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Пане Дмитре, незважаю-
чи на той факт, що ТПП 
в Україні є найстарішою 
та впливовою бізнес-асо-
ціацією, багато хто з нас, 
зокрема й підприємці, не 
чули або не до кінця розумі-
ють її суті і не знають про 
можливості, якими можна 
скористатися в організа-
ції, яку Ви очолюєте.

Опираючись на власні ба-
гаторічні спостереження 
розвитку бізнесу на Львів-
щині, можу стверджувати, 
що підприємці та громад-
ськість нашого регіону 

дмитро афтанас: захист та підтримка українського бізнесу

для нас є пріоритетом

знайомі з діяльністю Львів-
ської ТПП. Аналогічною є 
ситуація і в інших областях 
України. Усі регіональні 
ТПП входять до складу 
ТПП України, яка має дещо 
інші функції та представ-
ляє інтереси бізнесу уже на 
національному рівні. 
Інше питання, наскільки 
активно працюють регіо-
нальні палати. Якщо ро-
бота ведеться інтенсивно, 
то, безперечно,ТПП є не 
лише найбільшою, але й 
найвпливовішою органі-
зацією в регіоні, адже час-
то це чи не єдиний орган, 

що представляє інтереси 
ділових кіл конкретної об-
ласті. Львівська ТПП є біз-
нес-асоціацією, створеною 
для сприяння інновацій-
ного розвитку економіки 
регіону та усіх видів під-
приємництва, підвищення 
конкурентоздатності ді-
лового середовища Львів-
щини, його прибутковості 
та відповідальності перед 
громадою. 
Простіше кажучи, сама па-
лата була створена бізне-
сом для бізнесу. 

уряДи країн, Діячі СоціаЛьної Сфери та ЗМі – це груПи, які оСтанніМ чаСоМ СПеціаЛіЗуютьСя на анаЛіЗі 
фірМ З огЛяДу на СоціаЛьні наСЛіДки їхнього функціонуВання. ВСе біЛьше органіЗацій оПрацьоВують 
рейтинги коМПаній, оцінюючи їхню ДіяЛьніСть у ПЛощині СоціаЛьної ВіДПоВіДаЛьноСті біЗнеСу 
(ангЛ. Corporate SoCIal reSponSIbIlIty, Скорочено – CSr, українСькою – СВб). 

І хоча методологія створен-
ня класифікацій цього типу 
зумовлює почасти чимало 
запитань, самі рейтинги є 
предметом великого заці-
кавлення. Як наслідок, СВБ 
стала одним із пріоритетів 
для лідерів бізнесу у всьому 
світі. Багато фірм зробили 
справді немало, аби змен-
шити негативні наслідки 
своєї діяльності для суспіль-
ства та природного середо-
вища. Однак ці намагання 
не оправдали очікуваної 
дієвості через дві причини. 
По-перше, через пошире-
не сприйняття бізнесу та 
суспільства як двох сил, що 
протистоять одна одній, 
тоді коли насправді – вони 
взаємозалежні. 

Візит Вольфганга Круґа до 
Львова став можливим зав-
дяки проекту Інституту міс-
та з Німецьким агентством 
розвитку – Товариством 
старших експертів (Senior 
Expert Service –  SES), що 
об’єднує німецьких профе-
сіоналів з багаторічним до-
свідом, які прагнуть поділи-
тися власними знаннями на 
волонтерських засадах.

стратегія та суспільство: 

соціальна відповідальність бізнесу – 
данина моді чи новий елемент 

конкурентоздатної стратегії?

вольфганг круґ, експерт SES: 
«люди повинні мати вплив 
на якість послуг»

Про реаЛії українСької еконоМіки , ПерСПектиВи її роЗВитку, біЗнеС-СПіВПрацю на МіжнароДноМу ріВні 
та Про те, чиМ Може бути кориСна ПаЛата ДЛя МаЛого та СереДнього біЗнеСу ЛьВіВщини – у роЗМоВі З 
ПреЗиДентоМ ЛьВіВСької торгоВо-ПроМиСЛоВої ПаЛати ДМитроМ афтанаСоМ.
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стартує програма 
«почесні амбасадори львова»

 110 мільйонів євро на підтримку мсп в україні 

зареєструй своє 
підприємство онлайн

дорога 
львів-краковець 

буде платною

Авіакомпанія “Atlasjet 
Україна” до початку 
літа 2015 року почне 
здійснювати польоти 
зі Львова та ще 6 міст 
України – повідомляє 
прес-служба Мінінф-
раструктури України.

Керівництво компанії вже 
підтвердило бажання та 
можливість здійснюва-
ти регулярні рейси за 30 

напрямами, серед яких 
країни Європи, СНД і За-
кавказзя, зокрема Італія, 
Іспанія, Грузія. Також пе-
ревізник буде виконува-
ти внутрішні рейси між 
Львовом, Києвом, Оде-
сою та Харковом. «Atlasjet 
Україна» почне польоти 
на 4 літаках Аеробус 320, 
поступово збільшуючи 
флот до 15 нових лай-
нерів. Очікується, що у 

травні буде відкрито бро-
нювання квитків на перші 
авіарейси. 
Нагадаємо, в березні 
авіакомпанія Wizz Air 
Holdings Plc оголосила 
про закриття з 20 квітня 
своєї дочірньої компанії 
«Візз Ейр Україна», яка ви-
конувала 16 рейсів. Напе-
редодні стало відомо, що 
компанія залишається на 
українському ринку.

Міністерство юстиції 
України запровадило сис-
тему електронного сервісу 
у сфері державної реєстра-
ції підприємців та спрос-
тило механізм надання 
відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру. Тепер за 
допомогою Інтернету мож-
на не лише зареєструвати 

Уряд планує побудувати 
платну дорогу зі Львова до 
Краковця за 5 років. Будів-
ництво дороги буде на 100% 
профінансовано приватними 
інвесторами, термін викорис-
тання дороги – до 49 років.
Приватний інвестор від-
повідатиме за будівни-
цтво, утримання та ремонт 
дороги.
Довжина планованої до-
роги становитиме 84,4 км, 
вона матиме чотири смуги, 

Сервісний центр «austrian airlines» розпочав працювати у Львові з 
2008-го року як колл-центр із 10-ма працівниками. Сьогодні - це центр, 
що налічує 100 працівників. Він обслуговує пасажирів, корпоративних 
клієнтів, туристичні агентства та підтримує співробітників «austrian 
airlines» зі всього світу. у планах компанії – збільшення кількості 
співробітників до, щонайменше, 150-ти впродовж наступних 12-ти 
місяців.

Європейська комісія ухва-
лила рішення про виді-
лення Україні багатоміль-
йонної суми для розвитку 
малого та середнього біз-
несу, повідомила 28 квітня 
інформагенція «Інтерфакс-
Україна» з посиланням на 
представництво Євросоюзу 
в Україні.

На квітневій сесії Львів-
ської міської ради було 
прийнято ухвалу про впро-
вадження програми «По-
чесні Амбасадори Львова», 
розробленої задля вико-
нання Програми розвитку 
індустрії ділової гостин-
ності Львова на 2015-2017 
роки. 
Мета програми – активно 

авіакомпанія AtlASjEt почне літати зі львова до початку літа

орієнтовна швидкість руху 
– 120 км/год. Після при-
йняття в експлуатацію 
траса Львів–Краковець ві-
зьме на себе частку потоків 
траси М-06 Київ-Чоп, яка є 
основ ним шосе, що сполу-
чає Україну із Євросоюзом. 
На наступних етапах пла-
нується продовження траси 
Львів–Краковець до Бродів 
та Рівного.
Максимальний розмір 
плати за користування 

автодорогою та експлуа-
таційну готовність буде 
визначено Кабміном піс-
ля того, як Верховна Рада 
ухвалить окремий закон 
про плату на цій дорозі. Як 
зазначає начальник відділу 
міжнародної співпраці та 
інвестицій Укравтодору Те-
резія Бабич, «у будь-якому 
разі це буде помірна плата, 
тому що це перший пілот-
ний проект, і важливо не 
налякати споживача, а по-
казати йому, що він платить 
за якісну послугу».
Зараз в Україні відсутні плат-
ні автомобільні дороги. Закон 
дозволяє їх будувати, проте 
вимагає забезпечення альтер-
нативного проїзду автомобі-
лів безоплатним шляхом.

До 1-го липня цього року 
сервісний центр «Austrian 
Airlines» у Львові почне об-
слуговувати клієнтів гру-
пових відділень «Austrian 
Airlines» із Західної Європи. 
Раніше клієнтів із цих кра-
їн обслуговував сервісний 
центр у Відні. Про це розпо-
вів Маркус Лєнк, директор 
сервісного центру «Austrian 
Airlines» у Львові. 

Львів, за словами Маркуса 
Лєнка, має дуже багато пе-
реваг. Зокрема, це - безпеч-
не місто, співвідношення 
ціна-якість та близьке роз-
міщення від Австрії з пря-
мим рейсом до Відня.

Інша перевага: Львів - дуже 
студентське місто, тому до-
сить легко знайти співро-
бітників, які розмовляють 
різними мовами.

Щомісяця сервісний центр 
«Austrian Airlines» приймає 
30 тис. запитів телефоном 
та електронною поштою. 
Cеред мов, на яких обслу-
говування відбувається 
найчастіше – англійська, 
українська, російська, 
французька, німецька, іта-
лійська, польська, чеська, 
хорватська, сербська, бол-
гарська, угорська. 

Джерело: Zaxid.net

«AuStriAn AirlinES» 
перенесе обслуговування 

клієнтів із західної європи 
з відня до львова

юридичну або фізичну осо-
бу-підприємця, а й отри-
мати різного роду довідки, 
витяги і виписки, пов’язані 
із діяльністю суб'єкта під-
приємництва. Документи, 
отримані з Реєстру в елек-
тронній та письмовій фор-
мах, матимуть однакову 
юридичну силу.

позиціонувати Львів на 
світовому та вітчизняному 
ринку ділового туризму, 
сприяти його економічно-
му, соціальному та науко-
вому розвитку за допомо-
гою авторитету впливових 
українців – Почесних ам-
басадорів. Програма по-
винна згуртувати навколо 
місцевого ринку ділового 

Брюссель схвалив спеціаль -
ний захід для фінансового 
зміцнення малих та серед-
ніх підприємств в Україні 
загальним обсягом 70 міль-
йонів євро, а 40 мільйонів ма-
ють надійти в рамках кредит-
но-гарантійного механізму.
За словами комісара ЄС 
з питань Європейської 

політики сусідства й роз-
ширення Йоганнеса Гана, 
допомога надаватиметься 
насамперед регіонам, які 
«найбільше відчули на собі 
потребу інтегрувати вну-
трішньо переміщених осіб».

Джерело: Time-UA.com — 
новини України і світу.

туризму фахівців науки, 
політики, бізнесу, інфор-
маційних технологій та 
культури. 
Офіційна презентація про-
грами відбудеться 26 трав-
ня, відбір Почесних Амба-
садорів триватиме до кінця 
липня, а сама урочиста це-
ремонія нагородження від-
будеться восени.
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Міжнародна конференція

22 травня 
2015 року 

о 10.00 
Велика сесійна 
зала Львівської 

міської ради

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

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

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

виховання та культурно-етичних традицій українських підприємців.

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

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

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

яє вирішенню проблеми на Сході нашої держави.

у рамках заходу:

•  відкриття фотовиставки  

«Благодійність крізь призму об’єктива», 

•   реабілітаційна програма для жертв ато та членів їхніх родин 

Мета заходу – об’єд нання керівників бізнесу, пред-
ставників органів влади та контро лю, вітчизняних та іно-
земних експертів, громадських організацій та асоціацій 
задля обміну досвідом, напрацюваннями та перспектив-
ними задумами на майбутнє.
основними напрямками роботи конференції 
є розгляд соціальної відповідальності бі знесу:
  в умовах зростання конкуренції й зниження довіри до 

бізнесу;
  в роботі з усіма групами суспільства (бізнес, ЗМІ, влада, населення, інвестори та ін.);
  у розвитку того середовища, в якому він працює;
  у роботі з представниками контролюючих органів;
  при передачі досвіду світових способів заохочення соціальної відповідальності бізнесу (по-

даткові кредити, податкові відрахування, «процентні закони»).

Організаційні партнери заходу:

Інформаційна підтримка:

Детальніше про захід на сайті Палати: www.lcci.com.ua

Офіційні партнери заходу: Генеральний інформаційний партнер:
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Штриховий код – перш 
за все, практичний 
інструмент, завдяки 
якому здійснюються 
облікові операції 
під час поставок та 
продажу товарів. 
Підприємство торгівлі 
просто не матиме 
змоги обліковувати 
товар без штрихового 
коду GS1. 
Тому штриховий код, 
що присвоїла "GS1 
Україна", буде дійсним 
у будь-якій країні світу.

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

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

  сприяє оформленню 
заявок щодо 
присвоєння та 
перереєстрації 
ідентифікаційних 
номерів GS1;

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

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

штрихове кодування та 
електронні комунікації, 

що базуються на 
всесвітніх стандартах GS1

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

За результатами порівняння 
кількості міжнародних 
реєстрацій знаків для товарів та 
послуг, реєстрації промислових 
зразків (дизайнів), подання 
заявок на винаходи, україна має 
майже двократне відставання у 
порівнянні з іншими країнами. 
Відповідь на це питання лежить 
не так в економічній площині, 
як передусім у площині низької 
правової культури суспільства.

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

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

Лекції та практичні заняття 
проводять фахівці, які мають 
великий досвід роботи у сфері 
державних закупівель.
Після закінчення навчання 
учасники отримають сертифі-
кат про проходження навчан-
ня/підвищення кваліфікації. 
Слухачі також отримають 
методичну літературу з ура-
хуванням останніх змін за-
конодавства України з питань 
державних закупівель, збірник 
з нормативними документами 
на електронному носії (ком-
пакт-диску), а також будуть за-
безпечені харчуванням.

Як раціонально використати 
своє право на захист об’єктів 
інтелектуальної власності за 
кордоном, не втратити пріо-
ритет на інноваційні технічні 
рішення та власні розкручені 
бренди і водночас оптимізува-
ти свої витрати – питання се-
мінару, що відбувся 30 березня 
2015 року в ЛТПП.
Організаторами заходу стали  
Польсько-Українська Госпо-
дарча Палата, Львівська торго-
во-промислова палата та Бюро 
патентних повірених Dr. Emil 
Benatov & Partners (Україна, 
Болгарія). Актуальна тема зі-
брала чималу аудиторію прав-
ників, бізнесменів та представ-
ників наукових й освітніх кіл 
Львівщини.
Партнер Бюро, патентний пові-
рений України Данило Бенатов 
та фахівець відділу торгівель-
них знаків та промислових 
зразків Бюро Зінаїда Резницька 
розповіли учасни-
кам семінару про 
ефективні правові 
механізми та «під-
водні камені» у за-
хисті торгівельних 
знаків, винаходів, 
корисних моделей 
та промислових 
зразків в Україні, 

Дата проведення навчання: 
16 – 18 червня 2015 року.

Вартість навчання – 300 грн.

За додатковою інформацією 
звертайтеся в учбово-кон-
сультаційний центр ЛТПП:

Тел.: +38 032 295 51 83, 
+38 032 225 69 56.
Ел. адреса: flinta@cci.lviv.ua, 
centr@cci.lviv.ua.

Заявки на участь у курсах – 
на сайті ЛТПП.

Львівська торгово-промислова палата проводить 

навчання посадових і службових осіб підприємств з 

питань охорони праці відповідно до отриманого дозволу 

(Свідоцтво Держгірпромнагляду України про внесення 

до Переліку суб’єктів господарювання, які здійснюють 

навчання з питань охорони праці посадових осіб №80.1-

14-16-004.11 від 14.12.2011 року).

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону праці» 

посадові особи, які пов’язані з організацією безпечного 

ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, 

один раз на три роки, повинні пройти навчання та 

перевірку знань з питань охорони праці.

Після проходження відповідних курсів та успішної 

здачі іспиту слухачі отримають посвідчення. Також 

учасники отримають CD-диски із записом основних 

положень законодавства України з охорони праці, 

а також деякими положеннями та орієнтовними 

посадовими інструкціями для організації охорони 

праці на підприємстві.

Дата наступного навчання: 
26-28 травня 2015 року.

Вартість навчання для одного 
представника від організації 
становить 1300 грн. 
Вартість підвищення кваліфі-
кації одного представника від 
організації становить 720 грн. 
Заявка для участі у семінарі – 
на сайті ЛТПП. 
Проводимо також ви-
їзні семінари на базі 
підприємства-замовника.

навчання членів комітету 
з конкурсних торгів

охорона праці – запорука успіху підприємства

як захистити інтелектуальну 
власність за кордоном

державах-членах ЄС та за їх 
межами. Окрему увагу приді-
лили питанням захисту прав на 
ОІВ на митному кордоні Украї-
ни та Європейського Союзу.
Семінар став пілотним у рам-
ках Україно-європейської 
освітньої програми в сфері ін-
телектуальної власності - ново-
го проекту Патентного бюро, 
завданням якого є постійне 
інформування вітчизняного 
бізнесу та громадян щодо де-
талей захисту інтелектуальної 
власності в ЄС, США та інших 

Данило Бенатов: «До Бюро звертається багато клієнтів на тому 
етапі, коли без застосування неповороткої і часто непрозорої судової 
системи нічого зробити вже неможливо. Наш досвід роботи у судах 
вказує на те, що і досвідчені правники доволі часто стають безпорад-
ними, коли справа стосується нематеріальних активів і захисту інте-
лектуальної власності, особливо за кордоном. Натомість патентні 
тролі добре орієнтуються в чинному законодавстві та особливо в 
його прогалинах, а останнім часом вони помітно активізувалися. Тому 
наше Бюро, що є європейською компанією із понад 20-річним досвідом 
роботи, велику увагу приділяє освітнім проектам».

країнах. Адже згідно зі статис-
тикою Всесвітньої організа-
ції інтелектуальної власності 
WIPO, українці недостатньо за-
хищають ОІВ за кордоном. 

фото: архів Палати
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будівельна індустрія вдосконалюється

новини. палата

освоюємо ринки єс

&реформи
податки

Про вихід сільськогос-
подарської та харчової 
продукції українських 
виробників на ринки 
Європейського Союзу, 
зокрема про процедуру 
квотування, вимоги до 
маркування та ін., йшло-
ся на семінарі, що відбув-
ся 16 квітня 2015 року у 
Львівській ТПП за під-
тримки  Німецько-укра-
їнського партнерського 
проекту у сфері бізнесу. 

9 квітня 2015 року у Львів-
ській ТПП відбулося за-
сідання Інформаційно-
консультаційного Центру 
Асоціації будівельників 
«Будіндустрія», присвяче-
не темі «Участь у реалізації 
проектів термореновації 
будівель».

Під час зустрічі присутні 
ознайомилися із завдан-
нями, структурою та учас-
никами новоствореного 
Інформаційно-консульта-
ційного Центру (ІКЦ) – 
підрозділу Асоціації буді-
вельників «Будіндустрія», 
метою якого є реалізація 
завдань Програми «Енер-
гобезпека регіону до 2020 
року»; а також дізналися 
про Програму «Енергозбе-
реження об’єктів бюджет-
ної сфери на період 2016-
2020 рр.» та про особливості 
реалізації Програми «Енер-
гозбереження для населен-
ня Львівщини». 
Основними напрямками 
діяльності ІКЦ визначено 

Практичні рекомендації 
про можливості й обме-
ження торгівлі в рамках 
Автономного торговель-
ного режиму, огляд ново-
го регламенту ЄС, який 
набув чинності у грудні 
2014 року, провела ди-
ректор Міжнародного ін-
ституту підприємництва, 
бізнес-тренер, експерт-
аналітик Національного 
порталу Export UA Галина 
Перепелиця. 

23 квітня 2015 року МГО 
«Рада незалежних бух-
галтерів та аудиторів» та 
Львівська ТПП запросила 
бухгалтерів, економістів, 
фінансистів, керівників 
на семінар: «Податкова 
реформа 2015 в дії». Гене-
ральним партнером заходу 
став представник від роз-
робника бухгалтерського 
програмного забезпечен-
ня M.E.Doc IS. 
Спікери Надія Маковець-
ка – керуючий партнер 
Аудиторської фірми «За-
хід-Аудит», та Наталя Ва-
силечко – юрист компанії 
«Ліга-Лейд», ознайомили 
присутніх із основними 
питаннями, що стосують-
ся податку на прибуток, 
податку на додану вартість,  
розповіли про облікову 
політику на підприємстві, 
про нову форму 1-ДФ, про 
зміни у військовому зборі 
та ЄСВ тощо. Лектори по-
яснили останні зміни та 
умови покупки валюти з 
огляду на роз’яснення від 
НБУ, а також розповіли 
про мобілізаційні зміни, 
зокрема про порядок ви-
плати компенсації мобілі-
зованим працівникам.

Окрім теоретичної на-
повненості, програма 
тренінгу охопила низку 
практичних порад та ко-
рисної інформації, почи-
наючи від огляду законо-
давства про маркування 
харчової продукції в ЄС, 
до конкретного розгляду 

принципів нанесення ін-
формації про продукт. 
Загалом, учасники отри-
мали перевірені практи-
кою алгоритми виведення 
товарів на міжнародний 
(європейський) ринок, а 
також необхідну інфор-
мацію, що допоможе в 
адаптуванні свого вироб-
ництва до стандартів Єв-
ропейського Союзу. 
Бізнес-тренер пореко-
мендувала виробникам 
стати постійними корис-
тувачами інтернет-ре-
сурсів EUR-Lex та Export 
HELPDESK, великий ма-
сив структурованої ін-
формації яких щодо зако-
нодавства ЄС, допоможе 
українським експортерам 
успішніше розвивати тор-
гові відносини з європей-
ськими країнами.

пропозицій із рекомендо-
ваними матеріалами, техно-
логіями, виконавцями, що 
можуть бути використані у 

Дорадчим органом ікц є експертна рада, до складу якої 
входять фахівці будівельної галузі, які надають оцінку 
та експертне заключення щодо матеріалів та технологій, 
запропонованих виробниками до каталогу; в особливих 
«нетипових» випадках беруть участь в енергоаудиті 
об’єктів, формують та 
коригують навчальний 
план, проводять навчання 
енергоменеджерів, що 
дозволить усім охочим 
долучитися до когорти 
сертифікованих фахівців-
практиків із проведення 
термореновації будівель.

«будіндустрія» є членом комітету енергозбереження 
при львівській торгово-промисловій палаті.

асоціація будівельників «будіндустрія» – професійне 
об’єднання, створене 3 березня 2014 року представниками 
будівельної галузі Львівщини, метою якого є 
структуризація будівельного сектору для налагодження 
громадського контрольно-правового механізму 
відслідковування та впливу на усі процеси в будівельній 
галузі.
напрямки роботи асоціації:
- розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури;
- будівництво мережі сміттєпереробних заводів; 
- будівництво соціального та молодіжного житла;
- ревіталізація порушених гірничо-видобувними роботами 
земель під індустріальні парки;
- будівництво міста-супутника Львова стандарту бізнес-сіті.

проведення 4-х рівневого 
навчання з питань енер-
гозбереження, консульту-
вання з питань енергозбе-
реження для населення та 
розробка комп-
лексного про-
ектного рішення 
щодо реалізації 
енергоощадних заходів.
Учасники зустрі-
чі також сформува-
ли каталог ІКЦ – пакет 

у грудні 2014 року почав 
діяти новий регламент 
щодо маркування харчових 
продуктів, який об’єднав 
вимоги багатьох регламентів, 
пов’язаних із маркуванням, і 
визначив нові норми, яких до 
грудня 2014 року не існувало. 
Виробники, які хочуть бути 
присутніми на ринку єС, 
повинні серйозно ставитися 
до питань маркування.

фото: архів Палати

житловому секторі та бю-
джетній сфері, у проектах із 
енергозбереження. 
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Письмові ПЕРЕКЛАДИ  
з іноземної та на іноземну мову 
(англійська,  польська, німецька,
 французька, чеська, угорська та ін.) 
усі документи завіряються  
печаткою львівської тпп.

Усний послідовний і синхронний 
переклад, оренда апаратури 
для синхронного перекладу. 
Підготовка документів для РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВОЇ 
МАРКИ в Укрпатенті, а також  допомога у продовженні 
попередньо виданого свідоцтва.

перекладаЦькі послуги для БіЗнесу

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

новини. палата

Виступ голови Комітету 
Віктора Галасюка був при-
свячений презентації мо-
делі промислової політики 
–  комплексного підходу до 
вдосконалення промисло-
вої політики, – яка узгоджу-
ється зі Стратегією-2020, та 
способам її застосування 
для Львівщини. Нагадаємо, 
Стратегія-2020 передбачає 
збільшення частки пере-
робної промисловості у ВВП 
удвічі, підвищення продук-
тивності праці та зростання 
частки експорту саме гото-
вої продукції, а не сировин-
ної. В.Галасюк відзначив, що 
накопичені у промисловій 
сфері проблеми потребу-
ють нагального реагування 
та оперативного й щільного 
контакту між виконавчою 
і законодавчою владою та 
бізнесом. 
З-поміж законодавчих ініці-
атив Комітету гість поінфор-
мував про законопроект, що 
стосується енергомодерніза-
ції та дозволить зекономити 
приблизно 1 млрд м3 газу на 
рік та позбутися залежності 
від російського газу. Це від-
так створить інвестиційний 
ринок і попит на енергоефек-
тивну продукцію.
«Потрібно залучати інвес-
тиції в реальний сектор 

про модель промислової політики

фахівці лтпп та студенти інем: зв’язок поколінь

економіки, а не у фінансовий 
і торгівлю, як є зараз», - за-
значив В.Галасюк. – «Розви-
ток промисловості суттєво 

підвищить рівень добробу-
ту населення, зменшить 
безробіття, яке торкнулося 
сьогодні  майже 2 млн лю-
дей, і створить нові робочі 
місця. Важливо зберегти для 

пенсіонерів, які працюють, 
наукові пенсії, щоби зупи-
нити відтік наукових кадрів. 
Адже, коли приходить інвес-
тор, інколи не вистачає квалі-
фікованих фахівців».
Як зазначив доповідач, у 
межах реалізації цієї моделі 
заплановано створити анти-
кризовий економічний штаб, 
експортно-кредитну агенцію 
та ініціювати законопроект 
про Державний банк відбу-
дови і розвитку. 
На завершення керівник Ко-
мітету підкреслив: «Львів-
щину ми розглядаємо як 
регіон, що повинен бути пі-
лотним у втіленні ключових 
новацій цієї моделі. Адже це 
регіон, що має довіру інвес-
торів, є близьким до Євро-
пейського Союзу, має висо-
коосвічених людей і бажання 
відбудувати промисловість».
Олег Синютка, голова ЛОДА, 
підтвердив, що в умовах за-

лучення кредитних коштів 
міжнародних фондів особ-
ливо актуальним є відро-
дження промислової політи-
ки як складової регіональної 
економічної політики. 

18 березня 2015 року в Нав-
чально-науковому інституті 
економіки і менеджменту 
відбулася відкрита лекція 
начальника Управління 
міжнародних економічних 
зв’язків ЛТПП Володими-
ра Коруда, присвячена ролі 
Львівської торгово-промис-
лової палати у сприянні роз-
витку зовнішньоекономіч-
ної діяльності підприємств 
Львівщини.
Слухачами стали студенти 
різних курсів напряму під-
готовки «Менеджмент» та 
спеціальності «Менеджмент 

зовнішньоекономічної ді-
яльності», а також професор-
сько-викладацький склад ка-
федри зовнішньоекономічної 
та митної діяльності.
До слова, у межах укладеної 
між ІНЕМ та ЛТПП довго-
строкової угоди про співпра-
цю, такі спільні заходи стали 
традицією. Представники ка-
федри зовнішньоекономічної 
та митної діяльності беруть 
активну участь у різноманіт-
них заходах, що відбуваються 
в ЛТПП, а студенти щорічно 
проходять практику у різних 
її підрозділах.

тепловий насос – пристрій, який дозволяє здійснювати передачу 
теплової енергії від менш нагрітого тіла до більш нагрітого, тобто 
у протилежному до природного напрямку поширення тепла. 
це дає можливість отримувати тепло (холод) із навколишнього 
середовища, зокрема, з ґрунту, води, повітря. При цьому енергія 
навколишнього середовища є абсолютно безкоштовною! Саме 
це зумовлює надзвичайну ефективність таких систем і дозволяє 
заощадити кошти на опалення і кондиціонування до 4 раз.

Компанія Water Furnace 
International, Inc. займається 
виробництвом і розповсю-
дженням ґрунтових теплових 
насосів понад 20 років та є 
лідером в галузі екологічного 
й енергозберігаючого опален-
ня, охолодження та гарячого 
водопостачання у Північній 
Америці, а останнім часом 
зробила всі  необхідні кроки, 
щоб стати світовим лідером у 
виробництві, встановленні та 
технічній підтримці теплових 
помп.
Компанія Water Furnace має 
мережу глобальних продажів 

презентація компанії 
WAtEr FurnAcE intErnAtionAl, inc. 
21 траВня 2015 року у ПриМіщенні ЛьВіВСької тПП ВіДбуДетьСя 
ПреЗентація коМПанії «Water FurnaCe InternatIonal, InC.» 
(Сша), яку В україні ПреДСтаВЛяє тЗоВ «СтаЛа енергія». 

у всьому світі, зокрема в Ав-
стралії, на Багамських Ост-
ровах, Білорусі, Бермудських 
островах, Бразилії, Канаді, 
Китаї, Чехії, Англії, Індії, Ір-
ландії, Італії, Японії, Мекси-
ці, Новій Зеландії, Північній 
Ірландії, Філіппінах, Польщі, 
Пуерто-Ріко, Румунії, Саудів-
ській Аравії, Шотландії, Пів-
денній Кореї, Іспанії, Туреч-
чині, ОАЕ, Україні, США. Для 
кожного можливого клімату, 
для кожної можливої частини 
світу Water Furnace має устат-
кування, яке успішно працює, 
є економічним та екологічним.

фото прес-служби інеМ

Важко заперечити, що процеси, які нині відбуваються в 
Україні, матимуть дуже масштабні негативні наслідки для 
економіки країни у разі відсутності реагування на них зі сто-
рони держави. Мовиться, зокрема, про таке серйозне явище, 
як деіндустріалізація економіки. Саме тому важливим є ви-
роблення промислової політики із особливим акцентом на 
експортну політику як її невід’ємну складову. 
Задля обговорення такого питання 3 квітня 2015 року 
очільники ЛОДА зустілися із керівництвом Комітету з пи-
тань промислової політики та підприємництва та з питань 
бюджету Верховної Ради, а також з представниками про-
мислових підприємств Львівщини. Львівську ТПП пред-
ставляв віце-президент Роман Баран. 
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захист та підтримка українського бізнесу для нас є пріоритетом
дмитро афтанас: 

Понад 160 років тому львів-
ські підприємці самоорга-
нізувалися з метою розви-
тку бізнесу. Проте це світова 
практика, хоч у кожній кра-
їні такий процес і мав свої 
особливості. Наприклад, це 
стосується обов’язкового 
чи добровільного членства 
(в Україні воно є добровіль-
ним), виконання держав-
них чи унікальних/додатко-
вих функцій. Наприклад, у 
Німеччині однією із функ-
цій ТПП є професійно-тех-
нічна освіта, а ТПП Франції 
обслуговує місцевий аеро-
порт, в Україні Вінницька 
ТПП має власний сучасний 
кінопалац та виставкову 
залу. Але це не основні ста-
тутні завдання. Першочер-
говим є всебічне сприяння 
розвитку бізнесу. 

Як постулат про всебічне 
сприяння розвитку бізнесу 
реалізується на практиці?
Ми аналізуємо ситуа-
цію, даємо відповідні 

рекомендації, навчаємо, 
готуємо проекти докумен-
тів для державних закладів 
на місцевому рівні. Наших 
експертів залучають і до 
творення документів на на-
ціональному рівні. І це не 
обов’язково є працівники 
Палати, але й керівники під-
приємств, бо хто як не прак-
тики реально можуть вказа-
ти на проблему та шляхи її 
вирішення?
Якщо говорити про інстру-
менти, якими ми користу-
ємось, то, крім усього на-
званого, це і проведення 
форумів, самітів, круглих 
столів, і навчання, тре-
нінги, семінари, і галузеві 
об’єднання підприємців 
(при палаті працює 6 комі-
тетів), і презентації компа-
ній, пошук партнерів, орга-
нізація виставок тощо.

Серед підприємців іноді по-
бутує думка, що робота 
Палати насамперед при-
носить користь «сильним 

світу цього» саме завдяки 
лобіюванню інтересів. Це 
може знеохочувати…
Щодо лобіювання, то випе-
реджаючи час, повідомляю 
усіх зацікавлених, – восени 
плануємо провести дво-
денний тренінг-семінар 
за участю наших німець-
ких колег на цю тему, які й 
ознайомлять з тим, як же 
лобіювання відбувається в 
Європі.
А повертаючись до запи-
тання – заперечу. Сьогодні, 
якщо говорити про Львів-
щину, то практично 100% 
– це мікро-, малий та серед-
ній бізнес. Аналогічним є 
і склад членів Львівської 
торгово-промислової па-
лати. То про яких «сильних 
світу» мовиться? Звичайно, 
членами Палати є такі діючі 
підприємства із давньою 
історією, як «Електрон», 
«Трембіта», «Львівхолод» 
та інші, й у цьому наша пе-
ревага, адже керівники цих 
підприємств як ніхто інший 

чітко знають, як працювати 
в нових умовах, вони про-
йшли такі випробування 
кризами, що можуть допо-
магати, підказувати та дава-
ти настанови іншим. Своїм 
цінним досвідом вони ді-
ляться постійно. 
А стереотип на кшталт 
озвученого Вами мав місце, 
особливо на зламі століть. 
Ми теж вчилися працювати 
в нових умовах і намагали-
ся у контексті вимог  реалій 
сучасності підходити до ви-
конання доручених нам зав-
дань. Сьогодні проводимо 
як традиційні заходи, так і 
запровадили низку нових: 
презентуємо свої послу-
ги під час усіх найбільших 

подій в регіоні, підтримуємо 
економічні ініціативи міст 
області, організовуємо такі 
заходи, як День відкритих 
дверей та День підприємця, 
публікуємо посібники для 
бізнесменів, впроваджуємо 
CRM-систему для наших 
членів та багато іншого. 
П’ятеро наших працівників 
працюють у складі робочої 
групи над створенням стра-
тегії роботи Торгово-про-
мислової палати України, 
яку розробляє Центр між-
народного приватного під-
приємництва CIPE.

Зрозуміло. Переконайте 
мене як дрібного підприєм-
ця стати членом Палати. 

Про реалії української економіки, 
перспективи її розвитку, бізнес-
співпрацю на міжнародному 
рівні та те, чим може бути 
корисна Палата для малого та 
середнього бізнесу Львівщини 
– у розмові з президентом 
Львівської торгово-промислової 
палати Дмитром Афтанасом.

Львівську тПП створено у 1850 році згідно з рішенням 
австрійського цісаря франца-йосифа. Вона входить до 
клубу «1850». Спочатку Львівській тПП належав будинок 
на проспекті тараса шевченка (нині там функціонує 
прокуратура області). Сьогодні ЛтПП знаходиться за 
адресою: Стрийський парк, 14.

продовження. початок на с.1
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Що можете запропонува-
ти мікробізнесу?
Є одне правило для успіш-
ної співпраці: підприємець 
повинен чітко розуміти, що 
він хоче від Палати і чого за-
вдяки її допомозі досягне. 
Як тільки він це усвідомить 
– успіх гарантовано. 
Це може бути і формуван-
ня його як бізнесмена, тоб-
то професійне навчання 
чи залучення до роботи у 
профільних комітетах та 
до створення різного роду 
рекомендацій та інших до-
кументів; і пошук партне-
рів та клієнтів в країні та за 
кордоном. Ми допомагаємо 
із започаткуванням влас-
ної справи; сертифікуємо 
продукцію, виготовляємо 
штрих-коди, сертифікати 
походження продукції, кон-
сультуємо з питань, напри-
клад, експорту, проводимо 
оцінку та експертизи, здій-
снюємо інформаційний 
супровід. Перелік послуг 
великий, ознайомитись з 
ним можна на нашій Інтер-
нет-сторінці чи завітавши 
до організаційного від-
ділу, куди запрошую усіх 
підприємців.
Кожен може прийти до нас 
на консультацію. Індивіду-
альний підхід  є важливим 
компонентом дієвості май-
бутньої співпраці. Зараз ми 
також тестуємо електронну 
систему співпраці з членами 
Палати, завдяки якій кожен 
із наших членів отримува-
тиме інформацію, яка сто-
сується тих напрямків ро-
боти, які він обере на своїй 

індивідуальній сторінці. Ця 
програма дозволить кож-
ному керівникові підпри-
ємства чи відповідальному 
менеджеру розміщувати на 
сайті Палати новини компа-
нії, інформацію про пошук 
партнерів та власні пропо-
зиції, зокрема й комерційні.
Запрошуємо і до участі у 

численних подіях, які ми 
регулярно проводимо. Так, 
22 травня цього року у Вели-
кій сесійній залі Львівської 
міської ради  відбудеться 
Міжнародна конференція 
«Соціальна відповідаль-
ність бізнесу». Користую-
чись нагодою, запрошую 
до участі в конференції усіх 
підприємців, фахівців до-
тичних напрямків та журна-
лістів. У червні ми організо-
вуємо День підприємця, де 
кожен охочий матиме змогу 
індивідуально проконсуль-
туватися з маркетологами, 
фінансистами, юристами, 
бухгалтерами щодо орга-
нізації власної справи чи її 
вдосконалення.

Українські компанії зна-
ходяться під великим 
тиском, зумовленим полі-
тичними та військово-по-
літичними ризиками, фі-
нансовою нестабільністю, 
коливаннями цін на світо-
вих ринках, регуляторною 
невпевненістю тощо. Які 
прогнози на найближчий 
період для економіки?
На щастя, ми не працюємо 
в надскладних умовах, як 
це відбувається на східних 
теренах країни, але це не 
означає, що ці процеси нас 
не турбують. На мою дум-
ку, теперішній період – пік 
форс-мажорних або на-
ближених до них обставин, 
в яких наш бізнес власне 
вчиться працювати. І най-
головніше – працює. Сьо-
годнішні підприємці – не 
підприємці 90-х: ми розу-

міємо бізнес-процеси, ма-
ємо напрацювання. Єдине, 
чого бракує, – купівельної 
спроможності населення. 
Бізнес-маховик сповільнив 
темпи, але він існує, і при 
першій же ж можливості 
запрацює на повну силу. 
З гордістю можемо ствер-
джувати інше: український 

підприємець хоче працю-
вати, змагається та очищу-
ється від усього зайвого. Це 
також прояв українського 
характеру і вияв національ-
ного патріотизму. Укра-
їнські підприємці добре 
розуміють, що економіка є 
основою добробуту країни. 
І в роботі тут, на місцях, теж 
проявляється турбота про 
наше майбутнє.
Звичайно, існуючі нині про-
блеми не дають можливості 
впроваджувати інновації, 
нормально конкурувати. 
Часто все зводиться лише 
до управління поточними 
операціями, проте хочеться 
вірити, що цією «пустелею» 
ми будемо ходити не довгих 
40-років, а трохи менше. Ця 

віра не дає полишити розпо-
чату справу. В бізнесі також.
Загалом, хотів би акцентува-
ти на одному – робота ТПП 
зосереджена на підтримці 
вітчизняного виробника/
підприємця. Саме захист 
українського бізнесу для на-
ціональної палати будь-якої 
країни є найважливішим. І 
це зовсім не означає, що ми 
не зацікавлені в міжнарод-
них проектах чи іноземних 
інвестиціях. Навпаки. 

Про це говорять багато, а 
що з цього реально робить-
ся на Львівщині?
Думаю, основна частина 
інструментів міжнародної 
підтримки ще попереду. 
Сьогодні при Львівській 
ТПП діє декілька проектів. 
Це Німецько-український 
партнерський проект у сфе-
рі бізнесу, за яким ми пра-
цюємо у декількох напрям-
ках: розвиток нових послуг 
самої Палати, підтримка 
бізнес-проектів. Зокре-
ма, наприклад, у 2013 році 
було атестовано ресторани 
та кафе у конкурсі «Львів-
ська гостинність», відкрито 
представництво підтрим-
ки бізнесу у м.Кам’янка-
Бузька, наступне пред-
ставництво заплановано 

відкрити у Глинянах Зо-
лочівського району та у 
Новояворівську. Також 
впроваджено програму з 
підтримки експорту до кра-
їн ЄС та ін., видано декілька 
посібників для підприємців 
тощо. 
Діє програма SES-експертів, 
що дозволяє кожному під-
приємцю запросити на свою 
фирму конкретного експер-
та-пенсіонера з Німеччини, 
який допоможе налагодити 
певну ділянку роботи. За 
останні роки ми співпрацю-
вали з фахівцями, які вчили 
одну із цукерень випікати 
круасани, фермерське гос-
подарство консультували з 
вирощення помідорів. За-
раз у Львові працює експерт, 

який консультує Інститут 
міста з питань реформуван-
ня житлово-комунального 
господарства та створення 
дієвих ОСББ.
Працює при палаті і Еконо-
мічне представництво Ма-
лопольського воєводства, 
яке допомагає підприємцям 
з України шукати партнерів 
у Малопольському воє-
водстві. За 9 місяців його 
роботи до нас надійшла 61 
заявка. Вдалося налагодити 
реальні контакти для 6-и з 
них.
Загалом Львівська ТПП від-
повідальна за співпрацю 
між Польщею та всією сис-
темою палат України, тому 
тим, хто зацікавлений у ро-
боті з поляками, ми завжди 
раді. Цікавою є співпраця з 
Польсько-українською гос-
подарчою палатою, спіль-
на організація заходів. У 
перспективі ми націлені на 
відкриття Центру європей-
ських проектів.
Тенденцією нинішнього 
часу є бажання ознайоми-
тися з бізнес-потенціалом 
географічно далеких від 
нас країн. Впродовж остан-
ніх років ми організували 
декілька поїздок до Кана-
ди, США, Кіпру та Лівану. 
Зараз формуємо наступні 

делегації, учасники яких 
відвідають профільні ви-
ставки та закордонні під-
приємства. Плануємо та-
кож бізнес-місії до Іспанії, 
Франції та Німеччини.
  
Нові часи вимагають 
і нових підходів та 
нап рямків…
Я чітко розумію, що най-
кращим показником робо-
ти палати є диверсифікація 
її надходжень. Ні для кого 
не є секретом, що донедавна 
левову частку надходжень 
ми отримували від надан-
ня сертифікатів походжен-
ня товарів. За це останнім 
часом всю систему палат 
інколи звинувачують в без-
діяльності за іншими на-
прямками роботи. Проте 
впродовж останніх років 
ці показники поступово 
змінюються в кращу сто-
рону, розвиваються інші 
послуги, як наприклад, ор-
ганізація міжнародних за-
ходів, майнова оцінка, на-
вчання. Новим напрямком 
є сертифіковане навчання 
на бізнес-медіатора, яке ми 
розпочали у Палаті. Медіа-
ція ж як досудове вирішен-
ня спорів є надзвичайно 
перспективним напрямком 
розвитку бізнес-проце-
сів, що відповідає вимогам 
сучасності.

Що надихає Вас до актив-
ної роботи у Палаті?
Це весь наш новий досвід, 
можливість узагальнення 
та розуміння того, що ро-
биш правильну справу. А 
ще спілкування з новими 
молодими підприємцями, 
інколи недосвідченими, 
але сповненими великого 
бажання проявити себе, до-
битися успіху, незважаючи 
на всі перешкоди.

Чи є у Вас життєвий девіз, 
який допомагає осягати 
професійні вершини?
Немає неможливих для ре-
алізації речей… Достатньо 
захотіти.

Дякую,
Юрій Бойко

новим напрямком у роботі Палати є сертифіковане навчання 

на бізнес-медіатора. Медіація ж як досудове вирішення спорів 

є надзвичайно перспективним напрямком розвитку бізнес-

процесів, що відповідає вимогам сучасності.

є одне правило для успішної співпраці: підприємець повинен чітко 
розуміти, чого він хоче від Палати, чого з її допомогою він досягне. 
як тільки він це усвідомить – успіх гарантовано. 



ділове видання №1 у регіоні

9
травень-червень,  2015

Банківська справа

час, коли надійність вирішує все

передусім – 
це досвід. 
Якщо банківська устано-
ва працює на ринку з часів 
незалежності України, як 
наприклад Банк «Львів», 
що заснований ще 25 років 
тому, – значить вона змогла 
пережити не один період 
кризи. Очевидно, що й зараз 
такий банк зможе успішно 
впоратися із викликами 
часу та запропонувати сво-
їм клієнтам ефективні рі-
шення та гарантії безпеки.

ще один критерій, 
на який варто 
звернути увагу, – 
наявність  європей-
ського інвестора. 
Такий інвестор допомагає 
банку фінансово, вкладає 
кошти для його розвитку 
та підтримки, а крім того 
– гарантує дотримання 
міжнародних стандартів в 
обслуговуванні клієнтів. 
Європейський інвестор за-
безпечує високий рівень 
надійності Банку «Львів», 
сприяє його зростанню, вті-
лює європейський досвід у 
роботі банку. Завдяки такій 
підтримці, вже в першому 
півріччі 2015 року Банк на-
ростив статутний капітал і 
до кінця року заплановано 
ще його збільшувати, щоб 

не тільки гарантувати без-
пеку своїм клієнтам, а й роз-
вивати стратегічні напрями 
діяльності.

не менш вагому 
роль відіграє соці-
альна відповідаль-
ність банків. 
Установи, яким не бай-
дужий розвиток регіону, 
в якому вони працюють, 
справді варті довіри. Якщо 
банк послідовно запро-
ваджує суспільно важливі 
платформи – як, наприклад, 
Програма кредитування на 
цілі енергозбереження від 
Банку «Львів» – це показ-
ник інтегрованості банку в 
життя міста, регіону, країни. 
Розуміючи важливість Про-
грами енергозбереження 
і для країни, і для клієнтів, 
Банк «Львів» і надалі буде 
розвивати цей напрям, ко-
ристуючись підтримкою 
закордонних партнерів та 
місцевих державних уста-
нов. Про такий банк можна 
впевнено сказати – він роз-
вивається не тільки заради 
власних інтере сів, а й заради 
того, щоб відкрити нові мож-
ливості для своїх клієнтів, 
підтримати їх починання і 
запропонувати справжню 
надійність для кожного, хто 
обирає європейські перспек-
тиви у перевіреному Банку.

ПеріоД ЗМін – це не тіЛьки риЗики, це й ноВі 
МожЛиВоСті. гоЛоВне – Знайти хорошого 
Партнера, на якого Можна ПокЛаСтиСя. 
чаСто такиМ ПартнероМ Може Стати банк. 
аЛе ДЛя того, щоб Зробити ПраВиЛьний 
Вибір, Потрібно орієнтуВатиСя В ПокаЗниках 
наДійноСті банкіВСьких уСтаноВ. 

ПАКЕТИ ПОСЛУГ ДЛя бІзнЕСУ

ПЕРЕВАГИ:
 безкоштовне відкриття поточного рахунку

 видача готівки з каси – від 0, 25% від суми

 переказ коштів – від 2,5 грн. за один платіж

 інші тарифи за пільговими цінами

«СТАРТОВИй» – 12 міс. за 100 грн. 
«ЮВІЛЕйнИй» – 6 міс. за 50 грн.

www.banklviv.com

ознак надійності 
банків є кілька:
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польсько-український кордон – 
шанс чи бар’єр для соціально-економічного розвитку?

Дводенні дебати організу-
вали Польсько-Українська 
Господарча Палата, Мар-
шалок Підкарпатського 
воєводства, мер міста Пере-
мишля. Серед запрошених: 
керівники прикордонних 
регіонів, митних органів та 
прикордонних служб, пред-
ставники міністерств та уря-
дових установ, підприємці з 
Польщі та України. 
Незважаючи на напружену 
політико-економічну си-
туацію у світі, конференція 
стала платформою для плід-
ної дискусії на тему акту-
альних проблем транскор-
донного співробітництва 
між Польщею та Україною 
та ідеальною нагодою для 
презентації бізнесу, нала-
годження безпосередніх 
контактів і залучення нових 

Про те, як Покращити ПоЛьСько-українСьку СПіВПрацю у Сфері еконоМіки, ДиСкутуВаЛи учаСники V МіжнароДної конференції у краСічині іЗ 
ПроМоВиСтою наЗВою «ПоЛьСько-українСький корДон – шанС чи бар’єр ДЛя СоціаЛьно-еконоМічного роЗВитку? транСкорДонна СПіВПраця 
–  ДоСВіД, ВиСноВки, ПерСПектиВи», яка ВіДбуЛаСя 26-27 береЗня 2015 року В ЗаМкоВо-ПаркоВоМу коМПЛекСі МіСта  краСічина  біЛя ПереМишЛя 
(реСПубЛіка ПоЛьща). учаСть у конференції ВЗяВ ПреЗиДент ЛтПП ДМитро афтанаС. 

бізнес-партнерів. Серед по-
току негативної статистики 
про економіку України, яка 
змушена боротися проти 
агресора зі Сходу, можна 
було почути й оптимістич-
ніші факти. 
Окрім тем, що стосувалися 
транскордонної співпра-
ці (питання економічного, 
промислового та туристич-
ного, екологічного потен-
ціалу прикордонних облас-
тей), у рамках цьогорічної 
конференції порушувалася 
проблематика польсько-
українських економічних 
відносин, як-от:
• актуальні аспекти поль-
сько-українських еконо-
мічних відносин, засоби 
підтримки експорту та бу-
дівництва інвестиційного 
клімату;

• транскордонна торгівля — 
фактори, що обмежують та 
активізують двостороннє 
співробітництво Польщі 
та України, співпрацю при-
кордонних служб Польщі й 
України;
• транскордонне перемі-
щення осіб, перспективи 
безвізового режиму між 
Україною та Євросоюзом, 
нові аспекти митної полі-
тики, стратегія діяльності 
Митної Служби на 2014-
2020 рр.;
• проблеми і перспективи 
ведення польсько-україн-
ського бізнесу,  інвестицій-
них відносин та розвитку 
підприємництва, як еле-

мента довготривалої біла-
теральної співпраці;
• спеціальні економічні 
зони та регіональний роз-
виток як пропозиція вза-
ємного товарообміну та 
інвестицій;
• прогнози розвитку 

економічної ситуації, шан-
си і загрози української еко-
номіки і поглиблення співп-

раці України та Євросоюзу;
• путівник українського 
підприємця у Польщі. 
Особливий наголос отри-
мали питання ефективнос-
ті фондів ЄС для розвитку 
польсько-українського під-
приємництва та їх вплив на 

проекти співфінансування 
зі структурних фондів у но-
вій фінансовій перспективі 
2014-2020 рр. Не оминули 
увагою і геополітичну си-
туацію України, подальший 
розвиток співпраці Укра-
їни з ЄС і міжнародними 
організаціями, проблеми 
трудової міграції громадян 
України та обміну студентів 
між Польщею та Україною. 
Окрім цього, в рамках цьо-
горічної конференції було 
проведено чимало діло-
вих зустрічей та підписано 
низку контрактів в галузі 
будівництва.

Ельжбєта Бодьо, керівник департаменту промо-
ції і двосторонньої співпраці Міністерства еконо-
міки Польщі: «Уряд Польщі надасть Україні кредит на 
реформи у розмірі 100 млн євро, однак, ця сума може 
бути збільшена, залежно від ефективності викорис-
тання наданих коштів».  На конференції запропонува-
ли використати ці кошти на будівництво автошля-
хів з українського боку, що прямують до польського 
кордону.

Іренеуш Дерек, голова Міжнародного товариства 
польських підприємців в Україні: «Раджу польським 
бізнесменам не боятися українського ринку, модифіку-
вати свій бізнес під його ментальність і, найголовні-
ше, – творити європейський продукт чи послугу».

Яцек Пєхота, голова Польсько-Української Госпо-
дарчої Палати: «Польські бізнесмени усвідомлюють, 
що кризова ситуація в Україні є своєрідним шансом 
для польських фірм. Ті українські фірми, які раніше ді-
яли на російському чи інших східних ринках, маючи 
свідомість шляху, що його обрала Україна до Євро-
пейського Союзу, починають шукати спосіб виходу 
на польський ринок. Тому ми щораз частіше допома-
гаємо саме українським фірмам знайти своє місце чи 
партнерів з польського боку. На прикладі українсько-
го Золочева ми побачили, як не маючи значного ресур-
су, але маючи при цьому потенціал та бажання змін, 
можна досягти визначеної мети. Звісно, що з такими 
містами хочеться співпрацювати».
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міжнародна співпраЦя

україна і литва: точки дотику
ЛьВіВСька торгоВо-ПроМиСЛоВа ПаЛата За ПіДтриМки 
ПоСоЛьСтВа ЛитоВСької реСПубЛіки В києВі ПроВеЛи 
23 береЗня 2015 року В ЛтПП українСько-ЛитоВСький 
ДіЛоВий День. ЗахіД органіЗоВано З нагоДи 
ПроВеДення українСького-ЛитоВСького біЗнеС-форуМу 
у києВі, ЗДійСненого у раМках ПрограМи аСоціації 
СхіДноєВроПейСького ПартнерСтВа і інВеСтицій 
(ВіЛьнюС) (WWW.repIa.eu). 

харчування, одягу, кон-
сультування, інвестування, 
туризму, юридичної галузі, 
логістики. Представники 
окремих компаній  поді-
лилися досвідом роботи на 
ринку ЄС. 
Окрім знайомства з україн-
ською бізнес-культурою та 
етикою, економічною ситуа-
цією та підприємницьким се-
редовищем, учасники мали 
можливість обговорити умо-
ви співпраці із аналогічними 
бізнес-структурами, а також 
налагодити індивідуальні 
контакти для взаємовигід-
них ділових зв’язків.

для своїх партнерів/клієнтів компанія шукає:

 інвестора для будівництва заводу керамічних виробів  
у івано-Франківській області (клінкірна цегла, кераміка, в 
т.ч. плитка й інші вироби):
•  надано дозвіл органу місцевого самоврядування на 

виділення 55 га для будівництва заводу, є глина для 
виробництва;

•  виробничі потужності – 30 млн шт./рік (цегла);
•  інвестиції ≈ 26 млн. євро;
• термін окупності ≈ 3,5 р.

 інвестора для будівництва у львові бальнеологічного 
курортного комплексу з використанням двох свердловин 
мінеральних вод t = 40°C:
•  вартість земельної ділянки для будівництва комплексу – 

5,5 млн євро;
•  орієнтовна вартість будівництва комплексу – 20 млн євро.

�інвестора для будівництва на території львівської області 
заводу питної мінеральної води на дві лінії розливу (18 000, 
1,5 літрових пляшок/година). 
• Земельна ділянка площею 25 га.
• інвестиційні вкладення - 35 млн євро
• термін окупності - 20 місяців

ПроПоЗиції СПіВПраці
від юридичної фірми

«Зошія»

юрій зошій/ юридична фірма «лобістська компанія «зошія» 

адреса для листування: а/с1870, м.львів, 79040
тел.: +38 067 725 10 85
e-mail: zoshiy@gmail.com;  
www.lkz.com.ua  

зДІйСнЮЄМО СУПРОВІД ДІяЛьнОСТІ
 інвестиЦійних проектів/інвесторів 

на території україни; 
проФесійне лоБіювання інтересів/проектів.

підприємців і промислов-
ців. Зі свого боку литовські 
бізнесмени мають нагоду 
скористатися новим по-
шуком можливостей для 
кооперації чи посилення іс-
нуючих ділових стосунків.

Українська економіка зі-
ткнулася з важливим пи-
танням освоєння нових 
ринків на Заході та переду-
сім у ЄС. Досвід, який має 
литовський бізнес, є нео-
ціненним для українських 

Участь у зустрічі взяли 
представники Посоль-
ства Литви в Україні, 
Литовської Асоціації 
східноєвропейського 
партнерства та інвести-
цій, литовські та львів-
ські підприємці. Понад 
40 учасників представ-
ляли львівський бізнес, 
зокрема такі галузі, як 

машинобудування, страху-
вання, консалтинг, інвес-
тиції, туризм, виробництво 
меблів, логістика та міжна-
родні перевезення, сільське 
господарство.
З вітальним словом до 

присутніх звернулися Дми-
тро Афтанас – президент 
Львівської ТПП, Рімантас 
Шєгжда – аташе Посоль-
ства Литовської республіки 
з питань комерції, Гінтарас 
Тамашюнас – член Сейму 
Литовської Республіки та 
Юриюс Родевічюс – прези-
дент Асоціації східноєвро-
пейського партнерства та 
інвестицій REPIA.
Пан Юриюс Родевічюс пре-
зентував литовські компа-
нії, які зацікавлені у спів-
праці з Україною у сферах 
будівництва та інжинірин-
гу, виробництва продуктів 
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По-друге, через  поверхневе 
трактування підприємцями 
поняття «соціальна відпові-
дальність бізнесу», яке нато-
мість повинне бути пов’язане 
із власною стратегією роз-
витку. Сьогодні розуміння 
СВБ є настільки різним, а 
також відірваним від ін-
тересів та стратегій фірм, 
що приховує найкращі (з 
точки зору компаній) мож-
ливості корисного впли-
ву на соціум. Однак якщо 
проаналізувати свої шанси 
у площині соцвідповідаль-
ності, використовуючи ті 
ж методи аналізу та оцінки, 
які полегшують компаніям 
прийняття найважливіших 
ділових рішень, виявиться, 

що СВБ може бути чимось 
більшим, ніж додаткові ви-
трати, обов’язки чи добрі 
вчинки – вона може бути 
джерелом шансів, інновацій 
та конкурентної переваги.
Спробуємо представити 
новий погляд на взаємо-
відносини бізнесу та сус-
пільства, за умови, що успіх 
корпорації/фірми та соці-
альний добробут не є «грою 
по нулях». Опишемо схему, 
яку компанії можуть ви-
користати, аби показати як 
позитивні, так і негативні 
(з погляду суспільства) на-
слідки своєї діяльності і ви-
рішити, які з них потрібно 
опрацювати, удосконали-
ти, а відтак обрати ті дії, що 
гарантуватимуть найкра-
щий ефект. Якщо соціальну 
відповідальність бізнесу 
розглядати як стратегічну 
мету, вона стане джерелом 
колосального соціального 
поступу, оскільки фірми 
можуть задіяти потужні 

засоби, знання та проник-
ливість, щоб принести ко-
ристь суспільству. 

народження соціальної 
відповідальності бізнесу
Зростання зацікавленості 
підприємств концепцією 
соціальної відповідальнос-
ті бізнесу частково було 
зумовлене самим життям. 
Багато компаній почали 
поділяти такий підхід піс-
ля неприємного здивуван-
ня гострою реакцією сус-
пільства на наслідки, за які 
вони не відчували відпо-
відальності. Наприклад, 
компанія Nike стикнулася 
з бойкотом покупців після 
того, як на сторінках газети 
«Нью-Йорк Таймс» в 90-х 
роках з’явилася стаття про 
погане ставлення до пра-
цівників деяких індонезій-
ських постачальників цієї 
фірми. Подібна історія від-
булася декілька років тому 
у Польщі з компанією, якій 
належить мережа дискон-
тів «Biedronka». Або ж ін-
ший приклад, коли вироб-
ників фаст-фудів сьогодні 

звинувачують у проблемі 
ожиріння та пропагуван-
ні нездорового способу 
харчування.
Різноманітні громадські 
організації стають сьогодні 
щораз агресивнішими та 
дієвіше дають змогу ком-
паніям відчути тягар соці-
ального пресу. Активісти 
обирають своєю ціллю най-
відоміші та найприбутко-
віші досягнення лише для 
того, щоб зацікавити соціум 
певним питанням, навіть 
якщо воно справді не має з 
ним нічого спільного. На-
приклад, компанія Nestlé, 
найбільший у світі вироб-
ник бутильованої води, 
став головним предметом 
глобальної дискусії про до-
ступність питної води, хоч 
для виготовлення цього 
продукту Nestlé використо-
вує аж 0,0008% світових за-
пасів води.
Дискусії про СВБ врешті-
решт стали предметом об-
говорення і на засіданнях 
правлінь корпорацій. У 
2005 році акціонери різних 
фірм прийняли 360 ухвал, 

пов’язаних із СВБ: від умов 
праці до глобального поте-
пління. Урядові регулюван-
ня також постійно збіль-
шують зобов’язання щодо 
звітності з питань соці-
альної відповідальності. У 
Британії всі компанії пред-
ставляють у річному звіті 
інформацію про ризики 
етичного та соціального ха-
рактеру, а також про вплив 
на навколишнє середови-
ще. Це виразно ілюструє, 
якої ваги набуло питання 
соціальної відповідальнос-
ті фірм. Водночас можемо 
собі уявити, які фінансові 
ризики понесли б компанії, 
дії яких могли б бути визна-
ні недопустимими. 
Але навіть компанії, які 
усвідомили існування цієї 
загрози, надалі не дуже ро-
зуміють, як дати собі з нею 
раду. Насправді реакція 
фірм має переважно поверх-
невий, а не стратегічний чи 
операційний характер: вона 
включає в себе діяльність 
public relations та медійні 
кампанії, найістотнішим 
елементом яких часто-густо 

є кольорові рапорти на тему 
СВБ, виокремлені «добрі 
вчинки» фірми на користь 
суспільства та природного 
середовища. 
Велику кількість рапортів 
супроводжувала поява що-
раз нових класифікацій та 
ранкінгів цього аспекту ді-
яльності корпорацій. І хоча 
продумані та вірогідні рей-
тинги могли спричинити 
конструктивний вплив на 
поведінку компаній, існую-
ча какофонія самозванців-
експертів зумовила лише 
ще більше непорозуміння 
та плутанину.
Спроби вийти із замкну-
того кола змусили лідерів 
корпорацій звернутися за 
порадами до спеціалізова-
них громадських організа-
цій, консалтингових фірм, 
експертів та науковців. 
З’явилась також літерату-
ра на тему СВБ, хоча на-
справді важко сказати, які 
практичні вказівки можна 
було б з неї почерпнути. 
Аби зрозуміти, чому вкрай 
необхідним є кардинально 
новий підхід до ефективно-
го включення соціальних 
питань до фундаменталь-
них дій та бізнес-стратегій, 
потрібно повернутися до 
основ мислення про СВБ.

чотири аргументи 
«за» використання 
підходу свб
Загалом прихильники кон-
цепції СВБ базували свої 
ідеї на чотирьох аргументах: 
моральний обов’язок (moral 
obligation), врівноважений 
розвиток (sustainability), 
дозвіл на здійснення діяль-
ності (license to operate) i ре-
путація фірми (reputation). 
Моральний обов’язок – ви-
знання того, що соціальна 
заанґажованість і реалі-
зація «того, що потрібно» 
є обов’язком фірм. Кон-
цепція соціального роз-
витку передбачає тісний 
взаємозв’язок між серед-
овищем та суспільством 
(задоволення потреб сього-
дення таким чином, аби не 
обмежити задоволення по-
треб майбутніх поколінь). 

Домінуюче розуміння СВб 
є надалі настільки різним, 
а також відірваним від 
інтересів та стратегій фірм, 
що приховує найкращі 
(з погляду компаній) 
можливості корисного 
впливу для соціуму.

стратегія та суспільство: 

соціальна відповідальність бізнесу – 
данина моді чи новий елемент 

конкурентоздатної стратегії?

продовження. початок на с.1
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Аргумент дозволу на реа-
лізацію діяльності виник 
із факту про те, що кожній 
компанії потрібен мовчаз-
ний або формальний до-
звіл уряду, суспільства чи 
інших зацікавлених сторін. 
І врешті-решт репутація, 
яка найчастіше використо-
вується фірмами для доказу 
необхідності прийняття іні-
ціатив у сфері СВБ, котрі ма-
ють покращити візерунок 
фірми, зміцнити її бренд, 
оживити моральність, а 

навіть підвищити вартість 
активів на валютному рин-
ку. Формулювання цих 
чотирьох аргументів щодо 
використання підходу СВБ 
вплинуло на зростання за-
цікавленості цим питан-
ням, хоч жоден із названих 
аргументів не є корисним, 
коли фірма фактично стає 
віч-на-віч перед прийнят-
тям нелегкого рішення. 
З кожним із них перегу-
куються певні практичні 
обмеження.
Концепція СВБ дуже тіс-
но переплетена з почуттям 
морального обов’язку. У 
питаннях належного запов-
нення декларації чи дотри-
мання права легко визна-
чити моральні вчинки та 
використати їх на практиці. 
Проте якщо факт виконан-
ня моральних зобов’язань 
є природнім, то як тракту-
вати прийняття більшості 
соціальних рішень, які від 
компанії вимагають балан-
сування між конкурентни-
ми перевагами, доходами 
та витратами. Наприклад, 
вихід пошуковика Google 
на китайський ринок спри-
чинив конфлікт між амери-
канськими клієнтами, які не 
терплять цензури, та китай-
ським урядом, який наки-
нув свої правові обмежен-
ня. Важко було б визначити 

моральний обов’язок, бо 
він би вимагав порівняння 
важливості обох проти-
лежних цінностей або ж їх 
співвідношення із кошта-
ми. Моральний обов’язок 
не підкаже, наприклад, фар-
мацевтичній компанії, як 
вона має заробляти, ділячи 
дохід між наданням допо-
моги бідним, винаходом 
ліків майбутнього та заро-
блянням дивідендів для ін-
весторів фірми.
Постулати врівноваженого 

розвитку промовляють до 
«світлих» власників фірм, 
часто посилаючись на так 
зване потрійне сальдо ре-
зультатів: економічних, со-
ціальних та результатів при-
родного середовища (tripple 
bottom line of economic, 
social and environmental 
performance). Іншими сло-
вами, фірми повинні пра-
цювати так, щоб забезпечи-
ти собі на довгу перспективу 
добрі фінансові показни-
ки, уникати при цьому дій, 
шкідливих для соціуму та 
природного середовища. Це 
правило найкраще працює 
у випадку питань, що не ви-
ходять за межі компетенції 
компанії і не порушують 
права. Наприклад, заміна 
матеріалів, які використо-
вує Mc Donald’s для паку-
вання їжі зменшила розмір 
відходів (solid waste) на 30%. 
Прагматичніший характер 
має обґрунтування підходу 
СВБ дозволом на здійснення 
діяльності. Воно для компа-
ній є джерелом конкретних 
розв’язань, допоміжних 
при виокремленні соціаль-
них питань, важливих для 
власників тих самих фірм і 
для прийняття пов’язаних 
із цим рішень. Підхід та-
кого типу сприяє також 
конструктивному діалогу з 
працедавцями, локальними 

громадами та активістами 
– можливо саме тому цей 
підхід найчастіше зустріча-
ється у компаніях, на існу-
вання яких мусить погоди-
тись уряд чи місцева влада. 
Так є у вугільній промис-
ловості та інших галузях 
видобування, «обтяжених» 
безліччю регулятивних до-
кументів. Також цей підхід 
досить поширений серед 
фірм, існування яких за-
лежить від розуміння ото-
чення, наприклад, якщо 
Ви працюєте у хімічній 
промисловості, що є часто 
шкідливою для суспільства 
та навколишнього серед-
овища. Незважаючи на те, 
багато фірм, намагаючись 
догодити своїм акціонерам, 
передає їм функцію контр-
олю над діями СВБ. Хоч 

думка власників/інвесторів 
є важливою, але вони ніко-
ли не зможуть усвідомити 
до кінця, які можливос-
ті має підприємство, яку 
позиціє займає компанія 
щодо конкурентів та на які 
компроміси вона може по-
годитися. Часто фірми, які 
розцінюють СВБ як спосіб 
залагодити атаки груп на-
тиску, проводять серію ко-
роткотривалих заходів (за-
звичай, це діяльність public 
relations, яка насправді 
небагато дає суспільству 
та не приносить жодної 
стратегічної користі самій 
компанії).
І нарешті, як аргумент, 
з’являється репутація фір-
ми. В своїй основі вона має 
стратегічне значення, однак 
його рідко вдається досягти. 

Робота над репутацією, так 
само як і дозвіл на здійснен-
ня діяльності, найчастіше є 
намаганням задовольнити 
зовнішніх спостерігачів. 
У фірмах, зорієнтованих 
на покупця, ці дії часто пе-
реростають у масштабні 
довготривалі маркетинго-
ві кампанії. Так, компанії 
хімічної чи енергетичної 
промисловості у сфері со-
ціальної відповідальності 
бізнесу часто схиляються 
до виконання функції «вен-
тилятора безпеки», який у 
випадку кризи анулює кри-
тику у їхній бік. Однак з та-
кими посланнями є загроза 
сплутати public relations із 
соціальними та економіч-
ними результатами діяль-
ності компанії. 
Усі чотири названі 

Здорове суспільство потребує успішних фірм. жодна 
соціальна програма не може змагатися із бізнес-сектором 
щодо створення нових робочих місць, будування маєтків 
і створення інноваційних розв’язань, які забезпечать у 
майбутньому покращення якості життя людей та соціальних 
стандартів.



ділове видання №1 у регіоні

14 тема номера

компоненти мають однако-
ві слабкі сторони: концен-
труються на протиставлен-
ні бізнесу суспільству, а не 
на їх взаємозалежності. Ко-
жен із цих аргументів є дже-
релом загальних ідей, які не 
мають нічого спільного зі 
стратегією або діями будь-
якої конкретної фірми чи 
галузі, в якій працює компа-
нія. Кожен із цих аргументів 
не є достатньо добрим, аби 
допомогти фірмі опрацю-
вати соціальні питання, ті, 
які мають для неї найбіль-
ше значення, або ж стануть 
джерелом найбільших шан-
сів; окреслити, котре з них є 
пріоритетним, і вказати на 
конкретні дії. У результаті 
часто отримуємо мікс не-
координованих дій, що сто-
суються СВБ, не пов’язаних 
жодним чином зі стратегі-
єю фірми, які також не ма-
ють великого соціального 
резонансу і не забезпечу-
ють фірмі довготривалої 
конкурентної переваги. 
Споглядаючи за процесом 
ізсередини фірми, можна 
спостерігати, що практи-
ки та ініціативи СВБ часто 
ізольовані від операційних 
відділів, а почасти не мають 
нічого спільного з корпора-
тивною філантропією. Для 
зовнішнього спостерігача 
соціальна діяльність фірми 
може видатися згустком 
численних неоднорідних 
зусиль, кожне з яких є реак-
цією на потреби іншої групи 

партнерів чи групи натиску.
Підсумком такої фрагмен-
тарної діяльності фірм є зве-
дення нанівець наданих їм 
шансів. Пропадають мож-
ливості принесення корис-
ті суспільству, неповністю 
використовується потенці-
ал організації у сфері діяль-
ності, корисної з точки зору 
як суспільства, так і бізнесу.

інтеграція бізнесу 
та суспільства
Вдосконалення діяльності 
у сфері СВБ потрібно поча-
ти від глибокого розуміння 
взаємозалежності бізнесу 
та суспільства, пробуючи 
одночасно включити до 
стратегії і діяльність окрес-
лених фірм. Твердження 
про те, що бізнес та суспіль-
ство потребують один одно-
го, звучить банально, але це 
є основою, що дасть змогу 
фірмам вийти із хаосу, який 
є результатом їхнього ни-
нішнього відношення до со-
ціальної відповідальності. 
Успішним компаніям по-
трібне здорове суспільство. 
Освіта, охорона здоров’я 
та рівні шанси є необхід-
ною умовою для створення 

ефективної робочої сили. 
Безпечні продукти та умови 
праці не лише притягують 
клієнтів, але також зни-
жують внутрішні кошти, 
пов’язані із можливими 
негативними випадками. 
Вміле користування зем-
лею, водою, енергією та 
іншими природними засо-
бами корисно впливає на 
продуктивність бізнесу. А 
компетентна влада, пова-
га та дотримання права на 
власність є необхідністю у 
процесі дохідності фірми 
та в її інноваційності. Не-
похитні правила та проце-
дурні стандарти оберігають 
від ризиків як клієнтів, так 

і конкуруючі між собою 
компанії. Іншими словами, 
в здоровому суспільстві по-
треба у бізнесі є тим біль-
шою, чим частіше вона за-
довольняє потреби людей, 
і чим рідше зростає їх не-
вдоволення. Успіх будь-якої 
компанії, утримання якої 
залежить від фінансуван-
ня суспільством, у якому 
вона функціонує, раніше чи 
пізніше стає ілюзорним та 
тимчасовим. 
Здорове суспільство потре-
бує успішних фірм. Жод-
на соціальна програма не 
може змагатися із бізнес-
сектором щодо створення 
нових робочих місць, буду-
вання маєтків і створення 
інноваційних розв’язань, 
які забезпечать у майбут-
ньому покращення якості 
життя людей та соціальних 
стандартів. Якщо влада, 
неурядові організації та 
інші члени громадянсько-
го суспільства послаблять 
продуктивність бізнес-ді-
яльності, то вони можуть у 
такий спосіб виграти окремі 
битви, але війну програють. 
Це знайде своє віддзерка-
лення у таких явищах, як 

спад конкурентності фірм 
чи регіонів, стагнація рів-
ня заробітної плати, втра-
та нових робочих місць чи 
маєтків, які були джерелом 
податків та дарчих на орга-
нізації типу non-profit.
І лідери бізнесу, і очільники 
громадянського суспіль-
ства завжди велику увагу 
приділяли конфліктам, які 
між ними виникали, але рід-
ко звертали увагу на те, що їх 
об’єднує. При існуючій вза-
ємозалежності обох сторін 
єдиною вартою уваги є дум-
ка про те, що як бізнес, так і 
соціальна політика повинні 
керуватись засадою двосто-
ронніх вигод (shared value). 
Це означає, що прийняття 
рішень мусить приносити 
однакову користь обом сто-
ронам. Якщо бізнес або сус-
пільство тяжіють до мети, 
яка приносить користь 
коштом іншої сторони, це 
означає, що ми щось роби-
мо не так. Короткотривала 
перевага однієї зі сторін 
зменшує шанси на довго-
тривалу перевагу для обох. 
Щоби застосувати ці пора-
ди на практиці, компанія 
повинна включити соці-
альні перспективи до тих 
методів, з яких уже корис-
тає, як при аналізі конку-
рентного середовища, так 
і при виборі відповідних 
бізнес-стратегій. 
  окреслення  

спільних пунктів 
Водночас треба розуміти, 
що взаємозалежність між 
компанією та суспільством 
має два напрямки. Перший 
– це діяльність зсередини 
назовні (inside-out linkages). 
Діяльність фірми впливає 
на суспільство. Але і сус-
пільство також має вплив, 
як позитивний, так і не-
гативний, на корпорації. 
Другий напрямок працює 
ззовні до середини (outside-
in linkages).
  на які соціальні  

питання треба 
реагувати

Жодна фірма не зможе ви-
рішити усі проблеми сус-
пільства, і жодна з компа-
ній не має на це достатньої 

кількості коштів. Замість 
того, щоб пробувати це ро-
бити, краще окреслити ті 
питання, які безпосеред-
ньо пов’язані із діяльністю 
фірми. Решту соціальних 
питань краще залишити 
для представників інших 
галузей, громадських ор-
ганізацій чи державних 
органів влади, які де-факто 
мають кращі умови, щоб 
ці питання вирішити. Роз-
робляючи стратегію СВБ, 
компанії повинні передусім 
поставити собі запитання, 
чи окреслені дії створюють 
можливість досягнення ко-
ристі для обох сторін.
Соціальні питання, які мо-
жуть мати вплив на фірму, 
діляться на три категорії. 
Цей розподіл має на меті 
вирізнити їх з-поміж ба-
гатьох таких, що заслуго-
вують на увагу справ, та 
з-поміж менш численних 
соціальних питань, які для 
бізнесу є і важливими, і 
стратегічними.
Загальносуспільні питан-
ня (generic social issues), 
можливо, є важливими 
для суспільства, але ані ді-
яльність фірми не має на це 
істотного впливу, ані самі 
вони не дадуть компанії 
довготривалої конкурент-
ної переваги. Під терміном 
«соціальні наслідки діяль-
ності, що творять ланцю-
жок цінностей» (value chain 
social impacts) ми розуміємо 
ті сильні явища, які сформу-
вались у процесі звичайної 
роботи фірми. Соціальний 
вимір конкурентного ото-
чення (social dimensions of 
competitive context) визна-
чає ці елементи зовнішньо-
го середовища, які істотно 
пришвидшують конкурен-
тоздатність у сферах актив-
ності фірми.
Кожна компанія має розді-
лити соціальні питання на 
ці три категорії як з позиції 
свого головного офісу, так і з 
позиції кожної окремо взя-
тої структурної одиниці, а 
після того – впорядкувати 
їх щодо важливості сили дії. 
Окремі соціальні питання 
можуть класифікуватися 

Стратегічний підхід до СВб – це не лише суспільне 
зацікавлення компанії чи залагодження шкідливих 
наслідків її діяльності, що забезпечує ланцюжок цінностей, 
це також творення ініціатив – нечисленних, проте таких, 
що приносять фірмі величезну та виразну соціальну та 
економічну користь.



травень-червень,  2015

за різними категоріями, за-
лежно від структурних оди-
ниць організації, галузей чи 
локалізації. 
Якщо якесь соціальне пи-
тання є винятково важли-
вим для багатьох компаній, з 
багатьох галузей, часто най-
кращий ефект приносить 
діяльність, що базується на 
співпраці. Прикладом є іні-
ціатива Extractive Industries 
Transparency Initiative, яка 
охоплює 19 найбільших 
світових компаній, що за-
ймаються гірництвом та 
видобуванням нафти, газу. 
Ці фірми у рамках спіль-
ної ініціативи борються з 
корупцією за допомогою 
оприлюднення та верифі-
кації всіх оплат, які було 
здійснено на користь урядів 
держав, де вони працюють. 
Така колективна позиція 
усіх найбільших фірм цих 
галузей призводить до того, 
що корумповані уряди не 
хочуть з ними працювати. 
Так елімінується діяльність 
на шкоду суспільства. 
  створення програми 

соціальної діяльності 
фірми

Запровадження різних ка-
тегорій соціальних питань 
та їх рейтингування – це 
лише засоби досягнення по-
ставленої мети – створення 
детального, формального 
графіка соціальної діяль-
ності фірми. Програма со-
ціальної діяльності фірми 
виходить за рамки соціаль-
них очікувань у пошуках 
шансів на одночасне досяг-
нення соціальних та еконо-
мічних вигод. Вона створює 
можливості зробити щось 
більше, ніж рекомпенсація 
завданої шкоди, тобто дає 
шанс на укріплення стра-
тегічної позиції компанії 
завдяки підвищенню якості 
життя суспільства.
  СВБ  реактивного типу 

(responsive Csr)
Складається з двох час-
тин: громадянська позиція, 
яка каже фірмі відповіда-
ти на соціальні питання, 
важливі для суспільства, 
а також зменшення існу-
ючих або передбачуваних 

негативних наслідків влас-
ної діяльності фірми. 
Громадянська позиція фір-
ми є умовою виконання СВБ 
і компанії повинні її пред-
ставляти. Багато шанова-
них локальних організацій 
базують свою діяльність на 
фінансових вкладах корпо-
рації, а працівники корпо-
рації заслужено пишаються 
позитивним ангажуванням 
свого працедавця у життя 
соціуму. 
Другим елементом СВБ ре-
активного типу є виправ-
лення шкоди, завданої ді-
яльністю фірми, згідно із 
ланцюжком її цінностей 
– це насамперед виклик 
операційного характеру. 
Оскільки ланцюжок цін-
ностей кожний структур-
ний підрозділ може форму-
вати по-своєму, більшість 
фірм скористалося методом 
контрольного листка з пи-
тань СВБ, використовуючи 
типовий перелік загроз для 
суспільства і для навколиш-
нього середовища. Ініціа-
тива Глобальної Звітності 
(Global Reporting Initiative, 
GRI), яка окреслила стан-
дарти звітності для СВБ, 
створила також перелік 
зі 141 пункту з цієї сфери, 
розширила його додатка-
ми, які стосуються деяких 
конкретних галузей. 
Такі переліки є чудовою 
точкою опори, але компані-
ям потрібні також внутріш-
ні процеси, які орієнтовані 
на виконання їхньої статут-
ної діяльності. Менеджери 
кожного структурного під-
розділу можуть використа-
ти ланцюжок цінностей як 
знаряддя, що уможливить 
систематичне відстеження 
соціальних наслідків ак-
тивності кожного конкрет-
но локалізованого струк-
турного підрозділу.
  Стратегічний підхід  

до СВБ
Стратегія кожної фірми 
повинна бути чимось біль-
шим ніж просто викорис-
тання найкращих практик. 
Стратегія полягає у тому, 
щоб віднайти свою унікаль-
ну позицію – робити речі 

по-іншому, ніж конкуренти 
і у спосіб, який або менше 
коштує, або краще задо-
вольняє чіткі потреби клі-
єнтів. Ці засади знаходять 
своє застосування і у вза-
ємовідносинах фірми зі сус-
пільством: як з клієнтами, 
так і з конкурентами.  
Стратегічний підхід до СВБ 
– це не лише суспільне за-
цікавлення компанії чи 

залагодження шкідливих 
наслідків її діяльності, що 
забезпечує ланцюжок цін-
ностей, це також творення 
ініціатив – нечисленних, 
проте таких, що приносять 
фірмі величезну та виразну 
соціальну та економічну ко-
ристь. На стратегічний під-
хід до СВБ впливає функ-
ціонування «зсередини на 

зовні» і «ззовні до серед-
ини». Саме тут насправ-
ді можна очікувати шанс 
отримати взаємну користь.
Продуктова лінійка та лан-
цюжок цінностей самі по 
собі є джерелом шансів на 
впровадження піонерських 
розв’язань, з яких корис-
татимуть як суспільство, 
так і конкурентна позиція 
фірми. Добрим прикладом  

є Crédit Agricole, найбіль-
ший банк у Франції, який на 
тлі конкуренції впровадив 
спеціалізовані фінансові 
продукти, що сприяли збе-
реженню навколишнього 
середовища (енергоощадні 
пакети, аудити, запрова-
джені для агропідприємств 
з метою сертифікації їх як 
екологічних господарств). 

у двох словах
компанії не можуть нести відповідальність за всі проблеми 
на світі. Вони також не матимуть достатнього фінансування, 
аби це зробити. кожна фірма повинна виокремити ті 
соціальні проблеми, у розв’язку яких вона зможе допомогти, 
що водночас забезпечить їй конкурентну перевагу. 
реагування на потреби суспільства методом забезпечення 
взаємовигідної користі спричиняє зазвичай розв’язання, 
незалежні від фінансової підтримки зі сторони уряду чи 
приватних осіб. компанія використає свої потужні засоби, 
знання і таланти в ділянці управління, аби зреагувати на 
соціальні проблеми, які розуміє, і розв’язок яких може 
принести взаємну користь. Позитивний вплив на суспільство 
буде більшим, ніж від дій будь-якої іншої інституції чи 
філантропічної організації. 
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Такий шлях обрав і україн-
ський банк «Львів». 
Стратегічний підхід до СВБ 
створює можливість до-
сягнення спільної вигоди і 
завдяки інвестиціям у ті со-
ціальні аспекти оточення, 
які зміцнюють конкурентну 
позицію фірми. Тут криста-
лізується символічна за-
лежність: успіх фірми та 
успіх суспільства взаємно 
вирішують свою долю. Чим 
ближчим є соціальне питан-
ня до сфери діяльності фір-
ми, тим більше шансів, що 
компанія примножить свої 
засоби і здобуде нові мож-
ливості, а її діяльність при-
несе користь суспільству.

підготовка фірми 
з позиції свб
Інтеграція бізнес-середови-
ща і соціальних потреб ви-
магає чогось більшого, ніж 
лише добрі наміри та сильне 
управління. Необхідністю є 
певні зміни в організації, 
рапортах і в заохоченні ді-
яти. Небагато фірм вико-
ристовує операційне управ-
ління для пріоритетного 
вибору соціальних питань, 
пов’язаних із бізнес-актив-
ністю і зміцненням своєї 
позиції в конкурентному 
середовищі. Ще рідше зу-
стрічаються компанії, що 
програмно узгоджують свої 
філантропічні заходи з СВБ, 

не згадуючи вже про тих, хто 
включає соціальний аспект 
діяльності до своєї основної 
пропозиції цінностей. Ком-
панії повинні змінитися: 
залишити розчленований 
підхід та прийняти цілісний 
та позитивний підхід до 
цього аспекту. Замість зо-
середжуватись на тому, як 
фірму сприймають оточу-
ючі, варто зосередитися на 
реальних діях.
Спосіб управління, де го-
ловним завданням є чисте 
задоволення власників/ак-
ціонерів, все частіше стає 
неактуальним. Активно 
вивчається та аналізується 
сила соціального впливу. 

Операційні ме-
неджери повинні 
зрозуміти вагу 
впливу ззовні до 
середини, тобто 
впливу конку-
рентного оточен-
ня на компанію. 
З іншого боку 
особи, що відпо-
відають за ініці-
ативи поля СВБ, 
повинні деталь-
но розуміти кож-
ну дію з огляду на 
ланцюжок існую-
чих цінностей. До 
системи оцінки 
результатів ро-
боти менеджерів, 
що відповіда-
ють за фінансові 

показники треба включити 
передбачення інвестицій зі 
сфери СВБ, які виникають 
із ланцюжка цінностей і з 
вимог конкурентного се-
редовища. Впровадження 
цих змін вимагає не лише 
розширення обов’язків на 
окремих посадах, потрібно 
переломити глибоко вкорі-
нені упередження. Багато 
хто з менеджерів сприймає 
свою роботу «ми проти них», 
і це є причиною опору при 
першому ж вирішенні будь-
якого соціального питання. 
Так само багато неурядо-
вих організацій з підозрою 
ставляться до компаній, які 
пробують отримати дохід 
від діяльності на користь 
суспільства. Такий підхід 
повинен змінитися, якщо 
соціальний вимір стратегії 
компаній має набути більш 
вагомого значення.
Так само як СВБ реактив-
ного типу базується на гро-
мадській ангажованості 
фірми і полягає у реагуван-
ні на кожну шкоду, завдану 
для суспільства бізнес-се-
редовищем, так і стратегіч-
ний підхід до СВБ вимагає з 
вибірковості. Від фірм чека-
ють ангажування до сотень 
соціальних питань, однак 
лише деякі з них дають ком-
паніям шанс зробити щось 
справді важливе для сус-
пільства чи для отриман-
ня конкурентної переваги. 

Фірми, яким вдається пра-
вильно обрати і реалізувати 
конкретні соцпитання згід-
но з їх ключовими бізнес-
стратегіями, отримають 
значну перевагу над своїми 
конкурентами.

моральна мета бізнесу
Компанії дуже позитивно 
впливають на суспільство 
завдяки створенню нових 
робочих місць, капіталь-
ним інвестиціям, торгівлі 
та щоденним здійсненням 
поточної діяльності. Най-
важливіша справа, яку 
фірма може зробити для 
всього суспільства чи для 
будь-якої локальної грома-
ди, це участь в економічно-
му розвитку. Однак ніщо 
не оправдає компанії, які 
у погоні за короткотермі-
новим прибутком чинять 
неправильно або ж ухиля-
ються від відповідальності 
за завдані збитки, нанесені 
природі. Проте ініціативи 
СВБ не повинні стосува-
тися лише компенсації не-
гативних явищ діяльності 
фірми. Вони також не по-
винні концентруватися ви-
нятково на філантропії у ви-
гляді дарчих для локальних 
доброчинних організацій, 
допомозі внаслідок ката-
строф чи поразок, а також 
на реагуванні на нагальні 
потреби суспільства – хоч 
це також дієво. Громадські 
організації, уряди та ком-
панії повинні перестати 
думати категоріями «со-
ціальної відповідальності 
бізнесу» і почати думати ка-
тегорією «інтеграції фірми з 
суспільством».
Як тільки ділова сфера по-
чне трактувати соціальну 
відповідальність як спосіб 
досягнення взаємної корис-
ті для фірми та суспільства, 
а не як спосіб компенсації 
завданої шкоди чи як еле-
мент PR-кампанії, вона буде 
змушена навчитись мисли-
ти по-іншому. І як би там 
не було, СВБ стає все важ-
ливішим чинником успіху 
компанії.

Підготував 
Юрій Булик
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SES

у квітні 2015 року уже вдруге на запрошення інституту міста із 
двотижневим візитом Львів відвідав німецький експерт Вольфганг круґ. 
Візит став можливим завдяки проекту SeS (Senior expert Service), який 
функціонує при Львівській тПП. 
Метою роботи німецького експерта стало проведення зустрічей із 
представниками керівництва міста та міських структур, які працюють 
у сфері житлового господарства, мешканцями міста та головами 
осбб задля напрацювання практичних рекомендацій із підвищення 
рівня клієнтоорієнтованості комунальних підприємств міста на основі 
обговорення та порівняння досвіду і підходів до управління житловим  
                                                   фондом у Львові та берліні.

Про Перейнятий ДоСВіД та Вражен-
ня ВіД ВіЗиту ніМецького екСПерта 
роЗПоВіДає оЛекСанДр кобЗареВ, 
Директор інСтитуту МіСта ЛМр: 

Житлово-комунальне гос-
подарство – точка болю для 
всіх пострадянських міст, 
найбільша кількість скарг 
є саме у цій галузі, і те, що 
можна покращувати у цьо-
му напрямку є важливим для 
міста. 
Залучення іноземних спеці-
алістів корисне з декількох 
причин. Насамперед – це 
кваліфікація. В Україні ми 
намагаємося багато речей 
вивчати уже в процесі вико-
нання, у нас почасти немає 
спеціалізованих навчальних 
закладів, які дають певні не-
обхідні  знання. У Німеччині 
ж, наприклад, управлінням 
житлом – це окрема спеці-
альність, яку здобувають 
в університетах упродовж 
трьох років. Східна Німеччи-
на свого часу пройшла певні 
кроки, які нам ще потрібно 
пройти, подолала виклики, 
з якими ми стикаємося сьо-
годні. Це така своєрідна «ма-
шина часу». Звісно, є певні 
особливості, ментальні, фі-
нансові, часові, але принцип 
тих перешкод, які існували у 
них, дуже подібний до нашо-
го, аж до дрібниць.

про реформи у сфері жкг 
на основі німецького досвіду 
 вольфганг круґ: «люди повинні мати вплив на якість послуг»

Наскільки дієвими є поради 
експерта, так би мовити 
«втиснені» у двотижневий 
візит?
Ще під час першого візиту 
Вольфганга я був вражений 
абсолютним рівнем його під-
готовки, тобто детальним 
вивченням відповідного 
законодавства України, на-
віть нової коаліційної угоди, 

ознайомленням із різними 
коментарями та оцінками 
експертів. Його надзвичай-
ний досвід керування угру-
пуванням, в яке входило 55 
тисяч квартир, та робота у 
місті, що поєднувало Східну 
і Західну Німеччину – мали 
величезний вплив на резуль-
тат перебування тут. А пер-
сональний підхід до роботи 
як поетапного, поступового 
шляху змін та простих послі-
довних кроків особливо нам 
імпонував. 
Чи другий візит експерта 
мав на меті удосконалення 
роботи, започаткованої під 
час першого перебування?
Безперечно, але також пан 
Вольфганг заглиблювався і 
в нові сфери, наприклад, як 
підготувати інформаційно 
мешканців до переходу, який 
запроваджує новий закон 
про особливості співвлас-
ності багатоквартирних бу-
динків. Ще під час першого 

візиту у грудні 2014 року од-
ним із зауважень було те, що 
у нас не розділені функції 
управителя і виконавця по-
слуг. Тобто ЛКП одночасно 
і виконує послуги і є офіцій-
но структурою, яка мала б 
управляти ними. За словами 
німецького експерта, має 
бути хтось, хто представ-
ляє інтереси мешканців. І це 

функція управителя. 
Чи є реальною організація 
структури, яка готувала б 
таких управлінців?
Це – необхідність. Сьогодні 
ми маємо першу ланку управ-
лінців – «самонавчанців», 
«самовихованців». Це люди, 
які стали керівниками ОСББ 
та шляхом помилок і успіхів, 
вивчали, що треба робити, а 
що ні, і сьогодні навіть успіш-
но керують житловим фон-
дом з 20-ти будинків. У нас є 
організації, які готують цих 
управлінців, зокрема Центр 
дослідження місцевого само-
врядування з Володимиром 
Бригілевичем.  Думаю, попит 
на такі послуги буде тільки 
збільшуватися. Ми ж готові 
надати інформацію про тих, 
хто вже має практичний до-
свід, та інформацію про те, де 
можна навчитися цьому. Ми 
готові співпрацювати з орга-
нізаціями, які готові органі-
зовувати подібні навчання, 

адже зацікавлені у збільшен-
ні кількості таких фахівців. 
Які головні рекомендації на-
дав вам експерт?
Насамперед щодо енергозбе-
реження. Він запропонував, 
на мій погляд, реалістичні 
технічні засоби, які дозво-
ляють встановлювати ін-
дивідуальні лічильники та 
регулятори тепла в багато-
квартирних будинках, завдя-
ки яким можна зекономити 
25% видатків на опалення, 
що актуально з огляду зрос-
тання вартості опалювання, 
адже щойно матимете інди-
відуальні підрахунки спожи-
вання – отримаєте механізм 
регулювання витрат. 
Наступне – це максимальне 
залучення малого і середньо-
го бізнесу до обслуговування 
житлового фонду. На цьо-
му ринку має бути створена 
конкуренція і найкраще, 
щоб це була конкуренція се-
ред МСП, тобто компаній, 
які надають послуги з приби-
рання, миття вікон і т.д. Таке 
середовище стимулюватиме 
зростання якості при мож-
ливому навіть зменшенні ви-
трат. Сьогодні важко сказати, 
чи це можливо зробити, але 
пан Вольфганг доволі опти-
містично оцінює перспек-
тиви спеціалізації окремих 
компаній.
Як  залучати такі  ком-
панії до конкурентного 
середовища?
Фактично уже згаданий но-
вий закон дасть можливість 
мешканцям самим обирати 

надавача певних послуг. Цей 
закон дає альтернативу, на 
противагу попередній моно-
полії ЖЕКу, яка  ніяк не сти-
мулює ЛКП до покращення 
полуг. Ми хочемо, щоб люди 
користувалися альтерна-
тивою, а ЖЕКи розуміли, 
що альтернатива є, і макси-
мально оптимізували свою 
роботу. 
Що ховається під понят-
тям «мотивувати» людей 
до відповідальності за свої 
будинки, про яке говорить 
експерт?
Мовиться про те, що ми ро-
бимо сьогодні – про  створен-
ня ОСББ. Мотивування через 
інформування, пояснення, 
навчання того, як можна по-
кращити якість свого життя 
в будинку. Сьогодні ОСББ 
має стійку тенденцію до 
надання якісніших послуг 
мешканцям, що зумовлює 
більшу їх задоволеність. До-
слідження, що проводилися 
у Львові, показали різницю у 
задоволеності в 15 відсотків, 
а ті, що проводилися в країні, 
показали ще більший роз-
рив. Це означає просту істи-
ну, яку ми і так всі знаємо, але 
чомусь забуваємо, коли вона 
має відношення до житлово-
комунального госопдарства, 
– найкраще про своє майно 
дбає власник. 

В рамках візиту відбулися семінари для голів оСбб та директорів ЛкП, 
а також зустріч із активними мешканцями, які хочуть створити оСбб 
та ознайомитися із іноземним досвідом у сфері урбаністики, а також 
низка зустрічей із директорами банків для обговорення механізмів 
пільгового кредитування модернізації житлового фонду.

вольфганг круґ (Wolfgang Krug) – експерт з управління житлом німецького агентства 

розвитку – товариства старших експертів (Senior Expert Service –  SES), що об’єднує 

німецьких професіоналів із багаторічним досвідом, які прагнуть поділитися 

власними знаннями на волонтерських засадах. вольфганг круґ впродовж тривалого 

часу працював на посаді директора управлінської компанії, у підпорядкуванні якої 

знаходилося приблизно 55 000 міських квартир. перед практичною роботою у сфері 

управління житлом, пан круг працював у банківській сфері на різних посадах. 

координатор проекту SES 
у західній україні - 
святослав чухрай.
тел.: +38 032 276 46 11
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німецьким досвідом та спостереженням над українськими 
реаліями зі житлово-комунального господарства ділиться 

вольфганг круґ:
 Останні п’ять років я займаюся консультуванням з питань житлового господарства 

у Східній Європі. Багато процесів, які зараз відбуваються у цій сфері в Україні, є схожими 
з тими, що свого часу відбувались у Східній Німеччині і на основі цього досвіду я зробив 
певні рекомендації для Львова.

 Люди повинні мати вплив на якість послуг – через можливість обирати собі управите-
ля, через конкуренцію на ринку комунальних послуг. Окрім того, потрібно мотивувати 

людей до відповідальності за власні будинки, стимулювати їх здійснювати хай  неве-
ликі, але видимі зміни.

 Є велика суттєва різниця в управлінні житловим фондом у Львові та Берліні. У 
період об’єднання Німеччини власниками всіх квартир були фінансово потужні 
організації, які здавали ці квартири мешканцям в оренду. В Україні ж люди стали 

власниками своїх квартир. Тому бракує керуючої, управляючої руки, яка б власників 
цих квартир спрямовувала у майбутнє. 

 В Україні людям потрібно знайти шлях одне до одного, навчитися об’єднуватися і спіль-
но випрацьовувати  візії та рішення щодо того, як вони хочуть жити далі. У Німеччині це завжди робилося «зверху». 

 20 років тому у Німеччині мешканці не дуже дбали про свої будинки – негативні тенденції були набагато більше виражені, ніж у 
вас зараз в Україні. Все змінилося, коли будинки були модернізовані, а, люди усвідомили, що з красою потрібно по-іншому себе поводити. У 
вас теж є така тенденція: існує видима різниця між будинками, де створено ОСББ, та тими, де його немає. 

 У Німеччині вирішальним було те, що після цієї модернізації осель квартирна плата значно підвищалася. А чим більше людина видає 
грошей зі свого бюджету, тим більше цінує свій будинок і все, що його оточує. Тут звісно цього бракує.

 Свідомий, що за теперішньої інфляції в Україні, особливо за тих відсоткових ставок у банках, зараз нереально говорити про цілковиту 
модернізацію і санацію житлових будинків. Я почав би з опалення, бо витрати саме на нього зараз складуть найбільші труднощі. Радив би 
львів’янам не баритися.

 Закони – це неправильний шлях мотивації людей відповідальніше ставитися до житла. Потрібно знайти в будинку 2, 3, 4 особи, які ви-
являть бажання щось зробити та спробують  інших людей довкола себе об’єднати. Всіх або частково принаймні. І тоді маленькими кроками 
поступово, поетапно – вперед. 

 Як показала практика, дуже добрим шляхом є облаштування подвір’я. У Львові подвір’я почасти виглядають не дуже добре. Але щоб їх 
модернізувати, потрібно досить мало людської робочої сили та коштів. Створення комфортного місця для зустрічей мешканців стає «за-
разним» для інших. У ваших мікрорайонах є багато простору, а місто може допомогти зробити, наприклад, правильний дитячий майданчик. 
Інакше кожен сидить за своїми дверима. 

 Навчання на управлінців у Німеччині розпочалося після війни. І це один із дуже вразливих пунктів у Львові, тут цього немає. І я зрозу-
мів, що сьогодні в Україні ця професія не буде в такій великій пошані, як у Німеччині. Проте, це відкриває непогані можливості для молодих 
людей. Середня оплата праці управлінця у нас - 4 тис. євро. Тут на 150 квартир – 5 тис.грн. Звісно, так швидко ця професія не з’явиться. 

 Мало засновуються ОСББ. Занадто мало. Було б добре, якби місто посилило активність у цьому напрямку. 

 ЖЕКи треба реструктуризувати. У Німеччині мийщики вікон миють лише вікна, є фірми, які займаються тільки сходовими  клітками і не 
миють вікна, є такі, які займаються тільки газонами і підстриганням трави. В Україні це все концентрується в ЖЕКАх, які мають монопольну 
позицію. Тому треба прийти в цей ЖЕК і сказати, що ми шукаємо активних, зацікавлених мийщиків вікон, і підказати їм – засновуйте свою 
фірму. Адже такі люди здебільшого знають, як мити вікна, та не знають, як оформити підприємство, як його вести. А торгово-промислові 
палати тут  можуть дуже допомогти. Тобто варто мати невеличку програму, як навчити «вихідців» з ЖЕКів створити таке підприємство. В 
Німеччині це є одним з типових завдань, яке виконує палата.

 Не можна забувати, що добробут походить від підприємств середнього стану, а не від великих концернів, і їм треба дати бізнес-опору, тоді 
вони будуть більше заробляти, ніж заробляють на ставці в ЖЕКу. А вузька спеціалізація зумовлює краще виконану роботу. 

 Львів – чудове місто, навіть попри те, що є багато пошкоджених будинків. Місто живе, приємне і має передумови стати дуже гарним, якщо 
змобілізувати всі існуючі сили. Та загалом люди перебувають у нестабільній ситуації. Їм треба допомагати, додавати мужності.
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випадки, коли мрт серця необхідне і, понад те, є незамінним, 
зумовлені патологіями, які пов’язані із порушенням роботи 
серцевого м’язу («по-лікарськи» міокарду), а щоб було 
зрозуміліше – стінок серця, які скорочуються помпуючи кров. 

«СкЛаДне обСтеження» – ЗроЗуМіЛе ДЛя Лікуючого Лікаря, аЛе ЗоВСіМ неЗроЗуМіЛе ДЛя Пацієнта 
СЛоВоСПоЛучення – яке оСтанній МуСить Виконати ЗаДЛя ПриЗначення ВіДПоВіДного ЛікуВання. а чи 
наСПраВДі обСтеження буВають такиМи СкЛаДниМи, що ЗроЗуМіти їхній ПринциП Можна тіЛьки ПіСЛя 
ПоВного курСу наВчання у МеДичноМу уніВерСитеті та ПіСЛя багаторічної ЛікарСької Практики?  СьогоДні Ми 
ДоСтуПно і ПроСто роЗкажеМо Про оДне іЗ «найСкЛаДніших» обСтежень у МеДичній Практиці – Мрт Серця.

"яскравою"–  це означає, що 
клітини мертві і їх роботу 
відновити не вдасться. Опе-
рація не допоможе і необ-
хідно буде вести ощадливий 
спосіб життя під постійним 
наглядом лікуючого лікаря 
та не перевантажувати ро-
боту серця.  
Ще один випадок, коли діа-
гностична цінність МРТ 
серця просто безцінна – це 
необхідність  розрізнення   
наслідків перенесеного міо-
кардиту чи кардіоміопатії. 

Ці хвороби на початковому 
етапі розвитку можуть бути 
дуже схожі за проявами, од-
нак потребують абсолютно 
різних підходів до лікуван-
ня та спостереження. МРТ 
серця з контрастуванням 
допоможе розрізнити ці 
хвороби (провести дифе-
ренційну діагностику) та 
покаже ступінь ураження 
та величину ділянок.  Ліку-
ючому лікареві  результати 
обстеження допоможуть 
призначити медикаментоз-
не лікування бета блокато-
рами у необхідній кількості. 
Якщо таке лікування вчасно 

не призначити, наванта-
ження на «моторчик» буде 
таке велике, що невдовзі 
може вивести його з ладу 
повністю.
Підсумовуючи, зазначи-
мо, що МРТ серця відмін-
но показує структуру та 
анатомічну будову цього 
органу, дозволяє оцінити 
його функцію, а також за-
лишкові зміни після пере-
несених хвороб, допомагає 
правильно та ефективно 
призначити хірургічне або ж 
медикаментозне лікування. 
У  Вас з’явилися додаткові 
запитання? Пишіть нам 

на сторінці у Фейсбуці і 
наші радіологи нададуть 
роз’яснення.
На завершення звертаємо 
Вашу увагу, що цей матері-
ал  створений з метою по-
яснити, що таке МРТ серця. 
Якщо Вас турбують пробле-
ми з серцем або є наявні ви-
щезгадані захворювання, не 
варто призначати дане об-
стеження собі самостійно.
Зверніться до Вашого ліку-
ючого лікаря-кардіолога, 
порадьтесь з ним щодо до-
цільності  МРТ - обстеження
серця у Вашому конкрет-
ному випадку. Адже це об-
стеження повинне бути до-
повненням  переліку, який 
призначає Вам лікар на пер-
винному етапі діагностики.

Лікар-радіолог 
МЦ Св. Параскеви

 Ю. Паламарчук 

Отже, передусім важливо 
розуміти, що МРТ серця – 
це обстеження, яке дозво-
ляє "бачити" орган ізсереди-
ни у найдрібніших деталях.  
Якщо при виконанні УЗД 
серця лікареві не вдалось 
оглянути увесь орган через 
анатомічну будову, або ж 
він невпевнений в остаточ-
ному діагнозі – допоможе 

МРТ. Цей діагностичний 
метод дозволить оглянути 
серце з усіх боків, зсереди-
ни ще й у пошарових зрізах. 
Така деталізація просто не 
дозволить лікареві пропус-
тити будь-яку, навіть най-
меншу набуту чи вроджену 
патологію. 
Випадки, коли МРТ серця 
необхідне і, понад те, є не-
замінним – це патології, 
пов’язані із порушенням 
роботи серцевого м’язу 
(«по-лікарськи» міокарду), 
а щоб було зрозуміліше – 
стінок серця, які скорочу-
ються помпуючи кров. 
Серце частково втрачає 
скоротливу здатність після  

перенесеного інфаркту. 
Це впливає на коефіцієнт 
корисної дії цього органу, 
а в результаті – на роботу 
всього організму. У деяких 
випадках життєздатність  
завмерлої частини міокар-
ду (скоротливу здатність 
стінок серця) можна відно-
вити хірургічно. Але перед 
тим, як лягати на операцій-

ний стіл, зробіть МРТ сер-
ця з контрастом. Контраст 
– це «барвник», що вводять 
у кров, яка своєю чергою 
розносить його по всіх су-
динках кровоносної сис-
теми, зокрема і в міокард. 
"Барвник" є позаклітинним 
контрастом, тому в здо-
ровому серцевому м'язі не 
затримується, натомість 
накопичується в "мертвих" 
клітинах. Отже,  якщо у 
серцевому м’язі залиши-
лися живі клітини, роботу 
яких можна відновити, на 
діагностичному зображен-
ні вони не забарвляться 
і серцевий м'яз буде тем-
ний. Якщо ж ділянка стане 

як побачити серце зсередини

Æ  Ділянка міокарду, роботу якої 
не вдасться відновити.

Æ  Ділянка міокарду, роботу якої 
вдасться відновити.



ділове видання №1 у регіоні

20

16 квітня 2015 року у Львів-
ській ТПП відбулася пре-
зентація польської компа-
нії GEYER & HOSAJA. Із 

від преЗентаЦій до можливостей

GEYEr & HoSAjA – 
польський виробник 
шин та гумової продукції

KorczoWA DolinA: нові можливості для українських підприємців

Завдяки створенню свого 
часу великого торгового 
центру у місті Млини на 
Підкарпатті у зоні безвізо-
вого руху на відстані 2 км 
від кордону з Україною, біля 
східного кордону Європей-
ського союзу Польща реа-
лізувала свій намір покра-
щити торгівлю з Україною. 
Іншого подібного об’єкту 
такого масштабу поряд із 
кордонами зі східними су-
сідами – Литвою, Росією, 
Білорусією – немає.
До кінця 2015 року будів-
ництво міжнародної авто-
стради А–4, яка проходить 
Південною Польщею з Ні-
меччини в Україну, буде за-
вершено, і тоді, як сподіва-
ються представники центру 
Korczowa Dolina, вже не буде 
певних інфраструктурних 
перешкод для перевезення 
товарів із Західної Європи і 
з України. 
У серпні 2011 року було 

володимир жигадло: «у чому наша перевага? 
•���компанія виготовляє шини з 1987 року, а досвідом виробництва у гумовій галузі може 

похвалитися із 1993 року.
•���у нас працюють 5 кваліфікованих технологів, які розробляють власні суміші.
•���наші вимоги до сировини, яку закуповуємо, дуже високі. Ми обираємо найкращу сировину.
•���100% сировини обробляємо самі. Завдяки змішувальним лініям (міксерам) виготовляємо 

матеріал.
•���Продукцію контролюємо самі. у нас функціонують дві лабораторії, де відбувається дослідження 

сировини та кожного продукту, аби задовольнити вимоги клієнта. 
•���Маємо доступ до найкращої сировини та найновіших інноваційних технологій у гумовотехнічній 

галузі.
•���у нас є доступ до кращих пропозицій на сировину, адже випускаємо 45 тис. продукції в рік. 
•���Вся продукція підтверджена найостаннішою системою якості іSо.
•���Маємо досвід співпраці із клієнтами не тільки з Польщі, а й германії, франції, бельгії тощо, 

зокрема з компаніями: Mercedes, Volvo, audi, Volkswagen тощо».

«Geyer&HoSaJa» – один із найбільших у Східній європі 
виробників та постачальників товарів для транспортних 
засобів із понад 25-річною історією. компанія 
виробляє гуми, гумові суміші, вантажні наварні шини 
та великогабаритні шини (otr), а також займається 
регенеруванням (відновленням) шин, виробництвом 
елементів безпеки дорожнього руху (колесовідбійників, 
штучних  дорожніх  нерівностей – «лежачих поліцейських», 
пішохідних переходів, пішохідної плитки брайля), 
продукції для залізниці, автокилимків (універсальних і 
модельних), гумових килимків для худоби; крихти для 
покриттів дитячих і спортивних  площадок. у процентному 
відношенні найбільше підприємство виготовляє шини. 
кожна 3-я шина у Польщі є продукцією Geyer & HoSaJa. 

22 кВітня 2015 року у ЛьВіВСькій торгоВо-ПроМиСЛоВій ПаЛаті ВіДбуЛаСя ПреЗентація торгоВого 
центру KorCzoWa DolIna (М. МЛини, ПоЛьща) – найбіЛьшого тц на корДоні З єВроПейСькиМ СоюЗоМ.

відкрито Київський зал, 
першу із трьох будівель 
з паркінгом на понад 700 
місць. У просторому комп-
лексі з торговою площею 45 
000 м2  будуть функціонува-
ти ще два зали: Львівський 

та Донецький, які запрацю-
ють у 2015 році.
Перевага залів центру у ши-
рокій варіативності площ 
торгових магазинів – від 

16 м2 – з можливістю при-
єднання зовнішніх частин 
та у наявності сучасного 
устаткування. Додатковою 
перевагою проекту є інф-
раструктура, яка була ство-
рена із залученням ін-
вестора – центр офісного 
обслуговування і Tax Free, 
експозиційне приміщення 
для професійної презента-
ції польських та закордон-
них товарів, а також умо-
ви для реалізації великих 
контрактів.
За словами голови правлін-
ня Торговельного центру 
Korczowa Dolina Роберт 
Карчевського, сьогодні ком-
панія змінила свої підходи і 
тепер надає комплексне об-
слуговування суб’єктів тор-
гової діяльності на території 
Польщі, відповідно розши-
ривши функції торгового 
центру завдяки складським 
послугам та логістиці. Та-
кож функціонуватиме нова 

продукцією компанії та тех-
нологією її виготовлення у 
своїй презентації присутніх 
детально ознайомив Воло-
димир Жигадло – менеджер 
із експорту на ринках Сходу 

(Україна, Білорусь, Росія, Ка-
захстан, Грузія тощо). Також 
на зустрічі був присутній 
президент Ради директорів 
GEYER & HOSAJA Ян Крупа. 
Компанія, яка володіє 
4-ма виробничими під-
приємствами на території 
Польщі, що недалеко від 
Львова, дуже зацікавлена у 
співпраці з підприємствами 
Львівщини. 

Роберт Карчевський, голова правління Торговель-
ного центру Korczowa Dolina: 
«Ми хочемо, щоб торгівля була двосторонньою, щоб 
не тільки український клієнт брав у цьому участь, а 
й український підприємець. Працюємо над тим, аби і 
українські фірми орендували у нас торговельну площу і 
продавали свої товари. Підприємець приїжджає до нас, 
у Центрі ведення бізнесу реєструє фірму і працює. Кіль-
ка фірм з України вже прийняли рішення це зробити, ми 
ж проводимо підготовку до відкриття їхніх представ-
ництв у Торговельному центрі Korczowa Dolina».

До слова, неподалік торгового 
центру розташований 
меморіальний комплекс 
автора українського 
національного гімну, тому 
іноді купівельні відвідини 
поєднуються з екскурсією до 
могили композитора Михайла 
Вербицького. крім цього, 
українці відвідують фортецю 
Перемишль, фортифікаційні 
укріплення першої світової 
війни, цвинтарі тощо. 

пропозиція, що стосува-
тиметься реєстрації фірм, 
які захочуть працювати 
у ТЦ, консультативний і 

податковий супровід для 
них і допомога у бухгал-
терсько-розрахункових 
операціях.
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від преЗентаЦій до можливостей

торгова марка tArGi KiElcE – майбутнє починається сьогодні

31 березня 2015 року у 
Львівській ТПП всі охочі 
мали нагоду ознайомити-
ся з можливостями одного 
із найсучасніших вистав-
кових комплексів Європи 
TARGI KIELCE на пре-
зентації, яку представили 
очільники комплексу. 
Виставковий центр TARGI 
KIELCE посідає друге місце 
у Центрально-Східній Єв-
ропі щодо організації ви-
ставок та ярмарок згідно зі 
статистикою CENTREX.
TARGI KIELCE пропо-
нує не тільки виставки, 
ділові зустрічі, але також 
можливість організації 
великих конференцій та 
конгресів, а також невели-
ких ділових зустрічей. У 
найсучаснішому виставко-
вому залі в Польщі, площа 

торговий ярмарок кельце – єдиний виставковий центр у Польщі з 
сертифікатом ISo. ярмарок рекомендує Всесвітня асоціація виставкової 
індустрії uFI, що розташована  в Парижі. Приналежність тМ кельце до 
uFI є гарантією високого стандарту обслуговування. ярмарок щорічно 
аудирує CentreX – Міжнародний союз виставкової статистики.

якого становить 5355 м², 
є можливою організація 
конгресів та інших заходів 
для 4500 осіб. У серпні 2013 
був створений конференц-
центр для понад 1000 осіб 
на 57-метровій вежі, з мож-
ливістю організації харчу-
вання та проживання.  У 
рамках розвитку багатопо-
верхової автостоянки був 

створений паркінг на 480 
автомобілів.
Календар ярмарок TARGI 
KIELCE налічує понад 70 
заходів-ярмарків, виставок 
і 700 конференцій, з-поміж 
яких і 
PLASTPOL – найбільша 
міжнародна виставка-яр-
марок в Польщі, 
MSPO – третя виставка 

оборонної промисловості 
в Європі; 
AUTOSTRADA-POLSKA – 
єдина галузева виставка в 
Європі, 
SACROEXPO – найбільші 
релігійні ярмарки в Європі,
AGROTECH – найвідвід-
уваніший сільськогоспо-
дарський ярмарок.

tArGi KiElcE – це  
•�90 000 м2 виставкової площі,
•�36 000 м2 в 7-ми залах із сучасною інфраструктурою,
•�понад 200 000 м2 площі для оренди,
•�конференц-центр із 19 багатофункційними залами, оглядовою 
башнею та підземною автостоянкою, 
•�найсучасніший конгресно-виставковий зал в Польщі (зал e),
•�професійний прес-центр і комфортна зона VIp, 
•�відкрита площадка і територія для динамічних презентацій 
важкого спорядження, 
•�217 000 відвідувачів щорічно із майже 60 країн,
•�майже 160 іноземних офіційних делегацій з 56 країн європи, 
америки, азії,
•�2400 парковочних місць, зокрема 480 на багатоповерховому 
паркінгу,
•�об’єкти, пристосовані для користувачів з обмеженими 
фізичними можливостями.  

бізнес з китаєм. удар по ризиках
24 квітня 2015 року у Львів-
ській ТПП відбувся бінар-
ний семінар «Бізнес з Ки-
таєм. Удар по ризиках» та 
«Антикризова терапія: роз-
ширюємо виробництво» за 
участю провідного експерта 
компанії «Fialan» Панімат-
ченко Олександра, комер-
ційного директора Центру 
швейних технологій «Соф-
торг» Олександра Звєрева 
і керівника львівського 

FiAlAn надає широкий спектр 
послуг для підприємців, 
зацікавлених у діловому 
співробітництві з китаєм і 
країнами Південно-Східної азії. 
Послуги компанії: пошук ділових 
партнерів в китаї, контроль 
виробництва та готової продукції, 
організація доставки вантажів, 
юридична підтримка. компанія 
співпрацює з понад 2400-ми 
китайськими виробниками різних 
товарних груп.

офісу «Софторг» Тараса 
Притули. 
Програма семінару нада-
ла бізнесменам необхідні 
знання в галузі ведення 
зовнішньоекономічної ді-
яльності з Китаєм та пред-
ставила нові можливості 
для розвитку швейного 

виробництва. Як заува-
жили спікери, працюючи з 
Китаєм без посередників, 

а також завдяки ексклю-
зивним пропозиціям для 
швейних виробництв, 

можна заощадити до 200% 
на поставках фурнітури, 
витратних матеріалів, сут-
тєво збільшити продуктив-
ність праці та скоротити 
витрати. Учасники озна-
йомилися також із новими 
зразками швейної техніки 
від компанії Софторг. 

SoFtorG – лідер українського ринку з продажу та обслуговування 
обладнання для легкої промисловості із 15-річним досвідом роботи, 
найширшим асортиментом обладнання та запасних частин, сервісними 
центрами у 4-х містах україни, широкою дилерською мережею.
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22 молодь в дії

не кожен Вірить В те, що конфЛікт - це МожЛиВіСть ДЛя 
ПоЗитиВних ЗМін. Проте, так тВерДять МеДіатори – ті, хто ВоЛоДіє 
СучаСниМ МетоДоМ урегуЛюВання конфЛіктіВ, що є ноВиМ та 
Дуже ПерСПектиВниМ наПряМкоМ роЗВитку і біЗнеС-ПроцеСіВ.
саме про секрети майстерності медіаторів йтиметься на 
двомодульному курсі «базові навички медіатора», який 
відбудеться 20-22 травня 2015 року у львівській торгово-
промисловій палаті. 

все, що ви хотіли знати
про медіацію

нативами, об’єктивними 
критеріями);

•  допомагає сторонам на-
працьовувати рішення та 
рухатися до врегулювання 
спору;

•  є рушійною силою пере-
говорів та сприяє їх просу-
ванню через активну вза-
ємодію зі сторонами.

Курс складатиметься із двох 
модулів. Зміст першого мо-
дуля розширить бачення 
учасників щодо можливих 
способів вирішення кон-
фліктів різними способами 
та ролі медіатора у цьому 

взаємодії сторін;
•  досконало володіє нави-

чками ведення процесу;
•  встановлює та підтримує 

ефективну робочу струк-
туру медіації;

•  керує процесом та етапами 
медіації;

•  досконало володіє на-
вичками опрацювання 
змісту домовленостей (ро-
бота з інтересами, альтер-

Організатором семінару є 
Український Центр Медіа-
ції при Києво-Могилян-
ській Бізнес Школі. Прак-
тикуючі медіатори Галина 
Єрьоменко та Ольга Шепель 
відпрацюють з учасниками 
навички ефективного меді-
атора, який:
•  вміє створювати сприятли-

ву для медіації атмосферу;
•  сприяє спілкуванню та 

23 квітня 2015 року Львів-
ська ТПП взяла участь 
у «Форумі кар’єри» для 
студентів 3-5 курсів ЛНУ 
імені Івана Франка. Ор-
ганізатором заходу став 
Відділ сприяння працев-
лаштуванню студентів та 
випускників Університету. 

Цьогоріч на Форумі 

процесі. Учасники відшлі-
фують навички ефектив-
ного вирішення спорів, які 
можна провести за один 
або декілька днів,  навчать-
ся віднайти комерційно 
привабливі рішення для 
конфліктуючих сторін, 
ознайомляться із післяме-
діаційним супроводом ви-
рішеного конфлікту. 
Майже 80% другого модуля 
відведено для симуляцій 

конфліктів у різних сфе-
рах діяльності. Широке 
застосування рольових 
ігор, вдосконалення засто-
сування навичок кожним 
учасником через надання 

індивідуального зворотно-
го зв’язку – специфіка дру-
гого модуля курсу. Після 
закінчення програми учас-
никам буде видано Серти-
фікат Києво-Могилянської 
бізнес-школи та Україн-

ського Центру медіації.

представили свої пропози-
ції понад 25 компаній, біль-
шість із яких пропонували 
стажування або роботу на 
теренах Львова та Львів-
ської області. 
Під час урочистого від-
криття заходу виступили 
Ірина Сновидович, ке-
рівник Відділу сприяння 

працевляштування 
ЛНУ ім. І.Франка, 
директор Львівсько-
го міського центру 
зайнятості Олег Ріс-
ний та Юлія Ткаченко, 
представник програ-
ми стажувань "Перший 
Кар'єрний крок" ЛМР.



«зовнішньоекономічний кур’єр» рекоМенДує

день підприємництва 
у львівській тпп 
Запрошуємо усіх зацікавлених до участі в програмі комплексного індивідуального консультування  
з питань започаткування чи розвитку власної справи. 
захід відбудеться 18 червня 2015 року о 11.00 за адресою: стрийський парк, 14.

Вже сьогодні запишіться на безкоштовну консультацію з маркетологами, фінансистами, бухгалтерами, 
юристами та іншими фахівцями львівських компаній, а також з бізнесменами у форматі В2В. 
Переконайтесь, як швидко поради практиків змінять Ваш бізнес на краще!

Перевірте правильність Ваших стратегій та прогнозів  
щодо розвитку Вашого бізнесу

обговоріть маркетингові плани та питання брендингу

навчіться планувати та впроваджувати програми лояльності

Проконсультуйтеся з питань оподаткування  
та фінансової звітності
 

оберіть відповідну правову форму створення фірми
 

Дізнайтесь як правильно створити pr-стратегію /  
рекламну кампанію

Проаналізуйте усі переваги банків  
в обслуговуванні малого бізнесу
 
обдумайте, які роботи варто віддати на аутсорсинг 

дізнайтесь більше на www.lcci.com.ua або зателефонуйте: +38 032 295 63 17


















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

вул. Зелена, 238б
м. Львів, україна, 79035

вул. городоцька (тц "Метро")
м. Львів, україна, 79040

+38 032 242 24 01
+38 032 242 24 02

www.mks-facade.com

status_mks@ukr.net


