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15 вересня 2016 року у Львів-
ській ТПП відбувся семінар 
«Практичні рішення щодо 
організації сучасних гальва-
нічних ви роб ництв: іннова-
ційне обладнання, техноло-
гії, екологія» від швецької 
компанії KraftPowercon 
Sweden AB –  всесвітньо ві-
домого постачальника елек-
тротехнічного обладнання 
та виробника продуктів і 
послуг в галузі промислових  
джерел  живлення.

Із часу свого заснування 
Міжнародний економічний 
форум став дискусійною 
платформою для україн-
ських та європейських по-
літиків, економістів, фі-
нансистів, інвесторів та 
бізнесменів. Цього року 
Форум пройшов під патро-
натом Президента України.
Серед запрошених – мі-
ністри, народні депутати, 
очільники обласних дер-
жавних адміністрацій, 
іноземні інвестори, під-
приємці, дипломати, пред-
ставники міжнародних 
фондів, бізнес-асоціацій, 

У жовтні 2016 року Львів-
ська ТПП спільно з Німець-
ко-українським партнерсь-
ким проектом у сфері 
бізнесу провела опитуван-
ня підприємців з питань 

очаМ страШно –  рУки роБлять

льВіВщина – ФаБрика єВроПи

кримінального обтяження 
економіки області. 
Це дослідження ілюструє 
думку бізнес-середовища 
області. Воно має на меті 
доповнити/ілюструвати 

позитивні зміни у боротьбі з 
кримінальним обтяженням 
економіки на Львівщині, 
яких вже вдалося досягти.

Початок. Продовження на стор. 6

детальніше на с. 20

Початок. Продовження на стор. 10

Початок. Продовження на с. 17-18

банків, навчальних закладів. 
Однією із головних дис-
кусійних панелей Форуму 
стало висвітлення еконо-
мічних переваг України та 
Львівщини.  
Близько 300 учасників об-
говорили активізацію тран-
скордонного співробітни-
цтва, проект «Шовковий 
шлях», правове регулювання 
транскордонного співробіт-
ництва; залучення міжна-
родної технічної допомоги та 
її ефективність; посилення 
інституційної спроможності 
регіону та ін.

Львівська міська рада та 
ЛТПП відзначили найуспіш-
ніші підприємства Львова. 
Володарями Гран-прі – брон-
зової статуетки «Обличчя 
міста» стали «Електрон» і 
«Територія Бізнесу». 
Нагорода є визнанням і по-
дякою за значний внесок у 
розвиток підприємництва 
Львова. 

«оБличчя
Міста-2016»

Про сУчаснЕ 
гальВанічнЕ 
ВироБництВо

53,4% іЗ 461 оПиТаних 
ПіДПриєМціВ ЛьВіВщини  
За осТанні ДВа роки  
не буЛи жерТВою 
криМінаЛьних Дій. 

30% – Все ж 
Переконані,  
що ПроТягоМ  
насТуПних  
П’яТи рокіВ коруПція  
ЗросТаТиМе.

закон

3-4 ЛисТоПаДа 2016 року у ЛьВоВі ВіДбуВся 
XVI МіжнароДний еконоМічний форуМ 
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МіЖнародна ВистаВка тЕХнологій, оБладнання та 
МатЕріаліВ для БУдіВництВа «CONSTRUCT CANADA 2016».
•    проживання у готелі в 

чотирьох та двомісних 
номерах, супровід, стра-
хування, оформлення віз 
та екскурсії за програмою.

CONSTRUCT CANADA 
2016 –  найбільша в Північ-
ній Америці міжнародна 
щорічна виставка останніх 
досягнень будівельної інду-
стрії. Демонструє передові 
розробки та інновації в га-
лузі проектування та будів-
ництва, в т.ч. нові будівельні 
технології, екологічно чисті 
матеріали, сучасну будівель-
ну техніку і методи найбільш 

Запрошуємо підприємців 
на Міжнародну виставку 
технологій, обладнання 
та матеріалів для будів-
ництва «CONSTRUCT 

«Паризький Різдвяний ри-
нок» – один з найстаріших 
різдвяних ярмарків Євро-
пи. На еспланаді Дефанс бу-
дуть розміщені більше ніж 
350 дерев'яних шале. Гостям 
міста запропонують сувені-
ри та національні частуван-
ня – французький шоколад, 
альпійські сири, глінтвейн, 
смачні млинці і фуа-гра з 
південно-західних регіонів. 
Будуть тут і ресторанні кі-
оски, де можна спробувати 
тартіфлет (картопляна запі-
канка з сиром), чуррос (со-
лодощі, що представляють 
собою смажені ковбаски з 
заварного тіста), млинці та 
глінтвейн. 
Окрім того, Ви матимете 
можливість відвідати й інші 
паризькі ярмарки, такі як: 

31 жоВТня  2016 року, В Міс-
Ті гЛиняни, ЗоЛочіВського 
району ЛьВіВської обЛа-
сТі ВіДбуЛося ВіДкриТТя 
багаТофункціонаЛьного 
наВчаЛьно-Виробничого 
коМПЛексу «МоЗаїка». За-
ПрацюВаВ Та к о ж  М у З е й 
к и Л и М а р с  ТВа – ДаВньо-
го реМесЛа цього регіону.

Комплекс включає конфе-
ренц-зали, навчальні ауди-
торії та хостел на 30 місць. 
Реконструкція та ремонт 
будівлі здійснювались за 
фінансової підтримки ЄС в 
рамках однойменного про-
екту. На першому етапі його 
реалізації було замінено 
дах, вікна, двері, комуні-
кації, а також встановлено 
автономну котельню. На 
наступному етапі проекту 
комплекс буде облаштова-
но меблями та технікою.

успішної практики в буді-
вельному секторі.
Основні розділи виставки: 
будівельні матеріали, буді-
вельні технології та послуги, 
будівельні машини та облад-
нання, системи HVACR, рі-
шення енергозбереження та 
теплоізоляції, архітектурний 
та інтер’єрний дизайн, тощо.
Очікується участь понад 
1600 експонентів (в тому 
числі 100 іноземних) і понад 
30000 відвідувачів.
Це знакова демонстраційна 
вітрина новинок галузі, а й 
масштабний освітній захід 

з широкими мережевими 
можливостями, що включає 
350 навчальних семінарів 
і вебінарів, консультації та 
інші послуги від експер-
тів для просування новіт-
ніх практичних навичок 
і додатків в будівельній 
промисловості.
Про рішення приєднатись 
до бізнес-делегації, проси-
мо повідомити, заповнив-
ши заявку на сайті ЛТПП.

CANADA 2016».
Орієнтовна вартість пої -
з дки (6 днів) на одну особу 
складає 3000 доларів США 
та включає: 
•    авіапереліт (Львів-Торон- 
     то-Львів); 

контакт: Тетяна смірнова
тел.:  +3 032  276 46 13
e-mail: smirnova@cci.lviv.ua

контактна особа:  
Тарас андрущак
тел./факс: +38 032 2764613, +38 
068 046 46 51
e-mail: taras@cci.lviv.ua

лтПП заПроШУє 
ВідВідати різдВяний 
ярМарок

Christmas Markets 2016
Paris

Ігор Шульга, міський голова Глинян:
«Я радий, що обрали саме наш проект. Глиняни відомі дав-
нім ремеслом – килимарством. З кінця XIX ст. саме тут був 
центр ткацького промислу в Західній Україні, килими сла-
вились далеко за межами Австро-Угорщини. Згодом ткаць-
ке ремесло занепало, але тішить, що й зараз є небайдужі 
люди, які готові допомогти його відновити і пропагувати. 
Раніше на місці комплексу були руїни, а зараз ми бачимо 
майстерні та виставкові зали, а також новостворений 
музей килимарства та ткацтва».        

Тетяна Шульга, секторальний менеджер у сфері регіо-
нального розвитку, молоді та культури Представни-
цтва ЄС в Україні: 
«Європейський Союз приділяє велику увагу збереженню куль-
турного розмаїття і цей проект є вагомим підтверджен-
ням прихильності ЄС своїм принципам. Є історія минулого, 
яка може стати майбутнім. Зараз відбувається процес де-
централізації, який пов'язаний не лише з матеріально-тех-
нічною складовою, але й з тим, що люди починають брати 
відповідальність за свою громаду. Ми це відчули кілька років 
тому, коли приїхали до Глинян на етапі підготовки до про-
екту. Справді, об’єднавшись в громаду, можна зробити на-
багато більше. 
Сподіваємось, що відновлення давнього ремесла Глинян до-
поможе не лише відродити культурні традиції міста, але, 
у довгостроковій перспективі, сприятиме сталому зрос-
танню регіону».

У глинянаХ 
заПрацюВаВ 
наВчально-
ВироБничий 
коМПлЕкс

Galeries Lafayette, Printemps 
Haussmann, Le Bon Marche і 
BHV.
Вартість поїздки – 455,00 
євро, що включає:
•    переїзд мікроавтобу-

сом по маршруту 
Ль  вів- Вар шава-Львів; 

•    авіапереліт Варшава – Па-
риж – Варшава; 

•    трансфер аеропорт-го-
тель-аеропорт; 

•    проживання в 3-ох зірко-
вому готелі в Парижі (3 
ночі зі сніданками);

•    відвідання Різдвяних яр-
марків у  Парижі;

•    прискорений перетин 
кордону, супровід. 

Заявки приймаються до 4 
грудня  2016 року.

Дати поїздки: 
19 – 22 грудня 2016 року.
Місце проведення: Париж,  
франція.

Дата поїздки: 
28 листопада-4 грудня 2016 року. 
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тоВаристВо з оБМЕЖЕною 
ВідПоВідальністю 
«ВУдіндастріс»
м. жидачів, вул. гніздичівська, 
8, 81700
Директор – андрій сТецик
Тел./факс: +38 063 941 44 62
E-mail: ismet_kirim@mail.ru
Види діяльності: лісопильне 
виробництво, виробництво 
фанери, дерев’яних плит і 
панелей.

тоВаристВо з оБМЕЖЕною 
ВідПоВідальністю 
«Ві ді грУП»
вул. Шевченка, 313, м. Львів, 
79069

Директор – ростислав косТіВ
Тел./факс: +38 067 208 87 26
E-mail: r_kostiv@ukr.net
htpp://www.vd-energy.com
Види діяльності: будівництво 
сонячних станцій, продаж 
електроенергії.

тоВаристВо з 
оБМЕЖЕною 
ВідПоВідальністю 
«галтЕкс Плюс»
вул. саксаганського, 3 оф.2, м. 
Львів, 79022
Директор – Віктор іВанюк
Тел./факс: +38 032 253 50 35,
 + 38 096 954 62 56
E-mail: Novic.lviv@gmail.com

Види діяльності: надання 
інфор ма ційних послуг та 
послуг з нерухомості.

тоВаристВо 
з оБМЕЖЕною 
ВідПоВідальністю 
«Форіс+»

вул. Миколайчука, 24 оф.96, 
м. Львів, 79059
Директор  – катерина Мец
Тел./факс: + 38 067 683 61 14
E-mail: foristrip@gmail.com
Види діяльності: туристична 
діяльність (агент), 
працевлаштування.

УкраЇнсько-чЕськЕ сП тоВ 
«ройал.лтд»
вул. Під голоском, 4, 
м. Львів, 79020
Директор – руслан Печенко
Тел./факс: +38 032 297 11 39
E-mail: olga@royal-ua.com
Види діяльності: встановленя 
та обслуговування диспансерів 
купюр, купюроприймачів 
(CashCode, JCM), 
монетоприймачів (CPI, CRANE).  

тоВаристВо з оБМЕЖЕною 
ВідПоВідальністю 
«УкраЇнський МЕдоВий 
діМ»
вул. саксаганського, 3, оф.2, 

м. Львів, 79005
Директор – Віктор іВанюк
Тел./факс: +38 032 247 245 50
+38 (096) 954-62-56
E-mail: 
office@ukrhoneyhouse.com
www.ukrhoneyhouse.com
Види діяльності: переробка 
продуктів бджільництва, 
оптова торгівля 
продуктами бджільництва, 
експорт переробленого 
гомогенізованого меду.

ВітаєМо!

ПланУйМо разоМ!
Шановні колеги,

Ви тримаєте у руках черговий, останній у цьому році випуск «Зовнішньо
економічного кур’єра». Щоразу намагаємося представляти Вам свіжу інфор
мацію про діяльність Палати, інформувати про можливості, допомагати у 
пошуку партнерів, роботі з держорганами, навчати.

Цього разу все перелічене – також присутнє, але хотіли б додатково запроси
ти Вас до спільного планування роботи на 2017 рік. Чого прагнемо: дізнатись 
про потреби ваших підприємств та організацій, нагадати про можливості 
використання Палати як нейтральної платформи – голосу бізнесу, а також 
– запланувати спільні/важливі заходи, ті, які потрібні саме Вам.

Запрошую на www.lcci.com.ua  заповнити анкету з трьох питань або ж зате
лефонувати до відділу оргзабезпечення та роботи з членами Палати. 

З повагою,
президент

Дмитро Афтанас
Ми також підготували подарунок для Вас! 
Ви можете отримати одне з наступних е-видань, 
заповнивши анкету: 

ноВі члЕни льВіВськоЇ тПП
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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

З 7 листопада по 11 листо-
пада 2016 року в рамках 
Проекту ЮНІДО «Впро-
вадження стандарту сис-
тем енергоменджменту в 
промисловості України» 
пройшли  5-ти денні на-
вчання «Тренінг для про-
відних аудиторів систем 
менеджменту щодо аудиту 
СЕнМ згідно ISO 50001».
Зниження собівартос-
ті продукції, збільшення 
обсягу виробництва, до-
тримання екологічних 
но рм, підвищення конку-
рентоспроможності – все 
це досягається завдяки 

наВчання  «ВПроВадЖЕння 
стандартУ систЕМ ЕнЕргоМЕнЕдЖМЕнтУ 

В ПроМислоВості УкраЇни»

Венді да Круз, міжнародний експерт ЮНІДО:
«Настав час забезпечити структурований і системний 
підхід до інтеграції концепції енергоефективності у щоден-
ну роботу підприємств і в культуру бізнес-управління. Для 
цього й потрібна підготовка вітчизняних експертів, які на-
далі будуть впроваджувати систему енергоменеджменту 
на промислових виробництвах України. Перше, що я раджу 
учасникам – це застосовувати знання, отримані в рамках 
цього курсу, на практиці. Я хотіла б, щоб учасники навчань 
прослухали навчальний курс з питань оптимізації енерге-
тичних систем, адже це покращить їх знання в технічній 
галузі. Аудитори повинні присвячувати принаймні 45 годин 
для оновлення своїх знань кожних три роки».  

Людмила Горбачова, про-
відний спеціаліст відділу 
міжнародного співробіт-
ництва ЛТПП:
«Представники бізнес-асо-
ціацій шести країн Схід-
ного Партнерства мали 
змогу перейняти досвід 
один одного та встано-
вити нові партнерські 
відносини, в тому числі і з 
європейськими учасника-
ми проекту East Invest 2. 
Для українського малого 
та середнього бізнесу, який 
тільки починає виходити 
на зовнішні ринки, це озна-
чає, що найближчим часом 
можна буде скористатись 
новими доступними на-
вчально-консультаційни-
ми програмами Так, вже 
на початок 2017 року у 
Центрі підтримки експор-
ту Львівської ТПП запла-
новано проведення 10-12  
індивідуальних професій-
них консультацій з екс-
пертом однієї з торгових 
палат Бельгії».  

впровадженню на промис-
ловому підприємстві сис-
тем енергоменеджменту. 
Практика показує, що на 
підприємствах, які вико-
ристовують системи ене-
ргоменеджменту за міні-
мальних капіталовкладень 
протягом перших років 
відбувається зростан-
ня енергоефективності  
у межах 10-20%.
Проектом передбачається 
створення відповідного 
фінансового механізму, 
операційною гарантією 
якого стане грошовий вне-
сок у розмірі 2 млн доларів 
США. За рахунок надання 
гарантій і додаткової екс-
пертної допомоги, він за-
безпечить індустріальним 
підприємствам-учасникам 
проекту доступ до кредит-
них коштів партнерських 
фінансових установ.

У жовтні 2016 співробітни-
ки ЛТПП взяли участь у що-
річній Конференції Парт-
нерів East Invest 2 в Єревані, 
на якій були представлені 
понад 100 організацій з під-
тримки бізнесу з Вірменії, 
Азербайджану, Білорусії, 
Грузії, Молдови, України та 
держав-членів ЄС.  
Матьє Бускез, представник 
Генерального Директорату 
Європейської Комісії з пи-
тань сусідства та  перегово-
рів щодо розширення ЄС  
вважає, що «цей захід надав 
чудову нагоду зібрати разом 
організації з підтримки біз
несу Країн Східного Парт
нерства, ставлячи право 
власності в центр East Invest 
спільноти. Я сподіваюся, що 
сьогодні ми зробили ще один 
крок вперед у підтримці біз
несу, а саме, його було почу
то, надано допомогу в отри
мані доступу на нові ринки».  
Основний акцент цього-
річної конференції був на 
запуску процесу розробки  
регіонального меморанду-
му від імені Організації з 
Підтримки Бізнесу з реко-
мендаціями для політики 
шести країн Східного Парт-
нерства. Учасники доклад-
но обговорили питання 
Діалогу Державного і При-
ватного Секторів, важли-
вість правильних процесів 
і процедур для успішного 
діалогу, найкращі методи 
для його роботи. Конкрет-
ні теми дискусії  включали 
в себе покращення досту-
пу до ринків, інтеграцію з 

EAST
INvEST 2

глобальними ланцюжками 
цінностей, а також отри-
мання  доступу до необхід-
них фінансів, навичок та 
інновацій. 
Регіональний меморандум 
буде завершено до середини 
2017 року.
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«зони 
ВільноЇ 
торгіВлі:

новини. палата

трЕнінг «МЕдіація для БізнЕсУ»

контакти:
+38 032 294 96 62
+38 032 294 96 63
e-mail: audit.ukr@gmail.com

Запрошуємо на тренінг 
«Медіація для бізнесу», де 
розглядатиметься  нас-
тупне:
•     Що медіація може дати 

бізнесу?
•    Яка від неї користь?
•    Як бізнесменів витя г нути з 

непродуктивних та корум-
пованих судів? У бізнесу є 
реальний інструмент по-
засудового врегулювання 
конфліктів-медіація.

•    Як скористатися цим 
інструментом?

Переваги медіації та ви-
користання медіаційних 
навичок у бізнесі:
•     Ефективні переговори.
•     Врахування інтересів спів-

робітників (здоровий 
клімат у колективі).

Бізнес-тренер: 
Андрій Єлісєєв – керуючий  
партнер аудиторских 
та консалтингових фірм 
( « К о н т р а к т и - Ау д и т » , 
«Дебет-Кредит Консал-
тинг», «Тренінг Центр»); 
бізнес-медіатор (дипломи 
Академії Мюнхенської ТПП 
та Українського Центру 
медіації при Києво-Моги-
лянській бізнес школі).

•     Вирішення конфліктів.
 План тренінгу:
•     Медіація як альтернатив-

ний спосіб вирішення 
спорів (конфліктів). По-
рівняльні характерис-
тики медіації з іншими 
способами вирішення 
спорів. Поняття, види, 
принципи та етапи медіа-
ції. Правові основи меді-
ації. Вимоги до медіатора 
і його компетенції. Орга-
нізація діяльності і про-
фесійна етика медіатора.

•     Конфлікт. Поняття, при-
чини, класифікація, 
структура і динаміка. 
Стилі поведінки у кон-
флікті. Нейтральність 
медіатора.

•     Інформація та комуні-
кація в медіації. Робота 
з інформацією в медіації. 
Факти та і інтерпретація. 

Комунікативні навички 
медіатора. Техніки ефек-
тивної комунікації.

•     Робота з емоціями в ме-
діації. Емоційна ком-
петентність медіатора. 
Зв’язок емоцій, почуттів 
і потреб.

•     Візуалізація.
•     Медіація як процедура. 

Етапи медіації. Спеціаль-
ні техніки медіатора.

•     Підготовка до проведен-
ня медіації. Вступне сло-
во медіатора.

•     Презентація сторін.
     Дискусія.
•     Торги. Переговори за 

ін тересами.
•     Підготовка медіативної 

угоди. Вихід з медіації.
Після проходження на-
вчання учасники отрима-
ють сертифікат участі у 
цьому заході. 

Вартість участі:
780грн (без ПДВ).

Отримувач:
ТОВ «Тренінг Центр»  п/р 
26004000190521в ЛФ АТ    
«Укрексімбанк»  МФО 
325718, ЄДРПОУ 37879421

•     Превентивні заходи щодо 
запобігання конфліктам.

Львівська ТПП спіль-
но з Lemberg High Tech 
Cluster (http://www.
lemberghightech.com) за-
прошує Вас приєднатись 
до ділової поїздки до Відня 
з метою відвідання Форуму 
під егідою ОБСЄ «Партнер-
ство та інновації задля ста-
лої економіки».
Робоча мова форуму 

Серед учасників Конфе-
ренції – представники 
українського та іноземного 
бізнесу, Торгово-промис-
лових палат країн ЄС, Ка-
нади, СНД, ГУАМ, органів 
державної влади України та 
країн світу, провідні експер-
ти у сфері фінансової, інвес-
тиційної діяльності тощо.
В рамках Конференції обго-
ворюватимуться положен-
ня чинних угод України про 

контактна особа:
Людмила горбачова,
тел./факс: +38 032 295-01-25,
e-mail: liudmyla@cci.lviv.ua.

дата проведення:  
24-26 січня 2017 року.
Місце проведення:
австрійська федеральна 
економічна палата, 
м. Відень, австрія. 

дата проведення: 
15 грудня 2016 року.
Початок  тренінгу о 10.00.
Місце проведення: 
м. Львів, стрийський парк, 14.

дата проведення: 
1-2 грудня 2016 року.
Місце проведення:
м. київ.

контакти:  
Тел.:+ 38 044 586 40 15

– англійська. 
Вартість поїздки складає 
300 євро.
У вартість  включено: про-
живання в готелі (2 ночі)  та 
транспорт (міні-бус).

Запрошуємо всіх заці-
кавлених у встановленні 
партнерських зв’язків з 
представниками вказаних 
країн до участі у цій діловій 
поїздці! 

ділоВа ПоЇздка до Відня «ПартнЕрстВо 
та інноВаціЇ задля сталоЇ ЕконоМіки»

вільну торгівлю, а також 
стан змін в економічній, 
митно-фіскальній, про-
мисловій та інвестиційній 
сферах, питання інформа-
ційної підтримки експорту, 
розвитку індустріальних 
парків та запровадження 
механізму державно-при-
ватного партнерства.
Відповідно до проекту про-
грами Конференції перед-
бачено проведення гала-
сесії на тему: «Діалог Уряду 
В. Гройсмана з бізнесом: що 
зробили та що мають зро-
бити?» за участі Прем’єр-
міністра України, інших 

представників Уряду, Вер-
ховної Ради, а також про-
ведення інших панельних 
дискусій і круглих столів.

Інтернет-сторінка:
http://exportua-forum.com

* У зв’язку з участю в конферен
ції Прем’єрміністра України 
організатори просять учасни
ків заздалегідь реєструватися 
і мати з собою документи, що 
посвідчують особу.

ЗаПроШуєМо До учасТі у Другій МіжнароДній ТоргоВо-ПроМисЛоВій конференції: 
«Зони ВіЛьної ТоргіВЛі: МожЛиВосТі Та ВикЛики ДЛя україни Та ПарТнеріВ» 

 МоЖлиВості та Виклики для УкраЇни та ПартнЕріВ»
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Оксана Юринець, 
народний депу-

тат України:
«Як голова підкомі-
тету транскордонного та регіональ-
ного співробітництва між Україною 
та країнами ЄС Комітету Верховної 
Ради з питань європейської інтеграції, 
можу сказати, що Львівщина лідирує у 
галузі співробітництва з іншими краї-
нами. Львівська обласна рада першою 
ухвалила рішення про співфінансуван-
ня проектів в рамках програм ЄС з об-
ласного бюджету. У нас розуміють, 
що на кожен витрачений долар мож-
на залучити дев’ять. Найбільше угод 

про співпрацю Львівщина має із сусідньою Польщею.  Окрім 
того, наш регіон активно співпрацює з Німеччиною. Ми – 
єдина в Україні область, яка підписала угоду про регіональну 
співпрацю з німецькою  вільною землею Тюрінгія. Якщо гово-
рити про Львівську область, то вона має дуже хороші пер-
спективи спів праці з іншими державами».

10 листопада 2016 року у 
Львові з ініціативи Львів-
ської ТПП відбулось виїз-
не засідання Міжнародно-
го Трейд-клубу в Україні у 
Львівській області. 
У бізнес-зустрічі взяло 
участь понад 30 українських 
підприємців та представни-
ків Міжнародних організа-

цій з 13-ти країн світу.
Головна мета – ознайом -
лення з економічним та ін-
вестиційним потенціалом 
Львівського регіону та на-
лагодження ділових кон-
тактів між українськими та 

іноземними компаніями.
В продовження засідання 
учасники Міжнародного 
Трейд-клубу провели пе-
реговори B2B з представ-
никами українських фірм. 

це ДосЛіДження іЛюсТрує ДуМку біЗнес-сереДоВи-
ща обЛасТі. Воно Також Має на МеТі ДоПоВниТи/
ПроіЛюсТруВаТи Ті ПоЗиТиВні ЗМіни у бороТьбі З 
криМінаЛьниМ обТяженняМ еконоМіки на ЛьВіВ-
щині, яких Вже ВДаЛося ДосягТи.

Дане опитування прово-
дилось анонімно. Це було 
зроблено свідомо, щоб ні-
велювати можливість на-
дати інформацію про того, 
хто повідомляє. Підпри-
ємці та громадськість (на 
вибір) заповнили анкету у 
Львівській ТПП або зроби-
ли це через сайт організації. 
Загалом, було отримано 
чудовий результат – за мі-
сяць надійшла 461 анкета. 
Найбільш поширені сфери 
діяльності, яку представ-
ляють опитані, – торгівля, 
обробна промисловість, 
будівництво, сільське гос-
подарство, консалтинг та 
транспортна галузь. Май-
же 70% опитаних – пред-
ставники мікро, малого 
або самозайняті особи. 56% 
опитаних – не брали участі у 
публічних закупівлях.
На додачу до цього, по-
трібно розуміти, що опи-
тування стосувалося ко-
рупції бізнесу, а не ситуації 
в країні в цілому. Тому ма-
ємо приємну несподіванку: 
53,4% опитаних відпові-
ли, що за останні 2 роки їх 
компанії не були жертвами 

Ярина Сорока, 
Управління 
зовнішньое-
кономічних 
відносин та інвестицій ЛОДА:

«Львівський регіон відкритий для міжнародної 
співпраці та іноземних інвестицій. Сильні сторо-
ни Львівської області – географічне розташуван-
ня, кваліфіковані кадри та формування ділових 
кластерів. В рамках партнерства між ЄБРР та 
Львовом; підприємство «Електрон» виграло між-
народний тендер на  постачання  трамваїв і 17 
листопада 2016 буде запущено трамвайну колію, 
яка сполучить спальний район Сихів з центром 
міста. Нідерландська компанія CTP, один з найбіль-
ших промислових девелоперів Центральної Єв-
ропи, має намір інвестувати від €75 до €80 млн у 
реалізацію проекту будівництва індустріального 
парку у Львові». 

новини. палата

налагодЖЕння МіЖнародниХ БізнЕс-контактіВ – ШляХ 
до розШирЕння інВЕстиційного ПотЕнціалУ льВіВщини очаМ страШно – 

рУки роБлять

Андраш Кадар, президент Міжнародного Трейд-клубу:
«Львівщина  має величезний потенціал для іноземних ін-
весторів. Я сподіваюсь, що переговори у форматі В2В допо-
можуть знайти потенційних партнерів як серед країн ЄС, 
так і в Азійському регіоні. Ми отримали вичерпну інформа-
цію від Львівської ТПП, яка стане в нагоді як іноземним інвес-
торам, так і їх українським бізнес-партнерам».

Володимир Коруд,  
віце-президент ЛТПП:

«Львівська ТПП із часу свого засну-
вання працює над  створенням спри-
ятливих умов для підприємницької 
діяльності у регіоні Не менш важ-
ливою частиною нашої роботи є міжнародні проекти, в 
тому числі, організація ділових заходів – контактних днів, 
бізнес-зустрічей, виставок, конференцій; консультації для 
здійснення експорту до країн ЄС, а також сертифікація 
продукції,учбово-консультаційні послуги та ін. Завдяки цій 
роботі вдалось спростити процедури митного контро-
лю, а також запровадити автоматизовану систему мит-
ного контролю «єдине вікно».  

Під час перемовин біз-
несмени мали нагоду на-
лагодити ділові контакти 
з членами Міжнародного 
Трейд-клубу, зробивши 
нові кроки до потенційної 

співпраці вже на міжнарод-
ному рівні. 
Захід проведений за під-
тримки ЛОДА спільно 
з Міжнародним трейд-
клубом в Україні. 

Початок. Продовження на с. 17-18

кримінальних дій!!! Хоча 
серед загроз, а також серед 
видів правопорушень з яки-
ми вони стикалися у ході ве-
дення господарської діяль-
ності саме корупція стоїть 
на першому місці (78 та 108 
випадків відповідно). 
Загроза копупції також за-
лишається на 1 місці у про-
гнозах підприємців: 30% 
опитаних продовжують 
вва жати, що корупція та ха-
барництво зростатиме про-
тягом наступних 5 років. 
Результати дослідження 
було представлено та обго-
ворено 16 листопада 2016 
року під час круглого столу 
«Боротьба з корупцією: діа-
гноз та профілактика задля 
захисту підприємства/біз-
несу». Крім того, заплано-
вано представити дані до-
слідження міжнародним та 
іноземним палатам, ТПП 
України та громадськості. 
У перспективі – у 2017 про-
вести спільні заходи з пред-
ставниками державних ор-
ганів влади, експертами та 
бізнесом щодо вирішення 
описаних проблем. 

Звісно, ми не можемо змінити/викорінити корупцію в 
цілому, проте – працюємо від імені бізнесу. Дане до-
слідження є віддзеркаленням реального стану справ. 
Львівська ТПП не позиціонує себе як експерт, проте 
ми є адвокатами бізнесу Львівщини, готові активно 
боротися із викоріненням корупції в регіоні спільно 
з іншими ключовими стейкхолдерами (державними 
службами, громадськими організаціями тощо). Пере-
конані, що лише спільними зусиллями та бажанням 
усіх сторін вдасться досягти бажаного.

результати опитування   
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УЧАСНИКИ ОПИТУВАННЯ

Місце 
економічної злочинності у порівнянні 
зі схожими загрозами та ризиками

1 2 345 0

у громадських тендерах

жертвою кримінальних дій

Види правопорушень та кількість

за останні 24 місяці

Участь
163

90

36

26

23

13

3
12

24
36

35

інші послуги

гуртова/роздрібна 
та зовнішня 

торгівля
Загальна кількість 
заповнених анкет

461 Кількість 
працівників

обробна 
промисловість 

консультаційні 
послуги

Транспортна 
галузь

сфера гостинності 
(HoReCa)

банки/
страхування

ЗМі та іТ 

агрогосподарство

фрілансери

будівельна 
справа 

1-3 
(7,4%) 4-6 

(25,7%)
10-19 

(20,2%)
50-99 

(7,8%)

200-499 
(6,4%)

понад 
500 

(2,1%)7-9 
(10,8%)

20-49 
(11,5%)

100-199 
(8,1%)

ні
56%

так 
44%

корупція 78 48 66 60 78 48
Податкові махінації/

нелегальна трудова діяльність
24 30 48 54 114 77

Промислове шпигунство 12 36 30 30 186 78
Злочинні дії, спрямовані на довкілля/

руйнування довкілля
42 12 24 30 150 73

Зловживання даними 12 24 54 60 90 72
Пошкодження майна 24 54 66 54 90 66

Збільшення бюрократії 24 60 84 78 42 18
безробіття / соціальний дисбаланс 12 54 54 78 66 29

Загальна деградація цінностей 30 48 48 60 73 41
Торгові бар'єри 24 36 60 42 108 72

Піратство 6 30 24 42 168 84

Загрози для моєї компанії:
1 – найбільше загрожує; 2 – загрожує; 3 – інколи загрожує; 
4 – практично не загрожує; 5 – зовсім не загрожує; 0 – не знаю.

була
Чи
?
моя компанія

так,
один раз

так,
багато разів

7,8%38,8%

 корупція, хабар, хабарництво . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

 обман/заява про обман на шкоду фірмі, працівникам, партнерам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72

 Зловживання ресурсами підприємства 
(напр. неправомірне використання власності фірми, фальсифікація фінансових документів) . . . . . . . . . . . . 68

 нанесення шкоди діловій репутації, дискредитування, шантаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

 Зловживання/присвоєння майна на шкоду фірмі, працівникам, партерам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

 Піратське використання продукції та товарного знаку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

 крадіжка (пошкодження майна шляхом вилучення) на шкоду фірмі, працівникам, партнерам . . . . . . . . . 54

 Зловживання конфіденційною інформацією («торгові операції з використанням службової інформації») . 49

 недобросовісна конкуренція. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Розмір втрат, 
вказаний опитуваними - 

від 10 000 
до 300 000 грн

НІ
53,4%

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ З ПИТАНЬ
КРИМІНАЛЬНОГО ОБТЯЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Опитування проводилось Львівською ТПП. За підтримки Німецько-українського партнерського проекту у сфері бізнесу



Винуватці правопорушень 
(% від загальної кількості опитаних)

Джерела інформації 
про порушення:

Чи було встановлено непрямі 
подальші збитки? 
У чому вони полягали?

Реакція на протиправні дії

так 
39%

НІ 
60%

9,1%

12,6%

16,9%

3,7%

11,7%

6,5%

6,7%

7,4%

орган підприємства/
керівництво

Тимчасові працівники/ 
погодинні працівники

Працівники 
інших фірм

керівники 
середньої 
ланки

колишні 
співробітники

особи, що 
належать до 
конкурентів

Працівники державних  
      служб

співробітники

Співробітники 
яких сфер найбільше 

причасні до правопорушень:
25

Розвиток продуктів/дослідження 

18
Збут/маркетинг

12
Керівництво фірми

6
Загальне управління

28
Не ідентифіковано

погіршення іміджу 
компанії – 18 
балансової звітності 
підприємства – 18 
моралі співробітників – 3

36 співробітники

партнери
25

випадкове 
відкриття

24

власні 
відкриття

23
13

аудитори

12
установа/
інституція

анонімні 
вказівки9

треті 
особи 6

спеціальні дослідження

відвідувачі
6

12

Рішення 
по справі

Ділянки/
сфери роботи, 

де траплялися 
корупційні 

дії:

Збут

Перевірки/
експертизиДозволи

Закупівля/
придбання

12
12

6

72

Винуватці:
54

24
працівник 
держустанови

працівник 
підприємства

з обох 
боків

18Потрібно було вплинути на процес 
влаштування на роботу/підвищення.

12

було потрібно «купити» замовлення. 12

Потрібно пришвидшувати або «купувати» 
публічні рішення /дозволи.

30

були розголошені службові/
комерційні таємниці.

6

Потрібно було вплинути 
на громадські комісії.

9

було потрібно «купити» публічні рішення 
про передачу замовлень.

6

Процес, на який Ви впливали, 
розкрито і відмінено.

4

Публічні рішення /
дозволи потрібно стримати.

2

Процес, на який Ви впливали, 
розкрито, але не відмінено…

оскільки він не був значним/важливим. 6

оскільки це було неможливо з 
економічних причин.

0

оскільки це було б пов’язано з 
правовими ризиками.

5

Переведення

Попередження

Звільнення з попереднім попередженням

Звільнення без попереднього попередження

Зняття з подальших тендерів

Завершення ділових стосунків

Вимога про відшкодування завданих збитків

Пред’явлення договірних штрафів

Вимога про відшкодування коштів, які додатково виникли

Подача заяви про вчинений злочин/скарги до суду

Інше

5

0

7

0

0

0

6

0

18

24

0

без 
відповіді 
1%

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ З ПИТАНЬ 
КРИМІНАЛЬНОГО ОБТЯЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ



Закупівля/
придбання

Хто повинен взяти на 
себе керівництво у 

боротьбі зі злочинністю 
в сфері економіки?

13,2%

18,2%

9,2% 24,7%

24,7% 24,7%

30%

26%

28,6%
22,1%

23,4%

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

які заходи, 
на Вашу думку, є необхідними 
для зменшення кримінальних 
економічних діянь на шкоду 

Вашої компанії в майбутньому 
(доцільно/вже наявне/

заплановано)

розробка / перегляд 
корпоративних принципів

оптимізація внутрішньої системи 
контролю та управління

Запровадження 
внутрішньої ревізії

Перевірка надійності 
співробітників, що займають 
ключові посади

Поглиблене вивчення даних 
потенційних ділових партнерів

Внутрішня 
ротація кадрівМотивація і залучення 

персоналу до активних дій, 
спрямованих проти корупції

складання плану дій на випадок надзвичайних подій в 
разі кримінальних економічних нападів

Забезпечення захисту 
інформаторів ("інформатор")

створення інфоліній/підрозділів 
(для анонімного прийняття 

інформації)

створення у компанії 
центру, який займається 
ризиками від економічної 
злочинності «спеціаліст 
відділу комплайенсу»

Чи відомі 
Вам превентивні заходи 
таких установ, і чи використовуєте Ви їх?

ВіДоМі ВикорисТоВуюТься не ВикорисТоВуюТься неВіДоМі

Торгово-промислові палати 84 30 6 36

саП (спеціалізована антикорупційна 
прокуратура)

36 18 18 42

наЗк (національне агентство з питань 
запобігання корупції)

48 24 36 48

національне агентство україни з питань 
виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних 
та інших злочинів

48 0 18 24

Державне бюро розслідувань (Дбр) 35 6 30 60

національна рада з питань 
антикорупційної політики при 
Президентові україни

61 0 33 65

громадські організації 72 6 18 17

головне управління юстиції у Львівській 
області

73 5 12 36

головне управління національної поліції 
україни у Львівській області (відділення 
№7)

73 12 12 30

управління служби безпеки україни у 
Львівській області

84 3 6 18

Прокуратура Львівської області 96 18 6 24

ЗРОСТАЄ ЗУПИНЯЄТЬСЯ СПАДАЄ НЕ ЗНАЮ
Корупція, хабарництво 30% 7,8% 16,9% 5,2%
Майновий злочин (на 
шкоду фірмі, працівникам, 
партнерам) Наприклад: 
крадіжка/зловживання/
присвоєння майна/обман/ 
зловживання ресурсами 
компанії/маніпуляція 
фінансовими показниками/
маніпуляція балансом.

15,6% 11,7% 9,1% 19,5%

Порушення правил 
конкуренції 

20,8% 6,5% 16,9% 14,3%

Зловживання 
конфіденційною 
інформацією («торгові 
операції з використанням 
службової інформації»)

11,7% 6,5% 13% 20,8%

Розголошення комерційних 
таємниць/промисловий 
шпіонаж

7,8% 16,9% 16,9% 22,1%

Нанесення шкоди діловій 
репутації, дискредитування, 
шантаж

10,4 9,1% 11,7% 23,4%

Кіберзлочинність (Інтернет-
злочинність)

26% 2,6% 11,7% 15,6%

Відмивання грошей 15,6% 6,5% 5,2% 18,2%
Пошкодження майна 
(вандалізм / саботаж)

5,2% 7,8% 5,2% 32,5%

ПРОГНОЗ
як буде розвиватися економічна злочинність та її 

наслідки протягом наступних п'яти років?

Політики і 
управлінці

20,4

%
60,2

19,4
бізнес

і ті, і ті

Опитування проводилось Львівською ТПП. 
За підтримки Німецько-українського партнерського проекту у сфері бізнесу



ділове видання №1 у регіоні

10

Володимир Коруд, 
віце-президент ЛТПП :

«Львівська ТПП під час про-
ведення Міжнародного еко-
номічного форуму ставить 
за мету максимально збіль-
шити кількість контактів 

між львівськими підприємцями і потенційними іноземними 
партнерами. Ключовим учасником цьогорічної контактної біржі стала Болгарія.  Почес-
не консульство Болгарії в Україні звернулось до нас з проханням допомогти налагодити 
зв’язки з українським бізнесом. Адже і Болгарія, і Україна зацікавлені в розширенні ділових 
контактів. Українські бізнесмени знайомі з  болгарськими товарами, які вироблялись ра-
ніше, тому я сподіваюсь, що це допоможе поновити старі зв’язки і налагодити нові. Окрім 
того, сферою особливого зацікавлення є розвиток двосторонніх туристичних зв’язків 
між Україною та Болгарією. Адже Львів має величезний туристичний потенціал. Також 
учасники контактної біржі мали змогу  відвідати торговий комплекс «Шувар» і розгляну-
ти нові можливості співпраці». 

Степан Кубів, Перший віце-прем`єр-
міністр України, Міністр економіч-
ного розвитку і торгівлі:
«Львівщина – не тільки фабрика Євро-

пи, а й регіон, в якому твориться економіка майбутнього. На пре-
великий жаль, за 25 років ми не зуміли побудувати стандартів розвитку вільної економіки. 
Економіка вільна тоді, коли відчувається баланс громадянського суспільства. Реформи в 
Україні почались лише три роки тому. Після Ревоцюції Гідності  поняття честі, держав-
ності і можливості вільної економіки стояли вище, аніж ті, хто хотів повернути Україну 
назад. Проте, ми отримали війну. Війна – це економічне випробування для промисловості 
та загроза будівництву  стратегії  держави на майбутнє. І тоді постає питання: чи була 
стратегія? Саме тоді ми почали говорити про корупцію і про те, що Революція Гідності 
має змінити траєкторію економічного розвитку. Кроки, які ми почали робити, є правиль-
ними. Разом з урядом Володимира Гройсмана ми вперше за 25 років подали бюджет України, 
макроекономічні показники на 2017-2019 р.р. Ми говоримо про зростання економіки наступ-
ного року. Запущено процес відкритості влади, що говорить про якісну побудову платформи 
засад і цінностей.  Україна – це не лише країна, яка воює з Росією. Це країна, яка займає 3 місце 
в світі за кількістю кваліфікованих ІТ-фахівців. Це другий найбільший виробник сталі в Європі. 
Це найбільший у світі експортер соняшникової олії. Українські інженери працюють на Google, 
Microsoft та інші провідні ІТ 
компанії. У нас потужна 
інфраструктура, авіапід-
приємства, ми – країна 
надзвичайних можливос-
тей для розвитку іннова-
цій». 

економіка

льВіВщина – ФаБрика єВроПи
Андрій Садовий, 

міський голова Львова:
«Сьогодні світ сильно глобалізуєть-
ся. Дуже часто ідея народжується 
в одному місті, проект робиться в 
іншій частині світу,  сам продукт 
виробляють у третій частині сві-
ту, а товар продають по всьому світу. І всі ці процеси від-
буваються дуже швидко. Мрію, щоб Львів став саме тим 
центром генерації ідей, щоб атмосфера міста давала 
можливість генерувати найкращі ідеї, тому що на цьому 
заробляються найбільші кошти. Так, звичайно, нам по-
трібні нові заводи та фабрики, але потрібні й інноваційні 
підприємства, де б НТП був би в основі створення нашої 
продукції, тому що тут живуть прекрасні, мудрі люди. Я 
дуже тішусь, коли інвестор, який приходить до нас із будь-
якої частини світу, починає свій бізнес тут, у нас, тому що 
це – культура виробництва, це те, що нам сьогодні дуже й 
дуже потрібно».

Олександр Ганущин, голова Львівської обласної ради:
«Сьогодні ми маємо можливість обговорювати пульс еко-
номіки не тільки Львівщини, а й цілої України, а також ті 
тенденції, які зараз відбуваються у державі та у світі. 
Окрім того, ми повинні згадати виклики пов'язані з війною. 
Мене дуже тішить, що зараз на форумі присутній голова 
Луганської військово-цивільної адміністрації – Юрій Гарбуз. 
Ми єдині і ми переможемо».

Продовження. Початок  на стор. 1
Олег Синютка, Голова Львів-
ської обласної державної адмі-
ністрації:
«У перетворенні країни ключова 
роль має бути відведена Львів-
щині, бо це західна столиця, 
це культурна столиця, бо це 
місток між ЄС і всією Україною. 
Це регіон, який прийняв для себе амбітний план стати 
«фабрикою Європи». За останній рік знаковими стали від-
криття на Львівщині двох заводів компанії «Фуджікура», де 
працюватимуть більше трьох тисяч чоловік. Закладено 
камінь під будівництво заводу «Nexans», де уже в ІІ кварталі 
2017 року буде випускатись продукція автомобілебудуван-
ня для всесвітньо відомих брендів «Ауді» і «Фольксваген». 
Чому Львівщина зуміла досягнути такого темпу? Усе про-
сто. Перше – це системна боротьба з корупцією, де з од-
ного боку, і це дуже приємно, Посол США визнає рівень ко-
рупції на Львівщині близький до нуля, а з іншого боку, чітка 
робота правоохоронців, які із завидною послідовністю за-
тримують всіх, хто подає хоча б якийсь натяк на хабар-
ництво.
Розумні, фахові та надзвичайно працьовиті люди, які жи-
вуть на Львівщині, поступово переорієнтовують систему 
профтехосвіти на підготовку справді необхідних праців-
ників робітничих професій. Система супроводу інвести-
ційних проектів, створена в ЛОДА, забезпечує комфорт 
для людей, які хочуть зреалізувати свої бізнес-ідеї.
Це також суттєві капіталовкладення в інфраструктуру 
регіону, в першу чергу – дороги (сума інвестицій в дорожнє 
будівництво у 2016 році досягне 2,2 млрд грн, з яких майже 
половина – це митні платежі внаслідок системної бороть-
би з корупцією на митниці).  Це надзвичайна підтримка, до-
віра і допомога зі сторони Президента і Уряду України».

3-4 ЛисТоПаДа 2016 року 
у ЛьВоВі ВіДбуВся 
XVI МіжнароДний 
еконоМічний форуМ 

Особливу увагу було при-
ділено вимогам подання 
проектних пропозиції на 
Програму транскордонного 
співробітництва Польща-
Білорусь-Україна 2014-2020 
та обласному конкурсу мі-
кропроектів на 2017 рік.
Окремою частиною Фору-
му стала церемонія нагоро-
дження переможців Кон-
курсу-промоції львівського 
підприємництва «Обличчя 
міста –  2016». 
Також, всі зацікавлені у ді-
лових контактах з метою на-
лагодження та розширення 
бізнесу взяли участь у Між-
народній контактній біржі.

фото: «Твоє Місто»
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Володимир Омелян, 
Міністр інфраструктури 
України: 
«Ми зможемо зробити якісну 
стратегію будівництва укра-

їнських шляхів, акумулювати потрібні ресурси і дати нову 
якість українських доріг.  Найближчим часом ініціюємо 
зустрічі з представниками Польщі, Словаччини, Угорщи-
ни, Румунії, щоб чітко відпрацювати політику розбудови 
автомобільних пунктів пропуску та інфраструктури 
прикордонних територій України. Йдеться не тільки про 
«Краківець» на Львівщині. У нас є маса доріг, коли з європей-
ського боку йде чотирьохсмуговий автобан, який завер-
шується на території України піском або нічим. Це дис-
комфортно не тільки українцям, а й європейцям. Дороги з 
європейського боку є концесійними, платними. Але відсут-
нє продовження доріг з українського боку. Ми хочемо спіль-
но звернутися до Єврокомісії, отримати необхідні кошти 
як від них, так і з українського бюджету, щоб завершити 
цю мережу на території України». 

економіка

Флавіо Канетті, 
представник Канадської компанії Bombardier:

«Україна – це традиційна залізнична країна, залізничне сполучення 
складає кістяк її економіки. Саме тому необхідне створення успіш-
ної корпоративної моделі «Укрзалізниці». Україна є чудовим місцем 
для застосування нашого глобального підходу. Ми говоримо не лише про придбання рухомого 
складу, а й про вдосконалення інфраструктури, про оновлення всього залізничного промис-
лового комплексу. Порівняно з іншими країнами, Україна дуже позитивно налаштована на всі 
ці зміни. Наша продукція, в основному, експортується в такі країни як Азербайджан, Латвію 
та Туркменістан. Попри це, ми готові допомагати вам розвивати місцеву промисловість, 
забезпечувати потреби операторів залізничного сектору.
Щоб реформувати «Укрзалізницю», потрібно шукати прагматичні підходи до цього пи-
тання. По-перше, потрібно зосередитись на тих типах закупівель, які можуть генерувати 
максимальні прибутки. По-друге, ми маємо підписаний меморандум про співпрацю з вироб-
ництва та поставки локомотивів і готові працювати над розробкою спеціального локомо-
тива для «Укрзалізниці».

Петро Порошенко, Президент України:
«Я впевнений, що Галичина, Львів, є одним із найкращих місць з точки 
зору інфраструктурних позицій, географічного розташування, став-
лення до праці, активності і ефективності районних адміністрацій, 
Львівської обласної держадміністрації.
Сьогодні ми маємо достатні запаси вугілля, газу в сховищах – ми все 

ще не купуємо російський газ, перейшли повністю на забезпечення вітчизняним газом і газом 
з ЄС. Більше того, відкриваємо нове родовище на Львівщині, що підвищить енергетичну без-
пеку нашої держави.
Бюджети міст зросли вдвічі за два роки. Бюджети розвитку зросли в п’ять разів. Нарешті 
з’явилися власні інвестиційні спроможності українських міст і українських регіонів. І не треба 
більше нічого погоджувати в Києві.
Ми прийняли, і я підпишу закон, що знімає адміністративні обмеження при експорті послуг. 
Більше не треба буде укладати контракти про експортні послуги, наймати перекладачів, 
не треба паперової роботи. Підписав електронний інвойс, відправив і здійснюй чи отримуй 
послугу.
Ефективність реформ стала незворотною, і ці реформи робляться під час агресії, під час 
вій ни. Повернулися додому хлопці з останньої хвилі мобілізації. Ми розбудували контрактну 
армію. Сьогодні всі, хто служить у Збройних силах України, крім тих, що призвані на строкову 
службу, це – добровольці-контрактники. Я впевнений в тому, що сьогодні Україна має фан-
тастичну перспективу. Аналіз досвіду багатьох країн свідчить про 
досягнення перших незаперечних змін через 3-7 років після їхнього 
початку.  Нам результати реформ потрібні вже і зараз. Я вірю в 
наш спільний успіх».

фото: «Твоє Місто»

фото: архів Палати
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Руслан Гречаник, 
начальник 
Департаменту 
екології та 
природних ресур-
сів Львівської об-
ласної державної 
адміністрації:

«Слід відзначити, що розвиток цивілізації зумовлює появу 
численних екологічних проблем. Високий рівень забруд-
нень у місті Львові спостерігається у житлових райо-
нах, які знаходяться біля автомагістралей. Такі країни 
як Бельгія, Німеччина та Великобританія теж стика-
лись з цією проблемою і вирішили її шляхом залучення 
працівників до пересування на велосипедах і навіть до-
плачують їм за це. Статистичні дані свідчать, що такі  
працівники ефективніше працюють та  менше перебува-
ють на лікарняному. Звичайно, хотілося б, щоб Львів долу-
чився до цієї тенденції. Тому ми активно розвиваємо інф-
раструктуру велодоріжок, і, сподіваюсь,  більшість із нас в 
найближчий час пересяде на велосипеди». 

Олег Шміт, радник міського голови 
м. Львова з питань транспорту:
«У 2011 році в усіх містах України по-
чала стрімко розвиватись велоінфра-
структура. У Львові до цього питання 
ми підійшли систематизовано. Була 
створена Робоча група та напрацьована Програма роз-
витку веломережі, яка розрахована до 2020 року. Згідно з 
нею у Львові має бути збудовано 268 км. велодоріжок, що у 
відношенні до велошляхів у Львові становить 40%. Це над-
звичайно високий показник, еквівалентний відносному по-
казнику розвитку велодоріжок таких міст як Копенгаген та 
Амстердам. В 2011-2012 р. р. створились унікальні умови, які 
дали можливість нарощувати темпи розвитку велоінфра-
структури: 
•   Прагнення влади (міський голова і його команда були впев-

нені, що процес розвитку велоінфраструктури невідво-
ротний і є нагальною потребою часу). 

•   Активність пересічних мешканців(як і раніше, так і зараз 
у Львові є мінімум п’ять великих велосипедних організацій, 
які підтримують цей процес). 

•   Підтримка наших колег з компанії  GIZ, яка надала нам 
технічну та фінансову підтримку. Ці тенденції стали по-
штовхом до створення розгалуженої мережі велодоріжок».

Софія 
Шутяк, 
МБО 
Екологія-Право-Людина:
«Ніхто з нас не може про-
жити більше 5 хв. без по-
вітря. Але, на жаль, най-
менше ми цінуємо те, що 
дається безкоштовно. 
Україна є однією з перших 
країн, в якій стан атмос-
ферного повітря оціню-
ється як незадовільний. 
Причиною забруднення 
атмосфери є транспорт 
(70%). Львів – це невелике 
місто, проте однією з його 
проблем є щоденні зато-
ри. Альтернативою ав-
томобільному виду тран-
спорту може стати саме 
велосипед».

Міхаель Енгель, 
німецьке товариство міжнарод-

ного співробітництва Deutshe 
Gellschaft fuer Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH:

«Місто – це не просто вулиці і будинки, 
а значно більше, це – те, чим воно живе. 
Якщо ми говоримо про інтегрований розвиток міста, то 
йдеться про три моменти – cпівпраця  зацікавлених сто-
рін, залучення громадян до процесів планування та впро-
вадження розроблених планів розвитку та прив’язка до 
конкретної території, на якій заплановано впроваджува-
ти зміни.
З червня 2016 року розпочалася реалізація ще одного про-
екту – «Інтегрований розвиток міст в Україні». Протя-
гом наступних трьох років буде розроблено концепцію 
інтегрованого розвитку для чотирьох українських міст: 
Вінниці, Житомира, Полтави та Чернівців. Асоційованими 
містами-учасниками  цього проекту є Львів і Харків. Саме 
на основі мобільності міста  будуть створені пілотні про-
екти розвитку транспорту».

будь еко!

30 вересня у ЛТПП від-
бувся Форум «Місто. 
Транспорт. Екологія». 
Цьогорічний захід був 
присвячений промоції 
найекологічнішого виду 
міського транспорту – ве-
лосипеда. Мета  – привер-
нути увагу до культури 
вуличного руху за участю 
велосипедистів, окресли-
ти плани і проекти подаль-
шого розвитку велосипед-
ної інфраструктури міста. 
Серед спікерів – началь-
ник Департаменту еколо-
гії та природних ресурсів 
ЛОДА Руслан Гречаник, 
Міхаель Енгель (GIZ), екс-
перт Велосипедного По-
сольства Нідерландів Дік 
Джагер, радник міського 
голови з питань транспор-
ту Олег Шміт та ін.

На початку зустрічі ві-
це-президент ЛТПП Во-
лодимир Коруд зазначив: 
«Львівська торговопро
мислова палата радо пре
зентує серію заходів, яка 
відбудеться в рамках Фо
руму. Минулорічний Форум 
був присвячений електро
транспорту, а цього року 
ми не могли оминути нову 
тенденцію, а саме – вело
сипед в місті. Це, напевно, 
найактуальніша з проблем 
старовинного Львова, не 
призначеного для велосипе
дистів. Я пам’ятаю, в ра
дянські часи велосипед був 
популярним видом тран
спорту в галицьких міс
течках. Люди добирались 
на роботу на велосипедах. І 
зараз ця тенденція набуває 
популярності». 

німецьке товариство інтернаціональної співпраці GIZ
GIZ працює від імені німецького уряду з 1993 року 
для підтримки україни в її перехідний період. феде-
ральне міністерство економічного співробітництва та 
розвитку (BMZ) надає кошти для розвитку і реформу-
вання в україні з 2002 року. 
Проект «Муніципальний розвиток та оновлення ста-
рої частини міста Львова» сприяє подоланню вище-
зазначених проблем. основні напрямки діяльності 
проекту:
•  Підтримка реставраційних заходів.
•   Розвиток інструментів оновлення міста.
•   Тренінги та курси підвищення кваліфікації.
•   Формування свідомості, робота з громадськістю та 

залучення мешканців.

Місто. трансПорт. Екологія – 2016
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Юрій Чопик, засновник 
мережі велокав’ярень  
«Кава на шпацер»:
«Велокав’ярня не є засо-
бом пересування, але, 
тим не менше, ми є 
учасниками дорожньо-
го велосипедного руху і 
учасниками веложиття 
Львова. Ідея створити 
велокав’ярню з’явилась 
в мене у 2011 році, саме 
тоді почала розвиватись 
велоструктура Львова. 
Використання велосипе-
дів для вантажних пере-
везень не є чимось новим, 
а комусь прийшла в голову 
ідея використати велоси-
пед під кав’ярню. Шукаючи 
в мережі ідеї для бізнесу, я 
випадково натрапив в на 
відеоролик від Deutsche 
Welle про німецьку мережу 
велокав’ярень Coffee-Bike. 
Вигляд велокав’ярні – цьо-
го чудернацького екстра-
вагантного рухомого 
об’єкту – викликав у мене 
неймовірне захоплення, і я 
загорівся бажанням реалі-
зувати подібний проект в 
Україні».

Дірк Джагер, експерт Велосипедного Посольства Ні-
дерландів:
«Два роки тому я відкрив власну компанію, яка займається 
питаннями транспортної мобільності з використанням 
велосипедів. Я багато працюю з країнами з економікою, що 
розвивається – такими як Індія, Іран, Індонезія та країна-
ми Південної Америки. Зараз у Нідерландах розвинута ме-
режа велодоріжок, але так було не завжди. 
У 30-40 рр. 20 ст. їзда на велосипеді була досить популяр-
ною. Це було пов’язано з тим, що автомобілі були далеко 
не у всіх. В ті часи не було спеціальних вело доріжок, які були 
б відділені від траси, через те, що автомобілів було не так 
багато як зараз і  тому не було необхідності це робити. 
Починаючи із закінчення Другої світової війни, з 1945 р. до 
1960 р. у Нідерландах розпочався бурхливий економічний 
розвиток, таким чином дохід на одного жителя країни зріс 
в середньому на 44%. Разом з цим збільшилась середня від-
стань від дому до роботи, якщо до війни вона складала 3.9 
км., то в 1975 році – 73 км. Це, в свою чергу, спричинило зрос-
тання інтенсивності руху та збільшення кількості авто-
мобілів на вулицях міста. Таким чином зменшилась мо-
більність його жителів. Зросла кількість автомобільних 
аварій, зокрема у 1974 році в автокатастрофах загинуло 
3 300 осіб, 400 з них – діти. Люди почали протестувати 
проти інтенсивного автомобільного руху. На цю ситуацію 
наклався ще один фактор – нафтова криза 1973 року, коли 
Саудівська Аравія припинила експорт нафтопродуктів до 
країн Заходу, в тому числі й до Нідерландів. В результаті 
цього уряд запровадив нову політику для того, щоб зро-
бити країну менш залежною від автомобілів. Зокрема, це 
розпочалось із ініціативи невикористання автомобілів 
по неділях. Третім фактором, який вплинув на ці перетво-
рень, став новий тип місто планування, який передбачав 
пристосування старих частин міста до нових реалій».

Орест Олеськів, 
Львівська асоціація 
велосипедистів: 
«Львів справедливо на-
зивають велостолицею 
України. За даними дослі-
дження Інституту міста, 
проведеного в 2014 році 
46% населення Львова має 
велосипед, проте їздить 
ними близько 7%. Якщо 
говорити про європейські 
стандарти, то навряд чи 
Львів можна назвати ве-
лосипедним містом. Для 
того, щоб ним стати, 
потрібно активно роз-
вивати інфраструктуру 
та велосипедну культуру 
міста». 

Остап Булинкевич, спів-
засновник компанії «Нек-
стбайк Україна»:
«Львів став першим міс-
том, в якому минулого 
року ми запустили пілот-
ний проект  муніципаль-
ного велопрокату. Нашою 
ціллю було сполучити 
спальні райони з торгови-
ми центрами, навчальни-
ми закладами та ін. Ста-
ном на сьогодні у Львові 
працює 5 станцій вело-
прокату, наступного року 
ми плануємо розширити 
їх кількість до 25. Зараз 
нашою мережею користу-
ється 4290 осіб, з них 76% 
становлять чоловіки, 
24% - жінки. Досить велику 
частку користувачів ста-
новлять іноземці, які зна-
йомі із сервісом  Nextbike 
у своїх країнах. У 2017 році 
ми плануємо сполучити 
всі спальні райони Львова 
з його центром».

будь еко!

екологія-Право-Людина – міжнародна благодійна організація, яка 
з 1994 року відстоює екологічні права, здійснює діяльність в сфері 
охорони довкілля, підтримання, відновлення та покращення його 
стану; та надає правову допомогу в захисті інших, насамперед до-
тичних до екологічних прав людини.

«Nextbike» - це публічна сис-
тема прокату велосипедів. у 
2004-ому році ця компанію 
була заснована у Лейпцигу 
і на сьогоднішній день має 
представництва у більше 
ніж 80-ти містах німеччини, 
австрії, Польші, Латвії, Туреч-
чини, угорщини, хорватії, 
болгарії, кіпру, азербайджа-
на, Великобританії, оае та 
нової Зеландії.
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Про сучасний імідж регіону, 
перспективи його розвитку 
можна судити за багатьма 
чинниками. Один із них – 
успішне ведення бізнесу. 
Але важливо, щоб ця справа 
не лише приносила прибу-
ток  власнику, а й позитивно 
впливала на економіку регі-
ону. Місцевий товаровироб-
ник повинен бути конкурен-
тоспроможним. Локальні 
виробники можуть успішно 
конкурувати з відомими 
брендами за гаманець місце-
вого споживача, якщо дове-
дуть йому свою якість. 
6-10 жовтня 2016 року у 
приміщенні Палацу мис-
тецтв пройшла IX щорічна 
виставка-ярмарок «Львів-
ський товаровиробник». У 
заході взяло участь 98 ком-
паній, а також велика кіль-
кість навчальних закладів 
професійно-технічної осві-
ти, серед яких – «Львівське 
вище професійне училище 
побутового обслуговуван-
ня», «Львівське професій-
не училище технологій та 
сервісу» та ін. Зокрема, в 
рамках ярмарку був орга-
нізований профорієнтацій-
ний захід «Майстри моди та 
краси» за участю професій-
но-технічних навчальних 
закладів, метою якого є по-
пуляризація робітничих 
професій. Захід відвідали 
понад 400 школярів. 
Також було організовано 
круглий стіл, в якому взяли 

Вікторія Довжик,  
начальник 
Управління економіки 
Львівської міської ради:
«Цьогорічна виставка за відвід-
уванням була значно чисельні-
ша, аніж попередні. До  нас долу-

чилося близько 20 нових учасників. Зокрема, дві дуже цікаві 
фірми з виробництва чоловічих сорочок; постільної білиз-
ни; побутової хімії; люстр;  вуличних меблів та ін.
Окрім того, вперше на виставці-ярмарку «Львівський то-
варовиробник» розмовляли про корпоративну соціальну 
відповідальність бізнесу у Львові. Учасників круглого столу 
ознайомили з підприємствами, які сприяють облаштуван-
ню громадських просторів. 
Ще одним досягненням цьогорічної ярмарки є презентація  
соціального підприємства «Рукомисли», створене з метою 
соціальної та трудової реабілітації осіб, що перебувають 
у складних життєвих обставинах, шляхом надання їм со-
ціальних послуг, підтримки та забезпечення робочими міс-
цями». 
На виставці були представлені провідні промислові підпри-
ємства Львова, серед яких – СП «Електронтранс», Науково-
виробниче підприємство «Карат», СП «Сферос-Електрон», 
заводи «Електронпобутприлад» та « Полімер-Електрон» 
(концерн «Електрон») та ін.; а також львівські виробники 
меблів та товарів для дому, серед яких – ПАТ «Іскра», ТМ 
«Лео Дизайн», ТМ «Picard Lights» та ін.; виробники тексти-
лю, одягу та взуття, серед яких – ТМ «Ваш інтер’єр», фабри-
ка сорочок «Astron», ТзОВ «Імпреза» та ін».         

із метою поширення інформації про 
продукцію львівських виробників 
серед українців,  у Львові розробили 
додаток для Android під назвою «Made 
in Lviv». 

Додаток «Made in Lviv» містить 
контактну інформацію під-
приємств-виробників про-

дукції різних галузей: адреси, 
телефони, електронні пошти, 

веб-сайти, короткий опис про 
підприємство, а також фото про-

дукції.
Проект реалізовано на мобільній 

платформі Android. Завантажи-
ти додаток можна на офіційному 

веб-сайті програмного забезпе-
чення для пристроїв на ос Android 

– Google Play, за посиланням: 
https://play.google.com/store/apps/

details?id=ua.nt.madeinlviv. Програма 
доступна для публічного завантажен-
ня і є безкоштовною для усіх користу-
вачів цієї мобільної платформи.

роботу. «Серед про
блем, з якими стика
ється компанія – під
бір персоналу. В нас 
високі заробітні пла
ти, але й вимоги до 
працівників теж висо
кі. На жаль, у Львові дедалі 
важче знайти таких ква
ліфікованих спеціалістів 
як закрійник текстильного 
виробництва, монтажник 
та ін.», – стверджує Оксана 
Івасів, співзасновниця ме-
режі салонів декору «Ваш 
інтер’єр». Тому виставка є 
хорошою платформою для 
спілкування, яка збирає і 
бізнес, і освіту за одним сто-
лом, для того, щоб вони ра-
зом визначили свої потреби 
й озвучили проблеми для 
успішного їх вирішення.  
Друга проблема – це нала-
годження двосторонньої 
співпраці місцевих та за-
кордонних виробників. 
Іноземні партнери заці-
кавлені в співпраці з міс-
цевими товаровиробни-
ками. Водночас, багато 

львівських виробників не 
знають, як сертифікувати 
свою продукцію в Європі, 
які є правила, на які вистав-
ки за кордон їздити. Для 
представлення львівського 
товаровиробника Департа-
ментом економічної політи-
ки було створено спеціаль-
ний каталог, куди львівські 
виробники можуть безко-
штовно подати інформацію 
про свою продукцію та  про 
те, на які ринки збуту вони 
орієнтовані, які товари мо-
жуть запропонувати світу. 
Європейський ринок збуту 
заповнений пропозиціями, 
тож українському вироб-
никові потрібно шукати 
свою нішу. Хочеш конку-
рувати – прагни більшого. 
Аби завоювати світ, укра-
їнським підприємствам 

участь представники вла-
ди, керівники закладів про-
фесійно-технічної освіти 
та керівники  підприємств 
галузі легкої промисловос-
ті. Основна мета – налаго-
дження взаємовигідних 
ділових контактів щодо 
працевлаштування май-
бутніх випускників ПТНЗ.
Окрім купівлі унікальних 

товарів за ціною виробника, 
під час ярмарку можна було 
також взяти участь у Кон-
курсі дитячого малюнка 
«Купуй львівське», тренін-
гах та семінарах для людей, 
які планують розпочати 
власну справу або ж удоско-
налити свої знання у бізнесі.
Участь у місцевих заходах, 
ярмарках, фестивалях – це 
унікальна можливість за-
явити про себе, показати 
якість продукту, познайо-
мити з ним максимально 
широке коло споживачів. 
Одним із дуже важливих 
питань, які піднімають усі 
львівські виробники, є не-
стача кваліфікованого люд-
ського ресурсу. Водночас, 
заклади профтехосвіти, які 
були представлені на яр-
марку,  також мають таку 
ж саму проблему, адже їхні 
учні не мають куди йти на 

фото: архів Палати
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Сергій Дедекаєв, директор 
компанії «ASTRON»:
«Український ринок  поступо-
во відновлюється. Відбулись 
структурні зміни глобаль-
ного характеру, що суттєво 
змінили життя  економіки 
країни, а також  безпосеред-
ньо підприємств та  домо-
господарств.
Що стосується  галузі легкої 
промисловості, у якій працює 
наша компанія,  сукупність  
глобальних світових змін, які 
наклалися на зміни в Укра-
їні, призвели до суттєвого 
збільшення зацікавленості 
європейських замовників у 
співпраці з українськими під-
приємствами із виготовлен-
ня продукції за толінговими 
схемами (давальницька си-
ровина). На жаль, цей тренд 
не принесе швидкого еконо-
мічного ефекту у масштабах 
країни, адже на сьогодні не-
має необхідної кількості ді-
ючих підприємств, більшість 
– використовують заста-
рілі технології, обладнання, 
страждають від нестачі пер-
соналу у зв’язку із суттєвою 
еміграцією населення, слаб-
кістю професійно-технічної 
освіти та перепідготовки 
кадрів». 

Богдан Довганик, компанія 
«ПікАрт»:
«Зараз ми зосередились на 

виготовленні серійної продукції. Наразі працюємо лише на 
території України, наше освітлення можна побачити в 
окремих закладах мережі Локаль у Львові. Як і будь-яка інша 
компанія, яка досить успішно працює на ринку, ми планує-
мо розширювати свою діяльність. Нещодавно ми відкрили 
шоу-рум у ТЦ «Три слони», але маємо на меті відкривати 
нові шоу-руми і в інших містах України».  

фабрика сорочок 
ASTRON була від-
крита у 1998 році 
для виконання 
замовлень з по-
шиття чоловічих 
сорочок з даваль-
ницької сировини 
для  європей-
ських брендів.

Згодом на фабриці були створені власні департаменти дизайну, 
конструювання, маркетингу та продажу.
щоденний розвиток компанії створив стиль, що простежується 
у власних торгових марках: ASTRON Man, ASTRON Premier line, 
ASTRON Star’s party.

Оксана Івасів, 
співзасновник
компанії «Ваш інтер’єр»:
«Ми маємо два Інтернет-магазини, через які успішно 
реалізуємо нашу  продукцію. Чому ми не відкривали ма-
газини в інших містах? Раніше в нас був страх того, як 
на відстані контролювати ведення бізнесу. Але зараз ми 
маємо сформовану команду та чималий досвід, тому, 
сподіваюсь, наша компанія без особливих проблем зможе 
вийти в інші регіони і на європейський ринок».

Олег Пахолок, заступ-
ник директора ТМ «Лео-
Дизайн»:
«За останні два роки 
збільшилась кількість ви-
робників, зокрема у галу-
зі виробництва меблів. 
Проте зросла і конкурен-
ція. Також зменшилась 
купівельна спроможність 
населення. Незважаючи 
на економічні умови, ми 
плануємо вкладати ко-
шти в розширення вироб-
ництва. На сьогоднішній 
день ми маємо потужний 
цех з виробництва меблів 
у Львові, а продукція «Лео-
Дизайну» розповсюджу-
ється по всій території 
України. Серед наших про-
ектів – розробка дизайну 
меблів  таких закладів 
як «Амадеус», «Вероніка», 
«Чорний Кіт» та ін.».

Дмитро Рябенко,
компанія «Manteca»:    
«Ідея створити українську компанію з 
виробництва арахісової пасти вини-
кла після подорожі до США. Проблема, з 
якою ми стикаємося – це нестабільний 
курс долара, який спричинив подорож-
чання арахісу, а це – первинна сировина 
для виготовлення нашої продукції. Під-
вищення цін на сировину автоматич-
но спричиняє зростання цін на продук-
цію, яку ми виготовляємо».

Юрій Кисіль, 
СП «Сферос-
Електрон»: 
«За останні два 
роки дещо впали 
об’єми виробни-
цтва, ми але це, в 
свою чергу, сти-
мулює до розробки 

нових продуктів та пошуку нових ринків збуту. 70% нашої 
продукції йде на експорт. Для того, щоб полегшити вихід 
продукції нові ринки потрібно лібералізувати оподат-
кування. Потребує змін і українське законодавство щодо 
спрощення умов ведення бізнесу».   

компанія «Пікарт» заснована в 
2000 році у Львові. основним 
профілем компанії є ливарне 
виробництво художніх виро-
бів. освітленням «Пікарт» за-
ймається протягом  5 років. За 
цей час основним напрямком 
є виготовлення індивідуаль-
них світильників за проектами 
архітекторів та дизайнерів.  
колектив дизайнерів компанії 
імплементує лаконічні форми 
з вкрапленнями індивідуаль-
ності  та нестандартних під-
ходів до вирішення завдань 
освітлення. 

доводиться відповідати не 
одному сертифікату євро-
пейських стандартів. При 
цьому львівські підприємці 
вважають, що після того, 
як ЄС знизив ввізне мито, 
наші виробники отримали 
більше шансів «зайти» на 
європейські ринки.
В Україні є чимало випадків 
успішного виходу на ринок 
ЄС. Один з них – львівське 
підприємство «Галіція»  – 
Galicia Trade. Воно виро-
бляє сік прямого віджиму, 
не використовуючи кон-
центрати, цукор або воду. 
«Галіція» освоїла польський 
ринок і готується до експан-
сії до країн Балтії та інших 

у  січні – серпні 2016  року підприємства області  реалізували  промислової  продукції на 40306,8 млн грн, що 
становить  3,7 % від загальнодержавного обсягу.
67,6% у  загальному обсязі займала продукція переробної  промисловості. 
найбіЛьШе ПроДукції реаЛіЗоВано  ПіДПриєМсТВаМи: 
    виробництва  харчових продуктів, напоїв та тютюнових  виробів (11 336,9 млн грн) 
   виготовлення  виробів з  деревини, виробництва паперу та  поліграфічної діяльності ( 3 675,9 млн грн).
   виробництва  гумових  і  пластмасових  виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (3 564,7 млн грн).
    машинобудування  ( 2 653,1 млн грн). 
Підприємства з постачання  електроенергії,  газу,  пари  та  кондиційованого  повітря  реалізували 24,4 %  усієї  
промислової  продукції  (9 822,4 млн грн), добувної промисловості і розроблення кар’єрів  – 6, 7 %  (2 698,8 
млн грн), з  водопостачання, каналізації, поводження з відходами  – 1, 3 % ( 516,2 млн грн).
Дані подано згідно з інформації Головного управління статистики у Львівській області. 

знай наших
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Марина Саприкіна, ке-
рівник Центру розвитку 
корпоративної соціаль-
ної відповідальності:
«Всіх присутніх об’єднує 
одна тема – це те, як біз-
нес може співпрацювати 
з переселенцями. Я хочу, 
щоб учасники сьогодніш-
ньої зустрічі поглянули на 
питання співпраці ширше. 
Бізнесу не подобається при-
мус, адже з переселенцями 
можна працювати через 
програму корпоративної 
соціальної відповідальнос-
ті.  Ми говоримо не лише 
про рекрутинг, а й про те, 
як співробітники компанії 

можуть працювати з ВПО  – вони можуть бути корпоративними волонтерами і це не коштуватиме бізнесу жодної копійки. За кордоном корпоративна 
відповідальність стає більш обов’язковою, вона набуває інституціонального оформлення. Проте і в Україні є компанії, які успішно впроваджують стратегії 
КСВ. Як приклад можна навести такі компанії як «Фармак», «Нова пошта», «Артеріум» та ін. На сьогоднішній зустрічі ми розглянули різні аспекти соціальної 
відповідальності на прикладі трьох різних організацій, наступним кроком має стати бачення того, як до кожного із цих аспектів залучити внутрішньопе-
реміщених осіб».    

Юрій Булик, начальник Управління комунікації 
та роботи з членами Львівської ТПП: 
«Бачимо, що серед проблем, які найбільше зачіпають пересе-
ленців – проблема житла, додаткове навчання/перекваліфікація та знання мов (української 
у тому числі). Не менш важливою, опираючись на досвід представників ГО та самих пере-
селенців, є й проблема невизначеності їх стану (невідомо доки в країні триватиме проти-
стояння). Певна частина людей (внутрішньопереміщених осіб) хотіла б повернутись додо-
му, спокійно жити та працювати. 
Саме ці аспекти радив би українським компаніям включати до їх стратегій соціальної від-
повідальності підприємств, знаходити шляхи перетину потреб та підтримувати цю ка-
тегорію людей».

Директор Центру міжконфесійного та міжрелігійного 
діалогу «Лібертас», співорганізатор заходу, 

Тарас Дзюбанський зазначив: 
«Ми щиро вдячні Інституту Канадського Громадянства (Institute 
for Canadian Citizenship) за підтримку нашого проекту, який від-
бувся в рамках інноваційного форуму під назвою «6 Cтупенів» 
(6 Degrees). Бізнес має бути соціально спрямованим. Переселенці сьогодні переживають не 
тільки економічні труднощі, але й проблему адаптації, соціальні перешкоди і ментальні 
протиріччя. З нашого боку, Центр «Лібертас» всіляко намагається об’єднати зусилля пред-
ставників різних релігій щодо проблем, з якими стикаються переселенці. До речі, в грудні мі-
сяці у Львові проходитиме міжрелігійний симпозіум під назвою «(і)міграція крізь призму між-
релігійного діалогу: погляд юдаїзму, християнства та ісламу», на якому розгля датимемо 
богословські та соціальні  аспек ти цього феномену».

потреби сьогодення

на ПЕрЕтині ПотрЕБ ВПо/БіЖЕнціВ і БізнЕсУ
населенням. Під час семі-
нару і бізнес, і переселенці, 
і представники ГО вчились 
шукати точки перетину (по-
треби), взаємовигідні для 
обох сторін. Результатом 
стали спільні напрацюван-
ня, які в подальшому хотіли 
б реалізовувати учасники 
семінару. Наприклад, ціка-
ву ідею з співпраці (адап-
тація на місцях) для пере-
селенців запланували ГО 
«КримSOS» і представники 

Департаменту персоналу 
ТВК «Львівхолод» (мережа 
магазинів «Рукавичка»), 
під приємства, де працює 
чимало переселенців, а та-
кож учасників АТО.
Спеціальним гостем семі-
нару стала керівник Центру 
розвитку корпоративної 

ПартнЕри ПроЕктУ:

18 жовтня 2016 року у 
Львівській ТПП відбувся 
семінар «Робота з  вну-
трішньопереміщеними 
особами та біженцями: 
«приховані» можливос-
ті для компанії та її КСВ 
(корпоративної соціаль-
ної відповідальності)». 
У заході взяло участь по-
над 15 представників 
льві вських компаній (HR-
фахівці, юристи, керівни-
ки), громадські діячі та самі 
переселенці, які живуть у 
Львові та області. Пред-
метом обговорення стали 
потреби та моделі співпра-
ці задля взаємної користі 
ВПО/біженців та компаній.
Також сторони обмінялись 
досвідом щодо сприйнят-
тя таких осіб місцевим 

соціальної відповідальності 
Марина Саприкіна, яка на-
вчала представників львів-
ських компаній як пра-
вильно інтегрувати цю 
категорію людей у стра-
тегію корпоративної со-
ціальної відповідальності. 
Було розглянуто основні 
принципи інтеграції від-
повідно до міжнародних 
норм; українські практики 
роботи з внутрішньопере-
міщеними особами і біжен-
цями; роль HR-фахівців та 
нові можливості, які від-
криваються для компаній, 
що працюють з внутріш-
ньопереміщеними особа-
ми та біженцями.

фото: архів Палати
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Дмитро Афтанас, президент Львівської ТПП: 
«Щороку ми нагороджуємо компанії Львова, які 
гідно представляють наше місто. Особливістю 
XVII конкурсу «Обличчя міста» є велика актив-
ність компаній, що є представниками малого 
бізнесу – цього року їх до фіналу конкурсу дійшло 
аж п’ятеро. Перемога в «Обличчі міста» – це, на-
самперед, висока оцінка діяльності компанії гро-
мадою».

Вікторія Довжик, началь-
ник Управління економіки 
ЛМР:
«Обличчя міста» – це 
справж нє свято підприєм-
ців і підприємств, які пра-
цюють для слави нашого 
міста. Ви розробляєте нові 
проекти й ідеї – і успішно 
втілюєте їх в життя, таким чином змінююте економіку – 
обличчя міста. Ми пишаємось нашими підприємцями, на-
шими підприємствами та їх досягненнями. Успішних вам 
інвестицій, нових проектів і звершень!» 

Юрій Бубес, генеральний 
директор концерну «Елек-
трон»: 
«Хочу висловити подяку організаторам, які проводять 
цей конкурс. Дуже приємно, що концерн «Електрон» отри-
мує гран-прі. Як зазначив Президент України Петро Поро-
шенко у своєму виступі на Міжнародному економічному 
форумі, Львівщина стає лідером в розвитку економічного 
потенціалу. Це дає наснагу, впевненість і оптимізм для 
подальшого руху вперед. Хоча, поряд з цим, постає бага-
то викликів. Ми готові до них. Не обов’язково чекати на 
прихід зарубіжних інвесторів, адже ми можемо самотужки 
вкладати власні кошти і виробляти продукцію, яка відпо-
відає європейським стандартам».  

Андрій Якимів, прези-
дент Групи компаній 
«Територія Бізнесу»:
«Отримати гран-прі над-
звичайно приємно, адже  
цьогоріч ми відзначаємо 
10-річчя діяльності нашої 
компанії. Я дякую команді, 
яка працює фактично у 
всіх регіонах України і ця 
нагорода – результат на-
шої роботи».

3 листопада 2016 року в 
рамках проведення Між-
народного економічного 
форуму відбулась цере-
монія нагородження пе-
реможців XVII Конкур-
су-промоції львівського 
підприємництва «Облич-
чя міста-2016».
Цього року до участі в кон-
курсі зголосилася 31 компа-
нія, 24 з них були допущені 
до II етапу голосування. 
Перемогу у номінаціях здо-
було 14 компаній. А волода-
рями бронзової статуетки 
стали одразу дві компанії.

Так, «За розвиток нового 
напрямку діяльності – ви-
робництво міського паса-
жирського електро- та ав-
тотранспорту та зростання 
обсягів реалізації продукції 
більш ніж у два рази» було 
нагороджено ПАТ «Концерн 
Електрон», а за  «10-річну 
професійну діяльність на 
ринку проведення профе-
сійних тренінгів та навчань, 

так тримати!

«оБличчяМ Міста-2016»
«ЕлЕктрон» і «тЕриторія БізнЕсУ» стали

грамотою партнера конкурсу 
"обличчя міста - 2016"  було на-
городжено «Укрсиббанк».

розробку 300 авторських на-
вчальних програм і методик 
та бізнес-планування інвес-
тиційних проектів у 19 об-
ластях України, у тому числі 
в Донецькій та Луганській 
областях» – нагороджено 
ТзОВ «Територія бізнесу».
У минулі роки переможця-
ми конкурсу були такі ком-
панії як: ТзОВ ТВК «Львів-
холод», ТРК «Львівська 

хвиля», ТОВ «SoftServe»,  
ТзОВ «Віденська кав’ярня» 
та інші.
Конкурсанти оцінювались 
із врахуванням думки гро-
мадських організацій, біз-
несу, наукових кіл, органів 
влади. Усі небайдужі меш-
канці Львова могли ви-
словити свою підтримку 
улюбленим та достойним, 
на їхній погляд, компаніям 
та підприємцям за допо-
могою інтерактивного го-
лосування на веб-сторінці 
Львівської торгово-про-
мислової палати.

фото: LUFA

фото: LUFA
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ПЕрЕМоЖці У ноМінаціяХ:

1. «Львів інноваційний»: тзоВ «ред тег».
2.  «Львів торговий»:  тзоВ «Барком» (тМ «родинна ковбаска»).
3.  «Місто хліба та достатку: львів харчовий» тзоВ «галицька здоба».
4.   «скарбниця здоров’я: львів медичний»: Мц  клініка «альтернатива».
5.  «Зелене місто: львів екологічний»:  Прат  «компанія Ензим».
6.  «Львівське дозвілля: найкращий вибір для проведення  

вільного часу»: Прат «Мульті Весте Україна 3».
7. «До ваших послуг»: ПП готель Швейцарський.
8. «Львів – відкритий для світу»: Premier Hotel Dnister.
9. «Львів інформаційний»: Медіа-хаб «твоє Місто».
10.  «Львів видавничий»: тзоВ «Видавництво старого лева».
11. «Львів подієвий»: Прат «гал-Експо».
12. «Львів-транспортний»: тзоВ «сП Електронтранс».
13.  «Місто майстрів: Львів промисловий»: тзоВ Перша приватна броварня.
14.  «у світі грошей: Львів фінансовий»: Пат акБ «львів».

так тримати!
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Станіслав Гжигєрчик, координатор з наукових питань та до-
вкілля «Центру інновації і компетенції» (Науково-технологічний 
парк, АТ Євро-центр, Катовіце): 
«Я впевнений, що будь-де можна використати енергозберігаючі тех-
нології, але постає питання, що саме використовувати – енергію 
вітру, сонця чи води? Перехід на альтернативні джерела енергії в 
Польщі проводиться на регіональному рівні у рамках європейських та 
польських норм. До прикладу, в Катовіце впровадження енергозбері-
гаючих технологій у будівництво базується на основі технопарку. За 
новими технологіями триває 1–1.5 роки.
Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 19 травня  
2010 року щодо енергетичної ефективності будівель зобов’язує країн-
членів ЄС до отримання 20% частки енергії з відновлювальних джерел 
до 2020 року. Станом на сьогодні Польща має близько 11%. 
Для того, щоб Україна наблизилась до впровадження енергозберіга-
ючих технологій, потрібно підготувати для цього ґрунт ще перед 
вступом до ЄС. У Польщі і до цього створювались вільні економічні 
зони, впроваджувались кредити на вигідних умовах  – все це в рамках 

державної політики. А вступ до 
Європейського Союзу – приско-
рив ці процеси». 

Євгеніуш Єдрисік, керівник проекту URAKOL: 
«Замовником проекту є Міністерство закордонних справ Республіки Польща, яке, в 
свою чергу, ставить певні цілі, яких ми маємо досягнути. Оскільки ми з Катовіц, то, на 
жаль, ми не можемо залучити транскордонні програми, які діють лише для близьких 
воєводств – Люблінського, Ряшівського та ін. Наша мета – передача українцям досвіду 
впровадження інноваційних технологій на основі місцевих паливно-енергетичних ресур-
сів, зокрема вугілля. Другим аспектом нашої діяльності є охорона довкілля. Завдяки да-
ному проекту ми вирішуємо дві проблеми – забезпечуємо людей енергією та створюємо 
робочі місця. Для нас важливим є налагодження зв’язків з українським бізнесом. Часто бу-

ває, що ми вживаємо од-
накову термінологію, 
але при цьому вона має 
різне значення. У Польщі 
альтернативне паль-
не – це будь-яке пальне, 
яке не є вугіллям, тоді 
як в Україні – це будь-яке 
пальне, яке не є газом». 

27 жовтня 2016 року у 
Львівській ТПП  відбулась 
польсько-українська кон-
ференція «Підтримка ін-
новаційності та трансферу 
технологій в поливно-енер-
гетичному секторі». Серед 
її учасників – представники 
польського бізнесу у сфері 
відновлюваної енергетики, 
проектні та інженерні ком-
панії, викладачі ВНЗ,  науко-
ві співробітники, представ-
ники ЛТПП. 
Основне завдання заходу – 
представити результа-
ти проекту «Підвищення 
конкурентоспроможності 
підприємств шляхом впро-
вадження інноваційних 
технологій використання 
місцевих паливно-енерге-
тичних ресурсів», що спів-
фінансується в рамках про-
грами «Польська співпраця 
для розвитку 2016» Мініс-
терства закордонних справ 
Республіки Польщі.
Учасники конференції 
мали змогу обмінятись до-
свідом у створенні знань і 
компетентності розвитку 
підприємств Львівської об-
ласті з точки зору технології 
ефективного використання 
місцевих видів палива шля-
хом передачі польського 
досвіду розробників і по-
стачальників технологій в 
галузі енергетики, а також 
знайти кращі практики і 
приклади реалізації цих 
технологій.

ПідтриМка інноВаційності 
та трансФЕрУ тЕХнологій 

У ПалиВно-

Мирослав Подольський, Інститут геології і геохімії го-
рючих копалин НАН України:
«Сподіваюсь, співпраця з польськими партнерами буде 
комплексною, тобто вертикальною і горизонтальною. 
У моєму розумінні, вертикальна співпраця – це влада, сус-
пільство, бізнес та   активні громадяни. Горизонтальна – 
це двостороння співпраця між науковцями, громадськими 
організаціями, представниками і фірмами як українського, 
так і польського бізнесу. Переконаний, що сьогоднішня кон-
ференція стане ще одним кроком назустріч комплексним 
україно-польським зв’язкам».

сЕкторі
ЕнЕргЕтичноМУ

міжнародна співпраця
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візиту, всі охочі мали мож-
ливість прослухати лекцію 
«Управлінська діяльність і 
кайдзен».
Директор департаменту 
виробництва «Модерн-Ек-
спо» Ігор Мордас провів 
екскурсію підприємством, 
де учасники семінару мали 
змогу побачити цех виго-
товлення виробів з дроту, 
гальванічну дільницю, во-
доочисний комплекс, фар-
бувально-сушильні лінії. 
Компанія «Металхемі Ук-
раїна» запрошує всіх за-
цікавлених у знайомстві 
із колегами в Україні та 
впровадженні сучасних 
технологій і обладнання у 
розвиток виробництва до 
участі у майбутніх семіна-
рах та конференціях.

програми підтримки ви-
щих навчальних закладів 
компанія KraftPowercon 
Sweden AB урочисто пе-
редала одномодульний 
випрямляч FlexKraft  (12 
В/600 А) кафедрі хімії і 
технології неорганічних 
речовин Національного 
університету «Львівська 
політехніка». Навчання 
студентів з використанням 
інноваційного обладнання 
та практика на сучасних ви-
робництвах сьогодні – за-
порука отримання високок-
валіфікованих спеціалістів 
у майбутньому.
На другий день зустрічі, 16 
вересня 2016 року, учас-
ники відвідали виробничу 
базу ГК «Модерн-Експо» у 
Луцьку.  Зокрема, в рамках 

15 вересня 2016 року у Львів-
ській торгово-промисло-
вій палаті відбувся семінар 
«Практичні рішення щодо 
організації сучасних гальва-
нічних виробництв: іннова-
ційне обладнання, техноло-
гії, екологія».
Львів став четвертим міс-
том після Дніпропетров-
ська, Києва та Харкова, де 
були організовані подібні 
семінари на базі торгово-
промислових палат України 
за ініціативи швецької ком-
панії KraftPowercon Sweden 
AB –  всесвітньо відомого 
постачальника електротех-
нічного обладнання та ви-
робника продуктів і послуг 
в галузі промислових  дже-
рел  живлення.
До участі в семінарі були 
запрошені представники 
провідних підприємств і 
організацій у сфері нанесен-
ня гальванічних покриттів,  
виробники  обладнання  
для  гальваніки  і  очищення  
відходів,  постачальники хі-
мічної продукції, компанії, 
що спеціалізуються на ав-
томатизації технологічних 
операцій.
Загалом, в заході взяли 
участь понад 30 учасників, 
серед яких – директори, ке-
рівники відділів та технічні 
спеціалісти як комерцій-
них, так і державних під-
приємств України.
Мета семінару – познайо-
мити представників різних 
напрямків виробництва з 
можливостями щодо ор-
ганізації нового або реор-
ганізації існуючого вироб-
ництва з огляду на  сучасні 
енерго-, екологічно- та мате-
ріально ощадні технології.
Також під час проведен-
ня семінару в рамках 

організатораМи заХодУ ВистУПили:
ТзоВ «Металхемі україна» (україна-австрія-німеччина) – дочірнє підприємство  австрійсько-німець-
кої  компанії «Metalchemie  Ges.m.b.H.»,  яка  входить  до  складу  всесвітньо відомого концерну KIESOW 
(німеччина). сферою діяльності компанії є забезпечення виробництв матеріалами і хімікатами для 
механічної обробки виробів, гальваніки та очистки стоків. 
група компаній «Модерн-експо» (україна-Польща) – міжнародний  холдинг, провідний  виробник  і  
постачальник  торгового  обладнання  в  центральній  і  східній  європі.  основними продуктами  є  тор-
гове обладнання, а також послуги в сфері гальванічних покриттів і проектування гальванічних ліній. 
Виробництво ведеться на сучасному високотехнологічному обладнанні, вся продукція сертифікована 
за міжнародними стандартами безпеки і якості, що підтверджують сертифікатами (CE & GS) від ком-
паніїї TÜV Reinland Group.

інновації

«Практичні ріШЕння щодо організаціЇ 
сУчасниХ гальВанічниХ ВироБництВ: 

інноВаційнЕ оБладнання, 
тЕХнологіЇ, Екологія»

фото: «Таблоїд Волині»

фото: «Таблоїд Волині»
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чЕсько-УкраЇнська ділоВа
ПідПриєМницька Місія

ний Консул ЧР у Львові; За-
ступник Гетьмана Півден-
но-Моравського краю Чесь-
кої Республіки Роман Цели; 
Керівник представництва 
Міністерства закордон-
них справ України у Львові 
В’ячеслав Войнаровський, 
а також  Роман Матис – 
Начальник управління 
інвестиційної політики 
Львівської облдержадмі-
ністрації та Андрій Єлісє-
єв – керуючий партнер фір-
ми «Контракти-Аудит».
На початку зустрічі віце-
президент ЛТПП Володи-
мир Коруд тепло привітав 

Павел Пешек, Керівник Генерального консульства Чесь-
кої  Республіки у Львові:
 «Співпраця є  можливою у тому випадку, якщо обидві сто-
рони готові працювати разом. Зрозуміло, що всі підприємці 
самостійно знаходять партнерів, але всі вони стикаються 
з  проблемою візового бар’єру. Станом на сьогодні, для того, 
щоб поїхати за кордон , ваш потенційний бізнес-партнер з 
України має подати на візу, а це він повинен зробити або че-
рез Візовий центр або безпосередньо у Консульстві. Допоки 
Україна не отримала безвізовий режим, я б хотів запровади-
ти в Генеральному Консульстві Чеської Республіки у Львові 
систему, яка вже успішно працює в Києві. У Консульстві буде 
виділено один день на тиждень, коли  ваші бізнес-партнери 
будуть мати можливість без попередньої реєстрації пода-
ти заяву на отримання візи». 

Заступник Гетьмана Пів-
денно-Моравського краю 
Чеської Республіки Роман 
Цели привітав представ-
ників підприємств та 
представників навчаль-
них закладів Південно-Мо-
равського краю, а також 
висловив подяку віце-пре-
зиденту ЛТПП В. Коруду 
та керівнику представ-
ництва Міністерства за-
кордонних справ України 
у Львові В’ячеславу Война-
ровському  за допомогу в 
організації чесько-україн-
ської бізнес-місії:  
 «Південно-Моравський край 
активно налагоджує бізнес-
стосунки. Ми маємо укладе-
ні угоди з Польщею, Словач-
чиною, Австрією, Францією, 
Італією та ін. Не менш важ-
ливою для нас є і сьогоднішня 
зустріч та розширення кола 
бізнес-партнерів. Південно-
Моравський край, з другим 
за розміром містом Чеської 
республіки (м. Брно)  є  цен-
тром освіти та підприєм-
ницької діяльності і може 
запропонувати партнерам 
у Львівській області багато 
можливостей  співпраці. 
Якщо Україна зацікавлена у 
налагодженні бізнес-стосун-
ків, то думаю, ми знайдемо 

правильні шляхи співпраці як у сфері освіти, так і в сфері підприємництва. Ми маємо досвід 
реалізації окремих проектів ще до підписання офіційних угод. Кожен з нас приїхав зі своїм ба-
ченням та зі своїми очікуваннями, сподіваюсь, вони будуть виправдані. Запрошую українські 
компанії, а також представників ЛТПП у Південно-Моравський край».

Роман Матис,  начальник 
управління інвестиційної полі-
тики Львівської облдержадмі-
ністрації:
«Ми усунули одну з головних пере-
шкод у роботі іноземних інвес-
торів – обов’язкову реєстрацію іноземних інвестицій. Ще 
одна проблема - обмеження по виведенню дивідендів. Нам 
вдалось домовитись з Нацбанком стосовно врегулювання 
цього питання. Львів відкритий для інвесторів. Насамперед, 
ми зацікавлені в розвитку таких сфер як: альтернативна 
енергетика – ми маємо як готові проекти, так і пропозиції 
з визначенням земельних ділянок; логістика – цьогоріч заін-
вестуємо в будівництво доріг близько 2 млрд. грн.; туризм, а 
також інвестиції в будівництво індустріальних парків».

палатою спільно з чеськи-
ми партнерами за підтрим-
ки  Представництва МЗС 
України та Генерального 
Консульства ЧР у Львові. 
Серед учасників бізнес-мі-
сії: Павел Пешек – Гене раль- 

гостей з Чехії і висловив спо-
дівання на подальшу плідну 
співпрацю: «Ми вже маємо 
бізнеспартнерів у Брно, які 
стали нашими хорошими 
друзями і організаторами 
сьогоднішнього заходу». 
З українського боку, учас-
ників зустрічі привітав 
представник МЗС України у 
Львові В’ячеслав Войнаров-
ський, який відзначив важ-
ливість візиту представ-
ників Чехії до Львівського 
регіону.

22 вересня 2016 року у 
Львівській ТПП пройшли 
ділові переговори в рам-
ках чесько-української 
підприємницької місії, 
організованої Львівською 
торгово-промисловою 

міжнародна співпраця
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Про гуМоВі Та реЗиноВі ПроДукТи як ПосЛугу беЗПеки, Про ПереВаги,
 які оТриМуюТь українські кЛієнТи – у роЗМоВі З ВіДПоВіДаЛьниМ За

 роЗВиТок ЗВ'яЗкіВ Зі схіДниМи ринкаМи коМПанії GEYER&HOSAJA.

Пане Валентине, Ваша 
компанія займається ви-
готовленням різних типів 
резини. Як давно Ви пра-
цюєте на Україні, наскіль-
ки насиченим є  цей ринок?
Компанія є однією з най-
більших фірм, що займа-
ється виготовленням ре-
зини у цій частині Європи. 
Ми маємо 4 підприємства у 
Польщі. Виробляємо різні 
види гуми, гумові суміші, 
вантажні наварні шини 
та великогабаритні шини 
(OTR). Також займаємося 
регенеруванням (віднов-
ленням) шин, виробни-
цтвом елементів безпеки 
дорожнього руху (коле-
совідбійників, штучних  
дорожніх  нерівностей – 
«лежачих поліцейських», 
пішохідних переходів, пі-
шохідної плитки Брайля). 
Виготовляємо різного роду 
продукцію для залізниці, 
автокилимки (універсаль-
ні і модельні), гумові ки-
лимки для худоби; крихту 
для покриття дитячих і 
спортивних  площадок. 
Спектр застосування гум-
вих виробів є надзвичайно 
широким. Значна частина 
цих виробів виготовля-
ється з огляду на безпеку 
людини, робочого місця чи 
обладнання.

На Україні ми присутні 
вже два роки, хоча вже де-
сять років співпрацюємо з 

однією українською 
компанією з 

в и р о б -

ництва відновлених шин, 
тому можемо з впевненіс-
тю сказати, що на цьому 
ринку є великий попит на 
сучасні резинові вироби, 
на сучасні безпечені рі-
шення. Водночас, якщо ще 
зовсім недавно вирішен-
ня проблем оцінювання 

і підтвердження якості 
знаходилося буквально 
в зачатковому стані, то 
зараз більшість україн-
ських компаній прагнуть 
одержати відповідні до-
кументи і перебудовують 
виробничі зв’я зки від-
повідно до міжнародних 
вимог. Сьогодні світові 
стандарти є для українців 
визначальним чинником, 
тому ми тут, з якісною та 
конкурентоспроможною 
продукцією. 

Яка доля українського рин-
ку є стратегічною на най-
ближчий період?
Компанія виготовляє шини 
з 1987 року, а досвідом ви-
робництва інших виробів з 
гуми – можемо похвалити-
ся із 1993 року. Насамперед, 
хочемо бути впізнаваними 
та асоціюватися з якістю. 
Моє завдання – зробити 
так, щоб весь асортимент 
наших продуктів з’явився 
в Україні, а також розши-
рити географію експорту в 
цілому. Про об’єми на да-
ний момент говорити рано.

В Україні працюєте з кін-
цевими клієнтами чи з 
дистриб’юторами?
У більшості випадків – це 
дистриб’ютори, оскільки 
вони мають налагодже-
ну клієнтську базу. Хоча, 
якщо кінцевий споживач 
виявить бажання придба-
ти наш продукт у великому 
об’ємі, то ми також готові 
до співпраці.

Який продукт продається 
сьогодні найкраще? 
Найбільшим попитом 
користуються, до речі, 
як і у Польщі, відновле-
ні колеса.  Але асорти-
мент продукції постійно 

ВалЕнтин БондарчУк: 
«Усі наШі ПродУкти ПоВинні БУти 

ПрисУтніМи на УкраЇнськоМУ ринкУ»

фото з сайту GEYER&HOSAJA
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розширюється по кожно-
му із вказаних напрямків. 
Це і нові форми для ав-
томобільних килимків, і 
нові форми для елементів 
безпеки дорожнього руху, 
і нові суміші гуми.

Якщо вже говоримо про 
безпеку готових виробів, 
то як з якістю, хто роз-
робляємо зразки продукції 
для GEYER&HOSAJA?  
У нас працюють кваліфі-
ковані технологи, які роз-
робляють власні суміші. 
Крім того, маємо завищені 
вимоги до сировини, яку 
закуповуємо. Ми обираємо 
найкраще, що є на ринку. 
Уся сировина обробляється 
на наших виробничих по-
тужностях. Завдяки змішу-
вальним лініям (міксерам) 
виготовляємо матеріал.
На підприємстві функці-
онують дві лабораторії, де 
відбувається дослідження 
сировини та кожного про-
дукту, у тому числі й тес-
тування. У підсумку – ма-
ємо доступ до найкращої 
сировини та найновіших 
інноваційних технологій у 
гумовотехнічній галузі.

Вся продукція під-
тверджена системою 
якості ІSО.

Чи є у планах перенесення 
виробництва на Україну 
або співпраця з україн-
ськими партнерами?
Сьогодні питання пере-
несення виробництва не 
стоїть. Хоча ми відкриті і 
зацікавлені в потенційних 
можливостях співпраці за 
кожним з напрямків нашої 
діяльності. Наша мета роз-
витку полягає у залученні 
можливостей, досвіду та 
ресурсів. На даному етапі 
ведемо переговори з по-
тенційними партнерами по 
усім напрямкам, особливо 
щодо інноваційних підхо-
дів розвитку.
 
Україна – аграрна кра-
їна. Що можете запро-
понувати сільському 
господарству?
Серед продукції, яку ми 
пропонуємо сільському 
господарству – мати для 
корів. Це протиковзке по-
криття. Воно має низьку те-
плопровідність, що дозво-
ляє тваринам повноцінно 

відпочивати, не ковзаючись 
і не замерзаючи. Гума матів 
для корів зберігає форму, 
адаптовується під корпус і 
вагу кожної тварини. Також 
ці «килими» характери-
зуються водовідштоваль-
ними властивостями, що 
не дає їм вбирати вологу і 
намокати.

Які інноваційні рішення 
Ви готові запропонувати 
сьогодні?
Вся продукція, без винят-
ку, виготовляється по тех-
нології із суміші каучуку в 

поєднанні з інши-
ми інгридієнтами. 

Каучук є основним 
компонентом при ви-

готовленні гумових, ре-
зино-тканинних і рези-

но-металевих виробів, які 
використовуються в про-
мисловості, сільському гос-
подарстві, на транспорті і в 
домашньому побуті. Таке 
широке застосування гум 
пояснюється тим, що вони 
мають унікальну здатність 
до зворотних деформацій 
у поєднанні з високою міц-
ністю, еластичністю, опір-
ністю до стирання. 
Крім того, ми знаходимо 
кінцевого споживача на 
перетині, здавалося б, не-
пересічних галузей. Саме 
це дає змогу розвиватись, 
знаходити нові рішення, 
нове застосування виро-
бам із резини. 

Дякую, 
Ірина Стельмах
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