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Кожен з нас шукає методи, 
які допомагають прожити 
краще, свідоміше і повно-
цінніше життя. 
Нам усе складніше рухатися 
в хащах сотень мікротрен-
дів. Спостерігаючи на окре-
мими трендами (образно 

20 трендів свідомого життя, 
здоров’я, покупок, роботи та відпочинку

скіЛЬки сенсу у поШукаХ сенсу
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кур’єр

львівська торгово-промислова палата

ділове видання №1 у регіоні

Зовнішньоекономічний
плюс
    україна-канада: вільна торгівля.........с.4

    Міжнародна виставка  
BIOFACH 2016.......................................с. 4 

    VI Міжнародна  конференція  
"Польсько-український кордон...........с.4

www.lcci.com.ua

до ваШиХ посЛуг
вийти на ринки німеччини та Єс просто!
коли знаєш як
с. 6

комунікація: ми за!
власна персональна сторінка 
члена Лтпп
с. 16-17

анаЛітика
торгово-економічні зв'язки україни 
і туреччини
с. 18-19

генеральний партнер 
видання:

Електронні закупівлі – один 
із найперспективніших на-
прямів електронної комер-
ції – набувають усе більшого 
поширення на ринках дер-
жавних закупівель розви-
нутих країн, зокрема Спіль-
ного ринку Європейського 
Союзу.
Нині закон про публічні 
закупівлі в Україні ухвале-
но. Що далі? Про те нове і 
важливе для підприємни-
цтва, що відкриває рефор-
мування у сфері державних 
закупівель, про співпрацю 
з торгово-промисловою 
палатою та перші кроки в 
ініціюванні змін розпові-
дає Ірина Корда, директор 
юридичної компанії «Світ 
права». 

по рівняємо їх з деревами), 
варто однак вміти спостеріга-
ти за всім «лісом» –  це розши-
рить напрямок змін потреб.
Пропонуємо Вам образ 
споживача майбутнього – 
путівник 20 трендами, які 
мають найбільший вплив 
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на наші пошуки.
Ми їх розділили на 5 сфер: 
покупки, робота, техноло-
гія, хобі, здоров’я.

Не так давно французький 
філософ Мішель Серрез пи-
сав, що коли 30 років тому 
він хотів зацікавити сту-
дентів – розповідав їм про 
політику, а коли хотів роз-
смішити – про релігію. Сьо-
годні ж при спробі їх роз-
смішити – говорить їм про 
політику, а щоб зацікавити 
– про релігію. У сучасному 

й вікнами. Страх перед ним 
створює ринок для різного 
роду духовних гуру, наглих 
продавців сенсу, які широ-
ко розхвалюють свій товар 
як ліки сучасності. Ціною 
продукту, крім банально-
го фінансового гонорару, 
є безумовна наша довіра і 
любов.

ПЕрЕХІД ВІД 
ПАПЕрОВОЇ ЕПОХИ 
ДО ЕЛЕкТрОННОЇ 
СуЧАСНОСТІ

ревоЛЮція 
закупівеЛЬ: 

Знайти сенc життя?

Ні Так

громадсЬкий 
транспорт.  
від Хаосу 
до системи

міХаеЛЬ ШиндЛер: 
«ПОТрІбНО щОСь 
ПЕрЕкЛюЧИТИ 
В СОбІ, щОб зрОбИТИ 
крАщЕ...»
Громадський транспорт – 
одна із наймасовіших по-
слуг, які надаються в місті. 
Тому спосіб надання цієї 
послуги заслуговує на по-
стійну увагу. 
У листопаді на запрошен-
ня Інституту міста ЛКП 
«Львівелектротранс» кон-
сультував німецький екс-
перт SES Міхаель Шиндлер, 
який і поділився окремими 
зауваженнями щодо тих 
пріоритетів, які допомо-
жуть стати на шлях виправ-
лення невтішної ситуації.

щО рОбИТИ, кОЛИ ВСЕ рушИТьСя, кОЛИ МОДЕЛь жИТТя, В якІй МИ фуНкцІОНуВАЛИ ДОСІ, СТАє НЕПрИДАТНОю?

світі знову актуальним стає 
питання духовності, тобто 
питання про сенс. Люди 
шукають когось, хто дасть 
відповідь на запитання про 
те, що в житті має сенс, і 
оберігатиме їх перед нон-
сенсом, який вдирається до 
їхнього життя.
У теперішньому світі нон-
сенс «вливається» дверима 

початок.
продовження
на с. 2-23

початок

продовження на

с. 10-11
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2 ми у світі

1. рейтинг націонаЛЬниХ брендів:
 68-е місце зі 100.
Україна стала першою у п'ятірці кра-
їн із найгіршою динамікою розвитку 
національного бренду, оскільки його 
вартість впала з  80 млрд до  44 млрд. 

Такі висновки зробила британська консалтингова 
компанія Brand Finance, яка щороку складає рей-
тинг національних брендів, враховуючи їхню вар-
тість, динаміку розвитку та рівень інвестування.

2. DoIng BuSInESS: 
83-е місце зі 189.
У рейтингу ведення бізнесу, який щороку скла-
дає Світовий банк, Україна піднялася з 87-го на 
83-є місце та опинилася між Саудівською Араві-
єю та Брунеєм. Найвищий злет наша країна зро-
била у підрейтингу «Реєстрація підприємств», 
змінивши 70-е місце на 40-е. Економічно най-
розвиненіша країна - Сінгапур. 

3. рейтинг економіч-
ної свободи: 
162-е місце зі 178.
Україна залишається 
серед країн з «репре-
сованою економікою», 
вважають дослідники з 
американського центру 
The Heritage Foundation. 

Поруч з Україною – М’янма і Болівія.  Рівень сво-
боди економік розраховується за показниками, 
серед яких свобода бізнесу, торгівлі, фінансового 
сектору, інвестицій, праці, монетарна і фіскаль-
на свобода, гарантії прав власності, розміри бю-

рократичного апарату і ступінь захисту від корупції. Звіт 2015 
року складений за даними другої половини 2013-го і першої по-
ловини 2014 років.

4. рейтинг 
бЮджетної прозорості: 
56-е місце зі102.

5. рейтинг процвітання: 
70-е місце зі142.
У рейтингу, оприлюдненому британським центром 
Legatum Institute,  Україна опустилася за рік на 7 сходи-
нок. Очолює список Норвегія. Індекс процвітання гово-
рить про те, що для розвитку країна повинна забезпечити можливос-
ті і свободу для своїх громадян, оскільки доступ до якісної охорони 
здоров'я і освіти є фундаментом для зростання.

6. рейтинг добробуту: 
48-е місце зі53.
Такі дані  однієї із найбільших страхових компаній 
у світі - німецької Allianz. На кожного українського 
жителя припадає 1 037 євро. Це майже у 152 рази 
менше, ніж у Швейцарії, або у 134 – ніж у США. У 
рейтингу добробуту країн Європи від швейцар-
ського банку Creduit Suisse, Україна зайняла перше 

10. рейтинг щастя: 
111-е місце зі 158.
Українці - одна із найменш щасливих націй сві-
ту. Відповідно до рейтингу, який проводиться 
дослідницьким центром «Інститут Землі», що 
діє при Колумбійському університеті, найщас-
ливіша нація - Швейцарія. Порівняно з 2013 роком Україна 
погіршила показники на 24 пункти. Дослідження враховує 
такі фактори, як реальний ВВП на душу населення, очікувана 
тривалість життя, рівень корупції та соціальні свободи.

Простеживши динаміку України в рейтингах впродовж останніх років, 
бачимо: країна тримається більш-менш на тих же позиціях, що беручи 
до уваги теперішню військову, інформаційну, економічну та політичну 
агресію проти України, є показником величезного потенціалу. Проте 
без докорінних змін, нових правил і норм у суспільстві, без реформуван-
ня, відповідних законів та нових інституції, цей «вічно величезний по-

тенціал» важко реалізувати.
Криза відкриває можливості для розвитку. Але, як показує практика, вони залишаються 
невикористаними і погіршена позиція стає новою нормою... Тож будьмо пильними -  не 
втрачаймо можливостей!

7. рейтинг гЛобаЛЬної 
конкурентоспроможності: 
79-е місце зі 140.
У рейтингу Всесвітнього економічного фо-
руму (ВЕФ) за 2015 рік Україна втратила 3 

позиції порівняно з попереднім роком та знахо-
диться між Гватемалою та Таджикистаном. Лідер 
- Швейцарія. Індекс конкурентоспроможності ви-
значає здатність економіки зростати у довгостроко-
вій перспективі. Складається з 114 показників, 2/3 
яких – це результати опитування керівників бізнесу, 
1/3 – статистична інформація. Опитування бізнесу 
проводилось у січні – березні 2015 року, більшість 
статистичних даних за 2014 рік.

8. рейтинг 
інвестиційної 
привабЛивості: 
89-е місце зі174.
Рейтинг складений Гам-
бурзьким інститутом 
світової економіки. Ліде-
ром стала Швейцарія, на 
другому місці - Сінгапур, 
на третьому - Гонконг. 

9. рейтинг ЛЮдсЬкого капітаЛу: 
31-е місце зі 124.
Рейтинг оприлюднений Всесвітнім 

Рейтинги - дуже важливий чинник формування іміджу України у світі, важливий індикатор для наших міжнародних 
партнерів та стратегічних інвесторів. Тож маємо ставитися до них належним чином. Згадаймо - зробімо висновки. 

З крапель складається океан - від персонального залежить глобальне…

підсумки 2015 року. україна у світовиХ рейтингаХ.

покупки робота теХноЛогія Хобі здоров’я

різноманітністЬ ШЛяХів продажу та купівЛі.
ринком керує освічений суперспоживач, який усвідомлює власні потреби. це він – причина нових форм продажу товарів та послуг. 

це для нього створено omnichannel – інтеграцію багатьох каналів продажу.

SMART LIFE

У рейтингу від все с вітньої мережі International Budget Україна 
опустилася на 21 позицію вниз порівняно з попереднім роком. 
Найбільша проблема в Україні - уряд не дає громадськості до-
статньо можливостей для участі у бюджетному процесі. Очоли-
ла рейтинг Нова Зеландія ( 88 балів зі 100)

місце з кінця, адже на кожного жителя припадає $ 1437. Очолює 
рейтинг Швейцарія,  де середній дохід дорослого – $ 576 тис.

еко  но мічним форумом. Під час оцінювання врахову-
ються складові, які, зокрема, характеризують рівень 

освіти, професійної підготовки, працевлаштування і зайнятості, 
тривалості життя.  Світовим лідерому списку стала Фінляндія.
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з  перших  вуст

покупки робота теХноЛогія Хобі здоров’я

знаЮ, що споживаЮ
Хочемо знати, що їмо! шукаємо продукти, які походять з перевірених, 

надійних джерел – і готові платити за них більше.

SMART LIFE

Дорогі колеги,

вже  чверть століття мандруємо черговими етапами української трансформації. 
Змінюється оточення, умови (не завжди на краще), рівень технологічного розвит-
ку, глобальна кон’юнктура і загрози та шанси як наслідок. Проте незважаючи на 
мінливе, почасти несприятливе оточення, підприємці досягають добрих результа-
тів впродовж цього нестабільного періоду.  Майже кожен з них вважає, що треба не-
гайно знижувати податкове навантаження, зокрема за рахунок заробітної плати, і 
всі критично оцінюють співпрацю з владою та розвиток економіки країни загалом.

Без сумніву, варто ще раз підкреслити вагому роль підприємництва, особливо ма-
лого та середнього, яке і надалі буде вирішальним чинником успішності економіки 
області, регіону, країни. Позитивним зрушенням для підприємців стало запро-
вадження з 2016 року статусу уповноваженого (схваленого) експортера, який дає 
можливість підприємствам самостійно підтверджувати походження товарів, що 
експортуються. 

Вірю, що у недалекому майбутньому управлінські та контролюючі служби нашо-
го краю, перетворившись на "сервісні" служби, запропонують до послуг компаній 
справді ефективну та сприятливу адміністрацію, краще їх промуватимуть в Україні 
та за її межами, а також сприятимуть розумінню підприємця як важливого парт-
нера української держави. 

Усім підприємцям, представникам влади, очільникам громадських організацій та 
експертам у новому році зичу розуміння, вдалої співпраці, фарту та реалізації про-
фесійних задумів.

Дмитро Афтанас,
Президент ЛТПП 

за підтримки:

науково-практична конференція 
«енергія  майбутнЬого»

контактна біржа

організатор: львівська тпп
тел./факс: + 38 032 295 01 59
e-mail: org@cci.lviv.ua
www.lcci.com.ua

лютого
2016
24-25

м. львів
стрийський парк, 14

Форум
енергоощадності
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4 новини. палата
Львівська ТПП спільно із Ка-
надсько-Українською торго-
вою палатою організовують 
поїздку на Міжнародний Фо-
рум «Україна – Канада: вільна 
торгівля з новим світом», який 
відбудеться 7-8 березня 2016 
року у місті Торонто (Канада) 
в рамках Міжнародного фору-
му гірників і старателів PDAC 
2016.
Головною метою проведен-
ня Українсько-Канадського 
форуму є започаткуван-
ня діалогу лідерів бізнесу із 

Дата проведення:  
10 – 13 лютого 2016 року
Місце проведення: 
Нюрнберг, Німеччина
Міжнародна виставка еко-
логічно чистих продуктів 
харчування «BioFach 2016» 
- одна з провідних світових ви-
ставок у галузі виробництва 
та вирощування екологічно 

7-8 квітня 2016 року у  
м. Красічин біля Перемиш-
ля (Польща) відбудеться VI 
Міжнародна конференція 
«Польсько-український кор-
дон. Шанс чи бар'єр для еко-
номічного розвитку. Трас-
кордонна співпраця – досвід, 
висновки, перспективи».
Програма конференції охоп-
лює широкий спектр акту-
альних проблем зі сфери 
транскордонної, економіч-
ної та геополітичної спів-
праці. У щорічному заході 
візьмуть участь представни-
ки урядової адміністрації та 

«BIoFAch 2016»: міжнародна виставка екоЛогічно чистиХ продуктів Харчування

україна – канада: віЛЬна торгівЛя з новим світом MEBLE PoLSkA 2016

покупки робота теХноЛогія Хобі здоров’я

один екран – замаЛо!
Все рідше проводимо час на дивані перед телевізором. Все частіше переглядаємо улюблені програми на екрані смартфона 

чи планшета по дорозі на роботу, у спортзал чи в аеропорту.

SMART LIFE

контактна особа:  
Тетяна Смірнова
тел./факс: +38 032  276 46 13
e-mail: smirnova@cci.lviv.ua

контактна особа:
Тарас Андрущак
Тел./факс: +38 032 276 46 13, 
моб.: +38 063 393 66 28 
e-mail: taras@cci.lviv.ua

контактна особа:
Тарас Андрущак
Тел./факс: +38 032 276 46 13,
Моб.: +38 063 393 66 28
e-mail: taras@cci.lviv.ua

контактна особа:
Тарас Андрущак,
Тел./факс: +38 032 276 46 13,
Моб.: +38 063 393 66 28
e-mail: taras@cci.lviv.ua

представниками влади та ді-
ловими колами іншої країни, 
зростання довіри канадців 
до України через особисті 
контакти.
Не упустіть можливості осо-
бисто познайомитися з пред-
ставниками бізнес-структур 
Канади, налагодити прямі 
ділові стосунки та провести 
В2В зустрічі із потенційними 
партнерами.
Тривалість подорожі – з 

05.03.2016 до 11.03.2016 (6 діб).
*ВАРТІСТЬ подорожі з ви-
готовленням візи – 3000,00 
дол. США, що включає: 
 участь у Форумі, 
  підготовка документів для 

виготовлення канадської 
візи, 
  авіапереліт, 
  проживання у готелі 6 діб, 
  страхування.
*ВАРТІСТЬ подорожі без 
виготовлення візи – 2800,00 

дол. США, що включає: 
  участь у Форумі,
  авіапереліт, 
  проживання у готелі 6 діб, 
  страхування.
*вартість подорожі є орієн-
товною, може змінюватися 
залежно від зміни вартості 
авіаперельоту, проживання 
та ін.

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

оХорона праці – запорука успіХу підприЄмства 
Львівська торгово-промислова палата проводить навчання посадових і службових осіб підприємств 
з питань охорони праці відповідно до отриманого дозволу (Свідоцтво Держгірпромнагляду України 
про внесення до Переліку суб’єктів господарювання, які здійснюють навчання з питань охорони праці 
посадових осіб №80.1-14-16-004.11 від 14.12.2011 року).
Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону праці» посадові особи, які пов’язані з організацією 
безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, повинні 
пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
Після проходження відповідних курсів та успішної здачі іспиту слухачі отримають посвідчення. 
Також учасники отримають 
CD-диски із записом основних 
положень законодавства 
України з охорони праці, а 
також деякими положеннями 
та орієнтовними посадовими 
інструкціями для організації 
охорони праці на підприємстві. 

Дата проведення навчання: 
16 – 18 лютого 2016 року.
Вартість навчання – 360 грн (з ПДВ).
за додатковою інформацією звертайтеся 
в учбово-консультаційний центр ЛТПП:
Тел.: +38 032 295 51 83, 
+38 032 225 69 56.
e-mail: flinta@cci.lviv.ua, centr@cci.lviv.ua.
заявки на участь у курсах – на сайті 
ЛТПП.

чистих продуктів харчуван-
ня як провідного напрямку 
розвитку майбутнього.
Відвідавши цей масштабний 
форум органічної продукції 
у виставковому центрі ста-
ровинного Нюрнберга, Ви 
знайдете свіжі ідеї, найпопу-
лярніші екологічні товари, 
нових партнерів і цільову 

аудиторію покупців із різних 
країн. У 2015 році у виставці 
«BioFach» взяли участь 2 141 
експонент, її відвідали 44 
624 відвідувачів зі 130 країн 
світу.
Вартість участі у діловій мі-
сії – 295,00 Євро.
У вартість входить: проїзд 
мікроавтобусом маршру-
том: Львів – Прага (Чехія) 
– Нюрнберг (Німеччина) 
– Краків (Польща) – Львів; 
проживання у тризіркових 

Відвідайте разом з нами 
найбільшу у Центральній 
та Східній Європі меблеву 
виставку, що представляє 
потенціал Польщі – третьо-
го експортера меблевої про-
дукції в Європі і четвертого 
у світі. 
Минулоріч виставка стала 
справжнім святом провід-
них польських виробників 
меблів, зібраних на 40 тис. кв. 
метрів площі, стала місцем 
зустрічі понад 240 експонен-
тів з 9-ти країн світу та 20 тис. 
покупців з 50-ти країн.

Дата поїздки: 
 7 – 10 березня 2016 року.
Місце проведення: 
Познань (Польща).
Програма поїздки та заявка 
– на сайті ЛТПП (календар 
подій).

готелях зі сніданками, вхід-
ні квитки на виставку, 
супровід.
Програма поїздки та форма 
заявки – на сайті ЛТПП (ка-
лендар подій).
Термін подачі заявки до 
03.02.2016.

запроШуЄмо 
до участі  у VI 
міжнародній 
конФеренції 

«поЛЬсЬко-
українсЬкий 
кордон»
самоврядування Польщі й 
України. Враховуючи очіку-
вання учасників, організато-
ри влаштують низку галузе-
вих зустрічей у форматі В2В, 
що сприятимуть зміцнен-
ню польсько-українських 
стосунків.

Умови участі – на сайті ЛТПП 
(календар подій).
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юридична фірма GOLAW («Гвоздій та 
Оберкович») заснована у 2003 році і входить до 

ТОП-10 лідерів юридичного ринку україни (за даними 
щорічного дослідження видання «юридична практика»). фірма 

має 3 офіси в україні (київ, Львів, Одеса) та  офіс у Німеччині (бер-
лін) і об’єднує 35 кваліфікованих юристів та адвокатів. компанія надає 
юридичні послуги у сфері планування, супроводу господарської діяль-

ності та захисту бізнес-інтересів провідних національних і міжнародних 
компаній, а також співпрацює з приватними інвесторами. фахівці відомі 
професійною репутацією у таких напрямках практики, як корпоративне 

і комерційне право, податкове право, фінансове право, а також 
консультують в інноваційних проектах у сферах енергетики, агро-

бізнесу, рітейлу, медицини, ІТ та телекомунікацій. Адвокати 
фірми мають великий досвід супроводу судових спорів 

і здійснюють представництво інтересів клієнтів у 
кримінальних справах з економічною 

складовою. 

покупки робота теХноЛогія Хобі здоров’я

частковий стан зосередженості
Ми можемо робити декілька завдань/робіт одночасно, але все менше можемо повністю зосереджувати увагу на виконанні одного 

виду роботи впродовж довшого періоду часу.

SMART LIFE

нові чЛени Лтпп:

товариство з обмеженоЮ 
відповідаЛЬністЮ «ХовансЬкий»
вул. Героїв УПА, 71, 
офіс 208, м. Львів, 79018
директор: ХОВАНСЬКИЙ 
Олександр Васильович
тел./факс: +38 032 242 73 26
е-mail: melnykom@gmail.com 
Види діяльності: транспортно-
експедиційні послуги у сфері 
автоперевезень.

Фізична особа – підприЄмецЬ 
чорнобай оЛЬга іванівна
вул. Шептицького, 30, м. Броди, 
Львівська область, 80600
тел.: +380 266 278 71
моб.тел.: +38 050 525 06 64
е-mail: olanaplus@i.ua 
Види діяльності: роздрібна торгів-
ля іншими невживаними товарами 
в спеціалізованих магазинах.

товариство з обмеженоЮ 
відповідаЛЬністЮ «Лімасо транс»
вул. Підгір’я, 90, оф.90, м. Горо-
док, Львівська область, 81500
Директор: КОСТЕЛЬНА 
Леся Ярославівна
тел.: +380 231 301 07
моб.тел.: +38 067 674 20 21

E-mail: info@limaso.com.ua 
Види діяльності: пошиття та реалі-
зація текстильної продукції; діяль-
ність автомобільного вантажного 
транспорту.

Фізична особа – підприЄмецЬ 
чемезов оЛексій Євгенович
вул. Григоровича, 4, оф.14, 
м. Львів, 79005
офіс 
«ХьЮЛЯ-Україна»
тел.: +38 032 261 
18 39
моб.тел.: +38 
067 673 87 21
е-mail: alex_
hyla2005@
ukr.net 
WEB: www.
lviv.hyla.ua 
Види діяль-
ності: роздріб-
на торгівля з 
лотків та на рин-
ках іншими това-
рами, дослідження 
кон’юнктури ринку.

товариство з обмеженоЮ 
відповідаЛЬністЮ«Юридична 
компанія гвоздій та оберкович»
Генеральний директор: ГВОЗ-
ДІЙ Валентин Анатолійович

вул. Інститутська, 19Б, оф.29, 
м.Київ
тел.: +38 044 581 12 21
е-mail: a.temper@golaw.ua 
WEB: www.golaw.ua 
Види діяльності: діяльність у сфері 
права.

16 грудня 2015 року Ме-
морандум про співпрацю 
між Львівською ТПП та ГО 
"Клуб ділових людей" під-
писали Володимир Коруд, 
віце-президент ЛТПП, та 
голова Клубу Ділових Лю-
дей Микола Савуляк.
Документ став підтвер-
дженням однакової  мети 
обох організації та обопіль-
ним визнанням діяльності 
один одного, яка приносить 

7 грудня 2015 року у Львів-
ській торгово-промис-
ловій палаті відбулася 
зустріч із Томіславом Відо-
шевічем, Надзвичайним 
та Повноважним Послом 
Республіки Хорватія в 
Україні.
У ході переговорів сторони 

україна та Хорватія: точки дотику

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

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

Після закінчення навчання 
учасники отримають сертифікат про 
проходження навчання/підвищення 
кваліфікації. Слухачі також отримають 
методичну літературу з урахуванням 
останніх змін законодавства україни з 
питань державних закупівель, збірник 
з нормативними документами на 
електрон ному носії (компакт-диску), а 
також будуть забезпечені харчуванням.
дата наступного навчання: 
22-24 лютого 2016 року.
вартість навчання для одного 
представника від організації 
становить 1420 грн (з ПДВ).
вартість підвищення кваліфікації 
одного представника від організації 
становить 840 грн (з ПДВ).
заявка для участі у семінарі – на сайті 
ЛТПП. 
Проводимо також виїз ні семінари на 
базі підпри ємства-замовника.

навчання чЛенів комітету 
з конкурсниХ торгів

користь суспільству та відпо-
відає високим професійним 
стандартам. Відтак партнери 
керуватимуться спільними 
етичними принципами та 
корпоративною культурою. 
Меморандум підкреслює 
готовність організацій до 
стратегічної співпраці у реа-
лізації спільних проектів та 
підтримку один одного на 
шляху до реалізації місії та 
цілей кожної зі сторін.

запланували провести на-
ступного року у Львові 
презентації хорватської 
сільськогосподарської про-
дукції, зокрема хорватських 
вин, а також організувати 
низку ділових зустрічей у 
сфері туризму, інвестуван-
ня в нерухомість та ІТ-сфері.

семінар дЛя жкг

житлово-комунального гос-
подарства України.
Метою семінару було висвіт-
лення різних аспектів жит-
тєдіяльності управителів в 
умовах проведених реформ і 
зміни законодавства. Про но-
вовведення розповідали Пав-
ло Міхайліді, голова Комітету 
з питань підприємництва у 
сфері житлового і комуналь-
ного господарства при ТПП 
України, та Юрій Тацій, за-
ступник директора Депар-
таменту, начальник Служ-
би містобудівного кадастру  
м. Києва.  

16 грудня 2015 року 
у Львівській ТПП 
відбувся семінар для 
підприємств ЖКГ 
«Практичні аспекти 

утримання та управ-
ління багатоквартир-

ними будинками в нових 
правових умовах». 
Організаторами заходу 
стали Комітет з питань під-
приємництва у сфері жит-
лового і комунального гос-
подарства при ТПП України 
та Громадська рада при Мі-
ністерстві регіонального 
розвитку, будівництва та 

меморандум про співпрацЮ із кЛубом діЛовиХ ЛЮдей

фото: архів Палати
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прагнення до ідеаЛу
Ним опановані уже не лише «зірки» та багатії, і не лише в СшА та Азії. 

щоб вдосконалити тіло, ми схильні витрачати великі кошти на естетичну медицину.

SMART LIFE

Підходи до роботи в асоці-
аціях істотно відрізняють-
ся від роботи комерційних 
установ, адже за членськи-
ми організаціями стоїть не 
одна компанія, а сотні, а то 
й тисячі бізнесменів. 

4 грудня 2015 року у Львів-
ській ТПП відбувся тре-
нінг на тему: «Професійна 
адаптація молоді на ринку 
праці», який провів на-
чальник Управління з пи-
тань комунікації ЛТПП 
Юрій Булик. 
Учасники отримали відпо-
віді на спектр питань, що 
стосуються «премудрощів» 
пошуку роботи, започат-
кування власної справи, 
пошуку стажувань за кор-
доном, пошуку грантів, на-
писання професійного ре-
зюме, основ маркетингу та 
PR-роботи тощо.

твоя PR-перемога - наШ спіЛЬний досвід

проФадаптація моЛоді на ринку праці

вийти на ринки німеччини та Єс просто. 

коЛи знаЄШ якЯк правильно презентува-
ти спільну позицію різних 
підприємств? У чому особ-
ливості комунікацій таких 
організацій зі ЗМІ? Якими 
бачать свої об'єднання PR-
фахівці компаній-членів? 
Про це йшлося під час кон-
ференції на тему: «Твоя PR-
перемога - наш спільний 
досвід», яку 17-18 грудня 
2015 року провела Тор-
гово-промислова палата 
України для представників 
палат усієї країни. 

Конференція об’єднала 
ни з ку заходів, зокрема се-
рію презентацій успішних 
PR-кейсів від спеціалістів 
асоціацій; майстер-класи 
від провідних PR-фахівців 
і представників ЗМІ; се-
сію про антикризові ко-
мунікації і конфліктне PR; 
дискусійну панель «Роль 
веб-порталу та соціальних 
мереж в комунікаційній 
стратегії»; круглий стіл 
«Взаємодія бізнес-асоціа-
цій з діловими медіа».

Зацікавлені у розширенні 
географії збуту своїх това-
рів? Але маєте безліч прак-
тичних запитань?
Тоді не вагайтеся – реє-
струйтеся на Інформацій-
но-практичний семінар 
«Вихід на ринки Німеччини 
та ЄС. Підготовка до участі у 
ділових поїздках в Німеччи-
ну в 2016 році».

Дата проведення:   11 люто-
го 2016 року (четвер).
Місце:   конференц-зала го-
телю «Ріус» (вул. Гнатюка, 
 12 а, м. Львів)
Час проведення:   
9:30 – 15:30

У 2015 році Бюро Деле-
гата німецької економі-
ки започаткувало низку 

Інформаційне суспільство невпинно продукує нові вимоги до кількості й якості робочої 
сили, що не корелюються з реальним станом освітянських справ. Вирішення проблеми 
працевлаштування має велике значення і є важливою умовою економічного зростання 
та стратегічним пунктом розвитку багатьох країн.

На думку 
п р ед с т а в -
ників ком-
паній, виші 
не готують 
с т у д е н т і в 
до сучасних 
бізнес-реа-
лій. 59% ви-
п ускників 
не можуть 

працевлаштуватися через 
низький рівень практич-
ної підготовки, 37% – через 
відсутність досвіду робо-
ти, 40% заважають очіку-
вання високого заробітку 
та кар’єрного росту. Окрім 
цих причин, є й інші: інфан-
тильність у пошуках, не-
відповідність між попитом 
та пропозицією на ринку 
праці, недостатня поінфор-
мованість та незнання влас-
них можливостей та прав у 
пошуках роботи.
Львівська ТПП намагається 
вирішувати ці проблеми, 
беручи участь у міських та 

вишівських Ярмарках ва-
кансій, Фестивалях освіт-
ніх послуг, освітніх вистав-
ках; будучи партнером у 
конкурсах, які проводять 
Центри зайнятості; органі-
зовуючи власні події, як-от 
дні відкритих дверей, кон-
сультації для підприємців-
початківців; реалізовуючи 
тренінгові програми з про-
фесійної адаптації молоді 
на ринку; а також здійсню-
ючи видання практичних 
посібників для охочих за-
початкувати власну справу.

інформаційно-практичних 
семінарів, об’єднаних за-
гальною темою: «Вихід на 
ринки Німеччини та ЄС». 
Такі семінари вже відбулися 
в Києві, Одесі та Харкові та 
мали великий успіх з огля-
ду на актуальність та прак-
тичну спрямованість, що є 
першим кроком для вста-
новлення ділових контактів 
в ЄС.
Також у 2016 році Делега-
ція німецької економіки 
в Україні, що є офіційним 
представництвом німець-
ких торгово-промислових 
палат, пропонує україн-
ським компаніям здійснити 
низку поїздок до Німеччи-
ни для налагодження без-
посередніх партнерських 
стосунків з німецькими 
підприємцями.

Із програмою та умовами 
участі  можна ознайомити-
ся на сайті ЛТПП (кален-
дар подій).

як повідомляє статистичне 
відомство Німеччини, експорт 
української товарної продукції 
зріс впродовж останнього року 
на 3,3 %, а в першому півріччі – 
на 8,4 %. єС в односторонньому 
порядку ініціював низку кроків у 
напрямку митного регулювання 
для полегшення доступу 
українських товарів до країн єС. 

контакт:
info@ukraine.ahk.de 
тел.: +38 044 234 59 77

фото PR-служби ТППу

інтеграційна поїздка. «венеція – стокгоЛЬм»

контактна особа:
Тарас Андрущак
Тел./факс: +38 032 276 46 13,
Моб.: +38 063 393 66 28
e-mail: taras@cci.lviv.ua

Запрошуємо до участі в Ін-
теграційній поїздці, при-
уроченій до Міжнародного 
жіночого дня 8 березня, яку 
організовує партнер ТПП 
- господарча канцелярія 
«Егіда».
Місце проведення: 
паром «Wawel» 
Маршрут:
ВЕНЕЦІЯ – СТОКГОЛЬМ
Дата проведення: 
5 – 8 березня 2016 року
У програмі поїздки – пре-
зентації про можливості 

європейської співпраці, пре-
зентації фірм-учасників біз-
нес-зустрічі, розважальна 
програма, екскурсії тощо. 
Програма інтеграційних 
виїздів дофінансовується з 
Фондів Регіонального Роз-
витку. Учасники проводять 
часткову оплату. Деталі – на 
сайті ЛТПП (календар подій).
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ризики дЛя мікро, маЛого і середнЬого бізнесу у 2016 році. як їХ мінімізувати

звт:   місія здійсненна

покупки робота теХноЛогія Хобі здоров’я

веЛике повернення в оФіси
у той час, коли одні компанії дозволяють своїм співробітникам працювати вдома, на відстані, інші творять зворотній тренд, вважаючи, 

що лише колективна робота зумовить понаднормовий ефект та стимулюватиме креативність.

SMART LIFE

звіримо годинники
Більшість економістів-експертів вважає поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі 
(ПВЗВТ) з Європейським Союзом якісно новим рівнем економічної інтеграції України із 
найбільшим ринком у світі. Інструменти, які несе в собі ПВЗВТ для підприємців, - це від-
криття ринків завдяки поступовому скасуванню митних тарифів, надання безмит-
ного доступу в рамках квот, а також гармонізація українських законів з нормами та 
стандартами, що діють у ЄС.

Про те, чи фактично та ре-
ально бізнес і влада готові 
до нових вимог та викликів 
йшлося під час круглого сто-
лу «Набуття чинності Зони 
вільної торгівлі між Украї-
ною та ЄС: яких змін чекати 
підприємствам», який від-

бувся 25 грудня 2015 року 
у Львівській ТПП. Прове-
дення заходу, який об’єднав 
численну когорту експертів, 

1  С І Ч Н я  2 0 1 6  р О к у  Н А б у Л А  Ч И Н Н О С Т І  у Г О Д А 
П р О  з О Н у  В І Л ь Н О Ї  Т О р Г І В Л І  М І ж  є С  Т А  у к р А Ї Н О ю

Прес-конференція на таку 
тему відбулася 23 грудня 
2015 року у Львівському 
Прес-клубі. Думками, про-
гнозами та аналітичними 
оцінками економічної ситу-
ації поділилися віце-прези-
денти ЛТПП: Роман Баран, 
керівник Учбово-консуль-
таційного центру розвитку 
бізнесу та оцінки майна при 
Львівській ТПП, та Воло-
димир Коруд, начальник 
Управління міжнарод-
них економічних зв’язків. 

Модератором заходу став 
Юрій Булик, начальник 
Управління з питань кому-
нікації, координатор про-
грами Business in Malopolska 
– Partnership Network.
Серед актуальних та болю-
чих для підприємців тем, 
яких торкалися експер-
ти – експорт до країн ЄС, 
міжнародні проекти для 
бізнесу, податкова рефор-
ма тощо. Адже сьогодні ще 
ніхто чітко не знає, чого вар-
то, наприклад, очікувати у 

новому році від податкової 
реформи. На жаль, існує 
дуже багато спотвореної 
інформації та багато різних 
варіантів, які пропонують 
різні політичні сили. А на 
думку експертів, малий і 
середній бізнес є дуже чут-
ливим до будь-яких еконо-
мічних шоків, дуже швидко 
реагує на зміни в загально-
економічних правилах гри, 
ризики для нього особливо 
великі з огляду на нововве-
дення та зміни. Тому МСП 
особливо потребує під-
тримки бізнес-асоціацій. 

представників навчальних 
закладів, підприємців, іні-
ціював Комітет зовнішньо-
економічної діяльності при 

Львівській 
ТПП.
М и к о л а 
Кузьо, за-
с т у п н и к 
начальни-
ка Урядо-
вого офісу 
з європей-
ської ін-
т е г р а ц і ї , 

інформував бізнес-спіль-
ноту про дії уряду щодо 
забезпечення функціону-
вання ЗВТ з ЄС. Про те, що 
зміниться у митній сфері, 
розповів Андрій Тодощук, 
заступник начальника 
Львівської митниці Міндо-
ходів. Вплив Зони вільної 
торгівлі з ЄС  на технічне ре-
гулювання стали об’єктом 

розгляду В’ячеслава Пузи-
ра, заступника генераль-
ного директора Львівдерж-
стандартметрології. Про 
те, що зміниться у сфері 
захисту прав інтелекту-
альної власності поділився 
Данило Бенатов, представ-
ник Патентного Бюро «Др. 
Еміль Бенатов та партне-
ри». Мар’яна Луцишин, ре-
гіональний менеджер Єв-
ропейської бізнес-асоціації, 
оприлюднила результати та 
аналіз цікавого опитуван-
ня про вплив Зони вільної 
торгівлі на МСП, яке у лис-
топаді 2015 року ЄБА про-
вела серед сотень малих та 
середніх підприємств з 11 
регіонів України, що пред-
ставляють в основному 
сферу сільського господар-
ства або ведуть свою еконо-
мічну діяльність у сільській 
місцевості.
Вчасне виконання Україною 
взятих на себе зобов’язань 
не тільки сприятиме під-
тримці національного екс-
портера, а й покращить 
імідж країни як надійного 
партнера на світовій арені.

фото з архіву прес-клубу



ділове видання №1 у регіоні

8 актуально

покупки робота теХноЛогія Хобі здоров’я

сеЛФі замістЬ пароЛЮ
Не хочемо запам’ятовувати кодів, паролей та ПІН-номерів. Для покупки має бути достатньо селфі або відбитків пальців. 

Такий світ стає все ближчим.

SMART LIFE

Ірино Василівно, прийня-
тий у грудні 2015 року Вер-
ховною Радою закон «Про 
публічні закупівлі» повніс-
тю змінює правила гри на 
ринку закупівель за бю-
джетні кошти. Це не про-
сто чергове «покращення» 
чи тюнінг системи. Що це 
для підприємництва?
Відбувається шалено «кос-
мічна» реформа, що реаль-
но змінює стан речей! Це 
абсолютно новий закон про 
публічні закупівлі, швидке 
прийняття якого разом із 
законом про державний бю-
джет та змінами до податко-
вого кодексу свідчить лише 
про його важливість та пер-
шочерговість для владних 
інституцій та громадськос-
ті загалом. 
Закон «Про публічні за-
купівлі» забезпечує за-
конодавче підґрунтя для 

Електронна закупівля — використання електронних засобів на кожному етапі закупі-
вельного процесу, включаючи маркетингові дослідження, визначення кола економічних 
агентів (потенційних постачальників), процедури придбання, розміщення замовлень, 
здійснення поставок і оплат за них, бюджетування і планування закупівель, що фак-
тично забезпечується використанням Інтернету та інтерактивних веб-додатків.

наступного етапу реформи 
держзакупівель – повного 
переходу на електронні тен-
дери, який відбуватиметься 
впродовж 2016 року. До того 
всі замовники і надалі мо-
жуть здійснювати допоро-
гові закупівлі через систему 
електронних держзакупі-
вель ProZorro, яка працює в 
пілотному режимі.
Не секрет, що слово «тен-
дер» чи «державні закупів-
лі» у більшості пересічних 

ProZorro – автономна система електронних торгів (www.prozorro.org), 
яка може застосовуватися для закупівель, вартість яких не перевищує 
встановлених порогових значень закупівлі для товарів та послуг 
(до 200 000 грн для державних замовників та до 1 000 000 грн для 
замовників-підприємств). Система ініційована і розроблена у партнерстві 
волонтерів та ІТ-структур за активної участі грузинських експертів. 
«ProZorro» складається з єдиної бази даних та єдиної централізованої 
системи електронних аукціонів, доступ до якої здійснюється через шість 
окремих комерційних майданчиків. ГО Транспаренсі Інтернешнл україна  
погодилась утримувати систему до моменту її передачі державі.

Ірина Корда, директор ПП «Світ права»: 
"Успішне функціонування електронних закупівель 
можливе лише за умови готовності замовників і 
підприємницького сектора.” 

П Е р Е Х І Д  В І Д  П А П Е р О В О Ї  Е П О Х И  Д О  Е Л Е к Т р О Н Н О Ї  С у Ч А С Н О С Т І

ревоЛЮція закупівеЛЬ: продовження. початок на с.1

громадян асоціюється із 
словом «корупція». Тема 
«зловживання у сфері дер-
жавних закупівель» є дуже 
поширеною і у журналіс-
тів. Та й з власного досвіду 
можу сказати, що моменти 
надання переваги одному 
постачальнику перед ін-
шим мають місце не завжди 
через корупційну складову, 
а найчастіше це пов’язано 
з тим, що постачальник 
«свій», перевірений часом, 
а тому від співпраці з ним 
очікують стабільну якість 
товару, відсутність проблем 
з термінами поставки та ін. 
Як показує досвід інших 
країн, електронна система 
закупівель у перший же рік 
введення дає 10-20% еко-
номії завдяки поліпшеним 
процедурам. Тому якщо бю-
джет держзакупівель Укра-
їни становить приблизно 
200 млрд грн на рік, то роби-
мо висновок, що кожен день 
реформи може зекономити 
для українського бюджету 
щонайменше 55 млн грн. 
Сьогодні це лише цифри, 
однак уже перші місяці 

застосування пілотного 
проекту це підтверджували.

Паперова епоха та елек-
тронна сучасність – це, 
звісно, не до порівняння. 
Все ж окресліть найваж-
ливіші відмінності у двох 
законах.
Малий і середній бізнес від-
мовлявся від участі у держ-
торгах через складність, за-
регульованість паперових 
процедур. 20-30 різних дові-
док та документів – не жарт. 
А відмова прийняти пропо-
зицію могла бути обґрунто-
вана, наприклад, тим, що на 
одному із аркушів принтер 
не продрукував нумерацію! 
Вже у чинний Закон «Про 
здійснення державних за-
купівель» внесено зміни з 
метою збільшення конку-
рентного кола учасників. 
Реформа націлена на те, 
щоб пропозиції бізнесом 
подавалися легко, з меншою 
кількістю паперів, як пос-
ткваліфікація. Тобто доку-
менти подаються після того, 
як визначений переможець. 
Це реально прорив з точки 
зору бізнесу. 
У розумінні поняття «елек-
тронні закупівлі» головним 
є саме електронізація про-
цесу закупівлі, що порів-
няно з класичним «папе-
ровим» процесом дозволяє 
досягти багатьох переваг. 
Зокрема, це нижчі опера-
ційні витрати замовників і 
постачальників та, як наслі-
док, нижчі ціни закупівель; 

це швидші процеси закупівлі 
та економія часу; це шир-
ший загал постачальників, 
це автоматизація необхід-
них рутинних дій; чіткість 
та вища прозорість завдяки 
розширеному доступу до 
закупівельної інформації, 
її належна фіксація і збере-
ження без підроблень для 
кращого відстеження. 
Система електронних тор-
гів мінімалізує можливість 
впливу замовників торгів 
на процес подання пропо-
зицій. Ціни пропозицій та 
інші документи подаються 
лише в електронному ви-
гляді. Окрім цього, після 
подання пропозицій учас-
ники можуть понизити ціну 
на крок, що визначений за-
мовником, або ж на кілька 
кроків одночасно. Після за-
вершення аукціону система 
електронних торгів надасть 
доступ Замовнику лише до 
документів пропозиції, яка 
стала переможцем аукціону. 
У разі, якщо документально 
будуть підтверджені вимо-
ги замовника до закупівлі, 
пропозиція такого учасни-
ка буде акцептована, водно-
час інформація про інших 
учасників, які програли, так 
і залишиться закритою. 
Ризики є завжди. Найде-
шевше не завжди найякіс-
ніше, або ж укладення дого-
вору з «сірою конячкою» не 
гарантує його результату. 
Але в даному випадку дуже 
велика відповідальність по-
кладена саме на замовника. 
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Лідер, який бере відповідаЛЬністЬ на себе
Нинішній світ непередбачуваний. це зумовлює зміну моделі управління організаціями і мотивації працівників. 

Очільник організації бере відповідальність не тільки за результати роботи компанії, але насамперед за людей у фірмі. 
без них, без їхньої зацікавленості компанія не існує.

SMART LIFE

Результат процедури за-
лежить від професійного 
рівня спеціалістів замов-
ника, від вміння правильно 
описати предмет закупівлі, 
конкретно визначити ви-
моги до постачальника та 
описати істотні умови до-
говору, зокрема санкції за 
невиконання його умов. 
У новому законі «Про пуб-
лічні закупівлі» намагають-
ся залишити процес визна-
чення переможця не лише 
за критерієм ціни, не забо-
роняють застосовувати й 
інші: гарантійний термін, 
експлуатаційні витрати чи 
ті, які замовник визначить 
як важливі. Якщо брати до 
уваги, що мінімальний кри-
терій ціни в попередньому 
законі становить не менше 
як 50%, то в наступному 
законі цей відсоток збіль-
шили до 70% від загальної 
ваги критеріїв, тобто очіку-
ють отримання економічно 
найвигіднішої пропозиції з 
максимальною економією 
державних коштів. 
Щодо процедурних речей, 
то зменшилася вдвічі кіль-
кість процедур, які можуть 
застосовуватися. Є єдина 
процедура відкритих тор-
гів. Є конкурсний відбір, 
якщо замовник закуповує 
специфічні консультаційні 
послуги. Третя процедура 

– договірна, коли в замовни-
ка немає альтернативи або є 
дуже обмежене коло учас-
ників. Якщо ж монопольне 
становище займає той чи 
інший постачальник, є варі-
анти – проводити конкурс 
або відразу укласти договір.
На мою думку, для простих 
товарів (канцелярські, про-
дукти харчування, тобто 
те, що не вимагає окремих 
розроблених специфіка-
цій) – це прорив. Ми ж бу-
демо працювати із законом, 
щоб отримати найкращого 
учасника. 

Чи є потенційні ризики 
електронних закупівель?
Вказані переваги мають 
більшу вагу. А серед ризи-
ків можна вказати, зокре-
ма, ймовірність численних 
оскаржень і конфліктних 
ситуацій внаслідок появи 
певної залежності держав-
них замовників і поста-
чальників від провайдерів, 
які забезпечують процес 
е-закупівель. На етапі впро-
вадження – це додаткові 
витрати часу і фінансів (ін-
сталяція обладнання і про-
грамного забезпечення, 
навчання персоналу, адмі-
ністрування електронних 
систем, їхнє постійне онов-
лення та підтримка).
Також є острах замовників, 

які безпосередньо будуть 
проводити такі торги, адже 
доволі складно державним 
замовникам, які звикли 
перевіряти документи до 
приходу контролюючих ор-
ганів, усвідомити, як вони 
повинні контролювати 
процес, перевірити пра-
вильність електронних до-
кументів та відповідність 
оригіналу.

Тобто є можливість для 
фальсифікацій?
Звичайно. Все це було і при 
паперових торгах, коли на-
віть перевіряючи довідку, 
ти не можеш стверджувати, 
чи це копія, зроблена на ко-
льоровому принтері, чи це 
оригінал. 
В електронних докумен-
тах можливість перевірити 
таку інформацію є міні-
мальна. Проте новим зако-
нодавством обов’язково 
буде передбачено можли-
вість перевірки через залу-
чення експертів. Це практи-
ка усього світу,  до якої і ми з 
часом приходимо. 

Ви були одними з перших, 
хто лобіював важливість 
проведення такої реформи 
на законодавчому рівні. Як 
це було?
Ми зробили багато кроків 
для просування цього за-
кону. Ініціатива з реформу-
вання системи державних 
закупівель з’явилася після 
Революції Гідності на по-
чатку березня 2014 року як 
громадська, недержавна. 
Була зібрана група громад-
ських активістів, експертів, 
грузинських консультантів. 
12 лютого 2015 року систему 
електронних закупівель, яка 
отримала назву ProZorro, 
було презентовано гро-
мадськості. Перед тим, 
як було прийнято закон, 

ми, як замовники, мали 
можливість вносити свою 
інформацію. 
Дякую президенту ЛТПП 
Дмитру Афтанасу та віце-
президенту Роману Барану, 
що своєчасно відгукнулися 
на пропозицію фірми «Світ 
права» спробувати донести 
замовникам, що ProZorro –  
не просто PR-хід, це – наше 
майбутнє і треба проводити 
певні наочні процедури на 
цій площадці, аби подиви-
тися, наскільки це ефектив-
но, адже пишеться новий 
закон. Відтак ми з торго-
во-промисловою палатою 
почали діяти. На курсах із 
навчання та підвищення 
кваліфікації у сфері держав-
них закупівель, які щомісяч-
но відбуваються в ЛТПП, 
ми давали інформацію про 

м а й б у т н і 

нововведення. Зазвичай 
наш люд скептично ста-
виться до таких реформ з 
огляду на швидкозмінність 
влади, тому потрібно було 
пояснювати, що це ініціа-
тива не купки людей з мі-
ністерства економіки, а по-
кликана Євросоюзом, що 
це міжнародна реформа, і 
насправді Україна йде семи-
мильним кроками з огляду 
на те, наскільки швидко ми 
догнали Португалію, кра-
їну ЄС, в якій, вважається, 
є одна з найкращих систем 
держзакупівель.
Також ми переконуємо біз-
нес долучатися до ProZorro, 
адже найкраща система 

нічого не змінить, якщо 
нею не буде користуватись 
бізнес.

Тобто роботи у сфері 
консультування тільки 
добавилося?
Так, ми розуміли, що лише 
подавати інформацію 
на курсах недостатньо. 
Успішне функціонування 
електронних закупівель 
можливе лише за умови го-
товності замовників і під-
приємницького сектора в 
Україні до запровадження 
нових технологій. Тому бу-
демо проводити навчання. 
Відповідний семінар уже  
відбувся у Львівській ТПП 
23 грудня 2015 року, на 
який  ми запросили дирек-
тора майданчика Агентства 
Е-тендерс Іванну Мельник, 
яка чудово показала в режи-

мі онлайн на практиці як все 
працює, провела закупівлі у 
тестовому режимі, звісно 
наші слухачі були в захваті. 
Яскравим прикладом до-
сягнення успіху завдяки по-
стійним навчальним про-
грамам є Чилі, де функції 
фахівця з державних заку-
півель були повністю пере-
глянуті впродовж 3–4 років 
і де сьогодні майже 50% пре-
тендентів на посаду такого 
фахівця мають відповідну 
освітню кваліфікацію. Ми ж 
намагатимемося заповнити 
інформаційні прогалини.

Розмовляла Олена 
Карабчук

переваги дЛя бізнесу
відмова від корупційних схем та рівні умови участі 
для усіх постачальників
На ProZorro всі можуть побачити учасників торгів, запропоновані ціни 
та ціну переможця. кожен може перевірити кваліфікацію переможця 
на відповідність заявленим умовам та оскаржити результати торгів.
простий доступ до держзакупівель для кожного підприємця
Можна зареєструватися на участь у торгах онлайн без надання довідок, 
які потенційний переможець подає після онлайн-аукціону. якщо він не 
зможе підтвердити свою кваліфікацію, замовник перевіряє наступну 
найвигіднішу цінову пропозицію.
обов’язковий аукціон, який проходить у три раунди
учасники мають можливість взяти участь в аукціоні та знизити свою 
ціну для перемоги. Не відмовляйтесь від змагань, навіть якщо бачите 
занадто низьку ціну, адже переможець може не пройти кваліфікацію!

Тамара Бахтіна, заступник директора ПП 
«Світ права»: «Сьогодні дуже мало часу приділя-
ється навчанню персоналу для роботи з новітніми 
технологіями, про що свідчать звернення до нас 
замовників з проханням проводити практикуми. 

Ми маємо намір займатися освітнім процесом для замовників торгів, 
а також для учасників, для МСП та великого бізнесу, щоб розкривати 
великі можливості. Це наша перспектива».
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самопрезентація
Не хочемо чекати. Чекання вбиває відчуття приємного. То ж чому треба чекати, допоки хтось нас оцінить? Адже записаний альбом, 

написану книжку чи фотосесію можна представити самостійно. Можливість self-паблішингу базується на малих 
чи дармових коштах і дає невідомий до сих пір шанс з’явитись на ринку книг, моди, дизайну тощо.

SMART LIFE

міХаеЛЬ ШиндЛер: «потрібно щосЬ перекЛЮчити в собі, щоб зробити краще...»
«Визнання проблеми - половина успіху в її вирішенні». 

Зигмунд Фрейд, австрійський психолог і невролог

досвід - зоЛото
"Це мій перший проект у 
рамках трирічної праці у 
SES. Консультувати львів-
ське підприємство - честь 
для мене. Відвідавши усі 
депо, трамвайне, тролей-
бусне, автобусне, написав 
звіт, у якому виклав стан 
речей, пропозиції, по-
ради, які можна щодня 
розширювати".
транспорт uA vs транспорт Eu
"Я не можу порівнювати 
вас з Європою чи іншими 
країнами, бо ви живете тут 
в іншому світі. ...Але люди 
всюди однакові. 
Щомісяця Львівелектро-
транс перевозить 7 млн 
людей. Мешканці очікують 
покращень та ідентифі-
кують новий транспорт зі 
швидким та зручним пере-
суванням. Потужностей 
перевезень не вистачає, 
тому варто розпочати за-
купівлю більших тран-
спортних засобів: замість 
жовтих малих автобусів у 
майбутньому запустити 
12-метрові, а там де кур-
сують 12-метрові – заді-
ювати 18-метрові шарнірні 
автобуси, трамваї 30-річ-
ної давнини замінити на 
секційні. Маленькі жовті 
маршрутки – це найниж-
чий рівень транспортних 

Відсутність або недотримання графіків руху та інформації на зупинках, 
незадовільний технічний стан та режим руху (рвучка їзда, зупинки у невстановлених 
місцях, обгони), переповненість, невідповідна поведінка водіїв (неввічливість, паління 
за кермом), «естетика» салонів, відсутність проїзного квитка, нелогічні маршрути 
тощо. Звично? Шкода. Бо ці чинники впливають на рівень задоволеності життям, а 
людина здатна розвиватися, ефективно працювати тоді, коли цей рівень високий. 

Якщо поточні проблеми вирішуються автоматично, вивільняється час для 
особистого життя, для роботи, для родини.

маршрутах.
Треба пам’ятати – люди пе-
редусім, тому водії не мо-
жуть кермувати 12 годин 
на добу – це небезпечно. 
У майбутньому варто сте-
жити також за тим, аби не 
було цілковитого дублю-
вання маршрутів (напри-
клад, з маршруту трамвая 
забрати автобуси – так 
буде швидше)".
якісніШе їдеШ – даЛі будеШ
"Колії – основа основ. На-
разі є недосконала мережа 
колій із великою кількістю 
гальмувань/рушань, що 
зумовлене загальним ру-
хом у місті. Особливо на 
поворотах матеріал колії 
настільки стертий, що це 
лише питання часу, коли 
трамваї сходитимуть  з 
рейок. Очевидно, ремонт 
доріг та колії є проб лемою, 
оскільки навіть нові до-
роги уже впродовж п’яти 

років мають частково 
будівельно-технічні по-
шкодження. Чи підрядник 
може нести за це відпові-
дальність? ".
моЛоді – дорогу!
"Як довго може існувати ін-
тенсивне обслуговування 
транспорту за допомогою 
старої техніки із викорис-
танням запчастин старих 
машин – є питанням по-
коління працівників май-
стерні. Кваліфіковані 
працівники із багаторіч-
ним досвідом – це добре 
сьогодні, але погано зав-
тра, оскільки немає роз-
витку молодого покоління 
із оновленими знаннями. 
Важливо якомога швид-
ше знайти робітників, які 
настільки добре опану-
ють нові машини, що за 
10-15 років відбудеться 
плавне оновлення тран-
спортного парку. Якщо не 

вжити вчасно заходів та 
пропустити слушний мо-
мент – настане передбачу-
ваний результат, коли все 
зупиниться. 
До того ж, для обслугову-
вання старого транспорту 
потрібно удвічі більше лю-
дей, ніж для обслуговуван-
ня нового. Статистично 
коефіцієнт кількості пра-

цівників майстерні від-
повідає  співвідношенню 
між кількістю наявного 
персоналу та кількістю 
транспортних засобів. Для 
сучасного підприємства 
цей коефіцієнт становить 
0,5. Наразі ж у трамвайно-
му депо він у 3 рази пере-
вищений, у тролейбусному 

– в 6 разів! 
Керівників депо треба 
стимулювати діяти, а не 
лише реагувати на потре-
би. Існує можливість скон-
тактуватись із технічним 
керівником Тюрінгських 
заміських і міських трам-
ваїв,  паном М. Екардом 
(M.Eckardt), який пропо-
нує працівникам Льві-

велектротрансу поста-
жуватись деякий час на 
підприємстві, аби отрима-
ти досвід роботи".
транспортники – теж ЛЮди
"Треба зробити цю профе-
сію не просто привабливою 
для молодих людей, а пред-
метом гордощів. Це базова 
річ. Наразі ж маємо малу 

Олександр Шутюк, спеціаліст Управ-
ління адміністрування, будівництва 
та розвитку інфраструктури 
Львівської міської ради: «Коли ми 
проводили конкурс брендування громадського 
транспорту, то отримали чимало такої 
реакції: «Що там фарбувати, якщо трамваї 
розвалюються?». У цьому є справедливість. І 
аби не робити «потьомкінські» села, не диви-
тися лише на верхівку айсберга, а пірнути вглиб, де щось відбувається 
не так – виникла ідея запросити спеціаліста із практичним досідом 
роботи у транспортній галузі. Відтак будемо починати з наведення 
ладу у малому і потім розширювати удосконалення. Спершу – санітар-
ні умови. 
А бізнес може допомогти, наприклад, подарувати унітаз. У цьому плані 
там сумна руїна. Ще сумніше, що люди до того звикли».

міХаеЛЬ ШиндЛер

Випускник університету приклад-
них наук фленсбурга,  практикант 
на «Mer cedes-Benz».
Працював судовим техніком у Гамбурзі на борту 
круїза, інженером з розробки моторів. Має 30-річ-
ний досвід технічного керівника та замісника керів-
ника транспортного підприємства у баден-бадені, 
керівника підприємства з експлуатації фунікулера. 
Співпрацював зі швейцарськими та сінгапурськими 
компаніями.

послуг. 
Лише завдя-
ки вдвічі та 
втричі біль-
шому резер-
ву трамваїв 
та тролейбу-
сів можна 
сьогодні за-
б е з п е ч и т и 
п о к р и т т я 
потреб на 

продовження. початок на с.1 г р о м а д с ь к и й  т р а н с п о р т .  в і д  х а о с у  д о  с и с т е м и .
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економія дистрибуції
Місячний безлімітний доступ до гігантської бази музики сьогодні коштує як дві кави. 

Ми є свідками тренду, який змінює спосіб дистрибуції зМІ та послуг.

SMART LIFE

SES. погляд експерта

зарплату, важкі небезпеч-
ні умови праці, майже від-
сутні заходи з навчання та 
підвищення кваліфікації. 
Елементарно – працівники 
потребують покращення 
санітарних умов, якісне 
прибирання, зрештою на-
явність туалетного папе-
ру, мила, рушників, чистої 
робочої форми. Не кажучи 
уже про зони відпочинку, 
соціальні приміщення, нові 
інструменти та прилади, які 
підвищують безпеку та ком-
форт роботи". 
депо 
"Трамвайному депо 85 ро-
ків, тролейбусному – 45 і їх 
не оновлювали. Автобусне 
депо уже рік перебуває на 
новій, не надто пристосо-
ваній території колись вій-
ськового призначення, яка 
була передана у занедба-
ному стані. Бракує устат-
кування, наприклад, під-
йомників та інструментів, 
зручних для роботи. Миття 
транспортних засобів від-
бувається вручну, незважа-
ючи на те, що встановлена 
промислова мийка, адже 
відсутні миючі портали. 
Упорядкований ремонтний 
процес для автобусів сьо-
годні тут неможливий. 
Наразі працівники роблять 

прекрасну роботу за цих 
умов. Просто чудо, як вони 
з нею справляються". 
парадокси тариФу
"Оплата без квитків не-
припустима! Гадаю, все, 
що водій зібрав за планом 
впродовж дня – віддає, а 
поза планом – привласнює. 
Натомість треба розробити 
тарифну концепцію, щоб 
кошти стікалися або в ко-
мунальні підприємства, або 
в міську раду, ввести місяч-
ні, річні, тижневі картки... 
Це зменшить стрес для жи-
телів, які не будуть змушені 
передавати гроші. Пара-
докс у тарифі. У маленько-
му жовтому небезпечному, 
некомфортному автобусі я 
плачу 4 грн, а в низькопід-
логовому сучасному трам-
ваї вдвічі менше". 
Хто це маЄ робити?
"Мені легко говорити, але 
у Німеччині кожне транс-
портне підприємство має 
борги, фактично вони не 
отримують прибутку. Тому 
місто має визначати їхній 
дохід від перевезення. Прак-
тика на Заході така, що місто 
співфінансує чи дає дотації 
приватним чи комуналь-
ним підприємствам на ку-
півлю нових машин, тобто 
частину вартості покриває 

з бюджету. А транспортна 
компанія є власністю міста 
і не дозволено, щоб біль-
ше 10 % послуг надавалися 
приватними компаніями. 
У Німеччині давно обслу-
говування транспорту, 
електроподача і газопода-
ча – парафія комунальних 
державних підприємств. 
Якщо це приватизувати, як 
свідчить практика, рівень 
якості послуг відразу впаде, 
адже приватники «вимива-
ють» кошти.
еЛектрон – гордістЬ ЛЬвова
"Електрон є «щасливим 
квитком» для Львова. Ма-
шини, що виробляє під-
приємство, є прекрасними 
для майбутнього. Потен-
ціал можливої співпраці з 
Електроном широкий. На-
приклад, можна спільно 
готувати персонал для об-
слуговування транспорту. 
Оскільки Електрон випус-
кає також тролейбуси та 
електробуси, відкривають-
ся можливості отримати 
перший великий досвід" .
резуЛЬтат
окуповуЄ труднощі
"Це довга дорога. Думаю, 
тільки через декілька років 
можна досягти успіху. По-
трібно щось переключити 
в собі, щоб зробити все кра-
ще. Треба багато інвесту-
вати і в депо, і в покоління 
працівників. Треба шукати 
інвестиції та проекти. У 
Німеччині є таке прислів’я: 
тут багато роботи, давай за 
це візьмемось. Треба дати 
молодим людям змогу по-
чати нову динаміку".
враження
"Українці добрі, щирі. 
Якщо придивитися – у вас 
відсутній середній клас, 
є багаті і бідні. Вражає, 
що незважаючи на певну 
вбогість – люди дають собі 
раду. "

ФотоФакт

Своїм баченням щодо вирішення  транспортних проблем Львова по-
ділився професор бременського технічного університету Готтфрід 
цантке, приїзд якого до Львова став можливий завдяки фінансовій 
підтримці проекту SES.  16 грудня 2015 року у Львівській політехніці 
під час міжнародного круглого столу він презентував результати до-
слідження стану транспортної інфраструктури, проведеного спільно з 
викладачами та студентами кафедри Містобудування Ну «Львівська 
політехніка».

«Наш досвід – Ваше майбутнє!»

представництво SES у Лтпп в 2015 році – це понад 30 проектів:

місцеве самоврядування:

«Інститут міста» підвищення ефективності управління житловим 
фондом

ЛПк «Львівелектротранс» розвиток міського транспорту

Архітектурна майстерня «рутенія» реконструкція площі Митної, озеленення міста

туристична інфраструктура та готельно-ресторанний бізнес:

Готель «Леополіс» консультації шеф-кухаря

соціальні проекти: 

Сімейний дім «Покрова» тренер з футболу, виробництво хлібобулочних 
виробів,  кулінарія

освіта:

Ну «Львівська політехніка» розробка транспортної стратегії Львова

Львівський державний коледж 
харчової і переробної промисловості

навчання з виробництва хлібобулочних 
виробів, ресторанного і готельного 
обслуговування, майстер-класи

Львівський техніко-економічний бізнес 
коледж

практичні і теоретичні семінари з сучасних 
систем опалення, експлуатація і ремонт

виробництво: 

ПП «боровик» удосконалення процесу сушіння грибів, 
розробка нового цеху з виготовлення приправ

ПрАТ «рівнеборошно» консультація з будівництва нового цеху з 
помолу борошна

святослав чухрай – представник SES у західній україні
+38 097 911 53 75
inv@cci.lviv.ua
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відповідних рішень.
Комітет утворений у люто-
му 2015 року. За рік відбу-
лося чотири засідання, на 
яких обговорювали гострі 
питання неврегульованого 
екологічного законодавства 
у сфері водокористування, 
поводження з відходами, 
охорони атмосферного пові-
тря, проблеми лісів Карпат.

Запрошуємо до 
співпраці! 

Відгуки/коменТарі Про Семінари з анкеТ учаСникіВ: 

ПраТ Львівський локомотиворемонтний завод: «Дуже цікавий і корисний семінар. Вдячна за можливість прийняти в 
ньому участь і взяти великий багаж для роботи. Дякую Вам!» (15.12.2015)
ПаТ «укртранснафта» філія мн «дружба»: «Семінари про статистичну звітність з охорони навколишнього середови-
ща треба проводити постійно та розглядати зміни в законодавстві. Проводити роз’яснювальні роботи з відповідальними 
працівниками, підприємцями» (15.12.2015)
інжинірингова фірма «Теплоелектропроект»: «Велика вдячність за проведення змістовного семінару» (27.10.2015)
Львівська ізоляторна компанія: «Отримав відповіді на всі запитання. Вдячний» (27.10.2015)

будь еко!

нерозривністЬ бізнесу та екоЛогії – вимога сучасності
п р о  е к о л о г і Ч н и й  н а п р я м о к  д і я л ь н о с т і  л ь в і в с ь к о Ї  т п п

україна знаходиться в активній стадії реформування, що відображається 
у змінах багатьох правил, якими повинні керуватися підприємства. Наша 
бізнес-асоціація, дотримуючись багаторічних традицій, є платформою для 
конструктивного діалогу між бізнесом та державою. Одним із сучасних та 
важливих напрямків такого діалогу є регулювання екологічних вимог до 
українських підприємств. 
у наведеному графіку з-поміж майбутніх заходів різного формату та тема-
тичної спрямованості ми пропонуємо обрати свій, що відповідає Вашим 
інтересам:

Про екосемінари
На екосемінарах у Львівській ТПП Ви отримаєте інформацію про зміни у природоохоронному законодавстві, дозвільній сис-
темі з охорони навколишнього середовища, порядку ведення внутрішньої діяльності з менеджменту відходів та проведен-
ня зовнішніх інспекційних перевірок. Лектори нададуть компетентні роз’яснення з питань отримання необхідних дозволів, 
нарахування екологічних платежів, складання екологічної звітності. у 2015 році понад 60 осіб взяли участь у спеціалізованих 
навчальних семінарах з різних аспектів екологічного законодавства.

установи та організації, представники яких є лекторами на екосемінарах у Львівській тпп:

     Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА
     Державна екологічна інспекція у Львівській області
     Львівське обласне управління водних ресурсів
     Головне управління Міндоходів у Львівській області

Людмила 
горбачова, 
провідний спеціаліст 

відділу міжнародного співробітництва, 
менеджер екологічних проектів ЛТПП
тел./факс: : + 38 032  295 01 25,
 e-mail: liudmyla@cci.lviv.ua 

 засідання комітету 
з питань екології  та енергоефективності 

покупки робота теХноЛогія Хобі здоров’я

інтернет замістЬ спогадів
Ми все менше запам’ятовуємо, бо про день народження друга нам нагадує соціальна мережа, а про зустріч з подругою повідомляє 

смартфон. це явище називають «ефектом Google».

SMART LIFE

IV Форум енергоощадності
Науково-практична конференція/
біржа контактів/Експозиція

24-25 лютого

Ділова місія на 17 міжнародну виставку  з охорони довкілля 
та менеджменту відходів EkoTEch 
м. кельце, Польща

30-31 березня

IV Екологічний форум «поводження з відходами. 
цивілізаційні виклики»
VІІІ Міжнародна конференція 
біржа контактів / Експозиція

квітень

Екосемінар
менеджмент відходів на підприємстві
законодавство у сфері поводження з відходами

Травень 

Екосемінар
законодавче регулювання та контроль викидів
 в атмосферне повітря

Червень 

Екосемінар
Лабораторний природоохоронний контроль

жовтень 

Екосемінар
статистична звітність з охорони навколишнього 
середовища за рік. екологічний податок

Грудень 

про добровіЛЬне об’Єднання екоЛогів від бізнесу  

що отримуЄ 
кожен учасник?

     знання оновленої  
законодавчої бази 
     комплексні відповіді 

фахівців з різних  
державних установ
    спілкування з колегами
     пакет інформаційних 

матеріалів 
    свідоцтво учасника

Лабораторний 
природоохоронний 
контроль

Статистична екологічна звітність. 
Екологічний податок

При Львівській ТПП функ-
ціонує Комітет з питань 
екології та енергозбере-
ження – постійнодіючий 
консультативно-дорадчий 
орган. Члени Комітету – 
представники підприємств, 
які професійно займаються 
усіма видами екологічного 
консалтингу; підприємств, 
що здійснюють господарчу 
діяльність, яка  призводить 
до негативного впливу на 
навколишнє середовище; 
представники підприєм-
ницьких об’єднань. До ро-
боти Комітету можуть залу-
чатися також представники 
органів державної влади та 
місцевого самоврядування. 

Метою функціонування 
Комітету є підтримка та 
стимулювання діяльності 
підприємств у сфері охоро-
ни навколишнього середо-
вища та енергозбереження. 
Комітет сприяє інформа-
ційному обміну про най-
кращі доступні технології, 
є посередником у діалозі 
між бізнесом і владою, лобі-
ює необхідне коло питань з 
метою покращення загаль-
ної правової й регулятор-
ної політики та усунення 
перешкод при оформленні 
дозвільних документів, 
опрацьовує пропозиції для 
органів державної вла-
ди задля прийняття ними 

     Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi
     ДП «Львівстандартметрологія»
     український науковий інститут технічної екології
     Харківський інститут екологічних проблем
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покупки робота теХноЛогія Хобі здоров’я

ангажування дЛя допомоги
Волонтаріат впродовж останніх років лише зростає. 

українці все більше втягуються в нові й нові форми надання допомоги і залучають до цього цілі родини.

SMART LIFE

5 речей, 
про які варто пам’ятати у новому році

Ми не знаємо, що саме любимо найбільше – підведення життєвих і бізнес-підсумків наприкінці 
року чи входження у наступний рік із висновками з річного балансу і ще більшими амбіціями та 
апетитом. Різдвяні свята – час радості, родинних традицій і п’янкого запаху ялинки. Водночас 
початок Нового року – це час дива, родом з дитинства, і час планування, хоча те друге ми 
вчимося робити лише у дорослому житті. Саме плануванню присвячуємо декілька роздумів.

На що варто звернути увагу в 2016 році, аби збільшити шанси на вдалий рік 
нашого життя і роботи? Ось наш суб’єктивний вибір:

заПЛануйТе  чаС  дЛя  СПраВжнього  жиТТя:  у  ПЛануВанні  роБоТи  Ви  ж    ПрофеСіонаЛи
Життя триває зараз, тож впишіть до свого календаря час для хобі, близьких людей, відпочинку. Коли заплануєте – живіть 

послідовно: тут і тепер, насолоджуйтесь тим, що маєте, святкуйте малі та великі досягнення, робіть собі подарунки за добрі 
результати та вчинки і не відкладайте життя на «потім» – бо цього періоду не існує. Подбайте про добрий річний work-life баланс, 
бо work-life баланс сам по собі – це також міф.

зроБіТь  аудиТ  ВЛаСних  ВідноСин  –  знаТимеТе  хТо  руйнує  Ваше  ПочуТТя  ВЛаСної  ВарТоСТі
Перегляньте свої  відносини, виокреміть важливі і неважливі, відділіть «океани» від «калюж». Впишіть в календар час для роз-
витку контактів з людьми, з якими варто бачитися, бо вони доброзичливі, для яких Ви і Ваш розвиток важливі, і Ви для них не 
є випадковими. Добре проаналізуйте, до чиєї думки Ви прислухаєтеся настільки, що вона впливає на те, ким і яким Ви стаєте. 

Присвятіть увагу «будівельникам», а не «руйнівникам» Вашої власної вартості. Подбайте про «екологічні» відносини, уникайте «ток-
сичних», які позбавляють Вас доброї енергії, не даючи нічого натомість.

розВиВайТе  цінноСТі
Силу і мотивацію до життя черпаємо з наших власних цінностей. Окресліть, що для Вас найважливіше у житті і в роботі. Від-
так чітко представте це світові навколо, щоб можна було очікувати, що ці цінності будуть шановані оточуючими. 
Крім стану тіла, подбайте також і про душу, бо вона тісно пов’язана з відчуттям сенсу і задоволення від життя. Краще 

жити, дивлячись людям просто у вічі, аніж приховувати фрустрацію і невдоволеність тим, що зрадили власним життєвим принци-
пам.

шануйТе  СеБе  Так,   як  шануєТе  СВого  кЛієнТа
Відчуття власної гідності – безцінний фундамент доброго життя і відносин. Не руйнуйте власної вартості критичним став-
ленням до себе, не дискредитуйте власних успіхів, не чіпляйтеся до власної компетентності і до таланту.  Говоріть собі добрі 
речі, об’єктивно і справедливо оцінюйте свої вчинки і звертайтеся до себе ввічливо, словами, які б Ви хотіли почути з вуст 

дітей, батьків, партнера, тещі чи шефа.

ВиБачайТе  СоБі  Та  іншим
У контексті попереднього пункту продовжимо – навчіться вибачати собі брак досконалості. Людина – не кіборг, та й місце 
Бога вже зайняте… Дайте собі спокій з перфекціонізмом, тим паче, що існує думка, що він є формою егоїзму: чим більше зо-
середжуєшся на потребі зробити щось згідно з власними стандартами, тим швидше втрачаєш з поля зору потреби інших, 

а вони можуть відрізнятися від Ваших. Арамейці, як відомо, стверджували, що пробачання є такою ж фізіологічною потребою для 
людини як їжа і вода. А герої кінофільму «Люди в чорному-2» вважали, що жаль є найгрізнішою, найпотужнішою і найнищівнішою силою 
на землі.

Тож хочемо побажати Вам, дорогий читачу, щоб цей рік пройшов в оточенні доброзичливих, відкритих людей, які вміють ділитися своїми цінностями, 
зважаючи водночас на потреби інших. Неважливо, чи це будуть лідери, працівники, батьки, вчителі, чи добрі фахівці з різних ділянок життя. 
Нехай кожен з нас професійно управляє собою, своїми цілями, емоціями, своєю сферою принципів і етики, а також власною комунікацією у публічному 
просторі.  І хай все це буде великою зміною на користь усіх. 

Щиро Ваш
«Зовнішньоекономічний кур’єр»

1
2
3
4
5
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зціЛення завдяки сенсу
До кого йти з питаннями про 
сенс? Багато років тому ві-
домий австрійський психо-
лог  Віктор Франкль писав, 
що пошук сенсу є найпо-
тужнішою мотиваційною 
силою  діяти, а також про 
те, що втрата почуття сенсу 
в житті є однією із найваж-
ливіших причин психоло-
гічних розладів. Франкль 
використав поняття ноо-
генного нерва, тобто такого, 
який викликаний духовною 

коуЧинг

або моральною проблемою. 
Проявами такого виду нер-
вового розладу є гнітюче 
відчуття екзистенціальної 
пустоти і фрустрація. Відпо-
віддю Франкля на цю проб-
лему стала логотерапія, 
тобто терапія, яка полягає 
у виздоровленні через  сенс. 
І не шляхом пошуку готової 
відповіді на запитання про 
сенс, а завдяки самостійній 
собі з ним раді.
Логотерапія виникла в 
результаті особистого 

глибокого досвіду її твор-
ця. Франкль, австрійський 
лікар з Відня, учень Фредра 
й Адлера, в 1942-1945 рр. 
був в’язнем гітлерівських 
концтаборів.  Власні історії 
він описав у багатьох кни-
гах, найвідомішою з яких 
є «Людина у пошуках сен-
су». На залізничній рампі в 
Аушвітці питання про сенс 
боліло більше, ніж у будь-
яких інших обставинах.
Перший досвід в’язня, про 
який розповів Франкль, 

– це цілковите оголення. 
Втрата усіх особистих ре-
чей і одягу, нагота, бруталь-
не гоління всього волосся 
на тілі. «Єдиною річчю, яку 
нам не відібрали, – пише, – 
була, дослівно, наша гола 
екзистенція». Оголення та-
кож означало перекреслен-
ня всього дотеперішнього 
життя. Франкль пробував 
не допустити до знищен-
ня рукопису книжки, яку 
писав перед ув’язненням, 
який наївно взяв із собою. 

Коли під час гоління спро-
бував передати її на хвильку 
іншому в’язню, той глянув 
на папери і коротко сказав: 
«Гівно!»

джереЛо відповідаЛЬності
Що робити, коли все ва-
литься на голову, коли мо-
дель життя, в якій ми функ-
ціонували до сих пір, стає 
непридатною? «Ми розу-
міли, що втрачати нічого, – 
пише Франкль, – крім влас-
ного життя, так абсурдно 

покупки робота теХноЛогія Хобі здоров’я

здорово, без м’яса
кількість осіб, що не споживають цього продукту зростає з року в рік. 

Вегетаріанство чи веганство стає новим способом ведення здорового способу життя.

SMART LIFE

скіЛЬки сенсу у поШукаХ сенсу

продовження. початок на с.1
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протистоянні із реальністю 
концтабору кожен сам вирі-
шує, що робити. І від цього 
рішення залежить, що з ним 
станеться.
«В людини, – пише Франкль, 
– можна забрати все, за ви-
нятком одного – останньої 
з людських свобод: свобо-
ди вибору власних вчин-
ків у конкретних умовах, 
свободи вибору власного 
шляху».  Кожного, переко-
нує нас Франкль, за будь-
яких обставин вистачає на 
те, щоб помірятися силами 
із безсенсовністю. Кожен 
(це істотний висновок) є 
якось відповідальний за 
те, чи прийме цей виклик, 
чи ні. Кожен із нас відпові-
дальний за те, яке значення 
надасть власному життю. 
Завданням логотерапії є 
дістатися до джерел цієї 
відповідальності.
У концтаборі, на думку 
Франкля, піддавались та 
гинули ті в’язні, які «пере-
ставали серйозно ставити-
ся до життя, і з погордою до 
нього ставились, так, ніби 
воно було чимось зовсім без 
значення». Люди, які мали 
глибоке відчуття вартості 
власного життя, могли про-
демонструвати це навіть 
тоді, коли не могли вже його 
врятувати. У книзі «Людина 
у пошуках сенсу» Франкль 

розповідає про перегляд ві-
деорепортажу австрійсько-
го телебачення (інтерв’ю з 
Марком Едельманом, одним 
із організаторів повстання 
у варшавському гетто). У 
певний момент ведучий, 
журналіст  на розповідь про 
боротьбу євреїв зреагував 
викликом: «Що за героїзм!». 
«Прошу послухати, – відпо-
вів йому Едельман, – немає 
жодного шансу схопитись 
за зброю і почати стріляти. 

Однак коли есесівці ведуть 
людину до газової камери 
або на місце групової екзе-
куції, а вона не в стані нічого 
зробити, окрім того, щоби 
прийняти вибір своєї долі з 
гідністю, оце є, прошу пана, 
справж ній героїзм».

боротЬба зі звичками
Нонсенс «вдирається» до 
нашого життя, коли воно 
видається нам нічого не 
вартим. Від чого залежить 
почуття вартості життя? 
Від того, вчить Франкль, чи 
це є «нашим» життям. Ми 
не можемо чітко бачити, 
чи життя, яким живемо, є 
«нашим власним». Втягнуті 
у різноманітні контексти, 
піддаємось різним впли-
вам та поняттям того, якого 
значення надати власно-
му життю, якими людьми 
маємо бути. Але, на думку 
Франкля, ніхто не навчив 
нас, як бути самим собою і 
ми повинні самостійно собі 
з тим дати раду.  Багато хто з 

тим не справляється і живе 
життям, нав’язаним або за-
пропонованим оточенням, 
його звичками, традиціями, 
амбіціями і т.д. Це – нонсенс.
Як віднайти «своє» життя? 
Життя є занадто багатим 
та різноманітним, щоб його 
сенс вмістився в одній фор-
мулі, у даній раз і назавжди 
відповіді. «Життя, – пише 
Франкль, – постійно ста-
вить кожному з нас запи-
тання». Потрібно бути по-

стійно готовим, щоб їх чути. 
У грі в «питання-відповіді» 
ціною за «ловіння гав»  є від-
чуття браку сенсу, пустота, 
загубленість, фрустрація. 
Треба бути чуйним. Пошук 
сенсу завжди пов'язаний з 
натиском і рухом. Здоро-
вим станом не є рівновага, 
а внутрішня боротьба з за-
тьмарюючими живу думку 
звичками.
Немає сенсу, даного раз і на-
завжди. Це не буде доброю 
відповіддю для тих, хто хо-
тів би втекти від нонсенсу 
під крила якоїсь чудової, та-
кої що «визволить» нас від 
сумнівів, системи. Лекція 
Франкля є іншою: оголення, 
відірваність від зразків, не-
адекватних до цього момен-
ту, в якому власне ми зна-
ходимося в даний момент, 
дистанція щодо накинутих 
нам розповідей, турбота 
про вартість власної екзис-
тенції. Уважність, відважна 
конфронтація з новими пи-
таннями/завданнями, які 

покупки робота теХноЛогія Хобі здоров’я

сповіЛЬнЮй, щоб відкрити сенс
«Повільніше!», – говоримо собі все частіше в думках. 

у моделі slow-life мова йде не про життя в темпі равлика, а про пошук власного ритму і науку говорити «ні».

SMART LIFE

Віктор еміль франкль 
(нім. Viktor Emil Frankl, 
1905 – 1997) – австрійський 
психіатр та психолог.
Всесвітньовідомий психіатр, 
психотерапевт, філософ, тво-

рець так званої Третьої Віденської Школи психотерапії. В основній праці 
Віктора Франкля «Людина у пошуках сенсу», що була вперше опубліко-
вана у 1946 році, викладений його екстремальний досвід виживання в 
концентраційному нацистському таборі. Цей досвід став філософсько-
емпіричною основою для створення нового методу екзистенціальної 
психотерапії – логотерапії.

обдертого об різні моменти. 
Коли з душу потекла вода, 
ми з усіх сил пробували зна-
ходити в собі хоч трішки ра-
дості, жартуючи над собою 
та над іншими. Як би там не 
було, з сит над нашими голо-
вами текла справжня вода».
Дистанція (відстань) – це 
вираження незгоди із нон-
сенсом (несенсовністю). 
Ідеологія концтаборів, ідео-
логія тоталітарних режимів 
і уражених тоталітаризмом 
організацій опускає людину 
до рівня номера, предмета, 
"чогось". Сутністю опору є 
протистояння цій ідеології, 
власна інтерпретація подій, 
розповідей/історій, вибору.
Кожен з нас може зробити 

вибір, хоч не кожен прий-
ме цей виклик. Ось одна із 
найважливіших і найди-
вовижніших тез Франкля: 
«Психічний стан в’язня був 
результатом свідомо при-
йнятого ним рішення».  У 
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Зовнішньоекономічний

нам приносить життя.
Скільки сенсу у пошуку сен-
су, якщо ми не можемо його 
віднайти раз і назав жди? 
Стільки, скільки ж є у пошу-
ку сенсу внутрішньої свобо-
ди, скільки питань постає на 
заздалегідь відомі відповіді. 
Лише ті запитання охоро-
няють нас перед наступом 
нонсенсу.

Підготував Юрій Булик

Логотерапія покликана 
допомагати людині зробити 
життя – своє минуле, 
сьогодення, майбутнє –
осмисленішим, тим самим 
позбавити його від неврозу, 
який часто породжується 
відчуттям нісенітниці.

згідно з логотерапією, рушійною силою людської поведінки 
є прагнення знайти та реалізувати існуючий у зовнішньому 
світі сенс життя. Однією з ключових людських властивостей 
є воля до сенсу. Пригноблення цієї потреби, яку франкль 
називав екзистенціальною фрустрацією, є частою причиною 
психічних та невротичних розладів особистості – ноогенних 
розладів. 
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Нині Чорноморський регіон – арена боротьби за вплив на міжнародні процеси в широкому географічному полі. Тому безпека та ста-
більність у ньому важливі й для віддалених країн, які насамперед залежні від енергетичних транзитних маршрутів, що проходять 
через цей регіон. Такі проблеми обговорювали під час Міжнародної наукової конференції «Сучасні українсько-турецькі відносини: 
прискорення через чорноморський діалог», яка відбулася 11 грудня 2015 року у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка.

аналітика

перспективи, що надиХаЮтЬ

покупки робота теХноЛогія Хобі здоров’я

комунікація, що вбиваЄ відносини
Молоде покоління, яке народилося на зламі тисячоліть, на телефонні розмови витрачає в середньому 20 хвилин у день. 

це означає, що разом з розвитком технологій, змінюється спосіб комунікації.

SMART LIFE

Вже кілька років традиційно в україні експорт до Туреччини 
займає друге місце в географічній структурі. за 9 місяців 
2015 року він склав 2,1 млрд дол. СшА. І хоча порівняно з 
минулорічним періодом він менший на 24%, тенденція за 
останні 10 років є дуже позитивною.

зі зрозумілих причин 
частка Львівської області 
– експорт 25 млн дол. СшА, 
імпорт  31 млн дол. СшА – у 
зовнішньоторговельному 
оброті україни є незначною. 
Однак це не означає, 
що такий стан не має 
змінитися. як і наш регіон, 
так і турецькі партнери 
мають достатній потенціал 
для взаємовигідного 
економічного співробітництва.

т о р г о в о - е к о н о м і ч н і  з в ' я з к и  у к р а ї н и  т а  т у р е ч ч и н и

ПрОПОНуєМО ДО ВАшОЇ уВАГИ урИВкИ Із ДОПОВІДІ 
ВОЛОДИМИрА кОруДА, ВІцЕ-ПрЕзИДЕНТА ЛТПП, ПрО цІкАВІ 
ТА цІЛкОМ рЕАЛьНІ ПЕрСПЕкТИВИ ПОДАЛьшОЇ СПІЛьНОЇ 
ДОрОГИ укрАЇНИ ТА ТурЕЧЧИНИ.

Економіка Туреччини до-
статньо велика, щоби 
претендувати на звання 
флагмана регіону. Валовий 
внутрішній продукт цієї 
країни - 822 млрд дол. США, 
трудові ресурси - 29 млн 
осіб, експорт за минулий рік 
- 169 млрд дол., імпорт - 233 
млрд дол. Для порівняння: 
ВВП Польщі, нашого най-
ближчого сусіда і одного 
із головних торгівельних 
партнерів – 526 млрд дол. 
США. При цьому україн-
ський ВВП – 175 млрд дол. 
США. 

Попри те, що цього року 
різко зменшився імпорт з 
Туреччини до України (він 
склав 563 млн дол. США і 
знизився порівняно з ми-
нулорічним на 37%), є всі 
підстави вважати, що це 
тимчасові явища, пов’язані 
з російською агресією та 
значним руйнуванням еко-
номіки на сході України.
Зовсім не відповідають 
спільному потенціалу об-
сяги взаємних інвестицій. 
Станом на 31 грудня 2014 
р. суб’єкти підприємниць-
кої діяльності Туреччини 

інвестували в економіку 
України всього 199 млн дол. 
США. Як один з цікавих на-
прямів, які могли б спрос-
тити взаємне інвестування 
– індустріальні парки. Зараз 
в Туреччині функціонують 
більше 250 індустріальних 
парків (наприклад, в Поль-
щі – приблизно 70, в Україні 
- 12 пілотних індустріаль-
них парків, зокрема у Львів-
ській області). До прикладу, 
індустріальний парк «Ряс-
не-2» у Львові має керуючу 
компанію, яка активно веде 
пошук учасників. Всього на 
Львівщині проектуються 4 
індустріальні парки.
Кардинальні геополітич-
ні зміни в країнах Чорно-
морсько-Балтійської дуги 
і Чорноморського басейну, 
особливо в останні роки, і 

які продовжують діяти й за-
раз, зумовили зміни торго-
вельної кон'юнктури як для 
України, так і Туреччини. 
Росія для обидвох країн була 
важливим торгівельним 
партнером, а тепер стала 
противником в більшій (як 
для України), чи меншій (як 
для Туреччини) мірі. Є всі 
передумови для того, щоб 
наші країни змогли, хоча б 
частково, замінити одна од-
ній російський ринок. 
Оскільки основний імпорт 
Туреччини в 2014 році 
складався з продукції ма-

шинобудування, хімічної 
промисловості, транспорт-
ного обладнання і, звичай-
но, енергоносіїв, то щодо 
перших трьох груп Укра-
їна має що поставляти до 
Туреччини.

завдяки нижчим цінам і 
достатній якості українські 
продукти й товари на 
турецькому ринку можуть 
мати перевагу навіть перед 
європейськими товарами. 

Найперспективнішним 
спільним проектом україни 
та Туреччини можна назвати 
будівництво газопроводів. 

Проекти «Південний по-
тік» для транспортування 
до Європи російського газу 
та «Набуко» для каспійсько-
го і центральноазійського 
газу закриті, а перспектив-
ний «Трансадріатичний 
газопровід (Trans Adriatic 
Pipeline - TAP) лише про-
ектується. Проте цілком ре-
альною є перспектива, про 
яку вже говорять багато екс-
пертів - транспортування 
іранського газу через тери-
торію Туреччини в Україну і 
далі в Західну Європу. Іран, 
як відомо, є другою в світі 
країною за розвіданими за-
пасами газу. Але попри все, 
співпраця в енергетичній 
сфері між нашими країнами 
активізується, про що свід-
чить участь Міністра енер-
гетики України Володи-
мира Демчишина у роботі 
Енергетичного та економіч-
ного  саміту, організованого 
Атлантичною радою США в 
Стамбулі 19 листопада 2015 
року.
Попри відомі успіхи ту-
рецької туристичної інду-
стрії в Україні, де Туреччина 
– один із найпопулярніших 
напрямків відпочинку 
українців, потенціал співп-
раці є дуже великим. У 
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аналітика

покупки робота теХноЛогія Хобі здоров’я

баЛанс «життя-робота» в компаніяХ
Турбота про рівновагу між професійним та особистим життям працівників стає показником зрілості 

роботодавця і привабливою умовою працевлаштування.

SMART LIFE

Туризм – один із найцікавіших 
і динамічних напрямків 
українсько-турецького 
співробітництва. 

є надія найближчим часом 
підписати між нашими 
країнами угоду про вільну 
торгівлю. 

Львівська торгово-промислова палата має добрий досвід співпраці з Турецьким агентством зі 
співробітництва та координації (ТІкА), яке є дієвим інструментом зовнішньоекономічної політики 
Туреччини в україні. Організація українських  експозицій на промислових виставках в Туреччині, які 
підтримує ТІкА – хороша практика з організації ефективних ділових контактів. Торгово-промислові 
палати україни готові надавати підтримку турецьким компаніям в україні, які виходитимуть на наш 
ринок.
Водночас Туреччина, яка має дуже цікавий досвід економічної співпраці  з  єС, може допомогти й 
українським компаніям. Наприклад, органи сертифікації, які пройшли європейську акредитацію, 
можуть надавати якісні і доступні послуги нашим експортерам.

цьому аспекті  Львівщина 
може стати ефективним 
партнером як для органі-
зації в’їзного туризму, так і 
цікавих спільних проектів.
Діалог щодо цієї Угоди три-
вав з 2011 року, він був при-
зупинений у 2013 році, але в 
обох сторін є намір якомога 
швидше цей процес відно-

вити і завершити. Прези-
дент України Петро Поро-
шенко на початку 2016 року 
відвідає з візитом Турець-
ку Республіку – про це він 

домовився під час зустрічі 
з Президентом Туреччини 
Реджеп Таїп Ердоганом, яка 
відбулася під час Конферен-
ції з питань зміни клімату у 
Парижі  30 листопада. Пре-
зиденти, крім іншого, до-
мовилися про активізацію 
торговельно-економічної 
співпраці України та Ту-
реччини, було досягнуто 
домовленості про прове-

в країні, яка є членом най-
потужнішого військово-
політичного блоку – один 
із факторів інвестиційної 
привабливості та еко-
номічної й торгівельної 
активності.

дення десятого 
засідання Між-
урядової україн-
сько-турецької 
комісії з торго-
вельно-еконо-
мічного співро-
бітництва.
Нинішні події 
в Сирії, Туреч-
чині показують, 
що НАТО є по-
зитивним еко-
номічним чин-
ником – безпека 

Штриховий код – перш за все, практичний 
інструмент, завдяки якому здійснюються облікові 
операції під час поставок та продажу товарів. 
Підприємство торгівлі просто не матиме змоги 
обліковувати товар без штрихового коду GS1. 

Тому штриховий код, що присвоїла "GS1 Україна", 
буде дійсним у будь-якій країні світу.

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

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

  сприяє оформленню заявок щодо присвоєння та 
перереєстрації ідентифікаційних номерів GS1;

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

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

та еЛектронні комунікації, 
що базуЮтЬся на всесвітніХ стандартаХ gS1

володимир коруд,
віце-президент ЛТПП, 
начальник управління 

міжнародних економічних зв'язків.
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потік даниХ
швидкість трансферу даних в мережі зростає. запис фільмів, музики та інших даних на диски наших пристроїв 

(у тому числі і мобільних) стає непотрібним.

SMART LIFE

ПрОПОНуєМО ДО ВАшОЇ уВАГИ урИВОк Із СЕрІЇ цІкАВИХ ІСТОрІй з МЕДИЧНОЇ ПрАкТИкИ,  якІ зАСЛуГОВуюТь 
 НА ПОяВу В НАСТуПНОМу СЕзОНІ СЕрІАЛу «ДОкТОр ХАуС», ВІД ГОЛОВНОГО ЛІкАря МЕДИЧНОГО цЕНТру «бІОкурС» 
ТАрАСА жИрАВЕцькОГО. 

Почну цю історію в стилі казки.
Жив собі у Львові молодий чо-
ловік віком 42 роки, зростом 
187 см та вагою 102 кг, займався 
спортом, міг викурити 1 сигару 
в тиждень, з'їсти стейк, випити 
хорошого вина чи склянку віскі 
і нічого не віщувало чудес, про 
які я згадаю далі.
Одного разу він з дружиною 
помандрував на море, проле-
жавши 2 години під парасолею, 
вирішив поплавати. Далі почи-
наються чудеса...
Він не зміг підвестись, голова 
працювала відмінно, а тіло не 
слухалося! Довелось виклика-
ти швидку. Лікарі провели усі 

н е о б х і д н і 
тести. Результат - показ-

ники обстежень усіх органів в 
нормі! Пройшло кілька годин, 
він сам підвівся і як ні в чому 
не бувало, помандрував до го-
телю. Повернувшись додому, 
звернувся до невропатолога 
для обстеження. Чесно прой-
шов МРТ голови та хребта, 
енцефалографію, здав ана-
лізи. Результат - все в нормі. 
Все було б ОК, якби не зни-
кло бажання палити, вжи-
вати алкоголь і з'явилось 
бажання їсти дуже дієтич-

ну їжу. Крім того, через кілька 
місяців пацієнт став на вагу, а 
там сюрприз - 70 кг. Враховуючи 
такий результат, пацієнт почав 
вживати дитяче харчування, 
але набору ваги не відбувалось. 
Він пройшов повний chekup 
організму в кількох клініках і 
здивував лікарів знову – все іде-
ально! Далі він звернувся до ці-
лителів, шаманів, екстрасенсів 
(володарки титулу шоу «Битва 
екстрасенсів»). Вердикт – пов-
ністю здоровий!
Остання надія на психіатрів, 
проте 9 місяців прийому різ-
них антидепресантів, на жаль, 
практично не вплинули на 
загальний стан. Крім того, 

основними симптомами були 
постійна втома вдень і безсон-
ня вночі, порушення травлен-
ня. Нарешті він звернувся до 
панкреатолога, який поставив 
йому діагноз «автоімунний 
панкреатит». 2 роки лікування 
були практично без результату, 
стан не змінювався, а лікарі роз-
водили руками. Була проведена 
коронографія за кордоном, яка 

виявила мінімальні зміни, але 
провівши усі стрес-тести, карді-
ологи виключили кардіологічні 
проблеми.
Мій колишній пацієнт, якому я 
колись допоміг з його онукою, 
порадив «зачарованому колезі» 
звернутись до мене в клініку. 
Результат клінічних обстежень 
уже Вам відомий – все ОК. Зви-
чайно, були мінімальні зміни, 
але вони були давні, їхнього 
прогресу не спостерігалося. До 
речі, на комп'ютерній томогра-
фії підшлункова залоза не по-
казувала значних анатомічних 
змін. В аналізах ми бачили па-
радокс: 99% аналізів в ідеальній 
нормі. Для лікарів нашої клі-
ніки я це назвав  «феноменом 
ідеальних аналізів» за умови не 
найкращого загального стану 
пацієнта. Єдиною незначною 

зміною в загальному аналізі 
крові було перевищення відсот-
ка еозинофілів.
Пацієнт, враховуючи постій-
ний прогрес у погіршенні за-
гального самопочуття, вирішив 
скористатися послугами відо-
мої в Німеччині університет-
ської клініки. Зібравши папку 
усіх обстежень, він вирушив 
до Німеччини. Німецькі лікарі 
повторили усе, що ми проводи-
ли в Україні, включно з ФГДС, 
колоноскопією, МРТ, КТ, лабо-
раторними тестами. І що ви ду-
маєте? Результат: «Ви здорові!». 
Але відомий німецький про-
фесор-гастроентеролог запро-
понував зробити обстеження 
тонкого кишківника з допомо-
гою відео-капсули, яке пацієнт 
відмовився проводити через 
ціну (3000€), бо вже витратив 
на обстеження у клініці суму в 
5 разів більшу. Тоді лікар при-
значив гомеопатичний препа-
рат від панкреатиту (20 євро за 
ампулу). Після 10 днів ін'єкцій 
чуда не сталось. Пацієнт був у 
відчаї. Лікарі, м'яко кажучи, ду-
мали, що психіатри таки щось 
пропустили.
У цей момент лікар нетрадицій-
ної медицини, який пробував 
лікувати його біополями, ви-
черпавши усі свої можливості, 
порадив таки провести обсте-
ження з використанням відео-
капсули. Пацієнт звернувся у 
німецький гастроцентр у Києві, 
де на другий день отримав ре-
зультат обстеження - вердикт 
був нетиповий: паразитоз - ан-
кілостомоз. На відео було видно 
тоненькі ниточки, які плавали в 

тонкому кишківнику. 
Відправивши відео до Німеччи-
ни, отримав відповідь - це не па-
разитоз, а просто залишки їжі. 
Кілька лікарів, які консультува-
ли його, одразу ж поспішили за-
явити про неможливість цього 
діагнозу та некомпетентність 
лікарів гастроцентру. Пацієнту 
гастроентерологи в німецькому 
гастроцентрі в Києві порадили 
прийняти по 1 таблетці альбен-
дазолу впродовж 10-ти днів. 
Як мінімум 10 лікарів у Львові 
переконували пацієнта не при-
ймати жодних ліків і особливо 
«токсичного» альбендазолу. 
Враховуючи 3-річний постій-
ний стрес та виснаження, па-
цієнт вирішив прийняти ліки. І 
тут відбулось чудо...
За 3 місяці він набрав 20 кг і його 
загальний стан покращився в 
рази, він став насолоджуватись 
їжею та життям. В загальному 
аналізі крові зникли еозинофі-
ли, а панкреатиту як не було.
Ось така цікава історія, в якій я 
практично спостерігав за поді-
ями, але розумів і відкидав ще 
одну нісенітницю – що це гене-
тичний збій.
P.S. Деколи пацієнт таки 
правий, коли приходить до 
лікаря і називає 10 скарг, а лі-
кар, отримавши нормальні 
результати обстежень, ске-
ровує його до психіатра, який 
своєю чергою, коли не отримує 
результат у лікуванні, скеро-
вує до колеги-психіатра і коло 

замикається...

11 лютого – Всесвітній день 
хворого. Не потрапляйте у 
"зачароване коло хвороби ."
будьте здорові!

Медичний центр бІОкурС –  діагностично-лікувальний заклад 
амбулаторного поліклінічного типу. 
кредо – старе латинське прислів’я: «Хто добре діагностує, той 
добре лікує». 
Основний принцип –  «Думай інакше».

тарас 
жиравецький 
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«Апостол яків вказує на чотири типові помилки бізнесменів. Проте 
зауважмо, кожна помилка, вказана Святим Письмом – це наш ви-
граш, який веде до прогресу, до якості нашої праці. 

перШа помиЛка: люди, складаючи свої плани, забувають бога, 
тому не дивно, що правдивий успіх обходить стороною. Сумно ба-
чити тих, які вважають себе християнами, але діють так ніби бога 
нема, ніби оселя його десь там у церкві, на пожовклих сторінках 
молитовника, у старих обрядах. Але ми є недосконалі, ми лише 
співпрацюємо у всьому, що бог уже зробив. Перші християни під-
писували свої листи DEO VOLENTE – якщо богу буде завгодно. Так 
наш бізнес повинен починатися і завершуватися.
друга помиЛка: ми сприймаємо завтра як само собою зрозу-
міле, діємо так, ніби завтра безумовно настане, але пам’ятаймо, 
що життя непередбачуване та коротке. Один чоловік сказав: "Ми 
перебуваємо на один удар серця до вічності". що є наш час? Мить 
– в якій живемо.
третя помиЛка: людям властиво відкладати добро на потім. Проблема зла не лише в самому злі. Ти уже робиш зло, коли не твориш добра. І в цьому є прихована 
пастка – відкладання гідних справ на завтра: завтра я допоможу, полагоджу відносини, вирішу проблеми… але завтра може не настати. Тому роби добро зараз. 
бізнесмени ж, маючи можливості, відповідають за те, чи роблять добро іншим людям. як казав Митрополит шептицький, «нехай добро іншої людини лежить тобі 
на серці».
четверта помиЛка: багатство управляє людьми, а не люди багатством. 
Можна прожити життя, в якому тобою управляють гроші, а не ти – грошима. 
Справжнє багатство – це вміння використовувати те, що маєш».

«Христос говорив про гроші, заробіток, 
борги навіть більше, ніж говорив про 
небесне царство. Він говорив, чому лю-
дині підприємницькій потрібний бог, як 
бог працює у житті людини, яка вийшла 
з рук божих і піде у руки божі. Себто Ісус 
переставляв у нашій голові певні пріоритети та 
цінності. Інше питання, чи хочуть бізнесмени зна-
ти, що біблія говорить про ділові відносини?».

Тарас 
дзюбанський, 
директор 
центру 
«Лібертас»: 

«Соціальна відповідальність – 
тренд, який сьогодні наскрізь 
просотав бізнесове середовище. 
Минулоріч Львівська ТПП успішно 
провела першу міжнародну 
конференцію, фокусуючись на 
цій категорії, відтак плануємо 
такі заходи щороку. Проте 
нашим головним завданням 
є формування не такої собі 
абстрактної  відповідальності 
бізнесу, бо ж відповідальність 
насамперед залишається 
ПЕРЕД особою та ЗА особою. 
Наша мета – сформувати 
відповідального бізнесмена, який 
через свою працю передасть 
найкращі цінності усім тим, з 
ким працюватиме. Бо успіху ми 
досягнемо лише тоді, коли бізнес 
вестимуть соціально спрямовані 
та відповідальні бізнесмени». 

«Одного разу бізнесмен запитав учителя, як духовність може 
йому допомогти, що має спільного духовність і бізнес? На що 
духівник коротко і проникливо, дивлячись у серце, відповів: 
«Духовність допоможе стати тобі ще багатшим». «А яким 
чином?» – запитав бізнесмен. «Дуже просто. Навчить тебе 
менше хотіти». Тобто впорядковано хотіти, гармонійно хотіти, 
творчо хотіти. у цьому глибина питання – чому саме духов-
ність потрібна у нашому бізнесі».

«Святе Письмо дає нам координати, інструкції. Святе 
письмо – кодекс бізнесмена, набір інструкцій, які допо-
можуть уникнути простих та банальних помилок».

бізнес і люди

дуХовністЬ і бізнес. чи можЛиве поЄднання?
СьОГОДНІ СВІТОВЕ бІзНЕС-СЕрЕДОВИщЕ ВСЕ ЧАСТІшЕ АкцЕНТує уВАГу НА ТАкИХ кАТЕГОрІяХ як «ЕТИкА бІзНЕСу», «МОрАЛьНІ СТАНДАрТИ у ПрАцІ», 
«зАХИСТ ЛюДСькОЇ ГІДНОСТІ ТА ПрАВ ЛюДИНИ» ТОщО. ВІДОМІ брЕНДИ ТА кОМПАНІЇ кОНСТАТуюТь фАкТ, щО Із зрОСТАННяМ ДуХОВНИХ цІННОСТЕй 
ПрАцІВНИкІВ ПрОПОрцІйНО зрОСТАюТь як ПрИбуТкИ кОМПАНІй, ТАк І зАГАЛьНИй НАСТрІй ТА ЕТИЧНА ПОВЕДІНкА. 
НЕ НА ОСТАННьОМу МІСцІ І ДЛя ГАЛИцькОГО ПІДПрИєМця є фОрМуВАННя ВЛАСНИХ цІННОСТЕй – СІМЕйНИХ, НАцІОНАЛьНИХ, ДуХОВНИХ. зАВДАННя 
ПІДПрИєМця є НЕПрОСТИМ, ОСкІЛькИ ТрЕбА ПрИйМАТИ рІшЕННя, брАТИ НА СЕбЕ ВІДПОВІДАЛьНІСТь, буТИ ЛІДЕрОМ, рЕАЛІзОВуВАТИ СЕбЕ І ВОДНОЧАС 
ПрИНОСИТИ кОрИСТь ОТОЧЕННю, ВрАХОВуюЧИ ІНТЕрЕСИ ЛюДЕй. бО МАйбуТНє – зА ПрОАкТИВНИМИ І СИЛьНИМИ ОСОбИСТОСТяМИ, якІ ВИНОСяТь 
ВІДПОВІДАЛьНІСТь зА МЕжІ СВОГО «я».

ПрОПОНуєМО ДО ВАшОЇ уВАГИ ОкрЕМІ СЕНТЕНцІЇ з ВИСТуПу О. ПрОкОПІя.

покупки робота теХноЛогія Хобі здоров’я

Лікар googLE радитЬ
Все частіше шукаємо в мережі медичних порад. Інтернет – швидкий, є тут і тепер, не оцінює нас, 

не вимагає фізичної присутності та стояння в черзі.

SMART LIFE

Тож якими повинні бути орієнтири 
бізнесмена? Де черпати натхнення 
в час кризи? як діяти, аби успіх не 
проминав? На ці та інші запитання 
відповів отець-доктор Прокопій 
Лотоцький під семінару «Духовні 
цінності у формуванні світогляду 
бізнесмена», який відбувся у 
Львівській ТПП 4 грудня 2015 року.

О. Прокопій Лотоцький, монах Чину Святого Василія 
Великого,  професор Духовної Семінарії Отців 
Василіян у брюховичах, довгий час працював в 
українській секції Ватиканського радіо у римі та 
проводив духовний супровід у папській колегії святого 
йосафата, закінчив докторат в одному із найстаріших 
ватиканських університетів.

«Духовність скеровує нас у вектори вічності,стабільності, у те, що не змінюється. бог – незмінний, 
а людина і світ – проминучі. з богом ви завжди на крок  уперед».  

«Людина сама по собі вже є динамічною, підприємницькою, бо 
після гріхопадіння бог покликав її до праці, тобто до творення 
свого бізнесу».

«Духовність – серце нашої активності, 
а бізнес – ноги, які сукупно, як вва-
жали люди в давнину, є прогресом у 
людському розвитку. І тому якщо від-
окремлюватимемо ці два фактори, то 
збіднимо себе, бо втратимо комфорт».

Семінар відбувся в рамках програми заходів Львівської ТПП за на-
прямком «Соціальна відповідальність бізнесу» за сприяння Цен-
тру Міжконфесійного та міжрелігійного діалогу «Лібертас».
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безкоШтовні посЛуги в обмін на приватністЬ
«звідки Facebook / Google знає, яку сторінку шукаю?», – усе рідше запитують користувачі самих себе. 

Надаємо свої дані у «руки» Інтернет-гігантів в обмін на безкоштовні послуги.

SMART LIFE

світ - мінЛивий, мода на виШукані манери - незмінна
Гадаєте, столовий етикет – це просто?  Багатьом, напевно, відомі пара-трійка комічних випадків, коли презентабельний і впевнений у собі пан чи пані губилися, 
потрапляючи за майстерно сервірований стіл, з однієї простої причини – вони не знали, для чого призначені ті або інші столові прилади. Повірте, сьогодні, безліч 
столових приладів, які прикрашають, наприклад, святковий стіл, здатні ввести у стан розгубленості 80% людей.
Але столовий етикет не обмежується лише правилами прийому їжі. Етикет – Ваша візитівка, самопрезентація, норми і правила гри під назвою Життя. Виграє 
той, хто знає правила… 

4 грудня 2015 року для членів ЛТПП у ресторані «Валентино» відбувся 
майстер-клас зі столового етикету. Про вдосконалення манер 
підприємців подбала юлія Самойлова, засновниця школи вишуканих 
манер «Grace». за смачним обідом учасники говорили про правила 
розсадки за столом, відкрили секрет, як вберегтися від «правила 
падаючого бутерброду», з’ясували, чи справді пасту їдять за допомогою 
ложки та виделки, а рибу і птицю руками; як правильно пити каву та 
чай; для чого насправді подають лимон до рибних страв, а також про 
безліч іншої корисної та цікавої інформації.

Сіль та перець передають разом, навіть 
якщо просять передати щось одне. Відламуємо від хліба невеликі шматочки та мастимо їх 

маслом над пиріжковою тарілкою.

кількість столових приборів вказує на кількість страв, які подаватимуться.
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кількість посуду для напоїв обмежують чотирма одиницями. Вино наливають справа 

знак початку застілля – 
господар розгорнув свою серветку.

їмо перші страви правильно: 
набираємо страву у напрямку від себе.

якщо Ви робите 
паузу у споживані 
страви, розмістіть 
прибори так:

Наш тост повинен бути довгим настільки, щоб донести 
зміст та коротким настільки, щоб вважатися влучним. 

якщо Ви встаєте з-за столу, 
залишіть серветку на стільці.

якщо Ви закінчили 
трапезу, столові 
прибори 
паралельно 
розмістіть так, 
щоб їхні ручки 
показували 
5 годину. 

якщо страва закінчується, не потрібно нахиляти посуд ні до себе ні від себе. 
якщо засмакувало – краще попросіть ще одну порцію. 

Десертна ложка повинна знаходитися 
на блюдці, а не в чашці.

Проголошення 
тостів: 

фото А. Самойлова

фото А. Самойлова

фото А. Самойлова

розрізаємо м'ясо: виделку тримаємо 
у лівій руці зубцями донизу. Ніж позаду 
виделки.
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трендоманія
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тренер змінитЬ моЄ життя
Хочемо змінити власне життя, побороти обмеження, зламати стереотипи в бізнесі, бути щасливими. 

шлях до швидких змін шукаємо у коучингу.

SMART LIFE

Хто виживе у новиХ реаЛіяХ?
Наприкінці кожного року Trendwatching.com готує перелік тен-
денцій, які визначатимуть поведінку споживачів і компаній у 
майбутньому. 
Нові тенденції з’являються, коли драйвери змін (технологічні, 
соціальні, економічні тощо) відкривають нові шляхи до задо-
волення базових потреб людини (безпека, цінність, радість, 
зв’язок з іншими тощо). А інновації дозволяють реалізувати 
ці шляхи на практиці. Іноді завдяки появі певних інновацій і 
можна відслідкувати зародження тренду.
У такому середовищі виграють ті компанії, які вміють перши-
ми помітити зміни та підготуватись, щоб задовольнити нові 
вимоги споживачів. 
Отже, за версією експертів Trendwatching.com, на бізнес впли-
ватимуть такі тренди:

1. «тест на статус»
Мотиватор номер один, який 
керує споживацькою поведін-
кою - це пошук статусу. У «лег-
кій» покупці статусу небагато. 
Тому клієнти згодні пройти 
«тест», аби довести бізнесу, що 
вони достатньо освічені, креа-
тивні, мають добрий смак, аби 
користуватися певним брен-
дом. Чим складніше випро-
бування - тим вищий статус. 
Досвідчені та економні клієнти 
не мають нічого проти такого 
«відсіву», якщо у результаті 
отримають щось ексклюзивне, 
якісне за гарну ціну. І, до того 
ж, приєднаються до спільноти 
людей, які також пройшли по-
дібний відбір.

ПРиКЛАД. У вересні 2015 року 
компанія Netflix представила The 
Switch – диво-кнопку, що авто-
матично вмикає телевізор, звук 
на телефонах, робить світло 
тьмянішим та може замовити 
їжу додому. Компанія також ви-
пустила підручник – як самому зі-
брати таку кнопку, але для цього 
потрібно знати електроніку та 
вміти програмувати. Крім того, 
Netflix заохотила людей ділитись 
своїми модифікаціями цього при-
строю та ідеями онлайн.

2. внутріШня підтримка. 
зміни у ставЛенні до 
працівників
Люди хочуть купувати продук-
цію соціально відповідальних 
компаній. Виграшною може 
стати стратегія: компанія пі-
клується про своїх працівни-
ків, дозволяючи клієнтам це 
побачити. Тому зробити еле-
ментом корпоративної куль-
тури турботу про підлеглих та 
показати це ринку – означати-
ме обійти конкурентів. Ефек-
тивною є «концепція їжака» 
Джима Колінза. Як відомо, під 
час небезпеки їжак згортаєть-
ся, дивиться всередину. Те ж 
доцільно для компанії: шукати 
відповіді на виклики за будь-
яких несприятливих обставин 
треба всередині організації,  в 
системі, моделі, взаємодіях.

ПРиКЛАД.  У липні 2015 року 
компанія Flipkart – гігант елек-
тронної комерції, якого часто 
називають «індійським Amazon» 
– запустила ініціативу з під-
тримки працівників, які хочуть 
всиновити дитину. Кошти, які 
надає компанія, можуть піти на 
оплату юристів чи послуг агенцій 
із всиновлення.

3. розумне використання 
канаЛів комунікацій
Замість того, щоб думати про 
технологічні можливості чер-
гової платформи та  намага-
тися охопити якомога більше 
каналів комунікації з клієн-
том, варто поставити на перше 
місце потреби та бажання спо-
живачів. Запитайте себе: чому 
клієнти можуть «клюнути» на 
вашу пропозицію у тому чи 
іншому каналі? Чи ті канали, 
які ви вже експлуатуєте, дійсно 
задовольняють потреби і ба-
жання ваших споживачів? Які 
нові контексти можна почати 
використовувати? Актуальне 
рівняння, яке треба розв’язати 
компаніям у наступному році: 
інноваційні канали + контекст 
= правильне місце + правиль-
ний час.

ПРиКЛАД. Dash Button - іннова-
ція від Amazon. Це маленька кноп-
ка з назвою миючого або чистячо-
го засобу. Завдяки їй пральна або 
посудомийна машина може ста-
ти каналом для продажу. Коли ба-
чите, що закінчується порошок 
чи щось інше – просто натиска-
єте на кнопку, і Amazon швидко 
доставляє те, що потрібно.

4. експансія Штучного 
інтеЛекту
Компаніям варто пам’ятати: не 
можна дивитись на світ крізь 
призму технологій, натомість 
треба розглядати технології 
крізь призму основних люд-
ських потреб і бажань. Іншими 
словами, запитайте себе: як ті 
технології, якими ви користує-
тесь зараз, допомагають клієн-
там отримати саме те, чого вони 
хочуть? У 2016 році все більша 
кількість споживачів очікува-
тиме від брендів використання 
потужних і доступних техно-
логій штучного інтелекту, щоб 
створити по-справжньому ро-
зумні продукти та сервіси. 

ПРиКЛАД. У листопаді 2015 
року Google проанонсував новий 
продукт Smart Reply. Це програма 
машинного навчання, яка авто-
матично генерує відповіді на лис-
ти, що отримують користувачі. 
Smart Reply сканує зміст листа і 
пропонує три варіанти відповіді. 
Користувач просто обирає ба-
жаний варіант і натискає «На-
діслати». Поступово програма 
дізнається про те, як зазвичай 
діє клієнт, коли отримує лист, і 
пропонує щораз кращі варіанти.

5. зміна сприйняття цін-
ності продукту
У 2016 році споживачі почнуть 
дивитись на питання цінності 
продукту з різних боків. Іно-
ді достатньо незвичної рек-
ламної кампанії, щоб люди 
подивились на ваш продукт по-
новому. А можливо, і замисли-
лись над якимись важливими 
проблемами. Варто запитати 
себе: як ми можемо «перепаку-
вати» наш товар чи послугу? Як 
ми можемо змінити сприйнят-
тя клієнтів? А якщо ви не зна-
єте, з чого почати, поміркуйте 
– який продукт є протилежним 
вашому за своїм ціннісним по-
зиціонуванням. Можливо, це 
наштовхне на цікаві ідеї...

ПРиКЛАД. У квітні 2015 року 
французькі бюджетні авіалі-
нії Transavia почали рекламну 
кампанію, яка порівнювала вар-
тість квитків на літак з сумами, 
які зазвичай люди витрачають у 
продуктовому магазині. Компа-
нія випустила картопляні чіпси, 
цукерки та зернові батончики у 
спеціальній упаковці, схожій на 
авіаквитки. Ці продукти прода-
вали у партнерських магазинах, 
автоматах на станціях метро. 
Купивши їх, споживач міг вико-
ристати надрукований на упа-
ковці код, щоб злітати до Барсе-
лони, Лондона чи Дубліна.

Підготувала Олена Карабчук



Компанія «МКС Фасад» спеціалізується на комплексній реалізації 
будівельних проектів різного призначення.
Найкращі спеціалісти групи компаній МКС допоможуть Вам 
реалізувати проекти зі скління фасадів будь-якої складності 
із застосуванням інноваційних технологій і високоякісних 
алюмінієвих профілів, скла і склопакетів.
Конструкторський відділ компанії розробляє проекти для реалізації 
архітектурних рішень, які задовольнять найвибагливіших клієнтів.
Група компаній МКС бере активну участь у проектуванні, 
будівництві та реконструкції торговельних центрів, бізнес-центрів, 
адміністративних будівель, розважальних та готельних комплексів, 
АЗС, транспортних терміналів і спортивних споруд, а також скління 
житлової нерухомості.
Ми дбаємо про наших клієнтів, тому в конструкціях використовуємо 
скло і системи скління провідних світових виробників, а також 
фурнітуру найвищої якості: Schüco, Reynaers, Aluprof, Alumil, 
Alutech, AGC Glass Europe, Pilkington.
Рішення і системи з облицювання навісних вентильованих фасадів 
(композитний фасад, алюмінієвий фасад, керамогранітний фасад), 
систем скління (стійко-ригельне, структурне, напівструктурне 
скління) широко застосовуються для будівництва та реконструкції 
будівель і споруд різного призначення.

Об'ЄКТИ РІзнОГО ПРИзнАчЕння:
■    Комерційна нерухомість: БЦ, ТРЦ, готельні та логістичні комп лекси.
■   Житлова нерухомість: житлові комплекси, котеджні проекти.
■    Стратегічні об'єкти: аеропорти, вокзали, транспортні термінали, порти.

ОСнОВнІ нАПРяМИ ДІяЛьнОСТІ:
■  Скління фасадів.
■  Вхідні групи:
     ■  тепловіконна система
     ■  теплодверна система
     ■  холодна віконна система
     ■  холодна дверна система
■  Офісні перегородки.

ПІДВІСнІ АЛюМІнІЄВІ СТЕЛІ:
     ■  алюмінієві підвісні стелі
     ■  грилято
     ■  алюмінієві касетні стелі

ОбЛИЦюВАЛьнІ фАСАДнІ МАТЕРІАЛИ:
■  Алюмінієві композитні фасадні панелі.
■  Рейкові фасадні профілі.
■  Керамогранітні плити.
■  Ламінатні плити.вул.Героїв уПА, 72

м.Львів, україна, 79015

 тел.: +38 032 242 21 51
 тел. факс.: +38 032 232 94 98

www.mks-facade.com

info@mks-facade.com


