЯ сТАлого врожАю Під 
ЧАс цвіТіННЯ НЕоБХідНА НАЯвНісТь досТАТНьої кількосТі 
ЗАПилювАЧів, ТоБТо Бджіл. у рЕЗульТАТі ЕфЕкТивНого 
викорисТАННЯ Бджіл НА ЗАПилЕННі – госПодАрсТвА МожуТь 
одЕржувАТи ПриБуТки, Які в 10-15 рАЗів ПЕрЕвищувАли Б 
НАдХоджЕННЯ від рЕАліЗАції ПродукТів БджільНицТвА. 

у результаті ефективного 
використання бджіл на 
запиленні – господарства 
можуть одержувати 
прибутки, які в 10-15 
разів перевищували б 
надходження від реалізації 
продуктів бджільництва.

Запилення медоносними 
бджолами забезпечує 
одержання високих 
врожаїв та доброякісного 
насіння. врожаї 
сільськогосподарських 
культур на ділянках, що 
запилюються бджолами, 
збільшуються в середньому 
на 30-50%.

та доброякісного насіння. 
Врожаї сільськогосподар-
ських культур на ділянках, 
що запилюються бджолами, 
збільшуються в середньому 
на 30-50%. Запилюючи 80% 
рослин, бджоли сприяють 
обсіменінню лісової, чагар-
никової, польової, садової, 
лугової та ентомофільної 

рослиннос-

ті, яка слугує укриттям і 
джерелом корму для тва-
рин, птахів та комах, зміц-
нює ґрунт та підтримує 
життєдіяльність локальної 
фауни. Все це істотно ста-
білізує екологію землероб-
ства як на окремій ділянці, 
так і в районі в цілому.
Бджоли тісно  пов'язані із 
середовищем, в якому вони 
проживають. Життя цих 
комах залежить від чистоти 
повітря та погодних чинни-
ків. Їх зміни позначаються, 
насамперед, на життєз-
датності бджіл. За станом 
бджолиних сімей, кількос-
ті і якості меду та пилку, 
що збирається бджолами, 
можна оцінити екологічну 

Бджоли запилюють біль-
шість рослин, що спожива-
ються людиною і забезпе-
чують її організм близько 
35% необхідних калорій та 

значною часткою вітамінів, 
мінералів і антиоксидантів.
Запилення медоносними 
бджолами забезпечує одер-
жання високих врожаїв 

у європейському союзі  
з  травня 2013 року 
заборонено використання 
неонікотиноїдних пестицидів 
на основі клотіанідину, 
імідаклоприду, тіаметоксаму, 
а також фіпронілу, які, 
на думку європейського 
агентства безпеки харчових 
продуктів, є небезпечними 
для бджіл.
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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

Ірина Стельмах, редактор
pr@cci.lviv.ua
моб.: +38 050 77 050 29

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

БджолЯрі укрАїНи ЗАкликАюТь АгрАріїв відМовиТисЯ від рЯду 
ПЕсТицидів, Які ЗАвдАюТь Шкоди БджолАМ! в крАїНі сТворЕНо  
сусПільНиЙ НАціоНАльНиЙ руХ «ЗАХисТиМо Бджіл від оТруєННЯ 
ПЕсТицидАМи» і Ми ЗАкликАєМо всіХ НЕБАЙдужиХ НАс 

ПідТриМАТи.  

ситуацію, що склалася 
на тій чи іншій території. 
Бджола – це біоіндикатор 
екосистеми. 
В умовах широкого застосу-
вання хімічних препаратів у 
сільському та лісовому гос-
подарствах гостро постає 
проблема охорони і захисту 
бджіл від отруєнь. Неконтр-
ольоване застосування 
пестицидів призводить до 
масової загибелі бджіл, яка, 
в свою чергу, обумовлює 
зникнення окремих видів 
рослин та спричиняє дово-
лі серйозні наслідки як для 
екосистеми планети, так і 
для продовольчої безпеки 
та світової економіки. 
Світ дійшов висновку, що 
зберегти популяцію бджіл 
можна при веденні госпо-

дарства природним орга-
нічним шляхом. Протягом 
останніх  років в Україні 
посівні площі під ріпак, 
соняшник та сади збіль-
шуються, а відтак частіше 
застосовуються інсектици-
ди. Доведено, що в 95% ви-
падках хімічний токсикоз 
комах-запилювачів викли-
кають інсектициди, в 4% 
– гербіциди і 1% припадає 

на інші отрутохімікати. Під 
дією пестицидів у бджіл по-
гіршується пам'ять, виникає 
епілепсія. Найнебезпечніші 
для комах комбіновані пес-
тициди. Вони проникають 
в організм бджіл з кормом, 
водою, при безпосередньо-
му контакті (що найбільш 
небезпечно) та фумігації. У 
бджолині сім'ї пестициди 
потрапляють із нектаром і 

пилком, в результаті чого 
забруднюються кормові за-
паси і товарна продукція. 
Мед, отриманий з обро-
бленої пестицидами куль-
тури є джерелом отруєння 
бджолиного розплоду, що 
негативно впливає на жит-
тєздатність та продуктив-
ність бджолосімей і пасіки 
в цілому.
У Європейському Союзі  з  
травня 2013 року заборо-
нено використання нео-
нікотиноїдних пестицидів 
на основі клотіанідину, 
імідаклоприду, тіаметокса-
му, а також фіпронілу, які, 
на думку Європейського 
агентства безпеки харчових 
продуктів, є небезпечними 
для бджіл. Пестициди-нео-
нікотиноїди – це нікотино-
подібні хімічні речовини, 
які вражають центральну 
нервову систему комах. 
Пестициди цього типу є 
«системними», тобто пере-
творюють цілу рослину на 
джерело отрути. Численні 

заклики до аграріїв, листи 
до органів місцевої та ви-
конавчої влади з вимогами 
зберегти популяцію бджіл 
не працюють. Бджоли про-
довжують масово гинути 
від отруєння хімікатами 
у всіх областях України. 
Бджоляр залишається сам 
на сам з проблемою. Зберег-
ти популяцію бджіл – пер-
шочергове завдання всіх 
аграріїв!

Васильківська Тетяна,
Голова Правління ГО 

«Всеукраїнське Братство 
Бджолярів України»,

член робочої групи з питань 
розвитку бджільництва 

Міністерства аграрної по-
літики та продовольства 

України, 
Президент ХХХХІІІ Між-

народного Конгресу Апімон-
дії, Україна, 2013

почесний член Міжнародної 
Федерації Бджільницьких 

Асоціацій «Апімондія».
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Багаті 
завжДи

БуДуть 
з нами*

ЧАрльЗ сААТЧі, відоМиЙ НА вЕсь свіТ колЕкціоНЕр Творів МисТЕцТвА, влАсНик і сПівЗАсНовНик одНієї З НАЙБільШиХ рЕклАМНиХ АгЕНціЙ 
сААТЧі і сААТЧі (sAATcHI & sAATcHI), НЕЗвАжАюЧи НА ПоПулЯрНісТь ТА вЕлиЧЕЗНу кількісТь сТАТЕЙ Про Нього, Й НАдАлі ЗАлиШАєТьсЯ 
ПосТАТТю ЗАгАдковою. віН НАЗивАє сЕБЕ АрТголікоМ. і сПрАвді, Як у коНровЕрсіЙНіЙ ПрАкТиці колЕкціоНувАННЯ Творів МисТЕцТвА, ТАк і в 
іНШиХ АсПЕкТАХ Його діЯльНосТі НАскріЗНою НиТкою є ЗАлЕжНісТь від роБоТи ТА «одЕржиМісТь» НЕю.

*Відповідь Саатчі на запитання: 
Чи вірите Ви у філантропію? Чи вірите, що багаті люди, 
які досягли успіху, повинні почуватися відповідальними за 
суспільство? у: My  Name is Charles Saarchi 
and I Am an Artoholic, 
Poseidon Press Limited, 2009, с. 23.

БренД у світі 
реКлами
Не завершив-
ши навчання 
у школі, Са-
атчі за 10 фун-
тів на тиждень 
працював звичайним 
менеджером в одній з не-
великих рекламних аген-
цій. Певного дня один з 
копірайтерів захворів і 
молодий здібний Чарльз 
вигадав дієвий слоган для 
рекламної кампанії. У той 
же ж день він отримав 
підвищення. Відтоді його 
кар’єра у рекламній галузі 
пішла вгору. Він працював 
у все більш фахових гру-
пах, та професійно зрос-
тав. І у 1970 році разом з 
братом створив рекламну 

агенцію «Саатчі і Саатчі». 
Абсолютним пріорите-
том у роботі його компа-
нії є задоволення клієнта.  
Своє реноме Саатчі збу-
дували завдяки декільком 
вдалим кампаніям, про-
веденим для британської 
Консервативної партії, 
якою тоді керувала Мар-
гарет Тетчер. Багаторічна 
співпраця з політиками 
та окремими компаніями 
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(такими, наприклад, як 
British Airways) скерувала 
братів до вершин реклам-
ного ринку.

Промоутер митців 
і творець тренДів
Чарльз ніколи не забував 
про своє амбітне, сильне 
пізнання світу, пов’язане 
із сучаним мистецтвом. 
Будучи підлітком, під час 
подорожі до США, він 
вперше побачив величезні 
абстрактні полотна Джек-
сона Поллока, які спра-
вили на нього неабияке 

враження. А перший ви-
твір мистецтва  він при-
дбав до своєї колекції ще 
не маючи власної фірми. 
У 70-80 роках колекціону-
вав здебільшого роботи  
американських та німець-
ких мінімалістів, а також 
представників поп-арту. 
Закладаючи у 1985 році 
власну галерею, у своїх ко-
лекціях він уже мав роботи 
Дональда Джада, Ансель-
ма Кіфера, Солла Левітта і 
Річарда Серрі. Однак най-
більшу славу чоловікові 
принесло відкриття нових 

талантів. «Думаю, що буде 
чесно, якщо скажу, що ро-
боти Сінді Шерман купив 
уже під час її першої, гру-
пової виставки (…) і по-
тім через декілька років 
придбав велику частину 
її тогочасного доробку» – 
скромно ствердив Саатчі. 
Так само, зі спогадів ко-
лекціонера, було й зі скан-
дальним Джефом Кунсом, 
на плаваючі у акваріумі 
баскетбольні м’ячі якого 

він надибав у маленкій га-
лереї в East Village.

КонтраверсіЇ ДовКола 
розуміння мистецтва
Саатчі приписують, перш 
за все, відкриття так зва-
них YBA’s (молодих бри-
танських артистів), які 
працювали у Великобри-
танії  у  90-х. Ще студентами 
лондонських освітніх мис-
тецьких закладів Демієн 
Хірст, Сара Лукас, Трейсі 

Емін, Дуглас Гордон та інші 
у залишених постіндустрі-
альних просторах/при-
міщеннях організовували 
події, під час яких презен-
тували свої доробки. У 
1988 році завдяки відомій, 
підготовленій Хірстом ви-
ставці “Freeze”, творчу гру-
пу «помітили» вітчизняні 
критики, галеристи та ко-
лекціонери, у тому числі 
і Саатчі, якому дуже спо-
добалась робота Хірста 
“A Thousand Years” (1990). 
Інсталяція складається 
з акваріуму, у якому, над 
стікаючою кров’ю голо-
вою корови, кружляє рій 
мух.  Саатчі, який одразу 

інсталяція «A Thousand Years»
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Севілл,  ми могли б ніколи і 
не почути, є причини, чому 
британські інституції став-
ляться до нього з недовірою. 
Саатчі вже пробував пере-
дати частину своєї колекції 
до Arts Council i Goverment 
Art Collection, але отримав 
відмови. Невдалою була 
спроба розмістити колек-
цію творів у спеціально 
призначеному для таких 
цілей крилі Tate Modern – 
найбільш відвідуваного му-
зею сучасного мистецтва у 
світі. Дехто стверджуює, що 
остракізм зі сторони інсти-
туцій – це велика втрата для 
британської культури, інші 
підтримують таке рішення, 
з обережністю ставлячись 
до  колекціонера, якого в ку-
луарах звинувачують навіть 
у підпалі власних складів з 
творами мистецтва у 2004 
році. 
Однак, це не змінює того 
факту, що Галерею Саатчі, 
яка знаходиться з 2008 року 
при King’s Road у Лондоні 
відвідує понад 1,5 млн осіб 
щороку. Саатчі, тримаючи 
руку на пульсі міжнарод-
ного мистецтва, у своїй га-
лереї презентував вистав-
ки найновітніших творів 
мистецтва з Китаю, Кореї 
та Близького Сходу, а також 
створив доступний для усіх 
митців Інтернет-портал, що 
дає змогу продавати свої ро-
боти (з невеликою націнкою 
для колекціонера).
Акула, придбана у Герста і 
продана в 2004 році за 6,5 млн 
доларів черговому колекціо-
нерові, невдовзі почала гни-
ти, що спричинило шквал 
коментарів і сумнівів на 
тему умов зберігання експо-
зиції попереднім власником. 
Проте Саатчі продовжує  
безкомпромісно, із запалом, 
що межує з одержимістю 
здобувати чергові об’єкти до 
свого паноктикуму, так само 
як і декілька років тому, коли 
відкрив консервативний 
Лондон на «свіжих» митців 
і революцінізував світовий 
ринок мистецтва.

Підготував Юрій Булик

студентів-випускників, 
які відбуваються напри-
кінці навчального року, 
відшукуючи таким чином 
молоді таланти. До сих пір 
не відомо, яким ключем 
при підборі авторів своєї 
колекції послуговується 
акула рекламного ремес-
ла. Він сам запевняє, що 
колекціонує просто «те, 
що йому подобається», 
не думаючи про майбутні 
доходи. Цю тезу підтвер-
джують  деякі абсурдні 
вибори багатія, які, швид-
ше за все, не принесуть 
йому прибутків (коли 
завдяки ексцентричній 
селекції Саатчі, твори 
мистецтва набувають 
штучно набутої вартості), 

Якби бізнесмен переймав-
ся реакцією на цей процес, 
на його сумлінні було де-
кілька знищених біогра-
фій. Коли ж Сандро Хіа 
звинуватив його в зруйну-
ванні кар’єри, Саатчі про-
коментував: «Хіа є знаним 
завдяки факту, що його 
залишили».
Ще в 90-х роках журналіст 
«Індепендент» Джонатан 
Гленсей написав: «У сві-
ті сучасного мистецтва 
Чарльз Саатчі як одно-
особова фондова біржа; 
ніхто, хто робить бізнес 
на його рівні, не має шан-
сів…». Саатчі багато разів 
звинувачували в спекуля-
ціях на ринку мистецтва. 
Можливо тому Саатчі не 
є прихильником близь-
ких контактів з митцями 
чи з журналістами. Рідко 
дає інтерв’ю, а коли все ж 
відповідає на запитання, 
робить це в загадковий 
спосіб, з  іронією. Мож-
ливо він  несміливий, а 
можливо йому відповідає 
поведінка сноба?

остраКізм музейниКів
Незважаючи на заслуги 
промоції брітарту, а також 
індивідуалізму, таких ху-
дожників як у Демієн Герст, 
Рейчел Вайтред чи Дженні 

але дії іракського крезуса 
вказують на зовсім іншу 
стратегію. Роботи, навіть 
настільки знаних митців 
як Юліан Шнабель чи зга-
дуваний Демієн Герст, зі-
брані окремо або пакетом, 
представляють собою цілу 
виставку, Саатчі одним ма-
хом розпродує гуртом за 
ціною, в рази більшою від 
їх першочергової вартості. 

презентував свої колекції 
YBA’s під час культової 
вже на той час виставки 
«Сенсації». 
Крім згаданої «маринова-
ної акули», у рамках шо-
куючої для багатьох від-
відувачів експозиції, було 
представлено інсталяцію 
Трейсі Емін “Everyone I’ve 
Ever Slept With 1963-1995”  
– намет, внутрішні стінки 
якого авторка оздобила 
прізвищами своїх ко-
лишніх коханців; “Great 
Deeds Against the Dead” 
братів Чапманів, а також 
“Myre” Маркуса Харвея 
– полотно, яке виклика-
ло найбільше суперечок 
і до сьогодні згадується 
у рейтингах найбільш 

однієї з жертв, а також 
сама вбивця, написавши 
з ув’язнення лист, пере-
повнений розумінням до 
родин жертв. Однак пор-
трет повернули до галереї 
та показували під склом 
або ж у присутності охо-
ронців. Виставка подоро-
жувала до Нью-Йорка, де 
також не обійшлось без 
скандалу, і до Берліна.  А 
от у Австралії  національ-
на галерея відмовилась від 
її проведення.

сПеКулянт мистецього 
ринКу?
Починаючи з 90-х ро-
ків Саатчі або його 
асистенти регулярно 
відвідують виставки 

скандальних витворів 
мистецтва усіх часів. Це 
– чорно-білий портрет 
Майри Хіндлі, британ-
ської дітовбивці, взятий з 
газет та відтворений з від-
битків маленьких дитячих 
ручок. Ще до моменту від-
криття виставки на знак 
протесту з Royal College of 
Art, де відбувалась вистав-
ка, вийшло четверо акаде-
міків. Цю роботу Харвея  
двічі було пошкоджено під 
час вернісажу: один раз 
за допомогою кольорової 
туші, другий – яйцями з 
магазину неподалік. Екс-
понуванню цього портре-
ту чинила спротив мати 

почав скуповувати роботи 
YBA’s до своєї колекції та 
профінансував створення  
чергової роботи Хірста 
під назвою “The Physical 
Imposibility of Death in the 
Mind of Someone Living” 
(Фізична неможливість 
смерті в уяві живої істоти) 
(1991), яка, завдяки фінан-
совій підтримці ексцен-
тричного мецената, отри-
мала матеріальну форму 
акули, зловленої в Австра-
лії та зануреної у формаль-
дегід. Десять  років потому, 
коли завдяки престижній 
нагороді Турнера та за-
цікавленості ЗМІ галерея 
вже стала відомою, Саатчі 
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Ключ До вПевненості в соБі
CПрийняття –

то вона є, то ЇЇ немає

Впевненість у собі, як пра-
вило, визначається як  кон-
кретна емоція, дякуючи 
якій ми живемо, відчува-
ючи, що можемо все, і ніщо 
не стане  нам на перешкоді.  
Однак, слід пам’ятати, що 
ця емоція є швидкоплин-
ною і в один момент ви 
можете бути «просякнуті» 
мужністю, а в інший – вся 
ця мужність може з вас 
«випаруватися». Тому сьо-
годні говоритимемо  про 
впевненість з  іншої точки 
зору. Навчимося досягти 
цього стану на набагато 
глибшому і більш трива-
лому рівні.

Спочатку пояснимо деякі 
механізми розумової ді-
яльності. Перша важлива 
річ, яку ви повинні розумі-
ти: спосіб підкорити впев-
неність в собі – це не вира-
ження конкретної емоції. 
Звичайно, цього можна 
досягти різними спосо-
бами, але це не тривалий 
стан. Відсутність впев-
неності в собі – це дійсно 
стан: наприклад, коли ви 
чогось боїтесь або відчува-
єте загрозу. Після того, як 
страх і почуття небезпеки 
минули, ви автоматично 
розслабляєтесь, ваша по-
ведінка стає невимуше-
ною. Ви відчуваєте впев-
неність лише тоді, коли 
ви позбулись негативних 
емоцій.
Така впевненість в собі 
є набагато тривалішою, 
ніж спеціально викликані 
емоції. Емоції дозволяють 
нам подолати страх. На-
томість ключем до істин-
ного спокою і впевненості 

є позбавлення від страху 
або сумнівів. У такому ви-
падку не потрібно «викли-
кати» емоційний стан. 
Впевненість в собі є по-
стійною. Як у театрі, коли 
куліси опускаються, ви не 
можете знати, що за ними.

наДоКучливий розум

Чому виникає відсутність 
впевненості? Розум – це 
річ, яка любить безпеку. 
Він робить все, щоб уник-
нути небезпеки. На жаль, у 
більшості випадків він ро-
бить набагато більше, ніж 
необхідно. Все це для того, 
щоб захистити вас від не-
сприятливих обставин. 
У багатьох ситуаціях він 
запускає всілякі захисні 
механізми.
Це – страх, стрес, труд-
нощі з довірою до іншої 
людини, негативні образи 

у вашій свідомості, пара-
лізуючі внутрішні діало-
ги. Ось чому деякі люди 
при  знайомстві з  іншими 
людьми не знають, що ска-
зати. Інший випадок, коли 
людина повинна публічно 
виступити, вона відчуває 
напругу, що паралізує все 
тіло. Коли складаємо іс-
пит, починаємо уявляти, 
що станеться, у випадку 
невдачі. А коли повинні 
прийняти будь-який ви-
клик, внутрішній голос 
перелічує виправдання, 
які лише в змозі придума-
ти. Вам це знайоме?
Задумайтесь на хвилину, 
що у вас проявляється 
під час відсутності впев-
неності у собі? Чи справді 
її немає? Що може трапи-
тись у тій чи іншій ситуа-
ції, що може піти не так?
Один із способів позбути-
ся такої блокади, це зміна 
негативного внутрішньо-
го діалогу на позитивний. 

Важливо в цей момент ро-
зуміти, що мета діяльності 
вашого розуму є макси-
мально позитивною. Об-
мірковуючи всі негативні 
речі, які позбавляють нас 
впевненості у собі, розум 
намагається захистити 
вас. Проте, у більшості 
випадків він погано роз-
пізнає загрози і захищає 
нас з перебільшенням. Це 
зайве. Навряд чи пізнання 
нових людей є настільки 
небезпечним. Чи виступ 
перед групою людей, при-
зведе до того, що хтось  
витягне з кишені яйця, і 
поцілить ними вам про-
сто в лоба? Або якщо ви не 
складете іспит, світ розко-
леться навпіл?
Все було б добре, якби не 
той факт, що існує занадто 
багато захисних механіз-
мів, які  не дозволяють нор-
мально функціонувати.

Продовження. Початок на стор. 1
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Важливим є опис вибраної 
ситуації на аркуші. Саме 
цей крок змусить вас від-
чути себе трохи краще. 
Виконуючи другий пункт, 
ви можете дати волю фан-
тазії. Подумайте про щось, 
що справді є найгіршим. 
Нехай це буде найчор-
ніший сценарій, навіть, 
якщо він дуже малоймо-
вірний. «Прокрутіть» собі 
такий сценарій, щоб ви 
мали чітке уявлення про 
нього. Подивіться, що від-
бувається, як ви самі пово-
дитеся в цій ситуації та як 
інші будуть себе поводити.
Третій крок є найбільш 
важливим. Зосередьтеся 
на тому, щоб прийняти цей 
сценарій. Якщо виник-
нуть проблеми,  рішення 
є: поміркуймо, чи була у 
вашому житті така  ситу-
ація, коли щось повністю 
сприймалося як можли-
вий варіант? Це може бути 

досвід, в якому, наприклад, 
ви говорили з  фахівцем, 
який є поінформованим 
краще, ніж ви. Ви слухали 
його уважно і сприймали 
без сумніву, кожне його 
слово. Тепер уявіть собі цей 
конкретний досвід настіль-
ки точно, як тільки можете. 
Згадайте це почуття сприй-
няття інформації, яке 
з'явилося в цьому експери-
менті. Тільки тоді, коли у 
вас є таке відчуття, повер-
ніться до свого найгіршо-
го сценарію. Тепер, із по-
чуттям щиро прийміть цей 
сценарій. 
Четвертий крок не є 
обов'язковим. Це значною 
мірою залежить від харак-
теру ситуації, над якою ви 
працюєте.
Практикуйте цю техніку 
якомога частіше і через де-
який час забудете про брак 
впевненості в собі. Виро-
біть звичку сприймати різні 
сценарії і ви будете робити 
це автоматично. Це стане 
вашим підходом до життя, 
і ви навіть не будете думати 
про це. Впевненість в собі 
«отримаєте» в її найкращо-
му прояві.
Окрім пояснення деяких ме-
ханізмів, слід збагнути одну 
дуже важливу річ: ви – це не 
ваш розум. Розум є інстру-
ментом, який створений 
для того, щоб ви нормально 
функціонували. Він не є іде-
альним інструментом. Ви, 
в своєму чистому вигляді є 
людиною, впевненою в собі 
і цікавою світові. 
Сьогодні ви отримали мож-
ливість позбутися тієї над-
окучливості  і наблизитися  
до того, ким ви є  насправді.
Насолоджуйтесь здатністю 
сприймати витівки розуму, 
і, нарешті, бути чесним са-
мим з собою, живучи так, 
як ви цього хочете. Коли 
страх зникає – з’являється 
впевненість. Це не штучно 
викликана емоція, це – гли-
бокий, фундаментальний 
спокій.

Підготував Юрій Бойко

сПрийняття

Як же їх позбутися і від-
новити впевненість в собі? 
Прийняти. Просто при-
йміть все те, що продукує 
ваш розум, щоб захистити 
себе. У той момент, коли ви 
відчуєте реальне сприй-
няття всіх поганих сцена-
ріїв, які з'являються у ва-
шій голові, – опір зникне. 
Сприйняття в контексті 
розуму є синонімом без-
пеки. Коли повністю при-
йняти, що, наприклад, 
глядачі будуть сміятися 
над вами, коли ви промов-
лятимете до них, загроза 
з точки зору розуму зни-
кає. Відсутність визнання 
є джерелом небезпеки. 
І мова йде не про само-
сприйняття. Впевненість 
у собі приходить автома-
тично, коли ви спокійно 
сприймаєте негативні сце-
нарії, які з'являються у ва-
шій голові.
Як таке сприяння   вигля-
дає на практиці? Ідея по-
лягає в тому, щоб ви чесно 
дійшли згоди з будь-яким 

негативним наслідком, 
створеним вашим влас-
ним розумом. Ви тільки 
що сказали: "Добре. Якщо 
це станеться, я зрозумію, 
я приймаю такий стан 
справ." Ви повинні відчу-
вати, що дійсно з цим зми-
рилися, що вам більше не 
потрібно чинити спротив. 
Процедура сприйняття 
/ погодження дуже про-
ста. Коли ваш розум буде 
створювати негативні 
наслідки, дії або факт іс-
нування конкретної си-
туації, ви приймайте їх. 
Це стосується будь-якої 
життєвої ситуації. Люди 
«прокручують» в голові 
негативні сценарії, коли 
зустрічаються з іншими, 
коли мають познайоми-
тися із новими людьми, 
коли  хочуть розпочати 
бізнес, готуються до іспи-
тів, збираються у відпуст-
ку, йдуть на побачення 
… Можна продовжувати 
без кінця. Ці негативні 
сценарії можуть стати по-
стійним джерелом нега-
тивних емоцій. І ці емоції 

забиратимуть Ваш спокій 
і викликатимуть недовіру 
до самого себе. Прийміть 
будь-який негативний 
сценарій, і Ви побачите 
дивовижні зміни.

ПриБорКувач 
Переживань

Для того, щоб легше було 
впровадити цю концеп-
цію в дію, існує дуже ефек-
тивна вправа. Це завдання 
називається "приборкувач 
переживань". Спробуйте 
її застосувати, адже ефект 
стосуватиметься безпосе-
редньо Вас. 

всі вПрави вКлючено в 
настуПні чотири етаПи:
1.  На аркуші чітко опишіть 

ситуацію, яка вас турбує;
2.  визначіть найгірший 

можливий сценарій, який 
може статися;

3.  Прийміть цей сценарій;
4.  вжийте заходів для того, 

щоб зменшити стрес. 
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«уКраЇна-австрія: еКсПорт з уКраЇни в євроПу»

у КитаЇ віДКрито уКраЇнсьКе торгове 
інтернет-ПреДставництво

уКреКсімБанК заПроваДив Послугу з наДання елеКтронних 
гарантій Для участі у тенДерах Державних заКуПівельяКість за ISO

Проект субсидується ав-
стрійською стороною і сти-
мулює експорт в країни ЄС 
для українських компаній.
Тривалість програми:  29 
вересня-2 грудня 2016 р.
Програма
навчання включає:
•     інтенсивний 3-х 

модульний курс 

Волонтерський проект 
“Українське торговельне 
представництво в Китаї” 
створили українські сту-
денти, які навчаються у 
Чжецзянському універси-
теті (КНР). Метою проекту 
є надання українським екс-
портерам простого і зруч-
ного способу встановлення 
контактів з китайськими 
партнерами та подолання 
мовних бар’єрів.
Представництво надавати-
ме можливість українським 
так итайським експортерам 
безплатно розміщувати ін-
формацію з пропозиціями 
товарів та послуг. Ці про-
позиції безкоштовно пере-
кладатимуться відповідно 
китайською та українською 
мовами. 
Окрім каталогів з пропо-
зиціями українських та 
китайських підприємців, 
сайт містить інформацію 
про Україну, Китай, орга-
нізації сприяння діловому 

До уваги підприємств 
Львівщини, які планують 
впровадження систем ме-
неджменту якості та без-
печності харчових про-
дуктів згідно з вимогами 
стандартів ISO 9000 та/або 
ISO 22000!

Відкрито можливість ком-
пенсації 50% коштів на 
розробку системи менедж-
менту якості на Вашому під-
приємстві за рахунок поль-
сько-українського проекту 
“Європейська система роз-
витку CERTUA”. 

Проект реалізується Ві-
нницькою торгово-промис-
ловю палатою та польською 
громадською організацією 
«Європа-Схід», детальніше 
про проект можна дізнатись 
з сайту http://www.siew.org.
pl/ua/a,11702,CERTUA.html

підготовки з австрійськи-
ми    експертами;

•     кваліфікаційний іспит з 
видачею учасникам ди-
плома WiFi;

•     п'ятиденну поїздку в Ав-
стрію з метою формуван-
ня ділових зв'язків між 
українським і австрій-
ським бізнесом. 

контакт: леся Засульська,
тел. / ф: +380 044 235 8296
e-mail:  lesya.z@kiev-chamber.org.ua

контакти для довідок:
контактна особа –
Мисенко діана.
тел.: +8617857097857
e-mail: admin@uatmic.com

контакт:
 тел.: +38 032 295 01 25 
e-mail: liudmyla@cci.lviv.ua 

цЕНТр БіЗНЕс-освіТи київської ТПП сПільНо З іНсТиТуТоМ ПідТриМки ЕкоНоМіки WIFI 
(АвсТріЯ) оголоШує НАБір уЧАсНиків у ПрогрАМу НАвЧАННЯ ТА ділового ПАрТНЕрсТвА 
«укрАїНА-АвсТріЯ: ЕксПорТ до крАїН єс». 

Вартість участі у бізнес-мі-
сії: 595 євро.
У вартість входить: 
•     навчання в Києві; 
•     проживання в Австрії в 

DBL з сніданком (SGL + 30 
Євро); 

•     бізнес-форум у Відні , ві-
тальна і заключна вечері, 
забезпечення в Австрії 

внутрішнім транспортом 
і перекладачем.

Додаткові витрати: 
•     відкриття візи;
•     авіапереліт.

співробітництву у Китаї, 
Посольство та консульства 
України у КНР, перелік пе-
редових технологій, що 
стимулюються до імпорту в 
Китай, а також іншу корис-
ну інформацію.
До цього часу Україна не 
мала офіційного торгового 
представництва в Китаї.

Електронна тендерна га-
рантія від Державного 
експортно-імпортного 
банку України є надійним 
інструментом забезпечен-
ня тендерної пропозиції. 
Укрексімбанк, який має 
великий досвід надання 
всіх видів банківських 
гарантій корпоративним 
клієнтам і представни-
кам МСБ різних галузей, 
розширює спектр своїх 
послуг у сфері докумен-
тарного бізнесу. Для за-
безпечення участі під-
приємств у тендерах, що 
проводяться в електро-
нній системі державних 
закупівель Prozorro, банк 
розпочав надавати елек-
тронні тендерні гарантії.
«Електронна тендерна га-
рантія від Укрексімбанку є 
надійним інструментом за-
безпечення тендерної про-
позиції. Запровадження 
цієї послуги дасть можли-
вість долучитися до участі 
в державних закупівлях 

великій кількості потен-
ційних постачальників то-
варів та послуг», – відзна-
чила член Правління АТ 
«Укрексімбанк» Вікторія 
Руда.
Законом України «Про пу-
блічні закупівлі» передба-
чено проведення тендерів 
в електронній системі дер-
жавних закупівель. Через 
авторизовані електронні 
майданчики державних за-
купівель учасники тенде-
рів надають тендерні про-
позиції та документацію 
до них. Зокрема, на вимогу 
замовника для забезпечен-
ня виконання зобов’язань 
подається банківська 
електронна гарантія з на-
кладенням електронного 
цифрового підпису упо-
вноваженої особи банку.
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Середня сума позики ма-
лого бізнесу в банківсько-
му секторі сягає 70 тис. грн.
Зараз малий та середній біз-
нес кредитує 15-20 банків. 
Про це пише Фінансовий 
клуб.
Максимальна сума кредиту 

Роудшоу в Бельгії (Брюс-
сель і Антверпен) організо-
вується для малих та серед-
ніх підприємств сільського 
господарства, харчової га-
лузі, а також транспортних 
та логістичних компаній.

Організатори:
  Донецька торгово-про-

мислова палата 
  Федерація бельгійських 

торгово-промислових 
палат 
  Торгово-промислова па-

лата Брюсселя 
  Торгово-промислова па-

лата Антверпена
-Львівська торгово-про-
мислова палата

В рАМКАх ПрО-
грАМи рОУДшОУ 
рОзгЛяДАТиМУТьСя:
День 1 – 20.09.2016 (АНТ-
ВЕрПЕН)

підприємству малого чи се-
реднього бізнесу – 3 мільйо-
ни гривень. Середня сума 
займу – 70 тисяч гривень.
За пронозами, до кінця року 
кількість банків, що креди-
тують малий бізнес, зросте 
на 20%.

оБраховано вартість  сереДнього КреДиту Для мсП

навчальний візит До БельгіЇ! 19-23 вересня 2016 г.

З відвідувАННЯМ висТАвок в БрюссЕлі:
«eMPACK 2016 – майБутні технологіЇ уПаКовКи» 
та «LOGISTIC And dISTRIBuTIOn 2016»

  Вимоги з боку імпортерів 
ЄС і великих торгових ме-
реж до продуктів харчу-
вання (упаковка та марку-
вання, схеми сертифікації 
безпеки, умови поставки, 
товарні лінії і споживчі 
тренди ) 
  Технологічні рішення для 

підготовки підприємств 
до вимог ЄС в області гігі-
єни харчових продуктів 
  Логістичні операції і мит-

не оформлення харчових 
продуктів що імпорту-
ються в ЄС (документація, 
контроль і інспекція) 
  проекти Фламандського 

інституту логістики в об-
ласті інновацій в упаков-
ці харчових продуктів і 
логістиці 
  відвідування харчових 

підприємств для вивчен-
ня досвіду. 

День 2 – 21.09.2016 
(БрЮССЕЛь)
Відвідування виставок 
EMPACK 2016 – майбутнє 
технологій упаковки і
Logistic and Distribution 
2016

День 3 - 22.09.2016 
(БрЮССЕЛь)
  Походження товарів і ви-

дача сертифікатів EUR.1 
– зустріч і консультації 
з представниками Феде-
рального Міністерства 
фінансів і Федерального 
Міністерства економіки 
  Зустріч з брюссельськи-

ми компаніями, B2B 
переговори; 
  відвіду-

вання Delhaize Distribution 
Centre. 

Витрати:
Проект East Invest покри-
ває витрати на проживання 
участників в Антверпені і 
Брюсселі, харчування, ор-
ганізацію семінарів, зустрі-
чей, візитів, B2B перегово-
рів, відвідування виставок, 
внутрішні трансфери.
Додатково учасники опла-
чують: організаційний 
внесок 250 Євро і витра-
ти, повязані з перельотом і 
оформленням візи.
Організатори Роудшоу на-
дають візову підтримку.

Учасники навчального 
візиту отримують серти-
фікати федерації  бельгій-
ських  палат про участь в 
програмі!

інформація і реєстрація:
людмила горбачова
+ 38 096 23 75 340
liudmyla@cci.lviv.ua
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керівнику на Замітку

Транспортно-експедиційна 
фірма ТзОВ “Хованський”
(львів) надає послуги з 
перевезення вантажів 
автомобільним транспортом 
по території україни та за 
кордон. фірма має багаторічний 
досвід співпраці з провідними 
виробничими та торгівельними 
мережами україни та європи.
Контакт:
олена Мельник
тел.:  +38 067 370 82 99
melnyk.o@vector-logistic.com.ua

ТзОВ «Стоянівський торфобрикетний завод» (Львівська обл.)
зацікавлене в збільшенні обсягів реалізації продукції та зовнішньому 
інвестуванні. Профіль діяльності:
•     видобування торфу;
•     переробка торфу (виробництво торфу активованого, реагенту 

торфогідроксидного, екстрактів гуматових, брикетів торф’яних 
металургійних, покрівельного грунту для вирощування 
шампіньйонів);

•     відвантаження торфу сільськогосподарського для виробництва: 
компосту, субстратів, торфосумішей для вирощування рослин; 
покрівельного грунту;

•     відвантаження торфу фрезерного для виробництва: екстрактів 
гуматов калію та натрію; паливного торфу, торфобрикетів, 
торфопелет;

•     постачання торфопродукції підприємствам гЗк та металургії.
Контакт:
олег Походенко 
тел.: +38 050 321-51-80
+38 067 565 05 86
+38  056 372-64-75
е-mail: stbz.torfdom@ukr.net 
stbz@torfdom.com
www.torfdom.com.ua;
stbz.torfdom.com

Більше пропозицій – на сайті ЛТПП: http://lcci.com.ua/category/komercijni-propozyciji/

заціКавилися? КонтаКтуйте з нами!
Публікація комерційних пропозицій для дійсних членів Палати безкоштовна. 
Пропозиції щодо вдосконалення та розширення on-line послуг чекаємо за адресою: 
bodnar@cci.lviv.ua/

Інвестор, зацікавлений у 
ліквідному бізнесі
Польська компанія, що 
спеціалізується на виготовленні 
виробів з пластмаси методом 
екструзії, видуву та дуття під 
тиском, розгляне, купить або 
проінвестує бізнес-проект 
в україні за всіма видами 
діяльності.
Контакт:
А. кравченко
тел.: + 38 093 8418477
         +38 063 1563619
         +48 690 573158
e-mail: avk45@i.ua

Французький виробник 
матрасів та подушок 
шукає українського виробника 
наматрасників та чохлів на 
подушки з давальницької 
сировини. Загальний обсяг 
річного замовлення складає біля  
1,5 млн. штук.
Якщо ваша компанія зацікавлена 
у розвитку такої співпраці 
звертайтесь за детальною 
інформацією та специфікацією: 
Контакт:
людмила горбачова
тел.: +38 032 295 01 25
+38 096 23 75 340Робота у Польщі для лікарів 

та медсестер
допоможемо у 
працевлаштуванні медичного 
персоналу (лікарі та медсестри) у 
Польщі  (лікарні та санаторії).
Контакт:
тел.: +38 097 544 3 250 
ria.profile@gmail.com

Комерційні  ПроПозиціЇ

Кожній КомПаніЇ свій evenT!

Нагадуємо, що дійсні члени  Льввської ТПП мають можливість користуватись on-line інструментами Інтернет-
порталу Палати  (www.lcci.com.ua).  Зареєтрувавшись на «Персональній сторінці компанії-члена ЛТПП», кожен 
може розмістити інформацію про  про послуги та товари, які пропонує Ваша організація на Інтернет-сторінці 
Палати у рубриці Комерційні пропозиції журналу.

Шановні колеги, плануйте роботу заздалегідь: пропонуємо ознайомитись з подіями ІІ половини 2016 року, які допоможуть у особистому та 
професійному розвитку Вашої діяльності:

13-21 
серпня                                    

виставка Galychyna Fashion Expo
вц «Південний EXPO», вул. щирецька, 36  

18-22 
жовтня                                    

виставка HoReca EXPO та кулінарний конкурс
вц «Південний EXPO», вул. щирецька, 36

9-10 
вересня                                    

GDG DevFest Ukraine 2016
вц «Південний EXPO», вул. щирецька, 36  

 19-21 
жовтня 

львівський міжнародний форум туризму та гостинності
http://www.galexpo.com.ua

15-18 
вересня   

23 форум видавців у львові
Палац мистецтв, вул. коперника, 17/http://bookforum.ua

 19-21 
жовтня 

XIII спеціалізована  виставка  «Насіння та реманент 2016»
Палац спорту «україна», вул. Мельника, 18.

16-23 
вересня   

виставка Galychyna shoes Expo
 вц «Південний EXPO», вул. щирецька, 36  

24-29 
жовтня                                     

виставка меблів 
вц «Південний EXPO»,  вул. щирецька, 36

27-30 
вересня

осінній  будівельний форум: на шляху до енергоефективності
вц «Південний EXPO»,вул. щирецька, 36
http://www.galexpo.com.ua/budos 

2-4 
листопада

14 Міжнародна стоматологічна виставка «дентал-україна»
http://www.galexpo.com.ua

30 вересня-
2 жовтня                        

Lviv IT Arena/стадіон «Арена львів»    
вул. стрийська, 199/http://itarena.lviv.ua/

17-19
 листопада 

Міжнародна агропромислова виставка «EuroAGRO»
http://www.galexpo.com.ua

1-2 
жовтня

конвенція «Lviv Fitnes Wikend»
вц «Південний EXPO», вул. щирецька, 36 

2-9 
грудня                                         

виставка Galychyna Fashion Expo
вц «Південний EXPO», вул. щирецька, 36

3-10 
жовтня                                      

Національна виставка «дзеркало моди-львів-осінь-2016»
вц «Південний EXPO»,вул. щирецька, 36

7-9 
грудня

форум моди та краси
http://www.galexpo.com.ua

 9-12
 жовтня                                     

конференція лМго «ліствиця»
вц «Південний EXPO», вул. щирецька, 36

10-11
 грудня                                     

іТ конференція Арт-піксель
вц «Південний EXPO», вул. щирецька, 36

13-19 
жовтня                                    

Міжнародна виставка «вища освіта – 2016»  
вц «Південний EXPO», вул. щирецька, 36

12-19
 грудня                                     

виставка «диТЯЧиЙ свіТ»
вц «Південний EXPO», вул. щирецька, 36

18-22 
жовтня                                    

виставка HoReca EXPO та кулінарний конкурс 
вц «Південний EXPO»,вул. щирецька, 36

15-18 
грудня 

VII спеціалізована виставка-ярмарок «дитячий світ»
http://www.galexpo.com.ua



www.lvivforum2016.com.ua

20-21 жовтня

 конференції
 дискусії
 біржа контактів

2016

шанси і ресурси
у добу глобалізації


