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НОВІ МОжЛИВОСТІ ДЛя 
зРОСТАННя бІзНЕСУ!

ПОВОДжЕННя з ВІДхОДАМИ. 
ЦИВІЛІзАЦІйНІ ВИКЛИКИ

Запрошуємо долучитися 
до нової інтерактивної 
платформи «Електронна 
база інвестиційних проек-
тів» (ЕБІП). 

Платформа покликана 
допомогти українським 
підприємцям у пошуку ін-
весторів та реалізації інвес-
тиційних проектів. Своєю 
чергою для українських та 
іноземних інвесторів ЕБІП 
є зручним інструментом 
для пошуку актуальних 
українських інвестиційних 
проектів. Інформація про 
ЕБІП також буде поширена 
через міжнародну систему 
торгово-промислових па-
лат. Новий зручний сервіс, 
ініційований Торгово-про-
мисловою палатою Украї-
ни, сприятиме збільшенню 
зацікавленості серед віт-
чизняних та іноземних ін-
весторів щодо українських 
проектів та покращенню 
інвестиційного клімату на-
шої країни. До 31 травня 
розміщення інвестиційних 
проектів на сайті ЕБІП буде 
безкоштовним.

Сьогодні світове бізнес-се-
редовище все частіше ак-
центує увагу на таких кате-
горіях власного розвитку як 
«етика бізнесу», «моральні 
стандарти у праці», «захист 
людської гідності та прав 

ІНВЕСТУВАТИ У бЕзКОРИСНЕ СЛУжІННя!

людини» тощо. Відомі брен-
ди та компанії констатують 
факт, що із зростанням ду-
ховних цінностей працівни-
ків пропорційно зростають 
як прибутки компаній, так і  
загальний настрій та етична 

поведінка співробітників. 
Не на останньому місці і 
для галицького підприєм-
ця є формування власних 
цінностей – сімейних, на-
ціональних, духовних, біз-
несових, адже це – наслідок 
культурно-етичних тради-
цій. Завдання підприємця є 
непростим, оскільки треба 
приймати рішення, брати на 

себе відповідальність, бути 
лідером, реалізовувати себе 
і водночас приносити ко-
ристь оточенню, врахову-
ючи інтереси людей. Саме 
тому цьогорічною робочою 
темою ІІ Міжнародної кон-
ференції «Соціальна відпо-
відальність бізнесу» стала 
«Культура філантропії та 
соціальна відповідальність 

бізнесу». Захід відбувся 31 
березня 2016 року у при-
міщенні Львівського істо-
ричного музею з ініціативи 
Львівської ТПП та за спри-
яння Німецько-українсько-
го партнерського проекту у 
сфері бізнесу та Центру між-
конфесійного та міжрелі-
гійного діалогу «Лібертас». 

ВІД СЕбЕ НЕ СхОВАєшСя
е к о н о м і ч н і  п р и ч и н и  в а ш о ї  о с о б и с т о ї  к р и з и
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Знаю-знаю, говорити 
про це не по-чоловічому, 
недостойно і взагалі не-
доречно. І все-таки: не-
давно мене захопила по-
вномасштабна криза. Та 
сама, коли «о-боже-мій» 
і «якого-милого-це-зі-
мною-відбувається», і 
взагалі «який-у-всьому-
цьому-смисл». Мене за-
тягнули на вечірку (я опи-
рався усіма лапами), брати 

участь у світській бесіді не 
зміг і зрештою випалив: 
«В МЕНЕ КРИЗА, Я НЕ 
ЗНАЮ, ЩО РОБИТИ?!!».
Якусь хвилю друзі спів-
чутливо споглядали на 
мене. Потім один за одним 
почали зізнаватися: «І в  
мене також», «І в мене». Це 
злегка ошелешило мене, 
адже думав, що  я один 
такий щасливчик, який 
дожив до кризи. Згодом 

запитав у твітері: «Чи є тут 
хто-небудь, у кого повно-
масштабна криза жанру?» 
- і отримав шквал схвильо-
ваних, зляканих: «Я, Я, Я!».
Цей не надто науковий 
аналіз зумовив законо-
мірне питання: ми що, 
охоплені епідемією роз-
чарування? І якщо це так, 
то звідки взялася ця хвиля, 
яка руйнує все? 

Хроніки щорічного 
Екологічного форуму 

Гармонійна взаємодія люд-
ського суспільства із дов-
кіллям – те, без чого у ни-
нішніх умовах немислимий 
сталий розвиток економіки. 
Академік В.І.Вернадський 
– автор ідеї автотрофності 
людства – свого часу перед-
бачав, що проблему нестачі 
їжі, води, кормів, енергії, 
матеріалів, з якою людство 
стикається щораз більше, 
можна вирішити лише зав-
дяки використанню само-
відновлювальних ресурсів, 
а всі відходи повертати-
муться в кругообіг. 
5 квітня 2016 року у Львів-
ській торгово-промисловій 
палаті відбувся традицій-
ний щорічний Форум «По-
водженняз відходами. Ци-
вілізаційні виклики». 
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НА ЛьВІВщИНІ РЕАЛІзОВУВАТИМУТь ПРОЕКТ 
«НІДЕРЛАНДСьКИй МОЛОЧНИй ЦЕНТР В УКРАїНІ»

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОї ПОЛІТИКИ зАПРОшУє 
фІНАНСОВІ УСТАНОВИ КРЕДИТУВАТИ МАЛИй бІзНЕС

ПО СКАйПУ з МИТНИЦЕю

АГРОПОРТ West 2016

У рамках цього проекту для 
фермерів проводитимуть 
тренінги з питань фінан-
сів, менеджменту, кормової 
бази та годівлі, а також на-
вчатимуть як підвищити 
якість молока. Як розпо-
віли представники гол-
ландської компанії «Difco 
International BV», в межах 
проекту готуватимуть спе-
ціалістів-тренерів з питань 
менеджменту, селекції та 
кормовиробництва, які 
своєю чергою навчатимуть 
місцевих фермерів. Від-
повідні тренінгові центри 

У 
т р а в -
ні Міжнародний аеропорт 
«Львів» імені Данила Га-
лицького прийматиме Між-
народний агрофорум «АГ-
РОПОРТ West 2016». Захід, 
що триватиме з 26 до 28 трав-
ня, орієнтований на розви-
ток потенціалу дрібних та 
середніх фермерських гос-
подарств Західної України.
«АГРОПОРТ» – один із най-
більших заходів аграрної 

Кредити надаватимуть 
суб’єктам малого бізнесу, 
які працюють у напрямках 
деревообробки, виготовля-
ють вироби з деревини та 
корка, соломки та рослин-
них матеріалів для плетін-
ня, а також у виробництві 
меблів (крім  матраців) та 
усіх харчових продуктів.
Кошти можна буде застосо-
вувати для:
   придбання устаткування, 

обладнання, інших основ-
них засобів виробничого 
призначення;
   м о д е р н і з а ц і ю 

Департамент економічної 
політики Львівської облас-
ної державної адміністрації 
запрошує до співпраці та 
пропонує банкам і фінансо-
во-кредитним установам 
області подати пропозиції 
для кредитування суб’єктів 
малого бізнесу. Заходи мікро-
кредитування передбачені у 
рамках реалізації Програми 
підвищення конкуренто-
спроможності Львівської 
області.

Задля зручного та ефек-
тивного спілкування 
громадян дистанційно із 
керівництвом Львівської 
митниці ДФС прийнято 
рішення про можливість 
проведення особистого 
прийому громадян у фор-
маті відео-конференції 
в он-лайн режимі через 
Skype-зв’язок.
Зв’язок із керівництвом 
митниці буде здійснювати-
ся  за адресою: 
lviv.customs@outlook.com, 
за попереднім записом 
та згідно затвердженого 
графіку.
Записатися на прийом гро-
мадяни можуть особисто 
або через уповноважених 
представників за адресою: 
каб. № 317, 318, вул. Кос-
тюшка, 1,  м. Львів. Також, 
записатися можна за тел: 
+38 032 258 99 48, 
+38 032 258 99 22, 
або скерувавши відповідне 
звернення на електронну 

створять у Львів-
ській, Київській, 
Сумській та Чер-
каській областях.  
Відтак на Львівщи-
ні будуть визначе-
ні демонстраційні 
ферми, які оберуть 
серед кращих гос-
подарств області. 
Проект триватиме 

три роки, а його бюджет 
становить приблизно 1,4 
млн євро. Партнерами про-
екту з голландської сторони 
є майже 20 нідерландських 
підприємств, а з української 
сторони – державні органи, 
навчальні заклади, сіль-
ськогосподарські підпри-
ємства/фермери, асоціації, 
переробники молока, ком-
панії з виробництва кор-
мів. До слова, на Львівщині 
уже працюють проекти з 
розвит ку молочарства, зо-
крема за допомогою канад-
ських партнерів.

галузі у Східній Європі 
цього року відбудеть-
ся відразу в двох міс-
тах: у Львові та Харкові 

у форматі «Захід-Схід». 
На думку організаторів, 

це дасть змогу не тільки роз-
ширити географію форуму, а 
й стане найважливішим кро-
ком на шляху ментального 
об’єднання фермерів Укра-
їни і створить єдине поле 
для професійних дискусій. 
Програма АГРОПОРТ West 
орієнтована передусім на 
розвиток потенціалу АПК 
Західної України.
Серед ключових тем 
«АГРО ПОРТ West 
2016» – тваринництво, 

лiсниц тво, вирощування 
органiч ної продукцiї, ягiд, 
овочiвництво, садiвництво, 
рибне господарство, а також 
iнфраструктура й логiстика, 
безпека харчових продуктів 
та експорт.
Всі охочі можуть відвідати 
Міжнародний агрофорум 
безкоштовно. Попередньо 
потрібно пройти реєстра-
цію на сайті : http://agroport.
ua.
Зазначимо, що «АГРОПОРТ 
West  2016» відбуватиметься 
за підтримки Міністерства 
аграрної політики та продо-
вольства України та Львів-
ської обласної державної 
адміністрації.

скриньку: lviv.zvern-grom@
customs.sfs.gov.ua, при цьо-
му вказавши у темі звернен-
ня «Особистий прийом» та 
контактний телефон для 
зворотнього зв’язку.
Громадяни, котрі бажають 
записатится на прийом в 
он-лайн режимі через Skype 
- зв’язок (формат відео-кон-
ференції), під час запису на 
особистий прийом мають 
повідомити свій обліковий 
запис у програмному забез-
печені Skype.
Зазначимо, що детальна 
інформація про порядок 
і графік особистого при-
йому громадян керівни-
цтвом Львівської митниці 
ДФС, керівництвом та по-
садовими особами струк-
турних підрозділів мит-
ниці розміщена на сайті 
ГУ ДФС у Львівській об-
ласті за адресою: lv.sfs.gov.
ua в розділі «Приймальна 
громадян»/«Графік особис-
того прийому».

технологічного процесу 
виробництва з метою зни-
ження його собівартості;
   впровадження технологій 

енергоефективності у ви-
робничий процес;
   розроблення нових видів 

продукції (товарів);
   промоцію бізнесу і пошук 

нових ринків збуту.
Отримані пропозиції фі-
нансово-кредитних уста-
нов подадуть для розгляду 
та відбору профільній комі-
сії Львівської обласної ради. 
За результатами відбору 
департамент економічної 

політики укладе угоди з 
тими фінансово-кредитни-
ми установами, які запропо-
нують найменші відсотки та 
умови кредиту. Частину від-
сотків по кредитах відшко-
дують за бюджетні кошти.
Пропозиції просимо надси-
лати на адресу департамен-
ту економічної політики 
Львівської обласної дер-
жавної адміністрації: вул. 
В.Винниченка, 18,  м. Львів, 
79008 або на e-mail: 
gue@loda.gov.ua.
Телефон для довідок: 
+38 032 299 92 51.



2016
ідея вручення  нагороди «обличчя міста» – це бажання популяризу-
вати львів та підвищити рівень його економічної, культурної,  науко-
вої  і політичної привабливості в регіоні. нагорода «обличчя міста» 
є подякою за значний  вклад у розвиток міста та призначається у ка-
тегоріях:
 
 львів інноваційний
 львів торговий
 Зелене місто: львів екологічний
 скарбниця здоров'я: львів медичний
 львів - гурман
 місто майстрів: львів промисловий
 у світі грошей: львів фінансовий

Реєструйте свою компанію 
on-line з 1 липня на: 

ОБЛИЧЧЯ МІСТА
www.lcci.com.ua

львівська 
торгово-промислова 
палата

львівська 
міська
рада

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

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

 львівське дозвілля
 львів відкритий для світу
 віртуальний львів
 до ваших послуг
 львів інформаційний
 львів видавничий

ТОВАРИСТВО з ОбМЕжЕНОю 
ВІДПОВІДАЛьНІСТю «МЕДКОС-
ВІСС» (УКРАїНА)
вул. Пластова, 2, м. Львів, 79056
Директор: ПрИШЛЯк Олег євгенович
моб.тел.:+38 050 418 88 66
E-mail: pocket.lviv@gmail.com
WEB: www.medcoswiss.com.ua
Види діяльності: гуртова 
тор гівля фармацевтичними 
товарами.

ТОВАРИСТВО з ОбМЕжЕНОю ВІД-
ПОВІДАЛьНІСТю 
«ЕКСПРЕС ЛОГІСТИК»
вул. Городоцька, 155, а/с 2789, м.Львів, 
79018
Директор: куСПІСЬ Мар’ян Йосипович
тел.:  +38 032 242 21 99
факс: +38 032 242 20 50
E-mail: temeh_taras@expresslogistics.com.ua
WEB: www.expresslogistics.com.ua
Види діяльності: транспортна 
логістика, гуртова торгівля.

ТОВАРИСТВО з ОбМЕжЕНОю ВІД-
ПОВІДАЛьНІСТю «ПИСАНКА»
вул. Львівська, 38а,  м. Городок, 81500
Генеральний директор: крИСА євген 
Васильович
тел.: +38 032 313 01 89
факс:  +38 032 313 03 33
E-mail: pysankagorodok@i.ua
WEB: www.pysanka.com.ua
Види діяльності: виробни-
цтво металовиробів (зокрема 
ковальсько-мистецьких), 
дизайнерські послуги.

СПІЛьНЕ УКРАїНСьКО-ПОЛьСьКЕ 
ПІДПРИєМСТВО ТОВАРИСТВО з 
ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю 
«АСТРА»
вул. Збиральна, 7, м. Львів, 79040
Директор: ГЕрАСИМЧук роман Петрович
тел.: +38 032 295 18 13
факс: +38 032 295 18 09
E-mail: astratrucks@ukr.net
Види діяльності: транспортні 

послуги; продаж, ремонт но-
вих та вживаних вантажних 
автомобілів.

фІзИЧНА ОСОбА – ПІДПРИєМЕЦь 
МІЛИК ВОЛОДИМИР зЕНОВІйОВИЧ
вул. козацька, 20 б, с. Скнилів, Пусто-
митівський район, Львівська область, 
81114
моб.тел.: +38 050 632 77 77
E-mail: oootalilviv@gmail.com
Види діяльності: надання 
послуг у сфері декларування 
вантажів.

ТОВАРИСТВО з ОбМЕжЕНОю ВІД-
ПОВІДАЛьНІСТю
«М ЕНД С -зАхІД»
пл. Петрушевича, 3, м. Львів, 79019
Директор: ПрИВЕДА Назар Петрович
тел./факс: +38 032 275 05 50
E-mail: n.pryveda@m-and-s.ua
WEB: www.m-and-s.ua
Види діяльності: транспортна 

логістика на автомобільному, 
авіаційному і морському видах 
транспорту, митна логістика, 
митно-брокерське обслугову-
вання, супровід і юридична 
підтримка клієнта.

АСОЦІАЦІя ПІДПРИєМСТВ «АСОЦІА-
ЦІя НЕзАЛЕжНИх АУДИТОРІВ, бІз-
НЕС-ЕКСПЕРТІВ ТА КОНСУЛьТАНТІВ 
НЕКСІА-УКРАїНА»
вул. Академіка єфремова, 32 А, 
м. Львів, 79013
Директор: кОСТЮк Андрій Михайлович
тел./факс: +38 032 298 97 97
E-mail: ak@pavlenkopartners.com
WEB: www.dk.ua
Види діяльності: аудиторські, 
консалтингові та консульта-
ційні послуги.

ТОВАРИСТВО з ОбМЕжЕНОю 
ВІДПОВІДАЛьНІСТю «ОЛПАЛЕТИ 
УКРАїНА»
вул. Поліська, 6, оф.35, м. Львів, 79037

Директор: ВОЛЯН Юрій романович
моб.тел.: +38 067 255 85 63
E-mail: volyan.yuriy@gmail.com
Види діяльності: виробни-
цтво дерев’яної тари.

ТОВАРИСТВО з ОбМЕжЕНОю ВІД-
ПОВІДАЛьНІСТю «ДОСЛІДНО-МЕ-
хАНІЧНИй зАВОД «КАРПАТИ»
вул. Ходорівська, 4 , м. Новий розділ, 
Львівська обл., україна, 81652
Директор: БЕВЗ Григорій Анатолійович
тел.: +38 032 613 14 65
факс: +38 032 613 14 40
E-mail: info@dmz-karpaty.com
WEB: www.dmz-karpaty.com
Види діяльності: виробни-
цтво обладнання, твердо-
паливних котлів, автогідро-
підіймачів та інших машин 
і устаткування загального 
призначення.

ВІТАєМО!

НОВІ ЧЛЕНИ ПАЛАТИ:
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Львівська торгово-про-
мислова палата запрошує 
взяти участь у діловій місії  
до Словаччини у період з 18 
по 21серпня  2016 року.
У рамках місії заплановано 
відвідання  «43-ї Міжна-
родної виставки сільського 
господарства та харчової 
промисловості», що від-
будеться у найбільшому 
виставковому центрі  Сло-
ваччини – АГРОКОМП-
ЛЕКС (м. Нітра). У виставці 
братимуть участь представ-
ники з Польщі, Чехії, Угор-
щини, Сербії, Словаччини, 
Словенії, Нідерландів, Ав-
стрії  та інших країн.

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

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

ДІЛОВА МІСІя ДО СЛОВАЧЧИНИ

шКОЛА ПРАКТИКУюЧОГО ЕКОЛОГА

Комітет з питань ЗЕД - це 
дорадчо-консультативний 
орган, утворений з числа 

підприємців – фахівців 
різних сфер господарської 
діяльності. Комітет є по-
середником в діалозі між 
бізнесом і владою, лобіює 
широке коло питань з ме-
тою покращення загальної 
правової та регуляторної 
політики й усунення пере-
шкод для ведення бізнесу. 

Львівська торгово-промислова палата рада повідомити, що у 2016 році продовжу-
ється проведення практичних семінарів з питань природоохоронного законодав-
ства, які відбуваються за участю провідних фахівців Департаменту екології та 
природних ресурсів Львівської облдержадміністрації та інших профільних установ. 
Цьогоріч ми пропонуємо зручний формат семінарів – триденну «Школу практикую-
чого еколога».

Учасники «Школи» отри-
мають найактуальні-
шу інформацію щодо 
практичних питань 
природоохоронного 
законодавства, до-
звільної системи з 
охорони навколиш-
нього середовища, 
порядку ведення ді-
яльності еколога на під-
приємстві. Представники 
контролюючих та виконав-
чих державних органів на-
дадуть роз’яснення щодо 
питань отримання дозволів 
на викиди в атмосферне по-
вітря, на утворення та роз-
міщення відходів, на спеці-
альне водокористування, 
з менеджменту відходів та 

КОМІТЕТ зЕД ПРИйМАє ПРОПОзИЦІї ВІД бІзНЕСУ щОДО СПІВПРАЦІ з МИТНИМИ ОРГАНАМИ

13 квітня 2016 року відбу-
лося засідання Комітету з 
питань зовнішньоеконо-
мічної діяльності, який діє 
при ЛТПП. Окрім органі-
заційних питань, зокрема, 
плану дій на цей рік, члени 
Комітету розглянули акту-
альні питання, з якими сти-
каються підприємці у своїй 
діяльності. Обговорення 
проблем, які перешкоджа-
ють ефективній діяльнос-
ті українського бізнесу з 
відповідальними пред-
ставниками державних 

організацій і установ – 
прокуратури, внутрішніх 
справ, податкової адміні-

страції, митниці тощо – 
один із пріоритетів діяль-
ності Комітету. 

До уваги підприємців, питання зовнішньоекономічної діяль-
ності для яких є першочерговим! Наступне засідання комітету з 
питань ЗЕД відбудеться у форматі круглого столу за участю пред-
ставників митної служби для обговорення відповідних питань та 
проблем, які виникають у підприємств. Тому просимо надсилати 
свої питання, пропозиції та зауваження, які будуть враховані, 
аби провести зустріч найінформативніше.

Адреса для комунікування: 
zed@cci.lviv.ua, 
також звертайтеся до відповідальних осіб: 

Володимир Коруд, віце-президент Львівської ТПП, начальник 
управління міжнародних економічних зв’язків Палати, 
відповідальний за роботу комітету від ЛТПП:
korud@cci.lviv.ua, +38 032 225 69 13,  +38 050 317 32 47

Володимир Мотиль, генеральний директор ТзОВ «Дреберіс», 
голова комітету; кандидат економічних наук, доцент кафедри 
європейського права ЛНу ім. І.Франка:
volodymyr.motyl@dreberis.com

Комітет запрошує 
членів ЛТПП, підприємців 
і промисловців 
Львівщини, які 
цікавляться питаннями 
зовнішньоекономічної 
діяльності, до співпраці!

Також укра-
їнська біз-
нес-делега-
ція відвідає 
Трнавську 
т о р г о в о -
промисло-
ву палату, 
де україн-
ські підпри-
ємства ма-
т и м у т ь 

можливість зустрітися зі 
словацькими компаніями, 
які зацікавлені у міжнарод-
ній співпраці. У рамках візи-
ту відбудуться  двосторонні  
переговори за участю під-
приємців двох країн відпо-
відно до ділових інтересів.
Наявність спільних інтере-
сів та взаємних прагнень 
відкриють нові можли-
вості для економічного 
співробітництва!

проведення зовнішніх ін-
спекційних перевірок тощо.
Кожен учасник буде забез-
печений збірником мето-
дичних матеріалів, кан-
целярським приладдям, 
обідами, каво-перервами, 
Сертифікатами за підписом 

керівників Львівської 
ТПП та Департаменту 

екології та природних 
ресурсів Львівської 
ОДА.
Вартість триденного 
курсу для однієї осо-
би становить 1800, 00 

грн (в т.ч. ПДВ), при 
умові реєстрації до 27 

травня –1500,00 грн (в т.ч. 
ПДВ).
Програма та заявка для 
участі у школі – на сайті 
ЛТПП (календар подій).
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контактна особа:
Тетяна Смірнова
Тел./факс: +38 032 276 46 
e-mail: smirnova@cci.lviv.ua

КАНАДСьКО-УКРАїНСьКИй бІзНЕС-фОРУМ

Програма Форуму вклю-
чає обговорення актуаль-
них питань економічного 
співробітництва наших 
країн, зокрема, запрова-
дження вільної торгівлі 
між Україною та Канадою, 
проведення двосторонніх 

7-9 червня 2016 року в м. 
Мюнхен (Німеччина) від-
будеться Економічний 
форум «День економіки 
«Україна-Баварія 2016», 
організований з ініціати-
ви «Економічного пред-
ставництва Німеччини в 
Україні» ТПП Мюнхена та 
Верхньої Баварії спільно із 
Державним міністерством 
економіки і засобів масо-
вої інформації, енергети-
ки і технології Баварії, а 

Суб’єкти господарюван-
ня мають змогу вносити 
в  ЕБІП свої інвестиційні 
проекти самостійно, заре-
єструвавшись на платфор-
мі: http://invest.ucci.org.ua.
Вартість обробки та розмі-
щення однієї інвестицій-

ної пропозиції у ЕБІП піс-
ля 31 травня становитиме:
•   600 грн з ПДВ при 

З 1 квітня 2016 року вступив у силу Закон україни від 25.12.2015 р. № 
922-VIІI « Про публічні закупівлі» для центральних органів виконавчої 
влади та замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах 
господарювання; з 1 серпня 2016 року – вступить для всіх замовників.

у разі виникнення додаткових 
запитань або для допомоги у 
заповненні анкети інвестиційного 
проекту звертайтесь до ЛТПП за 
телефоном: +38 032 276 46 13 або 
пишіть на електронну скриньку: 
olenyak@cci.lviv.ua (контактна 
особа – Андрій Оленяк).

контакт: +38 032 295 51 83, 
+38 032 276 46 11
valkanna@cci.lviv.ua.

Львівська ТПП – співорганізатор III Міжнародної виставки 
«Вища освіта – 2016» (1-2 квітня 2016 року)

фОТОфАКТ

Львівська торгово-промисло-
ва палата проводить навчання 
та підвищення кваліфікації 
членів тендерного комітету 
та уповноважених осіб. Про-
грама семінару передбачає 
розгляд особливостей нової 
системи, визначення порогів 
при застосуванні електронної 
системи закупівель, створен-
ня тендерної документації, 
використання нових онлайн-
інструментів, зокрема систе-
ми електронних закупівель 
ProZorro, а також  застосуван-
ня нецінових критеріїв при 
визначенні переможця тор-
гів, переговорної процедури 

закупівель та конкурентного 
діалогу.
Дата наступного навчання: 
22 –  24 червня 2016 року.
Вартість навчання для одно-
го представника від організа-
ції становить 1420 грн з ПДВ.
Вартість підвищення квалі-
фікації одного представника 
від організації становить 840 
грн  з ПДВ.
Також проводяться ви-
їзні семінари на базі 
підприємства-замовника.

НАВЧАННя ЧЛЕНІВ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУДЕНь ЕКОНОМІКИ «УКРАїНА-бАВАРІя 2016»

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

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

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

переговорів за 
участю підпри-
ємців двох країн 
відповідно до ді-
лових інтересів. 
Попередня те-
матика форуму 
наступна:
  інформаційні 

технології;
  сільське господарство і 

харчова промисловість;
  енергоефективність та 

відновлювальні джерела 
енергії;

  інфраструктура і 
логі с тика.

Львівська торгово-промислова палата за підтримки Канадсько-Української Тор-
гової Палати, Посольств України в Канаді та Канади в Україні формує українську 
бізнес-делегацію до Канади у період з 19 червня по 25 червня 2016 року для участі у Ка-
надсько-Українському бізнес-форумі, який відбудеться у місті Торонто 20-21 червня 
2016 року.

розміщенні на один 
місяць;

•   960 грн з ПДВ при роз-
міщенні на один квартал;

•   2400 грн з ПДВ при роз-
міщенні на один рік.

Окрім того, вартість до-
даткової послуги у вигляді 
розміщення інвестиційної 
пропозиції на головній 
сторінці сайту ЕБІП буде 
становити 180 грн з ПДВ 
при розміщенні на тиж-
день та у розмірі 600 грн 
з ПДВ при розміщенні на 
місяць.

Продовження. Початок на с. 1

НОВІ МОжЛИВОСТІ ДЛя зРОСТАННя бІзНЕСУ!

Вартість поїздки на одну 
особу становить 3000 дол. 
США (еквівалент у грив-
нях по комерційному курсу 
на день оплати) та вклю-
чає: авіапереліт (Львів-
Торонто-Львів), проживан-
ня у готелі 4* в двомісних 
номерах, трансфер, гала-ве-
чері, супровід, страхування, 
оформлення віз та екскурсії 
відповідно до програми.

також Посольством Укра-
їни у Берліні.
Програма Форуму перед-
бачає участь українських 
підприємців у переговорах 
з німецькими колегами з 
метою подальшої співпра-
ці. Львівська торгово-про-
мислова палата запрошує 
приєднатись до бізнес-де-
легації. Заявки для учас-
ті та програма – на сайті 
ЛТПП (календар подій). 
Орієнтовна вартість 

поїздки на одну особу 
складає 500 євро (еквіва-
лент у гривнях по комер-
ційному курсу на день 
оплати) та включає: участь 
у Форумі, авіа переліт 
Львів-Мюнхен-Львів, про-
живання у готелі 4* в дво-
місних номерах.

контакт: Тетяна Смірнова,
+38 032 276 46 13,
e-mail: smirnova@cci.lviv.ua 

Фото: архів Палати
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Останнім часом робота в офісі набула статусу особливого престижу і  ваги в суспільстві. Проте, гадаєте, що 
зручне м’яке крісло, кондиційоване повітря, офісний затишок і комфорт зсередини створять більшу безпеку для 
здоров’я, аніж важка праця на шкідливому виробництві? А як же бути з професійними захворюваннями? Що з цього 
приводу каже світова статистика? 

За статистикою МОП (Між-
народної організації праці), 
86% смертельних випадків 
пов’язані не з травмами на 
виробництві, а саме з про-
фесійними захворю-
ваннями. Дані МОП, 
оприлюднені на XIX 
Всесвітньому кон-
гресі з охорони праці, 
засвідчили, що з 2003 
до 2008 рр. щоріч-
но від пов’язаних із 
трудовою діяльністю 
нещасних випадків і 
захворювань гинуло 
2,34 млн людей і лише 
321 тис. – внаслідок 
нещасного випад-
ку. Причина решти 
2,02 млн смертель-
них випадків – різні 
види професійних 
захворювань. Тобто 
щодня відбуваються 
6300 смертельних ви-
падків, пов’язаних із 
трудовою діяльністю, 
з яких 5500 стаються 

З повним текстом статті можна 
ознайомитися на сайті ЛТПП: 
http://lcci.com.ua/deyaki-aspekty-
shhodo-navchannya-z-oxorony-
praci/

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

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

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

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

  сприяє оформленню заявок 
щодо присвоєння та пере-
реєстрації ідентифікаційних 
номерів GS1;

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

Контакт: Лілія Возняк
79011, м. Львів, 
Стрийський парк, 14,
т./факс: +38 032 276 46 11,
 моб. т.: +38 067 710 28 19

ТА ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІї, 
щО бАзУюТьСя НА ВСЕСВІТНІх 

СТАНДАРТАх Gs1

ОхОРОНА ПРАЦІ – зАПОРУКА УСПІхУ ПІДПРИєМСТВА

внаслідок професійних 
захворювань! 
Професійні захворювання 
– «нещасні випадки роз-
тягнуті в часі» – не мають 

такого резонансного від-
луння у мас-медіа, не при-
вертають загальної уваги, 
як виробничі нещасні ви-
падки, особливо групові, 
хоча проблема їх набагато 
гостріша, оскільки довгий 
час перебуваючи в латент-
ному періоді, вони опісля 
стають невиліковними. 
Це пневмоконіоз, психіч-
ні розлади і пошкодження 
опорно-рухового апарату, 
хвороби, спричинені неза-
довільними ергономічними 
умовами, впливом електро-
магнітного випромінюван-
ня тощо. 
До слова, пошкодження 
опорно-рухового апара-
ту – найпоширеніший вид 
розладів здоров’я в 27 кра-
їнах-членах ЄС. У 2005 році 
ці ушкодження, включаючи 
кистьовий тунельний син-
дром, склали 59% всіх захво-
рювань, що відображаються  
європейською статистикою 

професійних захворювань 
(European Occupational 
Diseases Statistics). Всес-
вітня організація охорони 
здоров’я (ВООЗ) у 2009 році 

повідомила, що на частку 
пошкоджень опорно-ру-
хового апарату припадає 
понад 10% всіх втрат часу 
непрацездатності. 
Які ж професії так стрімко 
«псують» світову статисти-
ку з охорони праці ? Так, це 

28 КВІТНя – ВСЕСВІТНІй ДЕНь ОхОРОНИ ПРАЦІ

Львівська торгово-
промислова 
палата проводить 
навчання посадових 
і службових осіб 
підприємств з 
питань охорони 
праці відповідно 
до отриманого 
дозволу (Свідоцтво 
Держгірпромнагляду 
України про внесення 
до Переліку суб’єктів 
господарювання, 
які здійснюють 
навчання з питань 
охорони праці 
посадових осіб 
№80.1-14-16-004.11 
від 14.12.2011 року).

саме «білі комірці» – пра-
цівники офісів, яких сьо-
годні в Україні, втім, і у всіх 
розвинених країнах, прак-
тично 50% всіх працюючих 

чоловіків і жінок. 
Прихована епідемія 
професійних захво-
рювань триває.

Що ж робити? 
Міжнародна орга-
нізація праці про-
понує об’єднати 
зусилля на міжна-
родному та націо-
нальному рівні. Для 
успішної реалізації 
національної по-
літики і програм, 
спрямованих на по-
силення профілак-
тики професійних 
захворювань, ви-
рішальне значення 
має добре налаго-
джена національна 
система охорони 
праці, яка повинна 

включати в себе крім іншого 
і наступний захід із органі-
зації  інформування та під-
готовки з питань охорони 
праці на сучасному рівні та 
повинна бути невід'ємною 
складовою системи 
навчання та підви-
щення кваліфікації 
фахівців. 

Юрій Кіт, 
Веніамін Комаров, 

Галина Корж

Дата проведення навчання посадових і службових осіб підприємств з 
питань охорони праці : 14 – 16 червня 2016 року.

Вартість навчання – 480 грн з ПДВ.

За додатковою інформацією звертайтеся в учбово-консультаційний 
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.
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міжнародні Зв'яЗки

25 квітня 2016 року у 
Львівській ТПП відбув-
ся семінар-презентація 
для компаній, зацікавле-
них у виході на ринки ЄС, 
під промовистою назвою 
«Іди на Захід! Розширюй 
свій бізнес у Європі». 

1 квітня 2016 року Львів-
ську ТПП з робочим візи-
том відвідали представни-
ки Посольства Канади в 

CUTIS – проект міжнародної 
технічної допомоги із загаль-
ним бюджетом $13,5 мільйо-
нів канадських доларів, що 
фінансується Міністерством 
міжнародних справ канади та 
виконується конференційною 
радою канади (крк) у партнер-
стві з канадсько-українською 
Торговою Палатою (куТП). За-
гальна мета проекту – змен-
шення рівня бідності в україні 
завдяки збільшенню експорту 
з україни до канади та інвес-
тицій з канади до україни. 

Основний принцип роботи TUID 
полягає у координації діяльності 
бізнесменів обох країн, спрямо-
ваної на розвиток їхнього бізнесу, 
без втручання у їхню діяльність 
та із дотриманням діючого за-
конодавства і здійснення діяль-
ності у прозорому середовищі. 
TUID прагне забезпечити не лише 
налагодження і розвиток торгі-
вельних та економічних зв’язків 
між державами, але й зміцнення 
соціальних відносин між ними, 
тому приділяє чимало уваги здій-
сненню соціальних проектів.

та Туреччини (TUID). Ту-
рецьку делегацію очолював 
Бурак Пехливан, заступник 
Голови Правління TUID. 

14 квітня 2016 року Львів-
ську ТПП відвідали пред-
ставники Міжнародної 
спілки бізнесменів України 

У ході зустрічі із керівни-
цтвом ЛТПП йшлося про 
заплановані українсько-ту-
рецькі заходи як в Україні, 
так і в Туреччині, про май-
бутнє відкриття  почесно-
го представництва TUID у 
Львові. Сторони обговори-
ли можливість співробітни-
цтва між нашими країнами, 
а це – легка промисловість, 
деревообробка, виробни-
цтво непродовольчих това-
рів та ін.; оцінили потенціал 
турецьких інвестицій та пе-
решкоди для них в Україні. 
Саме для подолання таких 

перешкод, а також для під-
готовки бізнесу до роботи 
в умовах очікуваної зони 
вільної торгівлі і працює 
Міжнародна спілка бізнес-
менів України та Туреччини. 
За словами Бурака Пехлі-
вана, «майже  100 турець-
ких компаній чекають під-
писання угоди про зону 
вільної торгівлі між Укра-
їною та Туреччиною, щоб 
інвестувати в Україну». 
Він також поінформував, 
що найближчим часом на 
Львівщині планується про-
ведення бізнес-форуму.

УКРАїНСьКО-ТУРЕЦьКІ бІзНЕС-МОСТИ

Go West!

В ЛТПП ОбГОВОРИЛИ бІзНЕС-СПІВПРАЦю з КАНАДОю

Під час зустрічі із віце-пре-
зидентом ЛТПП Володими-
ром Корудом йшлося про 

реалізацію кількох україн-
сько-канадських проектів 
на Львівщині та підтримку 
канадським урядом міжна-
родних програм в регіоні, 
зокрема, сторони обгово-
рили організаційні момен-
ти Канадсько-українського 
бізнес-форуму в Торонто, 
який відбудеться у червні 
цього року. 
Не оминули увагою візитери 
й п’ятирічний канадсько-
український проект під-
тримки торгівлі та інвести-
цій CUTIS (Canada-Ukraine 
Trade and and Investments 
Support), який у 2016 році 
починає роботу. Одним із 
ініціаторів проекту була 
Львівська ТПП ще у 2014 
році, коли обговорювалися 

Україні: Юрій Мардак, рад-
ник з питань розвит ку біз-
несу, та Клінт Мартін, рад-
ник з комерційних питань. 

можливості започаткуван-
ня співпраці разом із канад-
ськими партнерами та укра-
їнським місцевим бізнесом.
Під час зустрічі також мови-
лося про участь львівських 
компаній в Українсько-аме-
рикансько-канадському 
бізнес-форумі, який відбу-
деться восени у Нью-Йорку 
і Торонто, зокрема про 
можливість організації дня 
Львова для канадців. Сто-
рони обговорили й інші на-
прямки співпраці: розвиток 
туризму, співпрацю у сфері 
енергозбереження та соці-
альної відповідальності біз-
несу, яка, до слова, є одним 
із пріоритетних напрям-
ків розвитку канадської 
економіки.

Консультантами стали 
партнери Палати, пред-
ставники австрійських 
компаній i2i associates та 
МКТО Trading.
Ульріх Хаммершмідт – один 
із засновників i2i associates 
– поділився своїм досвідом, 

партнерств C-рівня. Томас Штайнер – представник 
МКТО Trading – який во-
лодіє 30-річним досвідом 
роботи в автомобільній, 
аерокосмічній, оборонній 
та біотехнологічній галузі, 
фокусував увагу на  різних 
аспектах міжнародного 
співробітництва та умовах 
ліцензування. Відтак укра-
їнські бізнесмени мали змо-
гу у форматі В2В дізнатися 
про практичні аспекти та 
усі премудрощі ринку ЄС з 
перших вуст.

збагаченим немалим періо-
дом роботи в провідних ІТ 
і телекомунікаційних ком-
паніях  (DeutscheTelekom, 
T e l e c o m I t a l i a , 
TelekomAustria), з акцентом 
на проблеми глобального 
розвитку бізнесу, транс-
формації і стратегічних 

i2i associates - компанія, що пропонує підтримку у виході на європей-
ські ринки для усіх охочих, підтримку інновацій та технологій, дослі-
дження європейського ринку, моделювання бізнесу тощо. 
МКТО trading спеціалізується на різних аспектах розвитку бізнесу. Ав-
стрійська компанія підтримує проекти, що об’єднують різні галузі, від-
повідають новітнім технологіям, розробляють бізнес-плани та реалізо-
вують їх у глобальному середовищі.

Фото: архів Палати

Фото: архів Палати
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Соціальна відповідальність за визначенням 
міжнародного стандарту із соціальної 
відповідальності ІSО 26000 – це 
відповідальність організації за вплив своїх 
рішень та діяльності (а саме продукцію 
і послуги) на суспільство і навколишнє 
середовище, що реалізується через 
прозору й етичну поведінку, відповідає 
сталому розвитку та добробуту суспільства, 
враховує очікування зацікавлених сторін, 
поширена в усій організації і не суперечить 
відповідному законодавству і міжнародним 
нормам поведінки.

на майбутнє, мали змогу 
знайти партнерів та одно-
думців з метою реалізації 
спільних проектів цього 
напрямку. 
Учасники обговорили пи-
тання формування подаль-
шої соціальної відповідаль-
ності в регіоні та країні, що 
охоплює усвідомлення необ-
хідності усунення корінних 

Конференція об’єднала 
керівників бізнесу, пред-
ставників органів влади 
та контролю, духовенства, 
громадських організа-
цій та асоціацій, наукових 
установ; вітчизняних та 
іноземних експертів, які 
обмінялися досвідом, на-
працюваннями та пер-
спективними задумами 

Гарі РЕУШЕ, професор, доктор екон. наук, Міжнародний 
інститут менеджменту (MIM-Kyiv): «Я втомився слуха-
ти: «Це така проблема! Нічого не можна зробити. Треба пе-
речекати» і т.д. Вам треба вірити, що зміни можливі, що 
Україна має великий потенціал. Звісно, буде важко і довго, а 
хто сказав, що життя легке? Я емігрант, але знаючи істо-
рію України, можу стверджувати, що проблеми мови, куль-
тури, Росії, Польщі і т.д. не нові. Вони були сотні років, але 
зараз є реальна можливість все змінити. Я знаю багато 
американців, що готові щодня наполегливо працювати на 
Україну, скільки українців готові це зробити? 
Українцям необхідно розвивати культуру, засновану на ду-
ховних або моральних цінностях. Лише законодавчі зміни 
ситуацію не поліпшать. Коли компанії демонструють по-
зитивні цінності –  це працює на майбутнє. Понад те, до-
слідження показали, що компанії з сильними позитивними 
значеннями є більш конкурентоспроможними, інновацій-
ними, а співробітники більш мотивованими. 
Майдан – точка неповернення, яка створила більш 
об’єднану Україну. Інший незворотний вплив Майдану 
стосується експорту в Росію і ЄС. Перший зменшився, 
а другий зростає щодня.  Багато українських підпри-
ємців шукають нові ринки (Китай, Близький Схід або 
Африка), нових торгових партнерів. Це воістину ре-
волюційна зміна і вона не буде скасована. Це змінить 
Україну на краще.
За моїми спостереженнями, українцям дуже важко ді-
йти згоди, тому об’єднатися і спільно працювати – 
це надважливо. Часу для терпіння та зволікання біль-
ше немає, є час для дій». 

Вікторія Довжик, на-
чальник управління 
економіки Львівської 
міської ради: «Від імені 
влади можу сказати, що 
нам повезло з регіоном. 
Наш бізнес у своїй куль-
турі є соціально відпові-
дальним. Тому робиться 
величезна кількість про-
ектів, адже соціальна 
відповідальність є дуже 
багатогранною. Кожен 
підприємець має можли-
вість вибрати найбільш 
прийнятну для себе фор-
му і я буду говорити про 
ті проекти, які підприєм-
ці роблять з містом».

Юрій Підлісний, перший заступник голови ЛОДА: «У цьому році 
держава пішла на експеримент – зниження єдиного соціального 
внеску з 36% до 22% . Тому просимо звертатися до підприємців про 
підняття заробітної плати на ту суму принаймні, яка знизилася 
у податковій частині. Що це дає? Це дає декілька речей, і в цьому 
соціальна відповідальність теж. Збільшення заробітної плати 
– це збільшення надходжень з податку на доходи фізичних осіб, 
фактично головного бюджетоформуючого податку на багатьох 
територіях».

Продовження. Початок на с. 1

У бЕзКОРИСНЕ СЛУжІННя!ІНВЕСТУВАТИ
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причин со-
ц і а л ь н и х 
проблем за-
мість точко-
вої адресної 
благодійної 
д о п о м о г и , 
р о з у м і н н я 
партнерської 
філантропії, 
яка передба-
чає створен-
ня інстру-
ментів для 
о б’єднання 
однодумців. 
Допов і д ач і 
наголосили 
на  страте-
гічній ролі 
філантропів в Україні у 
зв’язку з виникненням 
культури доброчинності та 
важливості впроваджен-
ня системних благодійних 
проектів. 
У першій сесії «Культура 
філантропії та соціальна 
відповідальність бізнесу» 
доповідачі зосередили ува-
гу на взаємопроникненні 
духовних та матеріальних 
цінностей, вкладених у саме 
поняття «філантропії». Зо-
крема,  отець Прокопій Ло-
тоцький, монах чину Свято-
го Василія Великого, доктор 

богословських наук, профе-
сор Духовної семінарії отців 
василіан у Брюховичах,  на-
голосив на важливості без-
корисного служіння через 
жертву Ісуса Христа. «Най-
вищий рівень філантропії, 
– коли Бог став людиною, 
а найважливіше – слугою 
людини. У цьому і вся таєм-
ниця страсної п’ятниці», – 
зауважив священик. Окрім 
того, отець Прокопій пред-
ставив присутнім акценти 
вчення Католицької Церк-
ви через виступи духовен-
ства, зокрема з енциклік 

Понтифіків. Наприклад, 
священик згадав Папу Пав-
ла VI, який у ХХ столітті 
зазначив: «Слабкий еконо-
мічний розвиток від браку 
людяності».
Тему духовності бізнесу 
продовжив Ярослав Пиж, 
кандидат філософських 
наук, президент Україн-
ської баптистської теоло-
гічної семінарії. Доповідач 
звернув увагу на постать 
лютеранського пастора Ді-
тріха Бонгоффера, який 
відмовився дешевому по-
клонінню Гітлеру, рятуючи 
євреїв. Бонгоффер впро-
вадив поняття «дешевої 
благодаті» або знову-таки 
інвестування Божої Любові 
у серце кожної людини без-
корисно і філантропно, ось 
чому кожен з нас має мати 
дії Господа за найкращий 
взірець.
Про позиційність і дієвість 
у бізнесі розповів Гарі Ре-
уше, доктор економічних 
наук, професор Міжнарод-
ного інституту менеджмен-
ту. Пан Реуше поділився з 
присутніми баченням стра-
тегічних реформ в Україні, 

наголосивши, що не лише 
юридична складова є важ-
ливою у формуванні здоро-
вого ринку: «Реформи – це 
не лише закон, оскільки за-
кон – частина проблеми».  
Тому важливо зосереджу-
вати увагу і на внутрішніх 
духовних категоріях люди-
ни, яка є одним із сегментів 
цього середовища.
Мораль і милосердя – важ-
ливі складники стратегічної 

консолідування суспільства у головних його прошарках: бізнес, 
духовенство, науковці, студенти, громадські діячі, благодійники, 
волонтери – це шанс вирішити проблеми докорінних змін та 
розвитку країни.   А розвиток країни, про який мріє, мабуть, 
кожен свідомий громадянин, можливий за умови активної 
участі соціально відповідального бізнесу у вирішенні соціальних 
питань. 

філантропії. Про це розпо-
віла на конференції Леся 
Ярошенко, інформаційний 
менеджер Українського 
Фонду Благодійників. До-
повідачка поділилася влас-
ними міркуваннями на 
основі проектів та ініціатив 
Фонду, який представляє. 
«Філантроп – це діяльно 
спрямована людина, її зна-
ходимо через бізнес», – за-
значила Леся Ярошенко.

соЦіальна відповідальність біЗнесу

Дмитро Афтанас, президент Львівської ТПП: «Сьогод-
ні соціальна відповідальність бізнесу – уже не новомод-
ний тренд, а щоденна буденна реальність. Проте назріла 
необхідність трактування соціальної відповідальності не 
просто як додаткових витрат, обов’язків чи низки добрих 
вчинків, а джерела шансів, інновацій та конкурентної пере-
ваги. Нелегко почати думати філантропічною категорією 
«інтеграції фірми з суспільством», адже потрібно нести 
відповідальність за межами власного «Я». Але за такою по-
зицію бізнесу – краще майбутнє для кожного. 
Львівська ТПП активно підтримує такі соціальні проекти, 
починаючи від адресної допомоги учасникам АТО чи хворим 
дітям, підтримуючи різні дитячі чи освітні заходи, в адап-
тації молоді на ринку праці. Цей керунок - одне із страте-
гічних завдань Палати спільно з бізнесом та владою». 
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Економічна стабільність і добробут населення, інно-
вації та використання передових технологій, прак-
тична відсутність корупції і високий рівень довіри 
населення до державних структур, соціально-відпові-
дальний бізнес, який не лише заробляє гроші, а й тур-
бується про соціально-вразливі верстви суспільства... 
І це далеко не повний перелік характеристик однієї з 
найуспішніших та найбагатших країн світу - Норвегії. 

рівень бізнес-культури, 
як між конкурентами 
(бізнес-партнери працю-
ють на взаємній довірі та 
Win-Win засадах), так і 
всередині кожної компа-
нії (неформальне спілку-
вання по горизонталі і по 
вертикалі, демократичні 
процеси ухвалення рі-
шень, делегація завдань і 
відповідальності).
Про те, як і чому розвива-
ється соціальне підприєм-
ництво в Норвегії, читайте 
продовження у статті На-
талії Проць (виконавчого 
директора ГО «Центр про-
світництва та розвитку 
людини») на сайті ЛТПП 
у розділі «Молодь в дії»:  
http://lcci.com.ua/socialne-
pidpr yyemnyctvo-dosvid-
norvegiji/

СОЦІАЛьНЕ ПІДПРИєМНИЦТВО. 
ДОСВІД НОРВЕГІї

про ви-
к о р и с -
т а н н я 
в ажелів 
б і з н е с у 
у при-

ватних проектах через 
підтримку споживачів 
продукту.
Впродовж другої секції 
конференції – «Соціальна 

Оля Янковська, 
к о о р д и н а т о р 
освітніх програм 
експертної ор-
ганізації Центр 
«Розвиток Кор-
поративної со-
ціальної відпо-
в і д а л ь н о с т і » : 
«Попри те, що поняття відповідальності бізнесу з’явилося 
у Стратегії сталого розвитку України 2020, а драйвером 
розвитку СВБ в Україні є Угода про асоціацію з ЄС і буде 
прийнято національний стандарт ІСО 26 000 «соціальна 
відповідальність», в Україні ще немає розуміння, що таке 
соціальна відповідальність. Наслідком проблеми ототож-
нення СВБ та благодійності є відсутність компаній, для 

яких СВБ – стратегічна ланка. 
Публікування нефінансових звітів – це 
сьогодні світовий тренд. Звіти - це ре-
путація, відкритість, прозорість, ко-
мунікація, систематизація того, що 
робите».

Партнери:

відповідальність: нефінан-
сова звітність» учасники 
обговорювали проблему 
соціальної відповідаль-
ності через такий тип звіт-
ності. У доповіді Ольги 
Янковської, координатора 
освітніх програм експерт-
ної організації Центр «Роз-
виток корпоративної соці-
альної відповідальності», 

Про важливість присут-
ності соціальної відпові-
дальності через реалізацію 
громадських та приватних 
проектів говорили Вікторія 
Довжик, начальник управ-
ління економіки Львівської 
міської ради, та Володи-
мир Лучишин, виконавчий 
директор ТРК «Львівська 
хвиля». У першій доповіді 
присутні ознайомились із 
важливістю інвестування 
місцевих приватних підпри-
ємців у мікроклімат Львова, 
зокрема через реалізацію 
таких проектів, як: зупин-

ки  транспорту, реставрація 
підземних переходів, озеле-
нення, творення відкритого 
громадського простору. У 
другій доповіді йшла мова 

соЦіальна відповідальність біЗнесу

показано стратегії напря-
мів і призначень цієї звіт-
ності у функціонуванні 
окремих компаній та зага-
лом у житті міст.
Після завершення основ-
них панелей конференції 
учасники мали можливість 
поділитися думками, ініці-
ативами, контактами, під-
вести підсумки. На завер-
шення заходу кожен охочий 
взяв участь в екскурсії му-
зеєм «Палаццо Бандінеллі».
 

Юліана Лавриш,
Олена Карабчук

Норвегія знаходиться на 
перших позиціях у світо-
вому рейтингу за рівнем 
стабільності та сприятли-
вості бізнес-середовища, 
яке забезпечується належ-
ною законодавчою базою 
та потужною державною 
підтримкою (рівень опо-
даткування компаній є се-
реднім по Європі) і харак-
теризується відкритістю та 
прозорістю. До прикладу, 
існує централізований ре-
єстр, в якому кожен грома-
дянин має вільний доступ 
до корпоративної інфор-
мації і може побачити річ-
ні звіти, наявність особис-
тої власності членів ради 
директорів чи генераль-
ного директора будь-якої 
компанії. Особливої ува-
ги заслуговує і належний 

Фото: Г. євтушок
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перспективи 

УКРАїНСьКИй ПАКТ зАРАДИ МОЛОДІ-2020

ПРИєДНУйТЕСь ДО ПАКТУ!

28 квітня 2016 року у Львівській ОДА відбулось урочисте підписання «Українського пакту заради молоді – 2020», організоване Центром «Розвиток 
КСВ» у партнерстві з відділом молодіжної політики ЛОДА. Сторонами-підписантами стали топ-менеджери компаній Кредобанк, Ензим, Прикар-
паттяобленерго, Львівська філія НТКУ "Львівська регіональна дирекція" та Львівська обласна державна адміністрація. 

Мета Пакту – вирішити 
проблеми, з якими в Укра-
їні стикається молодь: від-
сутність досвіду роботи 
для працевлаштування на 
перше робоче місце, відсут-
ність вакансій та недостат-
ній рівень власних знань та 
навичок, що є результатом 
невідповідності програм 
навчання потребам бізнесу. 
Нагадаємо, що 17 березня 
2016 року було підписано 
Пакт заради молоді-2020 
у Києві, що є продовжен-
ням загальноєвропейської 

ініціативи, за підтримки 
та сприяння Міністерства 
молоді та спорту України. 
Першим регіоном, що став 
підписантом Пакту, стала 
Львівщина. 
Підписавши Український 
Пакт заради молоді, топ-
менеджери українських 
компаній зобов’язалися 
сприяти створенню міні-
мум 100 партнерств між 

бізнесом та освітнім сек-
тором і забезпечити 10 000 
місць для стажування та 
першої роботи молоді до 
2020 року. З цією метою, 
зокрема, розробити На-
ціональний план дій для 
співробітництва бізнесу 
та освітнього сектору. Для 
функціонування Україн-
ського Пакту заради мо-
лоді буде створено екс-
пертну раду. Результати 
Українського Пакту заради 
Молоді будуть представ-
лені на щорічних Націо-
нальних форумах «Бізнес 

За даними Державної служби 
статистики україни рівень безро-
біття серед населення віком 15-
24 роки становить 23,1% (2014 
рік). Стрімко зростає кількість 
молодих людей, які виїжджають 
на навчання та роботу за кордон. 
україна втрачає людський капі-
тал. Окрім цього, велика кіль-
кість молоді з числа внутрішньо 
переміщених осіб також потребує 
працевлаштування.

український Пакт заради мо-
лоді-2020 – це продовження 
загальноєвропейської ініціа-
тиви. 17 листопада 2015 року y 
Брюсселі бізнес-лідери підписали 
європейський Пакт заради мо-
лоді – документ, що має на меті 
побороти проблему безробіття 
європейської молоді. Його цілі: 
100 000 нових місць стажуван-
ня та роботи для молоді, 10 000 
партнерств бізнесу та освітніх 
закладів, Національні плани дій 
у кожній країні єС. Ініціатива 
має підтримку європейського 
парламенту, європейської комі-
сії, європейської ради та короля 
Бельгії.

ЯК ДОЛУЧИТИСЬ 
ДО УКРАЇНСЬКОГО 
ПАКТУ ЗАРАДИ МОЛОДІ 

КРОК 1.
Заповнити та надіслати аплікаційну
 форму на e-mail: oy@csr-ukraine.org 
Зразок форми на: http://csr-ukraine.org/education 
КРОК 2.
Топ-менеджер компанії підписує Пакт заради молоді у Мініс-
терстві молоді та спорту
КРОК 3. 
Визначити свої зобов’язання у межах ініціативи (кількісні 
показники по роках). Щорічний звіт про прогрес у досягненні 
поставлених цілей.

відповідальності бізне-
су і науки. Сьогодні дуже 
важливо поєднати осві-
ту, виробничий процес і 
можливості для застосу-
вання молоддю отриманих 
у вишах знань». В.о. голови 
правління ПАТ «КРЕДО-
БАНК» Ґжеґож Шатковскі 
додав, що його компанія має 
на меті кожного року від-
відувати університети, зо-
крема львівські, та залучати 
молодь до співпраці. 

та університети», а також 
на 1-му Європейському біз-
нес-освітньому саміті на-
прикінці 2017 року.
За словами Олега Синют-
ки, голови ЛОДА, «Пакт – 
гарний приклад соціальної 

Ми закликаємо бізнес та постачальників освітніх та навчальних 
послуг приєднуватись до українського пакту заради молоді для 
посилення його завдань та результатів. Це допоможе запропо-
нувати молодим українцям можливість розвивати свої знання 
та здібності в україні задля їхнього 
професійного та соціального май-
бутнього та майбутнього країни.

Соціальна відповідальність 
бізнесу - важливе та актуальне 

питання стратегічного розвитку 
підприємництва, яке ЛТПП ак-

тивно досліджує та впроваджує з 
2014 року, коли вперше відбулася 
щорічна конференція «Соціальна 

відповідальність бізнесу». 
радісно, що теорія не залишилася 

без практики.

Фото: прес-служба ЛОДА Фото: прес-служба ЛОДА
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ІНВЕСТИЦІйНА РЕАЛьНІСТь ЛьВІВщИНИ
в і д  к о м п л е к с н о г о  а н а л і з у  д о  к о н к р е т н о ї  р е а л і з а ц і ї
Основними завданнями усіх органів влади Львівщини, об’єднань підприємців та окремих громадян у сфері економіки є ство-
рення сприятливих умов для інноваційного розвитку економіки регіону, залучення інвестицій та  підвищення конкуренто-
здатності ділового середовища Львівщини. Виконати ці завдання неможливо, не давши відповіді на питання про те, які 
підприємства та галузі є нині основою економіки області, і яку картину ми хочемо бачити у майбутньому.

привабливість порівняно 
з багатьма іншими регіо-
нами України, зокрема для 
іноземних партнерів. Так, 
обсяг прямих іноземних 
інвестицій в область склав 
приблизно 1,2 млрд дол. 
США, з яких майже 85% 

надійшло з країн ЄС. 
Однак орієнтація лише на 
надання послуг (особливо 
у сфері переробки товарів 

Економіка Львівщини 
потребує оновлення через 
застосування нових форм 
організації виробництва 
– індустріальних парків, 
залучення інвестицій 
у високоефективне та 
високотехнологічне 
промислове виробництво 
та сферу послуг (машино- та 
приладобудування, легка, 
харчова промисловості, 
транспортно-логістична 
сфера, зв’язок, ІТ-сектор). 

Нині спільно із експертами 
«європейського офісу 
Львівської ТПП» та 
Програми Старших 
експертів (Німеччина) 
надаються послуги для 
місцевих та іноземних 
компаній та підприємців з 
інформування в питаннях 
законодавства єС, пошуку 
партнерів. Минулоріч було 
виконано 27 проектів, в 
яких брали участь німецькі 
експерти. 

Сьогодні економіка Львів-
ської області є сервісно 
орієнтованою – у структу-
рі валового регіонального 
продукту на послуги при-
падає понад 50%. Провідну 
роль у реальному секторі 
економіки області відіграє 
переробна промисловість 
(70% від загального обсягу 
реалізованої промислової 
продукції у 2015 р.). На жаль, 
низькою залишається пито-
ма вага галузей із високою 
доданою вартістю в загаль-
них обсягах промислового 
виробництва – менше 20%. 
Непогані стартові умови 
(наближеність до кордонів, 
віддаленість від зони кон-
фліктів, наявні об’єкти інф-
раструктури, об’єм і якість 
трудових ресурсів, розмір 
ринку, відкритість місцевої 
влади) забезпечують Львів-
щині вищу інвестиційну 

був XV Міжнародний еко-
номічний форум «Україна: 
інвестиції, бізнес, відпо-
відальність» (8 – 9 жовтня 

2015 року), який органі-
зували Львівська ТПП та 
Львівська обласна держав-
на адміністрація.
Міжнародний економічний 
форум 2015 року став най-
важливішою подією року 
у діловому житті  регіону. 

Це – потужна національна 
і міжнародна платформа, 
створена для компетентно-
го обговорення важливих 

на території України) не має 
великої перспективи у стра-
тегічному аспекті.
Для ефективнішої роботи 
з інвестором необхідний 
комплексний супровід ін-
вестиційних проектів та 
підготовка якісних інвести-
ційних пропозицій. Окрім 
того, необхідною є розробка 
та виготовлення продукції 
для промоції інвестицій-
ного потенціалу регіону, 
підтримка комунікації та 
поширення інформації для 
потенційних інвесторів як 
зовнішніх, так і внутріш-
ніх, а також представлення 
інвестиційного потенці-
алу регіону (зокрема його 
«м’яких переваг») на наці-
ональних та міжнародних 
бізнес-майданчиках. 
Минулоріч ключовим захо-
дом, спрямованим на вико-
нання зазначених завдань, 

За даними Головного управління статистики у Львівській області:

За даними Головного управління статистики у Львівській області:
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Канадська компанія 
Bombardier розглядає 
можливість співпраці з під-
приємствами Львівщини, 
які спеціалізуються на ма-
шинобудуванні. Це стало 
відомо після зустрічі Олега 
Синютки, голови Львів-
ської ОДА, з представни-
ком компанії Флавіо Канет-
ті. Представники компанії 
побували на «Електроні» та 
Львівському локомотиво-
ремонтному заводі. 
Компанія Bombardier ви-
робляє літаки бізнес-класу, 
залізничну техніку, трамваї. 
Bombardier Transportation є 
найбільшим в світі вироб-
ником залізничної техніки, 
Bombardier Aerospace – тре-
тій в світі виробник цивіль-
них літаків. Штаб-квартира 
компанії розташована у 
Монреалі, що у Канаді.
Також канадський холдинг 
Fairfax має намір інвесту-
вати у Львівську область. 
Зокрема, компанія зацікав-
лена у співпраці із регіо-
нальними фірмами в агро-
промисловому секторі та 
ІТ-галузі, а також розвитку 

Американська торгова па-
лата в Україні підготувала 
огляд української економі-
ки на 2016 рік – путівник 
для ведення бізнесу, у якому 
визначили найперспектив-
ніші галузі для інвестицій.
Фахівці визначили три при-
чини інвестувати в Україну. 
Опитування членів Аме-
риканської торгової палати 
(166 респондентів) показа-
ло, що найбільш прогресив-
ною і перспективною галуз-
зю є сільське господарство. 
За словами Андрія Гундера, 
президента Американської 
торговельної палати в Укра-
їні, «на зміни потрібен час. 
Зараз надзвичайно важли-
во дотримуватися обраного 
курсу. Безперервні рішучі 
реформи поступово, але до-
корінно поліпшать еконо-
мічну ситуацію».

промислових парків.
За словами представників 
холдингу Fairfax Financial 
Holdings Limited, у питан-
нях інвестицій компанія не 
обмежується конкретними 
галузями, їх цікавить будь-
який вид бізнесу, який є 
перспективним для регіону. 
Наразі вони вже ознайоми-
лись із діяльністю двох ІТ-
фірм у Львові.
Fаirfax – успішна компанія із 
30-річним досвідом на рин-
ку фінансових послуг, яка 
здійснює страхування май-
на і відповідальності та ін-
вестиційний менеджмент.
Нагадаємо, японська ком-
панія Fujikura відкрила на 
Львівщині підприємство з 
виробництва автокомпо-
нентів. А у Бродах фран-
цузький концерн Nexans 
збудує завод із виробни-
цтва кабельно-провід-
никової продукції. Також 
італійська компанія Ced 
Engeneria S.R.L.В планує 
розпочати будівництво за-
воду з переробки твердих 
побутових відходів на тери-
торії області. 

хТО ВКЛАДАє КОшТИ У ЛьВІВщИНУ?

ІНВЕСТИЦІї В УКРАїНУ. АМЕРИКАНСьКИй ПОГЛяД
Орієнтований 

на європу ринок та вигідне 
розташування - запорука 

швидкого розвитку

Кваліфіковані 
трудові ресурси 
та їхня порівняно 
невисока вартість

багато ще не 
реалізованих можливостей 

за умов порівняно низької 
конкуренції в багатьох 

секторах економіки, зокрема, 
величезний потенціал 

розвитку інфраструктури

10 найпрогресивніших сфер з погляду активного 
впровадження реформ

% респонденів, що 
обрали сектор

Сільське господарство 39 %

Банківські та фінансові послуги 39 %

Інформаційні та комунікаційні технології 28 %

Митне регулювання 19 %

Паливо та енергетика 18 %

Телекомунікації 18 %

Податкова політика 16 %

Логістика та перевезення 15 %

ринок товарів широкого вжитку 13 %

Охорона здоров’я 12 %

Проблеми Рішення

Корупція 
75 %

реформування системи державного управління завдяки впровадженню прозорих стандартів діяльності
Проведення відкритих тендерів за участю незалежних аудиторів
кадрові зміни, оновлення судової системи та запровадження дієвого механізму відповідальності за корупційні дії

Правова система 
16 % 

Проведення реформ у правовій сфері, насамперед, впровадження судової реформи з повним перезавантаженням 
контролюючих органів за суб’єктами впливу 

бюрократизація  
9 % 

Спрощення системи комунікації між бізнесом та державними органами завдяки впровадженню електронних сервісів на всіх 
стадіях обміну інформацією (автоматизація реєстрів, відомств, централізація інформації та відкритий загальний доступ
Зменшення кількості необхідних документів для отримання дозволів (реєстрації)
Покращення сервісу державних служб - перехід від контролюючих до консультаційних сервісів

проблем, пов’язаних із 
конкурентоздатністю ре-
гіону, його стратегічним 
розвитком та економічним 
зростанням.
Під час роботи Форуму 
особ ливу увагу було зверне-
но на такий інструмент для 
залучення інвестицій в еко-
номіку області як створен-
ня індустріальних парків. 
Індустріальні парки – один 
із найпоширеніших видів 
спеціальних економічних 
зон, які створені як в еконо-
мічно розвинутих країнах, 
так і в країнах, що розвива-
ються. Існує значний пози-
тивний досвід, що свідчить 
про їхню вагомість у за-
лученні до регіонів потуж-
них інвесторів, передових 
технологій, завдяки чому 
створюються нові робочі 
місця та збільшуються над-
ходження до бюджетів.
Процес пошуку та пере-
конання інвесторів, що 
саме цей індустріальний 
парк – найпривабливі-
ший, є досить складним. 
Таким процесом повинні 
спільно займатися управ-
ляючі компанії, муніци-
палітети, регіональні та 

державні органи влади. 
Сьогодні ведеться робо-
та щодо створення 4 ін-
дустріальних парків: у м. 
Львові, м. Новий Розділ та 
Яворівському районі, а та-
кож у м. Кам'янка-Бузька. 
На нашу думку, значні 
переваги отримають ті 
регіони України, які зумі-
ють залучити міжнародні 
проекти, донорські орга-
нізації до реалізації цих 
завдань. Львівська ТПП, 
беручи участь у реалізації 
декількох міжнародних 
проектів, спільно із Аген-
цією регіонального роз-
витку Кам’янко-Бузького 
району, міською радою 
Кам’янки-Бузьки розро-
били концепцію Проекту 
створення індустріаль-
ного парку в м. Кам’янка-
Бузька. Ця робота від-
бувалася за підтримки 
Німецько-українського 
партнерського проекту у 
сфері економіки та корпо-
рації ДТЕК.
Беручи за основу опи-
тування наших членів, 
можемо констатувати, 
що основними пробле-
мами розвитку бізнесу у 

Львівській області зали-
шаються обмежений до-
ступ до кредитних коштів, 
недостатня розвиненість 
інфраструктури, скоро-
чення ринків збуту про-
дукції та обмежена можли-
вість виходу підприємств 
на ринки ЄС. Тому основні 
наші заходи, які ми плану-
ємо реалізовувати надалі, 
зокрема з нашими партне-
рами, будуть спрямовані 
на промоцію можливостей 
регіону, роботу з інвесто-
рами, покращення досту-
пу до кредитних ресурсів 
та інформаційно-консал-
тингову підтримку щодо 
нових можливостей збуту 
продукції. 

Роман Баран,
віце-президент ЛТПП,

керівник Учбово-консуль-
таційного центру роз-

витку  бізнесу та оцінки 
майна 
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Проблема утворення та 
накопичення відходів 
виробництва та споживання 
на Львівщині вирізняється 
особливою масштабністю 
та значимістю внаслідок 
домінування ресурсовідходних 
застарілих технологій через 
відсутність впродовж тривалого 
часу їхньої утилізації та 
поглиблюється екологічною 
несвідомістю населення. Проте 
позитивна тенденція утилізації 
відходів також зростає. 
Сьогодні на території Львівської 
області знаходиться 372 
несанкціонованих сміттєзвалищ, 
які не мають жодних документів 
для розміщення побутових 
відходів. Тоді як таких 
сміттєзвалищ у 2014 році було 
приблизно 600. 

 ПОВОДжЕННя з ВІДхОДАМИ. ЦИВІЛІзАЦІйНІ ВИКЛИКИ

малого та середнього біз-
несу, поділилися досвідом 
поводження з відходами на 
прикладі своєї діяльнос-
ті та своїми екологічними 
ініціативами. 
Під час Форуму презенту-
вали новостворену інтегро-
вану електронну систему 
екологічної інформації, а 
також було підписано Дода-
ток до Меморандуму щодо 
створення інтегрова-
ної електронної системи 

Тільки у Львові одна 
людина щороку продукує 
350 кг сміття. Зі Львова на 
Грибовицьке сміттєзвалище 
вивозять приблизно тисячу 
тонн сміття на добу. 

п р о  щ о р і ч н о г о  е к о л о г і ч н о г о  ф о р у м у

Руслан Гречаник, директор департаменту екології та 
природних ресурсів ЛОДА: «В Україні щорічно маємо при-
близно 10 тон відходів із розрахунку на одиницю населен-
ня. В ЄС за даними статистики цей показник варіює від 5,5 
до 6 тон на одиницю населення. На Львівщині у спеціально 
відведених місцях сьогодні зберігається понад 220 млн 
тон відходів. Така кількість залишків діяльності людини 
безсумнівно негативно впливає на навколишнє природне 
середовище. Тому суспільство повинно вирішити цей ви-
клик збереження довкілля, стати досконалішим, вийти 
на новий щабель свого розвитку, що особливо актуально 
у контексті інтеграції України у європейське суспільство. 
Саме для цього ми зібралися тут на екологічному форумі».

Метою  форуму  є об’єднання 
теоретиків та практиків 
задля поглибленого дослі-
дження проблеми та просу-
вання в Україну передових 
світових технологій, інвес-
тицій та інновацій у сфері 
поводження з відходами. 
Серед учасників Форуму 
– представники владних 
структур, бізнесу, громад-
ськості, природоохорон-
них організацій, наукових 
інституцій, Європейсько-
го Банку Реконструкції та 
Розвитку, німецький екс-
перт GIZ, підприємці та 
небайдужі. 
Цьогоріч чисельна ауди-
торія Форуму засвідчила 
зростання актуальності 
проблематики, а відтак 
усвідомленості, зокрема 
бізнес-колами, необхіднос-
ті подолання викликів, які 
стоять перед Львівщиною 
у сфері поводження з відхо-
дами. За словами віце-пре-
зидента ЛТПП Володимира 
Коруда, «приєднання нових 
людей до цієї ініціативи, яку 
ЛТПП розпочала ще у 2008 
році проведенням низки 
виставок, конференцій та 

згодом щорічних форумів, 
свідчить, що шлях обрано 
правильно». 
Присутні обговорили 
проб леми не тільки запобі-
гання утворенню відходів, 
їх зберігання та утилізації, а 
й можливості комерційно-
го використання продук-
тів переробки; проблеми 

поводження з небезпеч-
ними відходами, зокрема 
електронної техніки та елек-
трики. Учасники дізналися 
про нормативно-правове 
забезпечення поводження 
з відходами; ефективні та 
інноваційні технології; про 
формування та реалізацію 
регіональної політики по-
водження з відходами та 
особливості апроксима-
ції національного законо-
давства до європейського. 
Доповідачі розповіли про 
можливості, коли відхо-
ди можуть стати реаль-
ним джерелом доходів для 

управління охороною дов-
кілля та раціонального 
використання природних 
ресурсів. До меморандуму 
приєдналися департамен-
ти екології та природних 
ресурсів Закарпатської, 
Івано-Франківської, Кіро-
воградської ОДА, Львівська 
торгово-промислова палата, 
ГО «е-Екологія», Інститут 
транскордонного співробіт-
ництва та європейської інте-
грації, ТОВ «АВЕ-Львів». 

Продовження. Початок  на с. 1
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будь еко!

НЕВТІшНА СТАТИСТИКА

В Україні 96% відходів не пе-
реробляється, а просто захо-
ронюється – для прикладу, в 
європі на переробку не потра-
пляє лише 20% сміття. Площа 
території, заваленої в Україні 
сміттям, становить 7% від усі-
єї території нашої держави, а 
площа об'єктів природного за-
повідного фонду – приблизно 
4,5%. Кількість перевантаже-
них сміттєзвалищ нині стано-
вить 243 од. (6%), а 1187 од. 
(28%) не відповідають нормам 
екологічної безпеки. щорічно 
з'являється приблизно 35 тис. 
несанкціонованих звалищ. Чи 
не привід для кожного задума-
тися?

Проте можливостей використання 
відходів в україні є чимало. За да-
ними Мінрегіонбуду україни сектор 
біоенергетики на сьогодні фактич-
но заміщує приблизно 3 млрд куб. 
м газу в рік, а у подальшому перед-
бачається суттєве нарощування по-
тужностей. Перспективним шляхом 
вирішення проблеми є сортування 
й відокремлення органічних (хар-
чових відходів), від неорганічних 
(пластмаси, пластику, скла тощо). 
Можливість організувати й нала-
годити анаеробну переробку хар-
чових відходів не тільки в біогаз, 
а й в добрива, не забруднюючи на-
вколишнє середовище. І ще безліч 
можливостей, що починаються із 
кожного з нас...

Нагадаємо, 30 березня 2016
року у Міністерстві екології
та природних ресурсів
україни відбулося підписання 
Меморандуму про наміри
щодо створення інтегрованої 
електронної системи 
управління охороною 
довкілля та раціонального 
використання природних 
ресурсів. Підписантами стали 
Міністерство екології та 
природних ресурсів україни, 
департамент екології
та природних ресурсів 
Львівської обласної 
державної адміністрації 
та Закарпатської 
облдержадміністрацій та 
Міжнародна благодійна 
організація «Екологія-
Право- Людина». Модель 
електронної системи 
екологічної інформації 
розроблена Міжнародною 
благодійною організацією 
«Екологія-Право-Людина».

Олена Кравченко, виконавчий дирек-
тор МБО «Екологія-Право-Людина»: 
«Впродовж останніх років значно збіль-
шився попит зі сторони громадськості на відкритість 
влади, що створює передумови для впровадження сучасних 
інструментів накопичення, обробки на поширення інфор-
мації у сфері охорони навколишнього природного середови-
ща та раціонального використання природних ресурсів». Видавець: Львівська 

торгово-промислова палата
Стрийський парк, 14, 
Львів, Україна, 79011

www.lcci.com.ua

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

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

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

Верстка: Олександра 
Вакарова

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

кур’єр
Зовнішньоекономічний

ПРИКЛАДИ ЕфЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННя ВІДхОДІВ
НОРВЕГІя 
результатом підходу до відходів як екологічно чистого палива є скорочення їхньої кількості; повторне 
використання ресурсів; переробка; спалювання відходів для отримання енергії.

НІМЕЧЧИНА 
у Німеччині за кожну тону переробленого сміття підприємець може отримати 90 євро. Система 
«Duales System Deutschland GmbH» передбачає, що виробники зобов'язані зменшувати розмір упако-
вок товарів та виготовляти їх із сировини, яка або швидко розкладається, або придатна до вторинної 
переробки. EON має дев'ять сміттєспалювальних заводів і обіймає 20% обсягу всього ринку країни. 
Сьогодні сміттєпереробна практика у Німеччині переросла в окрему промислову галузь із закупівлею 

сміття у сусідніх країнах.

шВЕЦІя
у 2012-2013 роках ввозили з-закордону приблизно 800 

тис. тон сміття на рік, оскільки в країні недо-
статньо відходів для виробництва тепло-

вої та
електричної енергії. Швеція пла-

нує замінити 75% енергії на по-
новлювальні джерела до 2030 
року, а до 2050 р. повністю від-
мовитися від використання
традиційних видів 
палива.
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Ви і Україна. Як склада-
ються відносини?
Українці − дуже сильні 
енергетично люди, відкри-
ті та сердечні, але роздрі-
блені. Якби вони ту свою 
силу реалізовували разом! 
Своє ж перебування тут 
сприймаю як у кризовому 
менеджменті: відчуваю, що 
нехай невелику, але свою 
лепту у краще можу вклас-
ти. Хоча, зізнаюся, переду-
вав цьому час непростого 
вибору: нове життя у незна-
йомій країні, куди робочий 
проект закинув чоловіка, 
чи кар’єра HR-спеціаліста, 
хороша заробітна плата у 
відомій міжнародній ком-
панії. Проте, якщо хочеш 
чогось більшого – пови-
нен від чогось і відмовити-
ся. Нині дуже вдячна тим 
українським друзям, які 
допомагають, без яких не 
було б того доброго, що є 
тепер у нас.
А що найбільше «ріже очі» 
європейцеві?
Тут так багато хорошого, що 
мені переважно хочеться 

коуЧинг

ДАйГА МАйєР-РАСМУССЕН, 
експерт особистісного росту: 

«Ми самі здатні створити свій 
рай, у якому хочемо жити».

про нього говорити. У вас 
дуже багата країна, пов на 
ресурсів. Ними ж можна 
обмінюватися. А от щоб 
щасливим бути − треба уже 
з мозковою системою пра-
цювати. У вас все є! Треба 
це усвідомити і працювати, 
бо очі відкриваються, коли 
людина щось робить. І за-
мість злитися на державу, 
краще запитати себе, а що 
я зробив, аби було краще?
Бракує відчуття європей-
ської свободи. Тут панує 
важкість на енергетично-
му рівні. Це коли говориш 
людям: «А давай зроби-
мо!», а у відповідь: «Ні, це 
неможливо, бо 1),2),3),…». 
Це найбільша перепона для 
дій. Також щодо питання 
якості. В Латвії ми боремо-
ся за кожного клієнта: ма-
ючи 100 «золотих» клієнтів, 
можна добре жити і трима-
ти гідний сервіс. І вищі ціни 
не завжди означають кращу 
якість. Добре, коли можемо 
тільки грошима заплати-
ти, але платимо ж і тілом, і 
емоціями, а емоції - це ті ж 

хвороби. Насправді люди 
купують не товар, люди 
купують спілкування, ві-
рніше людські відносини, 
навіть якщо це недешево. 
А ще дороги… Вони у вас 
жахливі. Не секрет, що для 
іноземців це велика пере-
пона. Це перше, що державі 
потрібно робити. 
Чим для Вас є коучинг? 
Це інструмент, завдяки 
якому можу допомагати 
людям. Коучинг відповідає 
моєму життєвому розумін-
ню, цілям і принципам. На-
вчання у Мерлін Аткінсон, 
доктора психології, засно-

вниці і президента Між-
народного Еріксонівсько-
го університету, тренера 
НЛП, відкрило багато го-
ризонтів. Коучинг − стра-
тегія роботи з людиною, 
яка використовується не 

стільки для консультацій 
та професійного навчан-
ня, скільки для розвитку 
творчого потенціалу, до-
помоги в постановці нових 
цілей, що виходять за рам-
ки звичного сприйняття 
дійсності, структурування 
нового рівня життя та до-
сягнення бажаних цілей. 
Відколи почала займатися 
коучингом, відчуваю себе 
«молекулою», частинкою 
пов’язаної з іншими вели-
кої системи, де нічого не-
замінного немає. І ще – на-
дихаюся від своїх клієнтів. 
Чому RestartDay – назва 

Вашої компанії? 
RestartDay – це перезаван-
таження мозку як системи 
у нинішній момент жит-
тя. Мозок – машина, а ма-
шина не поїде, якщо її не 
рестартувати. Це поняття 

з психології. Якщо зрозу-
міти природу, як працює 
людський мозок, можна до-
помогти людям залишити 
страхи позаду і вивільнити 
їхній потенціал у тих сфе-
рах, які вони ще не освоїли.
Як вимірюється профе-
сіоналізм коуча?
Професіоналізм коуча – 
бути точним дзеркалом 
для клієнта, досліджувати 
разом з ним самого себе, 
знайти його технології і ре-
алізувати бажане. Головне 
завдання – не сказати лю-
дині, що треба робити. Це 
непросто. Людина повинна 
сама знайти свій шлях. Об-
разно кажучи, якщо курча 
не готове вилупитися, роз-
бити яйце − означає вбити 
його. Кожен має достатньо 
ресурсів, щоб досягати ці-
лей, проте не кожен вміє 
ними користуватися. Під 
час коучингових сесій люди 
проявляють готовність 
здійснювати самостійні 
кроки саме у тих питаннях, 
де вони вагалися і боялися 
йти далі. Насправді, твоє 

ДОСьє: 
      у січні 2017 року закінчує бакалаврат Психології бізнесу рижської 

Міжнародної вищої школи економіки ділового адміністрування; 
      бакалавр першого рівня управляючого персоналом в коледжі 

Альберта;
      менеджер з торгівлі у Вищій школі бізнесу Turība;
      володарка Міжнародного Золотого сертифікату в трасформаційному 

бізнес-коучингу і коучингу особистісного росту; Міжнародного 
сертифікату Майстра рейки японської традиції усуї рейки;

      дворічний переможець на міжнародній арені продаж CV-Online 
Latvia в групі серед 5 країн; член Rotаry-клубу Ratusha/Lviv. 

Після розмови з нею відчуваєш більше впевненості, віри і сил. Вона говорить про 
трансцендентальне і реальне просто і глибоко, про людину як криницю необмежених 
можливостей і джерело свого натхнення, про життя як скарбницю невипадкових 
важливих дрібниць, які й дрібницями не є… Вона з тих  натхненників, які часто за-
лишається за кулісами життя.
Знайомтеся, Дайга Майєр-Расмуссен − латвійка за походженням, яка довший час 
прожила у Данії, сьогодні комфортно і навіть по-рідному відчуває себе в Україні. 

Коучинг (англ. coaching) – метод консалтингу і тренінгу, в про-
цесі якого людина (коуч) допомагає іншій (клієнту) досягнути 
реальної життєвої чи професійної цілі. Цей метод скерований 
на пошук рішення разом із клієнтом, відтак забезпечує ство-
рення системної ясності в усвідомленні цілей клієнта і кроків 
для їх досягнення.
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коуЧинг
ТзОВ «ПИСАНКА» 

розмаїтий спектр вишуканих виробів з металу у сфері ковальства, 
ландшафтного дизайну, малих архітектурних форм,  інтер'єрних виробів 
тощо задовольнить найвибагливіший смак.

Заснована у 1992 році, компанія успішно реалізовує 
свою продукцію не тільки в україні, а й у багатьох країнах світу.

«Писанка»  –  це митці, ковалі та найсучасніше 
технологічне обладнання.

життя – твій вибір. Людина 
може все. Адже якщо інші 
можуть, то чому не можеш 
ти?
Тобто людина − майстер 
свого життя? 
Кожен майстер, щоб дійти 
до своєї цілі. Ми самі здатні 
створити свій рай, у якому 
хочемо жити, якщо маємо 
достатньо віри у себе. Не-
впевнена людина відразу 
все втрачає. 
Дітям притаманно ставити 
питання, і вони ростуть. 
Стаючи дорослими, ми пе-
рестаємо ставити питання, 
соромимося, не маємо часу, 
або думаємо, що все зна-
ємо… і не ростемо. Коуч 
ставить питання, які зму-
шують працювати мозок 
по-іншому – відшуковува-
ти ті ідеї, про які людина не 
здогадувалася раніше і так 
само досягати результатів 
по-іншому.
Коли включати свій мо-
зок та візуалізовути те, що 
хочеш − мозок сприймає 
це реальністю. Хочеш ста-
ти мільйонером − відчуй 
себе ним уже сьогодні. Це 
дуже важко, але можли-
во. До речі, погано думати 
легше, ніж добре, бо треба 
працювати. Наш мозок як 
комп’ютер: що ми загрузи-
мо в нього − те й отримаємо. 
Спіраль динаміки − теорія, 
яка підтверджує все, що я 
помічаю у житті. Вона до-
бре показує, де людство 
знаходиться тепер, як воно 
розвивається. Це також ін-
струмент, який дозволяє 
управляти процессом змін. 
Прагнути тільки до матері-
ального забезпечення − це 
годувати «его», яке наси-
тити неможливо. Але воно 
теж потрібне, без нього не 
було б добробуту, людина б 
не існувала. Треба вчитися 
поєднувати его і душу. І не 
боятися. Знаходити свою 
точку призначення у світі і 
розвиватися.
З  якими проблемами най-
частіше до коучів прихо-
дить бізнес? 
Особливістю бізнес-коу-
чинга є проактивний підхід. 
Коуча цікавить не стільки 

ефективність вже збудова-
них процесів, скільки пер-
спективні результати у кон-
кретному бізнесі.
Зазвичай, звертаються з 
проблемами, пов’язаними 
з персоналом. Ми всі втом-
люємося, це нормально і 
працівників треба моти-
вувати, надихати. Кожна 
людина розкриється як ро-
дзинка, якщо отримає мож-
ливість самореалізації. Це 
той ресурс, який дуже ці-
нується сьогодні у Європі. 
За моїми спостереженнями, 
основа цієї проблеми у ста-
рій схемі лідерства:  дикта-
торському чи командному 
способі керування. 
Ті лідери, які досягли своєї 
позиції, повинні працюва-
ти над собою, робити на-
ступний крок – зростати 
до харизматичних лідерів, 
тоді й прийняття праців-
ників стане відповідним, 
і не виникатиме проблем. 
Коучинг, як частина стилю 
нового лідерства, може на-
дати управлінцям навички, 
щоб вони могли надихати 
своїх підлеглих, підвищити 
рівень радості й творчості 
на робочому місці. До речі, 
80% компаній, які входять 
у список «золотої тисячі» 

вул. Львівська, 38-а, 
Львівська обл., 
м. Городок, Україна, 81500, 
тел.: +38 032 313 01 89
e-mail: pysankagorodok@i.ua;
pysanka@ukrpost.net 

Поштова марка, 
випущена укрпоштою
 у 2015 році.
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команди. 
Бізнес не повинен бути 
«чистим» бізнесом, тобто 
без духовності, коли йдеш 
навпростець, не зважаючи 

плани?
Прагну вдосконалюватися, 
зустрітися в Україні з серти-
фікованими коучами. В Лат-
вії у нас є група коучів, раз 
у місяць ми зустрічаємося 
онлайн, підтримуємо один 
одного, проводимо май-
стер-класи, де люди можуть 
безкоштовно познайоми-
тися з цим інструментом. 
Також щотижня наша трій-
ка коучів допомагає один 
одному у розвитку та вдо-
сконаленні через проведен-
ня тренувань онлайн.  Дуже 
важливо розвивати навики, 
ділитися досвідом, апробо-
вувати нові інструменти. 
Хочу, щоб у Львові було таке 
ж місце.  Думаю про вико-
ристання цього інструмен-
ту у роботі із 7-класниками. 
Коли я закінчила школу − не 
знала куди йти і що робити. 
Гадаю, сьогодні у підлітків 
почасти та ж проблема. 
Успішні люди потребують 
коучинг?
Коуч – тренер успіху. Всі 
відомі люди користують-
ся послугами коучів. Коли 

лідер працює з коучем, він 
знижує рівень стресу, який 
зазвичай супроводжує лі-
дерство і який ні в якому разі 
не може бути ретрансльова-
ний на колектив. Зрозуміти, 
чого ви насправді хочете, 
які ваші цілі, не важливо у 
якій ділянці життя, – одне із 
найскладніших особистих 
проблем людини і первин-
на ціль коучингу. Проте є 
межа, де коучинг працює, де 
ні, і починається вона зі слів: 
«Я цього не можу». 
Коли спілкуєшся з ефектив-
ними людьми, розумієш, 
що такі люди дуже цінують 
найголовніший ресурс – 
час життя. Зазвичай, до ко-
уча звертаються ті, хто має 
чітке розуміння мотивації 
до чогось більшого. Бага-
то клієнтів роблять такі 
високо швидкісні прориви 
в житті, і потім кажуть: «Я 
ж міг це сам зрозуміти! Рі-
шення елементарне! Чому 
я його не бачив!?». Тому що 
не було коучингу...

Розмовляла 
Олена Карабчук

Fortune, використовують 
коучинг. Це спонує до діало-
гу, «виходу» з режиму вказі-
вок, мозкового штурму та 
творчості, «вмикається» 
режим бачення вирішення 
задачі, посилюється відпо-
відальність за вибір і кро-
ки, які робить кожен член 

ні на кого. Бізнес відбува-
ється через внутрішній світ 
людини. Якщо людина неза-
доволена собою − не може 
нічого робити. Треба мати 
установку на успіх − тоді він 
прийде.  Чудес не буває, ми 
самі їх створюємо. 
Які Ваші професійні 

Визначення 
цілей

Створення 
стратегічного 
плану

ДОСяГНЕННяМистецтво 
досягнення 
цілі

Аналіз 
законів 
і ресурсів

1-Ий КРОК
2-Ий КРОК

3-Ий КРОК
4-Ий КРОК

5-Ий КРОК

mejer-rasmussen@inbox.lv
+38 098 461 99 36
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ВІД СЕбЕ 
НЕ СхОВАєшСя

здирницькими: вони ви-
чавлюють з людей цінності, 
а не сприяють створенню 
нових. Це голосно ревучий 
двигун занепаду.

ПІГУЛКа РеаЛІЗМУ
Життєва криза – це гостре 
відчуття марно витрачено-
го потенціалу і нерозумін-
ня, як зарадити горю. «У 
кожній кризі треба бачити 
потенціал для зростання», 
– запевняють оптимісти. 
« Б е з с у м -

нів-
но, – 

з а п е р е ч и т е 
ви, – але насамперед – по-
тенціал для зростання 
проблем, які доведеться 
вирішувати. Якщо пробле-
ми вчасно не вирішувати, 
то вони стануть ще більш 
«невирішуваними». 
Проте розвінчаємо міф: кри-
за передусім відбувається 

в головах, а не на фондовій 
біржі і в зміні курсу долара. 
Це всього лише відображен-
ня загальних економічних 
ілюзій як окремої людини, 
так і суспільства загалом; 
це закономірне явище, як 
і криза внутрішнього роз-
витку особистості. Це пере-
вірка довіри до себе – чи так 
побудував своє життя, чи 
ті обрав стратегії. Це хоро-
ший тест на те, наскільки ви 
людина натовпу та наскіль-
ки – автор свого власного 
життя. У кризі багато мож-

ливостей, зокрема 
кар'єрних. 
Криза схожа на 

природний відбір 
в природі. Ринок під 

час кризи звільняєть-
ся від слабких гравців і 

знаходить нове, свіже, не-
стандартне наповнення. За 
кризою зазвичай почина-
ється потужний підйом аб-
солютно нової якості. 

ACTA NoN vERBA!
Мрії наші прекрасні, а дії 
ще кращі. Складати списки 
та говорити про інституції, 
які не оправдали себе, – без-
дієво. Краще використати 
цей список, аби постарати-
ся щось виправити у рідно-
му місті, але так, аби місто 
стало прикладом для всього 
світу. 
Більшість вирішить, що 
криза – невдалий час для 
бізнесу. Тобто, говорити 
можна тільки про збере-
ження бізнесу, аж ніяк не 
про розвиток, тим паче, 

У розпал «Великої депресії», яка почалася 
в 1929 році і сильно вдарила по США і Єв-
ропі (розорялися фермери, скорочувалося 
виробництво, безробіття досягло неймовірних масштабів) 
Оле Кірк Крістіансен створив компанію, яка потім отримає 
назву Lego. До 1947 року Lego були звичайними виробниками 
дерев’яних іграшок, поки не сталися дві знаменні події: купівля 
прав на розробку англійського психолога Хіларі Пейджа - плас-
тикових кубиків, які можуть з’єднуватися один із одним; та 
придбання найбільшої в Данії форми для відливання пласти-
ка - матеріалу майбутнього. Класичні кубики, які ми знаємо 
зараз, були створені в 1958 році, і тоді ж конструктор Lego 
здобув світову популярність.

Невже причина в поколін-
ні, розпещеному тими над-
лишками, які й не помічає-
мо; настільки зацикленому 
на собі, що влаштування 
притулків для безхатьків 
нікого по-справжньому не 
хвилює? Ця криза – чи не 
ознака привілейованого 
становища тих, кому ні-
коли раніше особливо не 
доводилося боротися за 
своє існування? Звісно, ми 
всі далекі від досконалос-
ті, але все ж повинна бути 
якась причина колектив-
ного страху, окрім нескін-
ченної марноти людської? 
І як протистояти цьому?

КРах ІЛЮЗІй
І ось моя гіпотеза: криза 
у нас не від того (не тіль-
ки від того), що ми трохи 
розпещені, суєтні і пихаті, 
але ще й від життя в еру 
титанічного інституцій-
ного провалу. Руйнуються 
інституції, які ще вчора 
здавалися вічними (рин-
ки, уряди, університети, 
корпорації), призначен-
ня яких – соціальна роль, 
себто формування та 
спрямовування людських 
взаємин у благе русло, 
прокладання усім відомих 
і добре освітлених доріжок 
до осмисленого і щасливо-
го життя. Інституції ж як 

траси, а місце призначення 
– благополуччя: вирулив 
на трасу, зорієнтувався 
за вказівниками і вперед. 
Нині ж асфальт на шосе 
кришиться і взагалі це – як 
багато хто з нас поступово 
та болісно переконується 
– дорога в нікуди. Поду-
майте: десятиліття застою 
в доходах, період значного 

політичного занепаду, 
фактично розграбування 
країни, економічні та мо-
ральні наслідки революції 
та тривалої війни на Сході, 
повільні темпи введення 
змін, низький рівень за-
доволеності роботою (про 
реальні досягнення вже не 
кажучи)  тощо поглибили 
відчуття кризи.
Сьогодні діючі інституції 
у кращому випадку стри-
мують недавній середній 
клас від того, щоб чолові-
ки вирушили з кам'яними 
сокирами полювати на 
буйволів. Справжнього 
добробуту в багатьох його 
аспектах вони нам забез-
печити не в змозі – ні без-
пеки, ні самореалізації, ні 
людських зв'язків, ні сенсу 
життя. Саме в цьому – при-
чина вибуху «кризової» 
епідемії. Інституції крях-
тять, пихтять, тріскають, 
руйнуються, а нам здаєть-
ся, ніби ми залишилися 
посеред бурхливого океа-

ну без керма і вітрил.
Отже, логіку сьогодніш-
нього дня можна виразити 
словами з книги економіс-
тів Дарона Аджемоглу і 
Джеймса Робінсона «Кра-
їни, несумісні з життям»: 
«Приєднуйтеся – ми нажи-
вемося за ваш рахунок». 
Аджемоглу і Робінсон на-
зивають такі інституції 

Спортивні бренди adidas і Puma 
з’явилися після Першої світової вій-
ни, коли стан економіки Німеччини 
був жахливим, необхідність виплачувати величезні репа-
рації країнам-переможцям спустошила казну. Безробіття, 
гіперінфляція, голод. Щоб якось вижити, сімейство Дасслер 
почало шити взуття. У 1925 році один із синів придумав ши-
поване спортивне взуття, яке легко і швидко стало популяр-
ним серед спортсменів, адже традиційні взуттєві фабрики не 
розглядали спортивне взуття як можливу нішу. 

е к о н о м і ч н і  п р и ч и н и  в а ш о ї  о с о б и с т о ї  к р и з и
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започаткування його. На-
певно, частково це правиль-
но. Який може бути бізнес 
при винятково прожит-
ковій платоспроможності 
переважної частини на-
селення? Люди втрачають 
роботу, а ті, які не втратили 
її, бідніють через зростання 
цін. Ще вчора компанії, які 
міцно стояли на ногах, роз-
оряються через відсутність 

попиту на товари і послуги. 
Руйнуються банки і зне-
цінюються заощадження. 
Кредити стають недоступ-
ними, а депозити тримати 
страшнувато через недові-
ру до банків. Немає ніякої 
впевненості в завтрашньо-
му дні, і здається, що цей 
безпросвітний стан надов-
го. Людей охоплює апатія 
і бізнес зводиться до того, 
щоб дочекатися кращих ча-
сів і втриматися на плаву. 
Але криза… – це перевага!
Факт залишається: безліч 
успішних компаній зі світо-
вими іменами стартували 
саме в періоди найжорстокі-
ших криз. Коли основна маса 
пливе за течією, найбільш 

креативні одиниці – про-
ти неї. Глобальні зміни на 
кризовому ринку не тільки 
розоряють багатьох, але й 
виносять на поверхню смі-
ливих, енергійних, нестан-
дартно мислячих бізнесме-
нів. Головне в період кризи 
– бачити нові можливості і 
рішуче діяти, пам'ятаючи, 
що криза не вічна. Так чи 
інакше, кожен успішний 

бізнесмен стикався в житті 
з кризою і долав її. Ці кри-
зи могли бути неглобальні, 

але те, що кожна з них була 
унікальною – безперечно. 
Всесвітньовідомі Microsoft і 
Apple були створені також у 
період кризи.

ЯК ПРиБОРКаТи 
шТОРМ? 
ДУМаТи І ДІЯТи 
ПО-НОВОМУ.
Насамперед необхідно усві-
домити свій стан кризи. Усві-
домити означає розуміти, 

які у вас думки, які відчуття 
того, що відбувається, і як це 
відгукується у тілі. У цьому 
усвідомленні майндфулнес 
– інструмент незамінний. 
Розототожнення з ситуаці-
єю дозволить відсторони-
тися, побачити її збоку і пе-
ретворити захльостуючий 
емоційний шторм у невели-
ке хвилювання. Якщо ви не 
визнаєте, що перебуваєте в 
кризі, тішите себе ілюзіями, 
що у вас все добре, ігнорує-
те очевидне, то  витісняєте 

кризу у підсвідомість, звід-
ки вона і керує вами. Усві-
домлення проблеми – пер-
ша стадія її вирішення. На 
цій стадії важливо зрозу-
міти економічні наслідки: 
найближчі і віддалені, на-
слідки для особистого жит-
тя, для відносин з людьми.

аДаПТУЄМОСЯ 
ТВОРчО 
Криза проявляється як змі-

на, виникають нові правила 
гри. Їх треба зрозуміти і при-
стосуватися. Якщо цього не 
відбувається, то не може 
бути адекватної реакції на 
умови, що змінилися. Старі 
рецепти, старі підходи вже 
не працюють. Життя – вза-
галі ланцюг криз, а успішне 
життя – ланцюг керованих 
криз. 

чаС ЗМІНЮВаТи 

У компанії Pepsi є дві дати народження. Сам 
напій був придуманий молодим фармацев-
том Калеб Бредхемом у 1893 році. Під його 
керівництвом компанія Pepsi проіснувала до 1921 року, коли 
стався обвал цукрового ринку і компанія збанкрутувала. Че-
рез сім років, якраз напередодні Великої депресії, компанію від-
родив новий власник Чарлі Гут. Дивним чином криза пішла 
Pepsi на користь, виділивши її на тлі головного конкурента 
- компанії Coca-Cola. Основна ідея полягала у використанні 
пляшки ємністю 12 унцій, яка продавалася за ті ж 5 центів, 
що і пляшка Coca-Cola в 6,5 унції. Рекламний слоган свідчив: 
«Платиш як і раніше, отримуєш вдвічі більше». Це була іде-
альна стратегія в епоху, коли всі прагнули економити.

У важких умовах нафтової кризи 1973 
року, яка сильно вдарила по автомобіль-
ній та авіаіндустрії, на світ з'явилася Federal Express - «нова 
авіалінія для посилок».  У час, коли члени OAPEC відмовилися 
постачати нафту країнам, які підтримують Ізраїль у кон-
флікті з Сирією і Єгиптом, під дію ембарго потрапили країни 
Західної Європи і США, а ціни на нафту злетіли в чотири 
рази. Засновник  FedEx Фред Сміт придумав концепцію екс-
прес-доставки на далекі відстані ще під час навчання в універ-
ситеті - цій темі він присвятив одну зі своїх курсових робіт, 
за яку йому, до речі, поставили трійку. Сміт вважав, що в 
сучасному світі час грає набагато більшу роль, ніж гроші. Сис-
тема доставки вантажів тоді працювала повільно і неефек-
тивно, тому що весь цикл ділили між собою кілька компаній. 
Сміт же вирішив, що «від дверей до дверей» відповідальність 
за посилку повинна нести одна компанія.

«Найбільшу небезпеку в часи 
нестабільності має не сама 
нестабільність, а дії відповідно 
до логіки вчорашнього дня». 
Пітер Друкер

Криза - хороший час для відкриття ресто-
ранів швидкого харчування. Але що робити, 
якщо на ринку вже є дуже сильний гравець 
- McDonald's? У 1957 році США пережива-
ли чергову кризу - так звану «рецесію епохи Ейзенхауера». 
McDonald's славився постійністю своєї якості, але викликав 
асоціацію з конвеєром. На цьому і вирішили зіграти засно-
вники Burger King, додавши своїм бургерам елемент ексклю-
зивності: вони запропонували покупцям самим вибирати, з 
чого складатиметься їхній сендвіч, наприклад, можна було 
додати огірків або спецій. Так відвідувач міг відчути себе 
особливим. 

ПРаВиЛа
Якщо інституції, згідно 
із знаменитою формулою 
нобелівського лауреата з 
економіки Дугласа Нор-
та, є «правилами людської 
взаємодії», то тепер ці пра-
вила скасовані. І ви це зна-
єте: нині, якщо грати за 
правилами – збанкрутуєш, 
залишишся самотнім, не-
щасним, вичавленим немов 
лимон і спустошеним. Не 
можна грати за скасовани-
ми правилами.
Вчорашні інституції 
нав’язують нам щораз неви-
гідніші операції, створюють 
щораз болісніші проблеми. 
Одна справа, коли в обмін 
за безглузду роботу вам 
обіцяють велику платню, 
і зовсім інша – коли роки 
життя віддаємо в обмін на 

середньостатистичну і не-
схильну до зростання зарп-
лату. Щоб струсити з себе 
гамівну сорочку кризи, по-
трібно визнати цю глибоку 
проблему і не примиряти-
ся – переламати хід подій. 
Маленькими кроками ми 
скеруємо свій шлях до бла-
гого, свідомого життя. Це 
нелегко. Знаю: страшно до 
нестями, до паралічу. Але 
всередині таємниці є ще 
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одна таємниця: будь-які ін-
ституції смертні. 

а жиТТЯ ТРиВаЄ
Тому відмовтеся від зне-
ціненої іпотечної позики. 
Не вибирайте професію за 
принципом «хлібної»: якщо 
вам не потрібен диплом еко-
номіста, значить, не потрі-
бен, а якщо потрібен, чи не 
можна постаратися отри-
мати його швидше, аніж за 

чотири роки? Можливо, не 
так уже й обов'язково одру-
житися, влаштуватися, ку-
пити дві машини і будинок, 
як у всіх, і набити його непо-
трібними речами, і на все це 
витратити все своє життя. 
Можливо, час порушувати 
зруйновані закони і ство-
рювати кращі.

РеСУРС ДЛЯ 
ЗРОСТаННЯ
Потрібно змінити характер 

УхВАЛЕННя СИТУАЦІї, її ЕМОЦІйНЕ ПРОжИВАННя â
ВИзНАЧЕННя СВОєї ТОЧКИ зНАхОДжЕННя В КРИзІ â
ТВЕРЕзИй АНАЛІз â
ПРИйНяТТя РІшЕНь â
ВИКОНАННя ЦИх РІшЕНь â 
КОРИГУВАННя їх ПІД ЧАС ВТІЛЕННя 

Примітка: Перебираючись від одного етапу 
до іншого, дотримуйтеся концепції творчого 
пристосування. І не забувайте - щоб досягти 
нового результату, треба почати думати і 
діяти по-новому. Робіть тривалі інтелектуальні 
інвестиції в себе. І станете більш незалежними від 
несприятливих наслідків кризи.

інвестицій. Якщо майбутнє 
невизначено або виглядає 
кепсько, то це лише тому, 
що ми цінуємо тільки ма-
теріальне: гроші, машини, 
заміські будинки, набиті 
блискітками – і не цінує-
мо справжню «економіку» 
любові, довіри, мети, при-
страсті, людського зрос-
тання. Настав час вкладати 
в софт – в людей, життєвий 
досвід, ідеї, свій особистий, 
соціальний та інтелектуаль-
ний капітал. Особистісно 
зростати на тлі фінансової 
кризи можна шляхом зне-
цінення для себе вартості 
грошей.
Час відмовитися від комп-
ромісів. Не подобається 
приходити на роботу до 9 
години? Не приходьте. Ін-
ституції XXI століття ма-
ють вибудовувати не робочі 
бджілки ХХ століття, які 
здатні лише на те, щоб із 
останніх сил підтримувати 

піраміди, які сторч ру-
шаться. Не вподібнюйтеся 
планктону в сірих костюмах 
з рівним проділом – еволю-
ціонуйте. Не подобається 
старий спосіб вирішувати 
справи? Знайдіть новий!

ЗаДаЄМО 
КООРДиНаТи ...
Вийти з глухого кута мож-
на, лише визнавши, що ти в 
ньому знаходишся. Якщо не 
знаєш, де ти зараз, то не змо-
жеш прийти туди, куди захо-
чеш. Не приймаючи справ-
жню ситуацію, нескінченно 
перебуваючи в пошуку ви-
нних і «цапів-відбувайлів», 
ми тільки ускладнюємо її. 
Уразливість до кризи – це 
результат схильності до 
ілюзій, дотримання старих 
моделей. Криза приносить 
біль і страждання, але якщо 
цей біль не пережити, а схо-
ватися від неї, то рішення 
проблеми не з'явиться. Ці-
каво, що багато хто з тих, 
хто постійно «на позитиві», 
за визначенням не можуть 
цього зробити. Прихиль-
ники надоптимізму схильні 
відмахуватися від проблем, 
поки проблема не переросте 
до невирішуваної. 

ФОрМуЛа рівНОваГи
Ми можемо сприйняти 
кризу як час прощання зі 
старими переконаннями, 
час активного смирення. 
Поняття «активне смирен-
ня» визначається форму-
лою: бути сильним там, де 
потрібно, і слабким там, 
де можна. Тобто бути ак-
тивним там, де активність 

принесе максимальну 
користь, і економити 
сили, включати здо-
ровий пофігізм в тих 
ситуаціях, де від тебе 
мало що залежить. На 
додаток іще одна фор-
мула, не мною приду-
мана, але давно взята 
на озброєння: на 5% 
менше витрачених 
зусиль дає результат 
нижче не на 5%, а на 
всі 95%.

... і ГребеМО 
весЛаМи!
Пора змін може стати не 
тільки можливістю для осо-
бистісного зростання, а й 
поштовхом до особистісно-
го падіння. І це трапляється 
досить часто. У цей час змі-
нюються переконання, тер-
пить фіаско звична модель 
світу. Скажімо, ви вважали, 
що у вас зарплата завжди 
залишатиметься на рівні 
трьох тисяч гривень і буду-
вали виходячи з цього свої 
життєві плани. І раптом ця 
сума стала еквівалентною 
півтора тисячам, а запити 
й уявлення у вас залишили-
ся на звичні три тисячі. Що 
станеться, якщо ви будете 
наполягати на цій картині 
світу? Та просто ризикуєте 
заробити невроз – як різ-
ницю між реальним станом 
речей і вашими уявленнями 
про них! На жаль, ми зви-
каємо до поганого набагато 
повільніше, ніж до хорошо-
го і усвідомлюємо правиль-
ність приказки: «Не так до-
бре з грошима, як погано без 
них». Ніщо так не корисно 
під час кризи, як спуститися 
з небес на землю і зрозумі-
ти, що високі доходи були не 
тому, що ви такі геніальні і 
завжди багато працювали. 
Швидше це було пов'язано 
із зовнішніми умовами, з 
економічним припливом. 
Так, ви при цьому гребли 
веслами, але основна заслу-
га не в ваших зусиллях, а в 
припливі. Спробуйте греб-
ти веслами під час відливу і 
тоді зрозумієте свою справ-
жню ціну!

Юрій Бойко

ДО МЕТИ:
КРОКІВ6
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на Здоров'я

ІН’єКЦІйНА ТЕРАПІя ПЛАзМОю, збАГАЧЕНОю ТРОМбОЦИТАМИ (PRP-ТЕРАПІя)

Цей метод лікування спри-
яє загоєнню ран, внутріш-
ньосуглобному відновлен-
ню гіалуронової кислоти, 
коагуляції і гемостазу. Та-
кож він має знеболювальну, 
протизапальну та антибак-
теріальну дію.

Також PRP-терапія показана, 
якщо пошкоджено хрящі вна-
слідок травми чи остеоартрозу.
Досить часто плазму, збагачену 
тромбоцитами, використову-
ють для лікування і прискорен-
ня відновлювального періоду 
після травм м’язів і суглобів. 
Плазму вводять у пошкодже-
ний м’яз або безпосередньо у 
суглоб. Кожна з таких ін’єкцій 

сприяє запуску процесів само-
регуляції тканин, починаєть-
ся стимулювання утворення 
необхідних компонентів для 
відновлення їхньої структури.
Позитивний ефект дає ви-
користання збагаченої тром-
боцитами плазми при деге-
неративно-дис т р о фічних 
ураженнях та невеликих 
розривах манжетки плеча. 
Ін’єкція допомагає позбутися 
больового синдрому та зберег-
ти об’єм рухів.

Наші координати:
+38 032 295 4 000,  +38 067 295 4 000
www.medcenter.lviv.ua

У Медичному центрі 
Святої Параскеви цю 
процедуру виконує 
лікар-ортопед-трав-
матолог 
ТЕОфІЛ МИРОНОВИЧ 
ПІДЛІСЕЦЬКИй, 
за потреби – із 
УЗД-супроводом.
Щоб досягнути 
позитивного ефекту, 
необхідно зробити 
2-3 ін’єкції з кількаден-
ною перервою.

Сьогодні у світі стає 
дедалі популярнішим 
лікування за допомогою 
аутоплазми (свіжа плазма, 
вилучена з власної крові 
пацієнта), адже, збагачена 
тромбоцитами ,вона 
містить особливі фактори 
росту, які відіграють одну 
із найважливіших ролей у 
відновленні кісток, м’язів і 
сухожилків.

Найбільшу ефективність 
така терапія демонструє 
при захворюваннях:
   епікондиліт – дегенера-

тивно-дистрофічний про-
цес у місцях прикріплення 
м'язів до надвиростка пле-
чової кістки. Цей процес 
супроводжується реак-
тивним запаленням сусід-
ніх тканин.
   ентезопатії – запальні 

процеси біля зв’язок у 
ділянці кріплення сухо-
жилля до кістки, що ви-
никає під дією хронічних 
навантажень.
   Тенденіти – запалення 

сухожиль.
   Тендіноз – дистрофічне 

ураження в ділянці сухо-
жиль великих м’язів.
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ВЕЛИКІ  ІСТОРІї  МАЛЕНьКОГО  МІСТЕЧКА

Відпочинковий комплекс «Zlata» – 
приклад сучасного поєднання 
автентики, карпатської аури і 
європейських стандартів у сервісі – 
розташований в смт. 
Верховина Івано-Франківської 
області, на березі Чорного Черемошу, 
800 м від центру, 100 м від траси 
Татарів – Кам'янець-Подільський 
(Р-24), 3 км до гірськолижного витягу у 
селі Ільці, приблизно 30 км від Говерли, 
60 км від Буковелю. 

контакт: 
Івано-Франківська область 
смт. Верховина 
вул. Жаб'євська, 21
Тел.: +38 098 556 65 26 
+38 095 831 00 12
e-mail: hotel_zlata@ukr.net

Така історія успіху 
             може бути і Вашою!

Для того, щоб досягати успіху і змінювати світ, не обов’язково жити у столиці і очолювати мільйонні корпорації, не 
обов’язково прожити півсотні літ і бути спадкоємцем багатих предків. Кожен із нас може спалахнути для іншого ідеєю, 
натхненням чи просто своїм досвідом, який і стане початком чогось нового…   Кожен, хто прагне і вміє працювати. 

Цей чоловік безмежно зако-
ханий у свій гірський край 
та неповторну природу Гу-
цульщини і настільки за-
хоплений своєю роботою, 
яку називає  мистецтвом  
готельного диригування, 
що може говорити про неї 

5 бІзНЕС-ПОРАД ВІД ВОЛОДИМИРА бІЛАКА, ДИРЕКТОРА ГОТЕЛьНОГО КОМПЛЕКСУ «ZLAtA»:

5.  Запорука успіху – любов до того, що робиш, + хороша ко-
манда. І… конкуренція, бо вона завжди мотивує та покра-
щує ринок. конкуренція – стимул для розвитку у будь-якій сфері. Ці принципи працюють і під час кризи. 

4.   Людяне ставлення до своїх працівників і водночас пильний контроль
за їхньою роботою, мудре мотивування – передумова того, що вони «го-

рою за вас стоятимуть». Важливо з великою відповідальністю сприймати 
кожного працівника, будь то прибиральниця, менеджер чи шеф-кухар.  класична 

схема завжди в дії: вислуховування думки кожного та формування власної на їхній основі. 

3.  Бути підприємцем – це насамперед досліджувати самого себе. Бізнес – 
це, фактично, механізм, що змушує бігти вперед, рости, розвиватися, від-

кривати нове не тільки ззовні, а й всередині себе. Ініціатива, само-
стійність, творчість та динамізм дозволяють енергійним перетво-

рювати цікаві ідеї на не менш захоплюючу реальність. А віддача 
від справи,яку любиш, колосальна – віра в майбутнє, гордість за 
досягнуте, впевненість у силах. 2.  Немає нічого сильнішого, ніж ідея, час якої настав. Щоб впо-

лювати клієнта, треба постійно шукати нові ідеї та вдоско-
налювати сервіс. кажуть, що успішний бізнес починається з 
великих ідей, а не з великих грошей. З ідей, не складених на 
поличку, а втілених якомога швидше у життя. Тому наш комп-
лекс постійно розвивається, розширюється, вдосконалюється. 

1.  «Вміння визначити потреби клієнта – дорога до успіху. Потреби, чи то фінансова вигода, 
комфорт, престиж, краса, здоров’я – у кожного свої. Вони і впливають на поведінку 
людини і на вибір послуг, які надаватиме Ваш заклад. Серед них завжди є до-
мінантна. Якщо визначите її – знайдете індивідуальний підхід до клієнта, 
відтак можете розраховувати на успіх». 

годинами. Він – ініціатив-
на, ділова особистість, яка 
свій час, сили та здібності 
віддає сімейному бізнесу – 
готельно-відпочинковому 
комплексу «ZLATA», що 
широко розкинувся у ма-
льовничій місцині – серці 

Гуцульщини – містечку 
Верховині.  Володимир Бі-
лак з тих, хто вміє від мрії 
найкоротшим шляхом 
дійти до її практичного 
втілення. Переконаний: 
життя саме розставить ак-
центи та відкоригує плани, 

просто потрібно не прога-
вити свій шанс змін, дові-
ряти інтуїції та не боятися 
ризикувати. А ще –  напо-
легливо працювати, не пе-
реривати самоосвіти, про-
фесійного вдосконалення 
та мати силу волі.
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на Замітку керівнику

Запрошуємо ско-
ристатися довідко-
во-інформаційними 
послугами, які здій-
снює ТПП України за 
кордоном.
Надсилайте свої ко-
мерційні пропозиції 
щодо експорту/імпор-
ту товарів/послуг англій-
ською мовою на електронну 
пошту: 
orginform@cci.lviv.ua, і вони 
будуть включені до спеці-
альної розсилки партнерам 
ТПП України за кордоном.
Інформація повинна бути 
лаконічною та обов’язково 
містити наступне: 

Шановні керівники під-
приємств! Звертаємо Вашу 
увагу, що надання дипло-
матичного сприяння віт-
чизняному бізнесу з боку 
Міністерства закордонних 
справ України здійснюєть-
ся в рамках механізму Ради 

експортерів та інвесторів 
(http://rei.mfa.gov.ua/ua) при 
Міністерстві та передбачає 
дотримання низки вимог 
та оформлення відповідних 
звернень.
Веб-ресурс Ради експортерів 
та інвесторів виконує функ-
цію агрегатора економічної 

контакт:
Ірина Охота
тел.: + 38 032 276 79 72
e-mail: orginform@cci.lviv.ua

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

шУКАєТЕ ПАРТНЕРІВПРОМУєМО ВІТЧИзНяНИй ПРОДУКТ зА КОРДОНОМ!

зА  КОРДОНОМ?

• назва підприємства,
•  адреса, телефон, факс, 

e-mail, www,
• опис пропозиції/запиту.

НВО «ТЕРМОПРИЛАД» 
пропонує розробку, серійний 
випуск приладів температурного 
контролю, що охоплюють 
діапазон від мінус 200°С до 
2500°С для всіх технологічних 
процесів (чорна, кольорова 
металургія, АПк, енергетика, 
зокрема атомна, нафто-газовий 
комплекс, наукові дослідження, 
спец. техніка, тощо):
•     термоелектричні 

перетворювачі (термопари);
•     термометри  опору, цифрові 

термометри;
•     термоперетворювачі з 

уніфікованим вихідним 
сигналом;

•     регулятори, сигналізатори 
температури; пірометри;

•     виготовлення приладів 
нестандартних та старих типів 
градуювання  та ін.

Контакт: 
Олена Паршукова
вул. Наукова, 3, м. Львів, 79060
тел./факс: +38 032 263 13 61, 
+ 38 032 263 03 08,
+38 032 263 21 14
E-mail: thermo@mail.lviv.ua
www.thermo.lviv.ua

Посольство України у КНР 
надіслало інформацію щодо участі української делегації у Харбінському 
міжнародному торговельно-економічному ярмарку, який відбудеться 
15 – 19 червня 2016 року у місті Харбін (провінція Хейлунцзян, 
кНр). робота павільйонів, секцій і засідань охоплюватиме розвиток 
нових стратегічних галузей (зварювальна техніка, лазерний зв’язок, 
радіолокація і навігація, інтелектуальне обладнання), співробітництво 
у сфері науково-технічних інновацій (нові матеріали, високоефективне 
енергозбереження, біоінженерія, сучасна медицина), транскордонної 
інтернет-торгівлі та ін. у рамках заходу буде проходити 6-а Харбінська 
міжнародна виставка наукових досягнень, у якій планує взяти участь 
низка українських вузів і НДІ.
Харбінський ярмарок – це можливість ознайомитись з пропозиціями 
низки інших китайських регіонів, включаючи спеціальні території: 
Гонконг, Макао і Тайвань; фінансовими послугами китаю (банки, страхові 
компанії, інвестиційні фонди), налагодити співпрацю у туристичній і 
культурній сфері.
Контакт:
Департамент економічної політики ЛОДА
тел.: +38 032 261 2155
факс: +38 032 235 6080
e-mail: gue@loda.gov.ua

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

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

Транспортно-експедиційне 
підприємство «Галтранс» 
надає весь комплекс 
транспортно-експедиторських 
послуг з перевезення імпортних, 
експортних, транзитних і внут-
рішніх вантажів залізничним, 
автомобільним і морським 
транспортом по території:
україни, СНД, Західної 
і Східної європи, Азії.
Контакт:
Іван Дмитрович Хромчак
тел.: +38 032 2970737
E-mail: galtrans@mail.lviv.ua 

Іноземна компанія 
шукає партнерів з України, 
білорусії чи з Польщі, які 
зможуть постачати від 5 до 50 
тон зрубу деревини (бук, граб, 
дуб) на місяць.
Контакт:
Юрій Булик
bulyk@cci.lviv.ua

ТзОВ «фермер-Сервіс» 
 реалізує  такий товар:
•     зернові та технічні  культури; 

пшениця, кукурудза, соя, 
ячмінь, ріпак;

•     мінеральні  добрива; 
•     висівки;
•     крупи, борошно, цукор.
компанія працює  як   на 
внутрішньому  ринку, так  і на 
експорт. 
Контакт:
Богдана Дудар
тел.:+38 050 3731505
Email: bizboy@mail.ru

КОМЕРЦІйНІ  ПРОПОзИЦІї
Дійсні члени Львівської ТПП мають можливість користуватися on-line інструментами Інтернет-
порталу Палати (www.lcci.com.ua). Зареєструвавшись на «Персональній сторінці компанії-
члена ЛТПП»,  кожен може розмістити інформацію про послуги та товари, які пропонує Ваша 
організація, у рубриці «Комерційні пропозиції». 
Оголошення, опубліковане на сайті Палати, є автоматично включеним у щотижневу розсилку 
до усіх інших членів, клієнтів та партнерів ЛТПП, а також до регіональних палат інших областей 
України (понад 6000 контактів).

і ділової інформації укра-
їнських дипломатичних 
установ, та є додатковим 
ефективним механізмом 
просування продукції 
українських виробників на 
закордонні ринки.
Головним завданням англо-

мовної версії зазначеного 
веб-ресурсу є, насамперед, 
популяризація експортного 
та інвестиційного потен-
ціалу України та окремих 
її регіонів серед іноземної 
аудиторії, а також відкри-
тий і зручний доступ до 
комерційних пропозицій 

експор то орієн тов а них 
компаній.
У зв’язку з цим, акцентуємо 
Вашу увагу щодо необхід-
ності врахування згаданих 
вище вимог та належної 
підготовки інформаційних 
матеріалів (типових форм 
комерційних пропозицій) 
та рекламно-презентацій-
них матеріалів.
Форми інвестиційних про-
ектів та комерційних пропо-
зицій Ви можете знайти на 
сайті ЛТПП:
h t t p : / / l c c i . c o m . u a /
promuyemo-vitchyznyanyj-
produkt-za-kordonom/

якщо Ви зацікавлені просувати вітчизняну продукцію 
на закордонні ринки, просимо надсилати актуалізовані 
експортні пропозиції та інші комерційні запити до Управління 
міжнародних економічних зв’язків Львівської ТПП.



Митний брокер: 
широкий спектр послуг «під ключ»

регіон львівської митниці
вантажний відділ митного оформлення № 1 львівської митниці дФс 

«городок», митний пост «сокаль»

   програмне забезпечення  
для оформлення документів  
як на митних постах;
  досвід роботи – 15 років;
  економія часу;
  узгоджений бюджет;
   оплата тільки після виконання послуг, 

зазначених у договорі;
   можливість оформлення документів  

у вихідні та святкові дні;
   відповідальність за надані послуги 

прописана в договорі-дорученні 
на декларування вантажів, який 
попередньо узгоджується з клієнтом

Безкоштовні консультації:
   надання інформації тарифного та нетарифного регулювання;
   визначення кодів товарів за уктЗед;
   консультації щодо оформлення експортно-імпортних 

контрактів;
   консультації щодо інвойсів, пакувальних документів 

необхідних для митного оформлення;
   консультації Зед;

Послуги на Платній основі:
   оформлення всіх видів дозвільних документів  

на всі види товарів до прибуття вантажів;
   оформлення багатотоварних вантажномитних декларацій 

(більше 50 товарів в одній вмд);
   додатково пропонуємо експедиційні послуги 

(автоперевезення);
   акредитація і переакредитація суб'єктів Зед на митниці;
   електронне декларування;
   оформлення (заповнення) книжок “Carnet TIR”, 

товаросупровідних документів CMR, інвойсів,  
пакувальних документів.

Послуги:

контакт:
+38 (050) 632 77 77
+38 (073) 632 77 77

ваші Переваги від сПівПраці з нами:


