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переглядайте: http://lcci.com.ua/pro-nas/
лінк на відео на Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ZQHohhtarOM&feature=youtu.be

актуально

підприємців запрошують до Китаю

уКраїнсьКий проеКт підКорює світ

навчіться управляти 
бізнесом у швеції

львівщина – лідер 
в еКономічному 
самоврядуванні

Українських бізнес-лідерів та підприємців запрошують 
взяти участь у міжнародній навчальній програмі для 
розвитку приватного сектора «Стратегічне управлін-
ня бізнесом» (Strategic Business Managment),  яку організує 
Шведська міжнародна агенція з розвитку та кооперації 
(SIDA). 

Львівщина стала першою 
областю України, де до 
2019 року реалізують про-
граму економічного вря-
дування для розвитку ма-
лого та середнього бізнесу 
"Лідерство в економічно-
му врядуванні (ЛЕВ)".
Програма «Лідерство в 
економічному врядуванні» 
впроваджується Фондом 
Східна Європа та фінан-
сується Агентством США 
з міжнародного розвитку 
(USAID). Партнерами та-
кож є Інститут економіч-
них досліджень та політич-
них консультацій, Центр 
соціально-економічних до-
сліджень – CASE-Україна 
та Київський економіч-
ний інститут. За словами 
президента Фонду Східна 
Європа Віктора Ляха, про-
грама працюватиме на на-
ціональному та регіональ-
ному рівнях.
«Реалізація цього проекту – 
це сигнал, що наша область 
є відкритою для бізнесу. 
Це також хороша нагода 

Наприкінці березня укра-
їнська делегація на чолі 
з керівництвом Львів-
ської облдержадміністра-
ції планує візит до Ки-
таю задля налагодження 
співробітництва. 
Про це повідомила 
прес-служба Львівської 
облдержадміністрації.
За словами т.в.о. директора 

Проект Ecoisme, що до-
зволяє контролювати 
витрати енергії в оселі, 
потрапив до нового ак-
селератора підтримки 
стартапів  –британського 
мільярдера Річарда Брен-
сона. Всього на участь 
у ньому претендували 
представники 71 країни.
Відтак, засновники укра-
їнського проекту Іван 
Пасічник та Олександр 
Дятлов переїдуть до Лон-
дона, де з травня 2016 року 

Програма включатиме три-
тижневий тренінг у Швеції, 
додаткові регіональні та на-
ціональні семінари, а також 
можливості для роботи з 
мережею шведських наці-
ональних та регіональних 
підприємств.
Учасники, зокрема, отри-
мають навички з успішно-
го ведення власного бізне-
су, розуміння механізмів 
стимулювання розвитку 
приватного сектору та ово-
лодіють інструментами 
для розробки плану дій із 

департаменту економічного 
розвитку, торгівлі та про-
мисловості ЛОДА Ярослава 
Пелиховського, візит де-
легації Львівщини у складі 
представників сфери освіти, 
культури та туризму, а також 
бізнес-кіл області спрямова-
ний на налагодження між-
регіонального співробіт-
ництва між українським та 

китайським регіонами.
Українські дипломати пла-
нують відвідати провінцію 
Цзянсу в Китайській Народ-
ній Республіці.
До складу делегації зі Львів-
щини запрошують долуча-
тися підприємців регіону, 
котрі зацікавлені у пошуку 
партнерів та нових ринків 
збуту для своїх підприємств.

довести, що бізнесове се-
редовище тут є найкращим 
в Україні. Реалізувавши цей 
проект, ми, з одного боку, 
продемонструємо інвес-
торам, що тут безпечно і 
комфортно, а з іншого боку, 
дамо можливість нашим 
підприємцям отримати 
нові знання, досвід і озна-
йомитись з потенційними 
можливостями на закор-
донних ринках», - зазна-
чив Олег Синютка під час 
підписання протоколу про 
впровадження програми.
Серед основних завдань 
програми – визначення 
правових, нормативних та 
адміністративних заходів, 
які покращують середо-
вище для розвитку мало-
го та середнього бізнесу, 
підтримка у підготовці та 
впровадженні ефективно-
го законодавства, а також 
координація зацікавлених 
сторін для просування еко-
номічно обґрунтованих та 
фіскально-відповідальних 
реформ.

навчатимуться з ментора-
ми, серед яких буде і сам 
Бренсон. Після цього укра-
їнці зможуть отримати до 
120 тисяч доларів на розви-
ток проекту.
Нагадаємо, Ecoisme є од-
ним із найуспішніших 
українських проектів, 

Ecoisme – старт-система, яка має багато переваг, серед яких 
постійне відстежування всіх активностей у будинку: push-
повідомлення на смартфоні поінформує про включені, але 
залишені без нагляду електропристрої, і покаже, який з них 
користує електроенергію. 

що виграв багато міжна-
родних конкурсів і вже 
отримував 80 000 євро 
від Deutsche Telecom. А 
керівник і співзасновник 
стартапу Іван Пасічник 
потрапив до рейтингу най-
талановитішої молоді за 
версією Forbes.

розвитку приватного секто-
ру на батьківщині. Цей план 
розроблятимуть у співпра-
ці з учасниками навчальної 
програми «Стратегії роз-
витку приватного секто-
ру» (Private Sector Growth 
Strategies).
Для участі необхідне знан-
ня англійської мови. Де-
тальніша інформація:  www.
privatesectordevelopment.se 
у розділі «Strategic Business 
Managment». Кінцевий тер-
мін подачі заявок – 2 трав-
ня 2016 року.  

відеопрезентація про діяльність лтпп
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On-line інструменти

компанії-члена
Львівської ТПП

+38 032 295 01 59
org@cci.lviv.ua

www.my.lcci.com.ua
www.lcci.com.ua

ЗАМОВЛЯЄМО 
ПУБЛІКУЄМО 
ЧИТАЄМО

БІЗНЕС-ПЛАТФОРМА ЛЬВІВЩИНИ

Використовуйте новий 
on-line інструмент у своїй 
повсякденній роботі!

Можливості:
замовлення послуг, які надає Палата;

ознайомлення з пропозиціями, які доступні лише 
членам Львівської ТПП;

розміщення інформації про послуги та товари, які 
пропонує Ваша організація, на Інтернет-сторінці 
Палати у рубриці Комерційні пропозиції;

коригування/доповнення даних про Вашу компанію та 
про пошук партнерів;

отримання зразків документів.

31 березня 
2016 року 

о 10.00 
Зала Королівської 

Трапезної 
Львівського 

історичного музею

Тематичний 

напрямок конференції: 

«кульТура 
філанТропії 
Та соціальна 
відповідальнісТь 
бізнесу»

II Міжнародна конференція

За підтримки міського голови Львова Андрія Садо-
вого  та Львівської обласної державної адміністрації.

о. Прокопій 
ЛОТОЦЬКИЙ, 
монах Чину Святого 
Василія Великого,  
професор Духовної Семі-
нарії Отців Василіян 
у Брюховичах, доктор 
богословських наук

Гарі РЕУШЕ, 
професор, доктор 
екон. наук, Міжнарод-
ний інститут ме-
неджменту (MIM-Kyiv)

Вікторія 
ДОВЖИК, 
Начальник Управління 
економіки Львівської 
міської ради

Ярослав ПИЖ, 
кандидат філос. наук, 
Президент Української 
Баптистської Теологіч-
ної Семінарії

Леся ЯРОШЕНКО, 
Інформаційний ме-
неджер Українського 
форуму благодійників

Ольга 
ЯНКОВСЬКА, 
координатор освітніх 
програм експертної 
організації Центр 
«Розвиток Корпо-
ративної соціальної 
відповідальності»
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Детальніше про захід на сайті Палати: www.lcci.com.ua

Партнери:

Інформаційний партнер:

львівська 
торгово-промислова 
палата

ЛЬВІВСЬКА 

ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА 

ПАЛАТА

ВИ 
БУДУЄТЕ 

ЕКОНОМІКУ

МИ 
ДОПОМАГАЄМО 
ЇЇ РОЗВИВАТИ!

Звіт за 2015 рік
представлення інтересів  | особливі завдання | послуги

шановні колеги,
 інформуємо, що на

сайті лтпп 
опубліковано перший 

публічний звіт 
про діяльність 
львівської тпп 

за 2015 рік.

е-версія доступна 
на сайті лтпп.
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Пропонуємо унікальну 
можливість відвідати Між-
народну виставку деревини 
та деревообробного облад-
нання Dubai Wood Show  
2016, яка відбудеться 4-6 
квітня, та побувати у най-
більшому місті Об’єднаних 
Арабських Еміратів, вели-
кому торговому, фінансо-
вому  і туристичному центрі 
Близького Сходу – Дубай.
Дата поїздки: 3 - 8 квітня 
2016 року.
Місце проведення:  «Сві-
товий Торговий Центр»  
(м. Дубай, ОАЕ).
Dubai Wood Show – це най-
вагоміша подія в індустрії 
деревини та деревооброб-
ки на території Близького 
Сходу, Африки та Азії. Так, 
у 2015 році 10-ту ювілей-
ну виставку відвідало по-
над 10000 фахівців з ОАЕ, 

Львівська ТПП запрошує 
відвідати виставку-ярмар-
ку «BAUMA 2016» - найбіль-
ший у світі майданчик для 
показу інновацій у галузі 
будівництва, гірської техні-
ки та презентацій найсучас-
ніших досягнень у цій сфе-
рі. Цю виставку раз на три 

Контактні особи:
Тарас Андрущак, Андрій Оленяк
тел.:  +038 032 276 46 13
моб. тел.:+38 068 046 46 51
email: taras@cci.lviv.ua

Контактна особа: 
Тарас Андрущак
тел./факс: +38 032 276 46 13, 
+38 068 046 46 51
e-mail: taras@cci.lviv.ua

Контактна особа:
Тетяна Смірнова,
тел./факс +38 032 276 46 13, 
+38 067 109 84 45,
email: smirnova@cci.lviv.ua

Dubai WOOD SHOW 2016 по енергетичний досвід до німеччини

Саудівської Аравії, Індії, 
Пакистану та інших країн 
для встановлення ділових 
зв’язків з 227-ма учасни-
ками виставки з 95 країн, 
включаючи 7 національних 
павільйонів.

Вартість участі у 
бізнес-місії:
900 дол. США для однієї 
особи з одномісним розмі-
щенням у готелі,
1300 дол. США для двох осіб 
із двомісним розміщенням 
у готелі.
У вартість входить:
авіапереліт Київ-Дубай- 
Київ;
проживання у готелі 4* в 
центрі Дубаю зі сніданками 
(5 ночей);
трансфер аеропорт-го -
тель-аеропорт;
вхідні квитки на виставку.
Додатково сплачується  
кон сульський збір (85 дол. 
США), трансфер до вистав-
кового центру.

Виставка China Homelife 
Show – це найкраща 
можливість для: 
- налагодження прямих і 
вигідних ділових контактів із 
китайськими компаніями;
- ознайомлення з 
найширшим спектром 
пропонованих послуг і 
товарів;
- пошуків потрібного 
торгового партнера з Китаю;
- отримання цінної 
інформації та консультацій 
щодо двосторонньої 
співпраці;
- підписання перспективних 
договорів;
- нових ідей і концепцій, які 
б зміцнили позиції Вашої 
компанії на ринку;
- спілкування з експертами.

відвідайте разом з нами ви-
ставКу КитайсьКих товарів 
та товаровиробниКів «CHina 
HOMelife SHOW 2016», яКа від-
будеться 7-9 червня 2016 роКу 
в м. варшава,  польща.

Тематика виставки: одяг, 
аксесуари, тканини для 
інтер’єру, меблево-декора-
тивні тканини, побутова 
техніка, електроніка, кухні 
та ванні кімнати, будівель-
ні матеріали, освітлення, 
меблі, обладнання та ін-
струменти, машини для 
обробки пластику, харчова 
промисловість, електрома-
шини, машинобудівна про-
мисловість, сільськогоспо-
дарські машини.
Вартість ділової місії: 
980,00 грн з ПДВ.
У вартість входить пере-
їзд, проживання, сніданки, 
відвідання виставки. Віза 
оплачується додатково.
Термін подання заявки до 
15.04.2016 року.

МіжнАрОДнА ВиСТАВКА БуДіВЕльнОгО ОБлАДнАння, 
МАшин, ТрАнСПОрТу і БуДіВЕльних ТЕхнОлОгій 

«bauMa 2016» 
роки організовує компанія 
«Messe Muenchen GmbH»   за 
підтримки «Європейського 
союзу виробників будівель-
ного обладнання».
Дата проведення поїздки: 
9  - 14 квітня 2016 року.
Місце проведення: 
Мюнхен, Німеччина.

Вартість відвідання ви-
ставки – 480,00 євро з ПДВ.
У вартість входить:
� проїзд мікроавтобусом 
маршрутом: Львів – Відень 
(Австрія) – Зальзбург (Ав-
стрія) – Мюнхен (Виставко-
вий центр) – Краків (Поль-
ща) – Львів;
�вхідні квитки на виставку;
� проживання у **** та 
*** зіркових готелях зі 
сніданками;
�супровід;
Оформлення візи сплачу-
ється додатково (якщо є 
необхідність).
На цьогорічній виставці 
«BAUMA 2016» буде пред-
ставлено будівельне об-
ладнання, будівельний 
транспорт, підіймальне об-
ладнання, установки для 
виробництва цементного, 

вапнякового і гіпсового 
розчинів, асфальту і бето-
ну, обладнання для вироб-
ництва сухих будівельних 
сумішей та штукатурок, 
гіпсокартону, пакувальні 
матеріали, комплектуючі, 
контрольно-вимірювальна 
техніка, системи зв'язку і 
навігації, системи безпеки 
виробництва, інноваційні 
технології будівництва і ба-
гато іншого.
Поспішайте ознайомитися 
з новинками обладнання та 
інноваційними технологія-
ми виробництва будівель-
них матеріалів!

Місце проведення: 
м. Берлін та передмістя.
Українську делегацію за-
прошують взяти участь 
у засіданні  робочої гру-
пи  Східноєвропейського 
об’єднання німецької еко-
номіки (Osteuropaverein der 
deutschen Wirtschaft e.V.) на 
тему «Урбаністична інфра-
структура міст центральної 
та східної України». Відтак 
заплановано відвідання ді-
ючих підприємств перероб-
ки біомаси та ознайомлення 
з відповідним обладнанням 
у Берліні та у його околицях 
з метою поглиблення прак-
тичних знань. 
Орієнтовна вартість 
поїздки: 350 Євро.

Контактна особа: людмила горбачова
тел.: +38 032 295 01 25, моб.:+38 096 23 75 340, 

е-mail: liudmyla@cci.lviv.ua

Академія відновлюваль-
них джерел енергії ( RENAC  
AG) спільно з Делегаці-
єю німецької економіки в 
Україні організовують ін-
формаційну поїздку до Ні-
меччини на тему «Біомаса,  
її роль в енергозабезпечен-
ні міст та житлово-кому-
нальному господарстві».  
Запрошуємо представників 
підприємств, громадських 
закладів, фахових спілок 
та науково-дослідних ін-
ститутів, які працюють над 
проблемами переробки біо-
маси та енергозабезпечення 
ЖКГ.

Дата проведення поїздки: 
24 – 28 квітня 2016 року.
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«Go China» – офіційна дер-
жавна програма, метою якої 
є гарантування зарубіжним 
партнерам повної підтрим-
ки під час пошуку, налаго-
дження контактів та підпи-
сання договорів у Китаї.
Дата проведення поїздки: 
19 -  26 квітня 2016 року.
Місце проведення:  
Шанхай (Китай).
Meorient International Group 
– компанія з досвідом робо-
ти понад 20 років у Китаї, 
яка обслуговує більш ніж 
5000 китайських компаній-
виробників і 99000 зарубіж-
них покупців у рік.

Тематика Екологічного 
Форуму:
•    запобігання утворенню 

відходів;
•   збирання, транспорту-

вання, зберігання  відхо-
дів, їх розділення, оброб-
ка,       утилізація;

•   переробка промислових 
відходів у харчовій про-
мисловості і комерційне 
використання продуктів 
переробки;

•   поводження з небезпеч-
ними відходами;

•   нормативно-правове за-
безпечення поводження з 
відходами;

Проект пропонує 
відвідувачам:
� двосторонні зустрі чі з 
китайськими під  п риємст-
вами; 
�виїзди на підприємства, 
заводи, торгові центри, 
ринки тощо;
� професійний переклад, 
юридичний та логістичний 
консалтинг.
Основні розділи, які пред-
ставляє проект «GoChina»: 
текстиль та одяг, меблі для 
житла та офісів, побутова 
техніка, побутова електро-
ніка, будівельні матеріали 
(керамічна плитка, двері, 

вікна та інші матеріали), 
канцтовари, іграшки, со-
нячна енергія, обладнання 
для розподілення та переда-
чі електроенергії.

Вартість участі у діловій 
місії: 1 130,00 $.
У вартість входить: переліт 
в обидві сторони: Львів-
Київ-Хельсінкі-Шанхай, 
проживання в ***-**** го-
телях, сніданки, трансфе-
ри, двосторонні зустрічі, 
виїзди на підприємства, 
перекладач, відкриття візи, 
страхування, екскурсія 
Шанхаєм, супровід.

Контакт:
людмила горбачова
тел.: +38 032 295 01 25
моб.:+38 096 23 75 340
е-mail: liudmyla@cci.lviv.ua

Контактна особа: Тарас Андрущак
Тел.:+38 068 046 46 51,  +38 063 393 66 28, e-mail: taras@cci.lviv.ua

GO CHina 2016

поводження з відходами. цивілізаційні виКлиКи

запрошуємо на семінар 
«елеКтронні заКупівлі»

льВіВСьКА ТПП СПільнО з MEOrIENt INtErNAtIONAl GrOup 
(шАнхАй, КиТАй) зАПрОшує ВзяТи учАСТь у ПрОЕКТі «GO CHINA 2016».

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.

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

Контакт: Мар'яна Флінта
+38 032 295 51 83, 
+38 032 276 46 11 
е-mail: flinta@cci.lviv.ua

Контакт: 
Анна Валько
+38 032 295 51 83
valkanna@cci.lviv.ua

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

Дата наступного навчання: 
19-21 квітня 2016 року.
Вартість навчання для одного 
представника від організації 
становить 1300 грн. 
Вартість підвищення квалі-
фікації одного представника 
від організації становить 720 
грн. 

Заявка для участі у семінарі 
– на сайті ЛТПП. 
Проводимо також ви-
їзні семінари на базі 
підприємства-замовника.

навчання членів Комітету з КонКурсних торгів

•   ефективні та інноваційні 
технології у сфері пово-
дження з відходами;

•   екологічні аспекти під-
тримки експорту;

•   обмін досвідом у сфері по-
водження з відходами;

•   формування та реалізація 

15 квітня 2016 року Львів-
ська ТПП організовує се-
мінар тему: «Електронні 
закупівлі» для замовників. 
17 лютого 2016 року  Петро 
Порошенко підписав Закон 
України №922-VІІІ «Про 
публічні закупівлі», ухва-
лений Верховною Радою 25 
грудня 2015 року. Закон за-
безпечує поширення сис-
теми електронних закупі-
вель впродовж 2016 року 
у 2 етапи: з 1 квітня – для 

5 квітня 2016 року запрошуємо усіх зацікавлених на традиційний Форум «Поводження з 
відходами. Цивілізаційні виклики». Метою заходу є просування в Україну передових сві
тових технологій у сфері поводження з відходами, залучення інвестицій та інновацій, 
вивчення нетрадиційних підходів до розв’язання проблем з відходами.

центральних органів вико-
навчої влади та замовників, 
що здійснюють діяльність 
в окремих сферах господа-
рювання; з 1 серпня – для 
решти замовників.
Вартість участі у семінарі: 
420 грн (з ПДВ).

ефективної регіональної 
політики поводження з 
відходами.

У рамках Екологічного 
Форуму відбудеться Кон-
тактна біржа (дво- та ба-
гатосторонні переговори 
учасників Форуму). Пра-
цюватиме Експозиційний 
стенд зі зразками продукції, 
інформаційними та рек-
ламними матеріалами.
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Запрошуємо скориста-
тися довідково-інформа-
ційними послугами, які 
здійснює ТПП України за 
кордоном.
Надсилайте свої комерційні 
пропозиції щодо експорту/
імпорту товарів/послуг ан-
глійською мовою на елек-
тронну пошту: orginform@
cci.lviv.ua, і вони будуть 
включені до спеціальної 
розсилки партнерам ТПП 
України за кордоном.

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

група компаній «агентство 
економічної безпеки» 
(львів) на підставі відповідних 
ліцензій МВС україни пропонує 
різноманітний комплекс послуг 
необхідного професійного рівня 
багатьом відомим економічним 
структурам всіх форм власності, 
зокрема:
•    охорона об’єктів,
•    послуги з інкасації,
•    юридичні послуги,
•     монтаж та обслуговування 

пожежно-охоронної 
сигналізації,

•     відеонагляд,
•     системи GpS тощо.
Контакт:
Володимир Мальсагов
вул. Панаса Мирного, 24г, 
м. львів 
тел.: +38 032 270 10 27,
e-mail: sparta@ukrpost.ua
http://aeb-group.org/

тдв бродівський 
механічний завод  
(львівська обл.) пропонує 
послуги з:
•     виготовлення нетипових 

металоконструкцій,
•     обробки металу,
•     виготовлення металовиробів, 
•     бетономішалки різного типу 

та об’єму,
•     монтаж експозиторів для 

реклами керамічної плитки та 
сантехніки

•     а також доставку та можливий 
експорт продукції.

Контакт: 
іванна ніта
Тел.: +38 050 4317796
e-mail: romteh.2013@yandex.ua

тдв бродівський механічний 
завод  (львівська обл.) пропонує 
розпродаж меблів для ванних 
кімнат від польського виробника 
(-50% від ціни виробника). 
Продукція високої якості. Для 
гуртових покупців – знижки. 
Особливі умови власникам 
готелів, санаторіїв тощо.
Контакт: 
іванна ніта
Тел.: +38 050 4317796
e-mail: romteh.2013@yandex.ua

агенція мов «нові обрії» 
(львів) понад три роки на ринку 
послуг письмового перекладу 
з 25 мовами світу. Клієнти 
компанії – понад  60 підприємств 
з україни та європи. Агенція 
пропонує послуги перекладу за 
такими тематиками:
•     юридичний переклад;
•     переклад веб-сайтів та 

локалізація;
•     медичний переклад;
•     переклад рекламної продукції;
•     технічний переклад.
Контакт:
уляна Мельник
Тел.: +38 066 4598235
E-mail: skylines.lviv@gmail.com

адвокатське об’єднання 
«дегтяренко і партнери» 
(львів) пропонує широкий спектр 
юридичних послуг, проведення 
судових експертиз, консалтинг 
тощо.
Контакт: 
Олексій Дегтяренко
Тел.: +38 067 3408272
E-mail: advokatam@i.ua

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

заціКавилися? КонтаКтуйте з нами!
публікація комерційних пропозицій для дійсних членів палати безкоштовна. 
пропозиції щодо вдосконалення та розширення on-line послуг чекаємо за адресою: pr@cci.lviv.ua/

Компанія Disclean s.a.r.l 
(м. Касабланка, Марокко) 
зацікавлена у співпраці з 
компаніями, які займаються 
обробкою деревини. Компанія 
має намір закуповувати в 
українських виробників держаки 
(ручки) для щіток  та деревину 
для виготовлення держаків. 
розміри держаків для щіток: 
довжина – 1,2 м, діаметр – 2,5, 
3 см.
Контакт:
Hay EI Karia
тел.: +212 522 72 95 09
факс:+212 522 72 27 25
e-mail: discleansarl@gmail.com
http://disclean.com/

представництво 
тпп україни на балканах 
інформує про зацікавленість 
болгарських компаній у 
закупівлі в україні харчових 
продуктів: молока uNt 
(ультрапастеризоване) 3,2%, 
сухого молока, сиру, масла, 
олії, м’яса яловичини, сочевиці, 
гороху, цукру, заморожених 
фруктів, овочів, ягід.
Контакт:
Ю.Куренков
тел.: +359 89 68 68 255
моб.тел.: +38 067 466 43 59 
(viber)
e-mail: kurenkov@i.ua
skype: y.kurenkov

економічне представництво 
малопольського воєводства в 
україні повідомляє, що польська 
компанія шукає українського 
партнера (завод) для 
виготовлення корпусів (кожухів) 
на дизель-генератори на власних 
виробничих потужностях. 
Поляки готові передати технічну 
документацію і забезпечити 
замовлення на корпуси. 
Також зацікавлені у розвитку 
дилерської (дистриб’юторської) 
мережі на території україни.
Контакт:
Юрій Булик
тел.: +38 032 295 63 17
e-mail: bulyk@cci.lviv.ua

Компанія egy Organic  (єгипет) – виробник та експортер лікарських 
й ароматичних трав, спецій, насіння, ефірних масел – зацікавлена у 
співпраці та постачанні продукції на український ринок.
Контакт: 
ірина Охота
тел.: + 38 032 276 79 72
e-mail: orginform@cci.lviv.ua

шуКаєте партнерів

Комерційні  пропозиції

за  Кордоном?
Інформація повинна бути 
лаконічною та обов’язково 
містити наступне: 
• назва підприємства,
•  адреса, телефон, факс, 

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

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

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



ділове видання №1 у регіоні

7
березень-квітень,  2016

новини. палата

Серед найгостріших питань, які хвилюють сьогодні 

бізнесові кола – що робити за умов звуження ринку та 

обмеження можливостей отримання грошей у банківській 

системі, адже найважливішим в експортно-імпортних 

операціях є можливість певного прогнозування дії. Проте, 

як роз’яснив Дмитро Сологуб, жорсткі адміністративні 

обмеження, які накладає нБу, є хоч болісними, але 

теоретично правильними задля стабілізації ситуації. 

Банківська система реформується, очищається від 

негативних аспектів діяльності, хоч з іншого боку це ніби 

погіршує умови розвитку підприємницької діяльності. 

як вирватися із цього зачарованого кола, що розчавлює 

економічну діяльність, – і було гострою точкою дискусії.

як наголосив учасник зустрічі 
Александр Маркус, делегат німецької 
економіки, який  дуже позитивно 
оцінює український бізнес попри 
всі об’єктивні негаразди: «Бачу 
в українських підприємцях таку 
надзвичайну гнучкість і активність 
в роботі, зокрема на зовнішніх 
ринках,що вселяє оптимізм. 
Для мене це дуже привабливо. у 
Польщі 20 років тому ситуація була 
подібна. Польські підприємці були 
як українські тепер – злі й голодні. А 
злі і голодні, які хочуть працювати, 
обов’язково прорвуться, будуть 
чи не будуть гроші на розвиток 
– вони їх зароблять, вони будуть 
розвиватися».

університетсьКий Курс медіації від медіаторів лтпп

відбулася  зустріч із дмитром сологубом

орієнтований на форму-
вання практичних навичків 
медіації у студентів. Курс 
тривалістю 120 годин роз-
роблено та впроваджено 
медіатором Львівської ТПП 
Володимиром Мотилем за 
сприяння  Центру медіації 
при ЛТПП.
Поширеність медіації – 
ознака цивілізаційного 

11 лютого 2016 року у Львів-
ській ТПП відбулася зустріч 
підприємців із відомим 
українським економістом, 
експертом міжнародного 
рівня, заступником Голови 
правління Національного 
банку України Дмитром 
Сологубом. Захід організо-
ваний за сприяння Львів-
ської обласної дирекції 
ПАТ «Райффайзен Банк 
Аваль» та Асоціації банків 
Львівщини.
Учасники – представники 
підприємницького, банків-
ського середовища та про-
сто небайдужі – проаналі-
зували макроекономічну та 
фінансову ситуацію у краї-
ні, ситуацію на валютному 
ринку, у банківській сис-
темі; обговорили супутні 

розвитку країни. Сьогодні 
багатьом домовитися між 
собою важко, адже це по-
требує особистих емоцій-
них та часових затрат. Не 
кожен вірить у те, що кон-
флікт – це можливість для 
позитивних змін. Проте, так 
твердять медіатори – ті, хто 
володіє сучасним методом 
урегулювання конфліктів.

Андрій Єлісєєв, 
керівник Центру медіації 
при Львівській ТПП: 
«Проведене нами дослідження по-
казало, що тільки 3 % фінансової 
еліти знають про медіацію, тоді 
коли у світі це шикарний механізм 
вирішення спорів. Це й був вагомий аргумент щодо 
впровадження курсу з вивчення та практикування 
медіації у вишах».

Відтепер студенти факуль-
тету міжнародних відносин 
Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка матимуть змо-
гу прослухати курс «Ме-
діація та примирення», 
один із перших в Україні, 

адміністративні обмежен-
ня та прослухали можливі 
прогнози та варіанти роз-
витку майбутніх подій.

фотофаКт
Семінар «Експорт до ЄС. Пошук 
партнерів» за участю французь
кого експерта з питань тран
скордонного бізнесу Люка Дерієпа 
/Luc Derieppe.

Метою зустрічі було не тільки донесення очільником нБу свого бачення до максимально 
широкого ділового середовища, а й отримання зворотного комунікаційного зв’язку від цього 
ділового середовища, тобто підприємці мали змогу донести свої проблеми до керівництва нБу. 
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опрацюємо всі ваші побажання, 
цілі та бізнес-завдання, доповни-
мо їх рекомендаціями. розроби-
мо програму, сценарій, бюджет та 
підберемо ефективний формат.

володіємо ефективними метода-
ми пошуку учасників. Забезпечи-
мо якісну комунікацію від початку 
до завершення події. 

у нас є надійна база підрядників 
у кожному регіоні україни. ми 
організуємо трансфер для груп, 
окремих осіб та VIP гостей.

оnline трансляція, прес-конфе-
рен ції та брифінги, підготовка 
прес-релізів. професійні фото-
графи та відеооператори. надамо 
професійне конференц-облад-
нання та обладнання для синх-
ронного перекладу. 

допоможемо розробити стиль-
ний дизайн події: логотип, макети, 
культурну програму.

подбаємо про ваш спокій під час 
проведення події, прослідкуємо 
за регламентом. скоординуємо 
субпідрядників, проведемо реє-
страцією та інструктаж учасників.

досвід співпраці з такими експер-
тами-доповідачами: манфред ріх-
тер, мирослав маринович, лари-
са Шрекенбах, віталій Загайний, 
тетяна іванова, ігор коліушко, 
максим колєсников

підберемо оптимальне місце для 
вашої події, потурбуємось про 
розміщення гостей та учасників 
в найкращому місці та у зручний 
для вас час.

З нами творять найкращі події! 

Організація ділових подій «під ключ»:
Концепція події

інформаційна та
 технічна підтримКа

залучення 
професіоналів

запрошення 
учасниКів

транспортне 
забезпечення

супровід 
події

дизайн
події

місце проведення 
та проживання
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форум
енергоощадності
Розвинені країни, насамперед країни ЄС, які вже досягли успіхів у вирішенні проб
лем енергоефективності, продовжують пошук нових джерел енергозабезпечення 
та розробку заходів щодо енергоощадності, що є позитивним прикладом для Укра
їни. Загальний потенціал енергоощадності в Україні становить приблизно 45% 
від обсягу спожитих паливноенергетичних ресурсів. Щодня енергетичні втрати 
в Україні сягають 100 мільйонів гривень, що  негативно впливає на національну 
економіку країни. Розумне й ефективне енергокористування є важливим чинни
ком створення нових робочих місць та економічного зростання.

– підприємці, представни-
ки влади, ділових асоціа-
цій, фінансових установ, 
міжнародних організацій, 
науковці та студенти вишів 
Львова, зокрема «Львів-
ської політехніки», Націо-
нального аграрного універ-
ситету та Національного 
лісотехнічного університе-
ту України. 
Плідна та жвава дискусія 
форсувала такі тематичні 
напрями: досвід енерго-
ощадності у країнах ЄС; 
найкращі практики впро-
вадження ресурсоефек-
тивного і чистого виробни-
цтва в Україні; важливість 

інвестування в енергозбе-
реження та пов’язані з цим 
проблеми; фінансування 
проектів з енергоефектив-
ності від банків, зокрема 
АТ «Укрексімбанк» та ПАТ 
АКБ «Львів»; форми альте-
нативної енергетики у по-
бутових приміщення та на 
підприємствах; екологічне 
житло; державна підтрим-
ка розвитку біоенергетики 
та енергозбереження у під-
готовці студентів.
Влучно зауважив Олег 
Кахновець, директор 
Львівського регіонального 
центру з інвестицій: «Енер-
гоефективність у розумінні 

бізнесу – це  інвестиція, 
адже сьогодні завдяки раці-
ональному використанню 
енергоресурсів досягаєть-
ся збільшення прибутку. 
Простими словами: зеко-
номлені гроші – зароблені 
гроші. До цього спонука-
ють економічні стимули 
(дорогі ресурси, політич-
на залежність, пов’язана з 
їхнім імпортом, порівня-
но слабкий КПД їх вико-
ристання) та регуляторні 
стимули (функціонування 
Держенергоефективнос-
ті; проекти та гранти за 
програмами МТД, нор-
мативно-правові акти, 

які регулюють процеси, 
пов’язані з заходами з 
енергозбереження)». 
Також учасники конфе-
ренції обговорили орга-
нізацію ефективної вза-
ємовигідної співпраці 
міст, бізнесу, фінансових 
інституцій задля досяг-
нення сталого енергетич-
ного розвитку міст. А після 
доповідей присутні мали 
можливість взяти участь у 
Контактній Біржі – дво- та 
багатосторонніх перегово-
рах підприємців, презента-
цій як учасників конферен-
ції, так і всіх зацікавлених 
у налагодженні контактів. 

Організатором заходу є 
Львівська торгово-про-
мислова палата за сприян-
ня Німецько-українського 
партнерського проекту 
у сфері бізнесу, що діє в 
ЛТПП. Партнером Фору-
му став ПАТ АКБ «Львів» 
– банк, один із провідних 
напрямів роботи якого є 
кредитування фізичних 
осіб, підприємств мало-
го і середнього бізнесу, 
об’єднань співвласників 
багатоквартирного бу-
динку (ОСББ) для впрова-
дження енергозберігаючих 
заходів.
Серед учасників Форуму 

24-25 лЮТОгО 2016 рОКу ВіДБуВСя ТрАДиційний щОрічний ФОруМ 
ЕнЕргООщАДнОСТі, яКий ПОєДнАВ ДВА зАхОДи: нАуКОВО-ПрАКТичну 
КОнФЕрЕнціЮ «ЕнЕргія МАйБуТньОгО» ТА КОнТАКТну Біржу – ПлО-
щАДКу Для КОМуніКАцій учАСниКіВ ФОруМу у ФОрМАТі В2В. 
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У ході перемовин диплома-
тів із президентом Львів-
ської ТПП Дмитром Афта-
насом та віце-президентом 
Володимиром Корудом  
йшлося про реальні пер-
спективи розвитку ділових 

15 лютого Львівська ТПП 
спільно із Посольством 
Республіки Македонія в 
Україні організувала зу-
стріч підприємців із ди-
пломатичними представ-
никами Македонії, які 
ознайомили присутніх із 
бізнес-можливостями сво-
єї країни для інвестування.

Захід відбувся за участю 
Біла Пaвлескi, міністра з 
питань іноземних інвести-
цій в Уряді Республіки Ма-
кедонія, та Столе Змейкоскi, 
Надзвичайного та Повно-
важного Посла Республі-
ки Македонія в Україні. 

усіх охочих знайти ділових 
партнерів у Македонії, 
просимо надсилати свої 
комерційні пропозиції 
та пропозиції співпраці в 
управління міжнародних 
економічних зв’язків лТПП: 
zed@cci.lviv.ua.

українські компанії, присутні на македонському ринку: 
ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. ілліча»,  
ВАТ «запоріжсталь», Корпорація «індустріальна спілка Донбасу», 
ПАТ «Азовсталь», ТОВ «львівські автобусні заводи», 
ПАТ «укргазпроект».

бізнес-потужності маКедонії відКриті для уКраїнців

контактів між бізнесмена-
ми обох країн, нашого ре-
гіону зокрема. Дипломати 
зробили конкретну пропо-
зицію провести цьогоріч Ін-
дійсько-український діло-
вий форум з метою прямого 

Очільники уряду Македо-
нії, зокрема, афішували за-
цікавленість у контактах 
з українськими представ-
никами таких галузей: IT-
технології, енергетика та 
сільське господарство.
ПРО ПЕРЕВАги 
БіЗНЕс-сПіВПРАці 
З МАКЕДОНією:
Македонія завдяки своїм 
реформаторським еконо-
мічним пріоритетам  є дуже 
привабливою для охочих 
займатися підприємниць-
кою діяльністю.
Македонія посідає 3 місце у 
світі за кількістю процедур і 
2 місце за кількістю днів для 
відкриття бізнесу та 4 місце 
серед країн, найбільш друж-
ніх до іноземних відвідува-
чів, згідно World Economic 
Forum. У рейтингу легкості 
ведення бізнесу від Світо-
вого Банку Македонія цьо-
горіч посіла 30 місце. За ін-
дексом економічних свобод 

Heritage Foundation у 2015 
році виділило Македонії 53 
місце. У рейтингу людсько-
го розвитку від ООН у 2013 
році Україна і Македонія 
були сусідами.
Торговельно-економічне 
співробітництво між Укра-

їною та Республікою Маке-
донія здійснюється в рамках 
Угоди про вільну торгівлю, 
яка підписана сторонами у 
2001 році та визначає спри-
ятливі умови для ведення 
торгівлі. Зокрема, угода 
передбачає нульову ставку 
мита на імпорт більшості 
груп товарів. 
Республіка Македонія про-
понує привабливий подат-
ковий портфель компаніям, 

індія заціКавлена у бізнес-партнерстві з львівщиною

існуючих бізнес-зв’язків. 
До слова, Львівський авіа-
ремонтний завод, який 
цього ж дня відвідали  висо-
копосадовці, має довгу істо-
рію співпраці з індійськими 
колегами. За словами посла, 
індійська сторона шукає 
нові можливості співпра-
ці у нових ділянках. Як на-
голосив Манодж Бгатрі, 
«основна причина прогалин 
у відносинах – відсутність 
інформації та комунікації», 

яку й повинна усунути май-
бутня зустріч бізнесменів 
обох країн.
Зауважимо, серед галузей, 
у налагодженні зв’язків з 
представниками яких особ-
ливо зацікавлені індійські 
підприємці, наступні: сіль-
ське господарство; інф-
раструктурні проекти в 
шляхобудівній, електрофі-
каційній галузях; автомобі-
лебудування, інформаційні 
технології, туризм.

10 березня 2016 року Львівську ТПП з робочим візитом відвідали Надзвичайний і Повноважний По
сол Індійської Республіки в Україні Манодж Кумар Бгарті (Manoj K. Bharti) та військовоповітряний 
Аташе посольства Індії полковник Атул Саггар (Gp Capt Atul Saggar).

котрі вирішать вести бізнес 
на її території. Персональ-
ний податок на доходи і 
податок на прибуток ста-
новить 10%, а для компа-
ній, котрі реінвестують 
прибуток - 0%. До слова, 
іноземці, котрі інвестува-

ли в економіку Македонії  
400 000 євро, мають право 
на отримання македонсько-
го громадянства.
Що робить македонські 
економічні зони вільними:
 10-річні податкові каніку-
ли (інвестори-користувачі 
вільних економічних зон на 
10 років звільнені від спла-
ти податку на прибуток і на 
100% звільнені від сплати 
персонального податку на 

дохід);
 земля у цих зонах надаєть-
ся в довгострокову оренду 
на період до 99 років;
 інвестори вільних еко-
номічних зон звільнені від 
сплати до місцевих бюдже-
тів внесків за освоєння зе-
мельних ділянок для будів-
ництва, а також від оплати 
за отримання дозволів на 
будівництво;
 інвестори вільних еконо-
мічних зон отримують без-

коштовне підключення до 
водопостачання, газопос-
тачання і каналізації;
 Уряд Республіки Македо-
нії бере участь у фінансу-
ванні будівництва об`єктів 
користувачів вільних еко-
номічних зон у розмірі до 
500 тис. євро, залежно від 
кількості запланованих ро-
бочих місць і розміру інвес-
тиції користувача.

Сьогодні в Македонії є чотири 
вільні економічні зони 
(технологічні промислові 
зони розвитку): Скоп`є 1, 
Скоп`є 2, штіп, Тетово. Всього 
заплановано відкрити 15. 
розмір зон - від 94 до 208 
гектарів, вони складаються 
з офісних і виробничих 
приміщень, інфраструктури 
та обслуговуючих компаній.

налагодження контактів 
між підприємцями обох 
країн та пожвавлення 
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міжнародні Зв'яЗки

25 січня 2016 року у Львів-
ській ТПП відбулася зу-
стріч турецьких бізнес-
менів із представниками 
українських підприємств. 
Очолював делегацію по-
чесний консул України 
в місті ізмір (Турецька 
Республіка) Хікмет Четін 
гюверджин.
Сьогодні Туреччина рішуче 
налаштована на економічне 
співробітництво з Украї-
ною, згодом країни можуть 
підписати угоду про вільну 
економічну зону. Країни є 
близькими сусідами і стра-
тегічними партнерами у 
багатьох галузях промис-
ловості, торгівлі, економіки 

Минулоріч Бюро Делега-
та німецької економіки 
започаткувало низку ін-
формаційно-практичних 
семінарів, об’єднаних за-
гальною темою: «Вихід на 
ринки Німеччини та ЄС». 
Такі семіна-
ри відбулися 
в Києві, Оде-
сі, Харкові та 
мали вели-
кий успіх з 
огляду на актуальність та 
практичну спрямованість, 
що є першим кроком для 
встановлення ділових кон-
тактів в ЄС. 
11 лютого такий семінар 
відбувся у конференц-залі 
готелю «Ріус» і для львів-
ських підприємців. 
Попри те, що Європейський 

ізмір - львів: містКи співпраці

ринКи єс. по-новому про старе

Хікмет Четін Гюверджин, Почесний консул України в 
Ізмірі: «Наше знайомство з вами – це перший крок. Споді-
ваємося, що наступні кроки ще більше сприятимуть вза-
ємному культурному, економічному співробітництву між 
нашими палатами. Ми чекаємо також вас у Ізмірі. Задля 
забезпечення регулярних та порядних контактів, ми буде-
мо діяти через торгово-промислові палати, щоб бізнесме-
ни з обох сторін були захищеними».

загалом, а товарообіг між 
ними має стабільну тен-
денцію до збільшення. Ін-
терес до України турець-
ких інвесторів постійно 

підвищується, що і проде-
монструвала зустріч, ор-
ганізована за сприяння 
Почесного Консульства 
України в місті  Ізмір.

Турецькі гості представля-
ли такі компанії: парфумер-
но-косметичні, страхові 
фірми (страхування авто), 
ресторанний бізнес, турис-
тичні та фармацевтичні 
компанії. Відтак учасни-
ки турецької делегації та 
української сторони мали 
можливість у форматі В2В  
налагодити ділові зв’язки 
із закордонними колегами з 
метою потенційної майбут-
ньої співпраці.
Також під час перемовин 
почесного консула з пре-
зидентом ЛТПП Дмитром 
Афтанасом йшлося про 
можливі шляхи покращен-
ня умов ведення бізнесу, 

перспективи активізації та 
потенційні напрямки між-
регіональної співпраці між 
підприємствами Львівщи-
ни та Туреччини.
За словами віце-президента 
ЛТПП Володимира Коруда, 
«чисельність турецької де-
легації свідчить, що україн-
сько-турецькі відносини є 
перспективними та такими, 
що мають позитивну дина-
міку розвитку. Ми цікаві 
один одному». Володимир 
Богданович розповів про 
наміри підготувати про-
ект угоди про співпрацю з 
генеральним консульством 
та Ізмірською Торговою 
Палатою.

Союз в односторонньому 
порядку ініціював низку 
кроків у напрямку мит-
ного регулювання для по-
легшення доступу україн-
ських товарів до країн ЄС 
та почала діяти у повному 

обсязі Зона вільної тор-
гівлі між Україною та ЄС, 
щоразу виникає чимало 
практичних запитань, коли 
українські виробники на-
магаються здійснити намір 
постачати товари на ринки 
Німеччини та інших євро-
пейських країн. Це актуаль-
но з огляду на інформацію, 

яку повідомляє статистич-
не відомство Німеччини, 
про те, що експорт україн-
ської товарної продукції 
зріс впродовж останнього 
року на 3,3 %, а в першому 
півріччі – на 8,4 %.

У 2016 році 
Д е л е г а ц і я 
н і м е ц ь к о ї 
е к о н о м і к и 
в Україні, 

що є офіційним представ-
ництвом німецьких тор-
гово-промислових палат, 
пропонує українським 
компаніям здійснити низ-
ку поїздок до Німеччини 
для налагодження безпо-
середніх партнерських 
стосунків з німецькими 
підприємцями.

23 лютого львівські підприємці з перших вуст мали нагоду 
ознайомитися з потужностями Міжнародного виставко
воконгресового центру  «Warsaw Expo», який знаходиться 
в  м. Варшава (Польща) під час зустрічі із представниками 
центру. 

виставковий центр «Warsaw expo» – це:
   найбільший сучасний багатофункціональний виставково-конгресовий центр 

у Польщі та центральній європі;
   ідеальне місце для організації виставок, ярмарків, конференцій, конгресів, 

семінарів, культурних та комерційних заходів. 
   23 роки активної та успішної діяльності;
   понад 30 широкомасштабних міжнародних заходів щорічно;
   143 000 кв. м виставкової площі у 6 сучасних холах;
   понад 500 000 кв. м. відкритої площі, 
   12 000 паркувальних місць;
   чудове місцерозташування (15 хвилин їзди автомобілем до центру Варшави 

і 10 хвилин - до аеропорту імені шопена), а також перехрещення основних 
доріг та магістралей забезпечують швидке те безперешкодне транспортне 
сполучення, як внутрішнє, так і міжнародне. 

з огляду на чисельні переваги - це чудове місце для бізнес-зустрічей найвищого рівня. 
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у КолонКах еКсель-таблиці повинен бути дохід. для 
лоКального суспільства – Користь. а проблеми світу 
– ближчими до вирішення. таК повинен працювати 

бізнес. в уКраїні таКож. спробуємо представити точКу 
зору бізнесу на філантропію.

біЗнес несе добро

Все більша кількість укра-
їнських компаній питання 
соціальної відповідальнос-
ті бізнесу (СВБ) включають 
до важливих стратегічних 
напрямків розвитку. Однак 
на практиці ці фірми неохо-
че ілюструють, як соціальні 
проекти впливають на їхню 
успішність.
І в світі, і в нас більшість 
компаній, які позиціонують 
себе як соціально відпові-
дальні, розглядають СВБ 
як «квітку на будівництві» 
і зазвичай намагаються 

витворювати імідж відпо-
відальної компанії лише 
тоді, коли їхня репутація 
руйнується швидкими тем-
пами. Використовуючи PR-
інструменти, витрачають 
величезні бюджети на най-
різноманітніші спонсорські 
цілі та на благочинну діяль-
ність, бажаючи якнайшвид-
ше «відпокутувати свої грі-
хи». Такий підхід аж ніяк 
не свідчить про низьку цін-
ність самої СВБ, а лише про 
відсутність базових знань із 
управління.

інтернет-ресурси сфери благодійності:
•  Сайт Українського форуму благодійників
•  Сайт Ресурсного центру ГУРТ
•  Сайт Асоціації благодійників України

медіа, яКі повно й об’єКтивно висвітлюють 
розвитоК благодійності в уКраїні:
•  Телеканал СТБ
•  Тижневик «Дзеркало тижня»
•  Телеканал «ТОНІС»

благодійні організації, яКі здійснюють 
свою діяльність маКсимально відКрито і 
прозоро для уКраїнсьКого суспільства:
•  Міжнародний благодійний фонд «Карітас України»
•   Міжнародний благодійний фонд «Українська біржа 

благодійності»

Як на цьому фоні виглядає 
Україна? В Україні немає 
(можливо сьогодні) надмір-
них очікувань суспільства 
від бізнесу. Це наслідок того 
факту, що громадянське 
суспільство в країні є незрі-
лим і громадські організації 
не мають можливості впли-
вати на компанії настільки 
потужно, як це відбувається 
у США чи у Західній Європі. 
Проте на Львівщині просте-
жуємо певні позитивні тен-
денції. Згадаймо бойкот ро-
сійських товарів компанією 

соціальна відповідальність бізнесу
та філантропія
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біЗнес несе добро 

«Львівхолод», соціальний 
тиждень у Львові від ЛМР 
та багато іншого. До того 
ж, українці є досить мо-
більними щодо поширення 
інформації.
Але ми недооцінюємо гро-
мадянських обов’язків 
компаній і зовсім не очіку-
ємо від фірм таких ініціа-
тив. Можливо, саме тому 
ті українські компанії, які 
орієнтуються на СВБ, від-
разу намагаються свої дії 
трактувати зі стратегічним 
підходом – категоріями 
взаємовигідної користі. На 
практиці це не завжди від-
бувається під «дахом» со-
ціальної відповідальності 
бізнесу і не завжди про такі 
плани ведеться відверта 
комунікація. Проте мене-
джери намагаються дума-
ти в категоріях створення 
цінностей, добрих як для 
компанії так і для суспіль-
ства. Хоч дуже часто, що є 
характерним для України, 
«соромляться» такого біз-
нес-підходу до вирішення 
соціальних проблем.
Але чи не буде чудовим при-
кладом стратегічної СВБ 
для ІТ-компанії створення 
«ІТ-академії для молодих 
програмістів»? Звичайно, 
мова йде про добру освіту 
для молоді, яка хоче  освоїти 
цей фах. Водночас це – робо-
ча сила, яка принесе компа-
нії дохід у майбутньому. Або 

банк відкриває Академію 
бізнесу для підприємців:  
освіта – бізнесменам, банку 
– нові клієнти. Таких при-
кладів лише у Львові можна 
знайти десятки. Українські 
підприємства давно реалі-
зують програми соціальної 
відповідальності, присто-
совуючи їх до своїх страте-
гічних завдань. Однак з не-
відомих причин не хочуть їх 
так називати. А це означає, 
що із управлінням страте-
гією з використанням при 
цьому СВБ в українських 
компаніях не все так пога-
но. Гіршим, на жаль, є стан 
справ із комунікацією про 
такі дії.

зовсім новий підхід

Коли компанії вдається 
влучно вибрати предмет 
дарчої, а також правиль-
но його підтримати, тобто 
правильно окреслити, що 
і як охопити своєю добро-
чинною діяльністю, саме 
тоді запускається в дію пози-
тивний цикл, який набирає 
обертів. Зосереджуючись на 
елементах конкурентного 
контексту, особливо важ-
ливих для галузі і для реалі-
зації стратегії, фірми займа-
ються доброчинністю, щоб 
підтримати отримувачів 
дарчої при прийнятті окрес-
лених соціальних ініціа-
тив. Водночас їх виконання 

полегшує компаніям процес 
формування контексту кон-
курентної переваги. Так під-
приємства і об’єкти їхньої 
філантропії отримують не-
абияку користь.
Орієнтація на контекст кон-
курентної переваги супер-
ечить правилам сучасної 
практики доброчинності. 
Багато фірм намагаються 
відділити свою благочинну 
діяльність від бізнесу, вва-
жаючи, що це принесе кращі 
відгуки місцевого суспіль-
ства. Однак є й такі компанії, 
які пов’язують свою соцвід-
повідальність зі стратегією. 
Інколи трапляються й такі, 
які розглядають СВБ у пер-
спективі довготермінової 
конкурентної переваги.
Весь процес управління до-
брочинною діяльністю по-
винен включати 5 основних 
етапів:
1. Аналіз контексту конку-
рентної переваги компанії 
в усіх важливих для неї гео-
графічних регіонах.
2. Огляд програм, що реа-
лізуються сьогодні, і їхня 
оцінка з огляду на присто-
сування до нового зразка 
ведення доброчинної ді-
яльності (як частина конку-
рентної переваги).
3. Оцінка актуальної та по-
тенційної доброчинності 
підприємства з врахуван-
ням 4 форм створення сус-
пільної вартості (як компа-
нія може використати власні 
знання і засоби, щоб визна-
чити найкращих адресатів 
дарчої; як залучити інших 
доброчинців; як виправити 
ситуацію адресатів, а також 
пришвидшити створення та 
впровадження інновацій; у 
яких сферах повинна діяти 
компанія, беручи до уваги 
власну стратегію розвитку, 
щоб отримати перевагу над 
конкурентами).
4. Пошук можливостей 
співпраці з іншими партне-
рами всередині груп ком-
паній (спільні проекти за-
звичай приносять кращі 
результати).
5. Систематичне вивчен-
ня та оцінка результатів 
роботи.

філантропія без 
Концепції: хаос і оКремі 
результати для малої 
КільКості адресатів

Українські компанії щотиж-
ня отримують десятки лис-
тів-прохань про допомогу. 
Від драматичних листів ма-
терів хворих дітей, прохань 
фондів та ГО, які допомага-
ють бідним, до пропозицій 
спонсорування різноманіт-
них ініціатив та локальних 
подій. Співчуття для потер-
пілих змагається з відчут-
тям професійного підходу 
до вирішення проблеми. За 
вказівкою серця ми допо-
магаємо окремим особам, 
які хворіють чи отримали 
травми. Це особиста справа 
кожного підприємця. Однак 
тут мова не йде про вагомий 
візерунок для компанії. 

стратегічна 
філантропія: 
довготривалий ефеКт 
для багатьох

Системний підхід до справ 
філантропії значною мі-
рою впорядковує і спро-
щує поле діяльності. А її 
взаємозв’язок із важли-
вими для бізнесу сферами 
діяльності зумовлює те, 
що філантропія вже не роз-
глядається як щось зайве 
та неважливе. До того ж 
гроші, видані на важливу 
для компанії мету, будуть 
краще та ефективніше пра-
цювати. Поєднання еконо-
мічної та суспільної мети є 
дійсно можливим і прино-
сить найкращі результати.
Стратегічна філантропія 
для нас є поняттям доволі 
новим, хоч у міжнародних 
компаніях її використо-
вують давно. Прикладом 
може бути американський 
концерн Хейнц. У всьому 
світі Хейнц дбає про еко-
логію навколо власних фа-
брик, наголошуючи при 
цьому на винятковій чи-
стоті та безпеці продуктів, 
які виготовляє. У Польщі, 

наприклад, компанії на-
лежить бренд  Пудлішкі. 
Коли компанія прийшла до 
країни, вона навчала агра-
ріїв грамотному вирощу-
ванню овочів та фруктів. 
Концерт навіть створює 
Оазиси Природи (щоправ-
да, після того, як в Італії 
компанію звинуватили в 
потраплянні гормонів до 
продуктів дитячого харчу-
вання). Італійські Оазиси 
Природи є територіями, де 
вирощують рослини та го-
дують тварин без жодних 
хімікатів.

філантропія чи 
бізнес-план?

Можна сперечатися, чи 
такі дії є філантропією, чи 
просто частиною опера-
ційної діяльності фірми. 
Відомо, що стратегічна фі-
лантропія твориться з дум-
кою про власну довготермі-
нову користь. Якщо ж вона 
впливає на розвиток регіо-
ну, сприяє його екологічно-
му очищенню і водночас, 
наприклад, є причиною 
росту дохідності аграріїв, 
які краще працюють і да-
ють більший врожай, – то 
вона виконує умови «со-
ціальної відповідальності 
бізнесу». З впевненістю 
можна стверджувати, що 
такий соціальний ефект 
є кращим, ніж у випадку 
окремих хаотичних неко-
ординованих дій, причи-
ною яких часто є емоції, а 
не детальний підрахунок. 

Ю. Булик
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Те, як сьогодні живе та роз-
вивається український 
сектор благодійності, є ві-
дображенням стилю функ-
ціонування нашої держави. 

Замість фінансової під-
тримки на усунення ко-
рінних причин соціальних 
проблем ми навчилися 
швидко генерувати міль-
йони на «гасіння пожежі» - 
адресну допомогу. Замість 
партнерської філантропії, 
яка передбачає створення 
різноманітних інструмен-
тів для об’єднання фінан-
сових ресурсів, ми залуча-
ємо потужні маркетингові 
технології, щоб промувати 
власну благодійну діяль-
ність та потопити «конку-
рентів». Для більшості з нас 
важливий не результат від 
вкладеної у благодійність 
гривні, а сам процес і мит-

тєве задоволення від нього. 
Ми не віримо у можливість 
підтримки довгострокових 
системних проектів. Місце 
ж венчурної філантропії 

сьогодні активно займа-
ють невеликі групки шах-
раїв, які спритно збирають 
«вершки» з відкритого для 
благодійності суспільства. 

адресна благодійність 
vS стратегічна філантропія
За останні роки кількість 
українців, залучених до бла-
годійності, зросла втричі. 
Проте кількість філантро-
пів зростає дуже повільно. 
Про це свідчить річний об-
сяг фінансування проектів 
адресної допомоги, розмі-
щених на сайті Української 
біржі благодійності (понад 
23 млн грн зібрано у 2015 
році),  та річний обсяг фі-
нансування системних соці-
альних проектів, розміще-
них на краудфандинговій 
платформі Bigggidea (у 2015 
році зібрано приблизно 2,5 

млн грн).
Неспроможність та него-
товність суспільства ду-
мати про завтрашній день, 
подеколи навіть спротив, є 
одним із чинників повіль-

ного розвитку філантропії. 
Хрестоматійний приклад 
– ініціатива «Родина Май-
дан», що виникла в лютому 
2014 року та зібрала 54 млн 
гривень на підтримку ро-
дин Небесної сотні. За заду-
мом засновників ініціативи 
частину грошей потрібно 
було вкласти у довгостро-
кові програми медичного 

філантродіагностиКа: 
сеКтор благодійності – дзерКало суспільства

страхування та підтримки 
освіти для дітей цих родин 
до досягнення ними повно-
ліття. Був проведений кон-
курс серед міжнародних 
страхових компаній та бан-

ків для розробки найспри-
ятливіших умов підтримки. 
Проте суспільний спротив 
довгостроковим ініціати-
вам не дав цим планам реа-
лізуватися – всі гроші було 
передано сім'ям. Відтак уже 
сьогодні родини вимага-
ють від держави пенсій на 
утримання дітей, освіту та 
лікування.

Серед важливих елементів екосистеми філантропічного сектора є 
філантропічні ресурси (приватні донори та бізнес), інституції, що 
займаються їхнім перерозподілом (благодійні фонди та організації;  
волонтерські ініціативи) та кінцеві отримувачі. Потужним 
елементом екосистеми будь-якого сектора є його саморегуляція.

Терміни «благодійність» (англ. 
charity/giving) та «філантропія» 
(англ. philanthropy), які 
для більшості пересічних 
українців є тотожними, 
мають різне ідеологічне 
навантаження. Благодійність 
– це миттєва допомога, 
орієнтована на полегшення 
наслідків складних суспільних 
проблем. Філантропія – 
внесок, результати якого 
неможливо побачити відразу, 
він працює над створенням 
довгострокових рішень, 
що дозволяють подолати 
актуальну проблему загалом 
або мінімізувати її прояви. 

Нещодавно американське видання Forbs оприлюднило результати міжнародного опитування щодо підсумків благодій
ності/філантропії 2015 року. Найпотужнішими трендами визнано інвестиції у вплив (impact investing), партнерську 
філантропію (collaborative philanthropy), фокус на усунення корінних причин соціальних проблем (addressing root cources 
of social problems), венчурну філантропію (venture philanthropy). А видання Inside Philanthropy у своїх прогнозах на 2016 
рік до вже згаданих трендів додало такі напрями, як techфілантропія та соціальні інвестиції в робочі місця. 

Водночас народні депутати України так і не спромоглися  ухвалити зареєстрований рік тому пакет законів, який 
дозволив би запуск смсблагодійності, а парламентський Комітет з питань культури та духовності на лютневому 
засіданні одноголосно відхилив законопроект, який би дав можливість створювати благодійні ендаументи та переда
вати їх в управління компаніям для отримання прибутку з метою наступного інвестування у вирішення соціальних 
проблем. 

Чи зможе український благодійний сектор наздогнати західних колег у своєму розвитку і що для цього потрібно — про 
це говорили учасники VIII Міжнародної конференції Українського форуму благодійників «Стратегічна філантропія: 
мистецтво змінювати світ», що відбулася 25 лютого у Києві.
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Однак процес розвитку 
філантропії, на думку спів-
засновниці Bigggidea Ірини 
Соловей, в Україні вже за-
пущено. «Волонтерський 
рух в Україні залучає міль-
йони гривень щомісяця для 
адресної допомоги. На орга-
нізаційному рівні ці групи 
вирішують складні логіс-
тичні завдання, контролю-
ють вартість медичної та 
доступність психологічної 
допомоги тощо.Тому вони 
є основним рушієм систем-

них змін у контексті прозо-
рості в крос-секторальній 
взаємодії». «Можемо також 
говорити про стратегічну 
роль філантропів в Украї-
ні у зв'язку з виникненням 
культури доброчинності. 
Ця культура характеризу-
ється наростаючою тен-

денцією серед доброчинців 
фондувати результативні 
проекти, які мають сталі ко-
манди, діють за принципом 
максимізації соціальної від-
дачі на задіяні ресурси. Таку 
тенденцію спрямування 
ресурсів у розвиток спосте-
рігаємо як в обласних, так і 
в районних містах», – заува-
жує Ірина Соловей.

еКосистема філантропії
Нині термін «екосистема» 
вийшов за межі сфери за-
хисту довкілля та вико-
ристовується для аналізу 
цілісності, стійкості та 
функціональності будь-
якої сфери життєдіяльності 

суспільства. Філантропія не 
виняток. 
«Розуміння філантропіч-
ного сектора у світі вийшло 
далеко за межі філантропів 
і фондів, – розповідає Інна 
Підлуcька, заступник вико-
навчого директора Міжна-
родного фонду «Відроджен-
ня». – Будь-яка країна та її 
населення розвиваються як 
живий організм – а значить, 
не можна плекати лише 
окремі його частини, не бе-
ручи до уваги інші. Україні 

потрібна цілісна, стійка, 
функціональна, саморегу-
льована й самовідновлю-
вана «екосистема» суспіль-
ства, в якій благодійництво 
відіграє важливу роль. Роль 
не просто джерела ресур-
сів, а партнера у розробці 
та впровадженні інновацій, 

акумуляції та поширенні 
знань, розбудові ефектив-
них інституцій, впрова-
дженні найкращих практик 
відкритості, підзвітності 
та відповідальності, націо-
нального та міжнародного 
досвіду; джерела натхнення 
та сприятливого середови-
ща для тих, хто прагне по-
зитивних змін».
І коли наше суспільство до-
росте до цього сприйняття 
філантропії, то зможемо 
не мріяти, а підготувати 
власний суспільний дого-
вір між благодійним секто-
ром та Кабінетом Міністрів 
про взаємосприяння, як 
це сталося у Нідерландах 

у 2011 році. За словами 
Хоссе Босми, виконавчого 
директора Samenwerkende 
Brancheorganisaties Filant-
ropie, основним чинником, 
що допоміг об'єднатися 
філантропам та уряду в Ні-
дерландах, стало спільне 
розуміння та планування 
якісних змін у країні.

теорія змін для філантропів
На думку Фенелли Роуз, бри-
танського експерта з питань 

розвитку філантропічних 
програм, екс-директора 
кількох приватних фондів 
у США, основним рушієм 

для розвитку та впрова-
дження якісних філантро-
пічних програм має бути 
розуміння теорії змін. 
«Уявіть собі, що одного літ-
нього дня ви влаштували 
разом із друзями на березі 
річки пікнік, – розпочала 
свій виступ на конференції 
Фенелла. – Ви насолоджу-
єтесь погодою, природою, 
спілкуванням. І раптом ба-
чите у воді дитину, яка ледь 
тримається у бурхливому 
потоці річки. Що ви зроби-
те у цій ситуації? Звичайно, 
більшість із нас кинеться 
у воду та витягне дитину. 
Уявіть, що ви врятували її, 
обігріли, заспокоїли і тут 

побачили у воді ще трьох ді-
тей. Що ви будете робити? 
Знову кинетеся разом із 
друзями у воду витягувати 
їх. Знов урятуєте, обігрієте, 
заспокоїте, а тут... десятеро 
дітей у воді. А далі – сотні, 
тисячі. Що робити?». Ця 
історія – вдалий приклад 
різниці між поведінкою 
благодійників та філан-
тропів. Благодійники про-
довжуватимуть рятувати 
життя дітей тут і зараз, а 
філантропи шукатимуть 
причини лиха та розробля-

тимуть стратегію для зміни 
ситуації.
В Україні уже є перші благо-
дійні організації, які почали 
використовувати теорію 
змін на практиці. «Ми, бла-
годійники, зобов’язані при-
ймати ретельно обмірко-
вані та незалежні рішення, 
використовуючи критичне 
мислення та планування 
на роки наперед, – зазна-
чає Наталія Оніпко, пре-
зидент благодійного фонду 
«Запорука». – Якнайкраще 
для цього підходить тео-
рія змін, яка дає розуміння 
того, наскільки діяльність 
сприяє вирішенню пробле-
ми та  має довгостроковий 
вплив». 
Ще три роки тому лідером 
у реалізації системних бла-
годійних проектів в Україні 
вважався фонд Ріната Ах-
метова («Сирітству – ні!», 
«Зупинимо туберкульоз!», 
«Рак – виліковний»). «Сьо-
годні проекти Гуманітар-
ного штабу спрямовані на 
проблеми, які потрібно 
вирішувати тут і зараз, 
адже адресна допомога – це 
найефективніший спосіб 
допомогти мирним жите-
лям на Донбасі. Ми охоче 

повернулися б до систем-
них проектів, бо це, насам-
перед, означало б перехід 
до проектів мирного часу», 
– розмірковує координатор 
Гуманітарного штабу Ріната 
Ахметова Римма Філь.

від донорсьКої залежності 
до самофінансування
Питання сталості філан-
тропічних рішень уже ба-
гато років залишається 
пріоритетом у дискусіях 
благодійників. Адже якщо 
рішення не зможе пра-
цювати самостійно після 
закінчення вкладених фі-
лантропічних ресурсів, то 
ефективність його майже 
нульова, і ресурси витраче-
но даремно.
«Застосування підпри-
ємницьких підходів до 
розв’язання нагальних со-
ціальних проблем у грома-
ді називають соціальним 
підприємництвом. Зважа-
ючи на ситуацію в Украї-
ні, а особ ливо на кількість 
уразливих груп населення, 
можна стверджувати, що 
соціальне підприємництво 
стає дедалі популярнішим, 
– коментує ситуацію Ва-
силь Назарук, менеджер 
програми соціального ін-
вестування «Вестерн Ен-
Ай-Ес ентерпрайз фонд». 
– «Йдеться не лише про 
можливість працевлашту-
вання внутрішньо перемі-
щених осіб, ветеранів АТО, 
людей з особливими потре-
бами, колишніх ув’язнених, 
реабілітованих нарко- чи 
алкозалежних, багатодіт-
них матерів, пенсіонерів, які 
прагнуть підвищити якість 
свого життя (бо зайнятість 
не порівняти з жодною соці-
альною допомогою), а й про 

щойно українці усвідомлять різницю між благодійністю та 
філантропією і зрозуміють, що філантропія може стати потужним 
рушієм розвитку суспільства, ми перейдемо на більш якісний 
рівень сприйняття та розвитку благодійництва як окремої 
екосистеми, що потребує певних законів та правил гри.

Однією з новітніх та популярних 
моделей забезпечення сталого 
розвитку філантропічних 
ініціатив є соціальне 
підприємництво. Так, 
наприклад, Ashoka, найбільша 
у світі мережа соціальних 
підприємців, сьогодні охоплює 
понад три тисячі учасників із 70 
країн. Перші такі установи вже 
з’являються в україні. 
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підвищення організаційної 
спроможності та стабіль-
ності громадських і благо-
дійних організацій, які за 
допомогою соціального 
підприємництва зможуть 
диверсифікувати джерела 
своїх доходів (а не залежати 
від добробуту своїх донорів) 
і забезпечити покриття час-
тини своїх адміністратив-
них витрат. Хоча поняття 
«соціальне підприємство» 
відсутнє в українському за-
конодавстві і соціальний 
бізнес не має жодних пре-
ференцій від держави (крім 
підприємств організацій 
інвалідів), вже є достатньо 
успішних прикладів, які 
чудово демонструють здат-
ність конкурувати з тради-
ційним бізнесом і паралель-
но вирішувати соціальні 
проблеми».
І сьогодні українці вже мо-
жуть поласувати печивом 
львівської соціальної пе-
карні «Горіховий дім» та 
водночас допомогти львів-
ському жіночому центру в 
реалізації програми соці-
альної реабілітації жінок, 
постраждалих від насиль-
ства. Або посмакувати чу-
довим бельгійським шоко-
ладом миколаївської студії 
шоколаду Pan-Chocolaiter, 
підтримавши так соціаль-
ну реабілітацію дітей-сиріт 
та дітей з особливими по-
требами Миколаївського 
благодійного фонду «Ми 

поруч». 
 технологічні інновації 
задля добра
За останні два роки завдя-
ки волонтерському рухові 
багато людей із різних сфер 
прийшли в український 
благодійний сектор та при-
несли нові знання й підходи. 
Так, наприклад, група сту-
дентів із Донецька розро-
била рукавичку Enable Talk 
– пристрій, який перекла-
дає мову жестів на звукову 
та може полегшити спілку-
вання  мільйонам людей із 
вадами слуху у всьому світі. 
Інша цікава розробка – «Су-
пер Я» – перший мобільний 
додаток для дітей із цукро-
вим діабетом 1-го типу та 
їхніх батьків. Ініціатором 
створення додатку стала 
родина, в якій кілька років 
тому в дитини діагносту-
вали цукровий діабет. До-
даток допомагає батькам 
максимально адаптувати 
дітей із цією хворобою до 
самостійності й повноцін-
ного життя.
«В Україні існує потужна ІТ-
сфера та є велика кількість 
благодійних та громадських 
організацій. Проблема в 
тому, що ці сфери майже 
ніяк не перетинаються, 
– вважає Олександр Кра-
ковецький, співзасновник 
платформи Донор.УА. – В 
усьому світі успішні про-
дукти та стартапи ство-
рюються на стику різних 

сфер: ІТ і с/г, ІТ і банківської 
сфери, ІТ і медицини, ІТ й 
освіти і т.д. Завдання укра-
їнського суспільства – залу-
чати спеціалістів із різних 
сфер для вирішення тих чи 
інших проблем». 

від власної стратегії 
до стратегії уКраїни
«Стратегічна філантропія 
може додати енергії для по-
долання гуманітарної та 
економічної кризи в Украї-
ні. Для цього нам потрібна 

сильна ідея. Для мене такою 
є ідея розширення можли-
востей для українських гро-
мадян здійснювати страте-
гічний вплив на розвиток 
суспільства через залучен-
ня у проекти в освіті, нова-
торстві, науці, мистецтві, 
соціальному підприємни-
цтві та громадянському сус-
пільстві», – ділиться своїм 
баченням Ірина Соловей.
Солідарний з Іриною і Єв-
ген Полтенко, голова прав-
ління Українського форуму 
благодійників,  виконавчий 
директор фундації «Відкри-
ті серця України»: «Зараз ді-
яльність українських благо-
дійних організацій нагадує 
роботу пожежної команди: 
реагуємо на актуальні ви-
клики, гасимо пожежі, до 
яких стабільно не доходять 
руки у держави. Але нам 
бракує ресурсів і розуміння 
необхідності стратегічних 
перетворень у суспільстві. 
Консолідуватися на пріо-
ритетних напрямках, беру-
чи тягар рутинної відпові-
дальності за зміни в охороні 
здоров’я, освіті, прозорості 
державних інститутів – так 
ми маємо шанс вирішити 

проблеми докорінно та 
сприяти сталому розвитку 
країни».
Сталий розвиток країни 
можливий за умови актив-
ної участі соціально відпо-
відального бізнесу у вирі-
шенні соціальних проблем. 
Співзасновник компанії 
«Нова пошта» В’ячеслав 
Климов наголошує, що 
«Нова пошта» готова бути 
активним партнером і 

одним із авторів практичних 
рішень для конкретних соці-
альних викликів та очікує від 
партнерських громадських і 
волонтерських організацій 
сумлінного ставлення до 
співпраці, виконання базо-
вих вимог до прозорості та 
підзвітності роботи». 

Анна Гулевська-Черниш, 
директор Українського 

форуму благодійників

лідери благодійного сектора підкреслюють важливість його 
залучення до формування візії та стратегії розвитку україни. 
Благодійному сектору, як і україні загалом, пора відмовлятися від 
образу «жертви» та переходити до ролі творця змін. 

благодійний сеКтор vS держава

26 лютого цього року Президент України Петро По-
рошенко підписав Національну стратегію сприяння 
розвиткові громадянського суспільства на 2016-2020 
роки. Назва стратегії звучить трішки дивно з огляду 
на ті події, що відбулися в Україні впродовж остан-
ніх двох років, коли громадянське суспільство вже 
довело свою сформованість та розвинутість. Доціль-
ніше було б назвати документ стратегією залучення 
громадянського суспільства до розвитку України. Бо 
саме цього сьогодні бракує. Проте не в назві справа, а 
в конкретних результатах. 

ми працюватимемо над тим, щоб благодійний сек-
тор самоорганізувався, об’єднався та запровадив 
власні стандарти прозорості й підзвітності, аби 
втримати та розвинути суспільну довіру задля за-
лучення нових ресурсів для вирішення гострих со-
ціальних проблем.

ми лобіюватимемо впровад ження законодавчого 
підґрунтя для запуску смс-благодійності не у 2020 
році, коли західний світ планує започаткувати 
мандрівки на Місяць, а вже цьогоріч, у найближ-
чому кварталі.

ми сприятимемо тому, щоб уже в цьому році соці-
альні підприємці отримали нову податкову базу 
нарівні з усім малим та середнім бізнесом та ста-
ли рушійною силою в пожвавленні української 
економіки.

ми дуже сподіваємось на те, що IT-індустрія внаслі-
док реформ не залишить країну, і ми спільно зна-
ходитимемо новітні рішення для старих соціаль-
них проблем.

ми докладатимемо зусиль для того, аби українські 
громадські та благодійні організації до 2020-го 
значно наблизилися до цифри 3-5 % ВВП як у захід-
них країнах, а їхню заслужено діяльність оцінили.  

і віримо, що ні Адміністрації Президента, ні Кабі-
нетові Міністрів України у 2020 році вже ніщо не 
перешкоджатиме виписати елементарну подяку 
кожній організації, яка зробила потужний  вне-
сок у розвиток країни.

свб & філантропія
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Андрій Москаленко, ди-
ректор департаменту 
«Адміністрація міського 

голови» ЛМР: «Важливо, щоб всі ці стандарти перейшли 
в сталість, буденність, рутинність, які можуть вибуду-
вати і наступний стрибок на вищу орбіту; щоб ці стан-
дарти ставали внутрішнім мотиватором і не залежали 
ні від якої програми». 

Ініціатива «Львівська гос-
тинність» реалізується у 
рамках Німецько-україн-
ського партнерського про-
екту у сфері бізнесу, який 
діє при ЛТПП, за участю 
Львівського туристич-
ного альянсу, Асоціації 
готельно-ресторанного 
бізнесу землі Бранденбург 

(DEHOGA Brandenburg), 
Gorath servicetest та Цен-
тру Підтримки бізнесу 
NewBizNet у партнерстві з 
Львівською міською радою. 
Започатковано «Львівську 
гостинність» 5 липня 2011 
року з ініціативи Комітету 
з туризму ЛТПП. Зразком 
для неї стала ініціатива 
«Бранденбурзька гостин-
ність» у Німеччині. Ініці-
атива передбачає добро-
вільну участь закладів у 

у львові – гостинно. по-європейсьКи!

таємному сервіс-тестуван-
ні у 4-ьох категоріях: ресто-
ран, кав’ярня, кондитерська 
та пивний ресторан/паб. З 
15 жовтня до 30 листопада 
2015 року під час анонімно-
го візиту спеціально навчені 
візитери-тестери (mystery-
check) з позиції гостя оціню-
вали якість асортиментної 

пропозиції, рівень сервісу, 
атмосфери, комунікації, 
реагування на рекламації, 
прощання та інші важливі 
параметри. Власники та 
керівники закладів, які за 

1 лЮТОгО 2016 рОКу у БриТАнСьКОМу КлуБі МіСТА льВОВА ВіДБулОСя ВручЕння ПОчЕСнОї ВіДзнАКи – СЕрТиФіКАТіВ 
яКОСТі «льВіВСьКА гОСТинніСТь 2016-2017». 27 з ПОнАД 30 гАСТрОнОМічних зАКлАДіВ льВіВщини уСПішнО 

ПрОйшли ВиПрОБуВАння – ТЕСТуВАння СТАнДАрТіВ яКОСТі ОБСлугОВуВАння СВОїх зАКлАДіВ.

розміщена на фасаді закладу, 
відзнака є важливим 

маркетинговим та промоційним 
інструментом, адже свідчить 

про рівень закладу та готовність 
достойно прийняти іноземних 

гостей. Так, досліджено, що у 
німеччині ті ресторани, які успішно 

брали участь в ініціативі якості, 
змогли підвищити як популярність 

серед гостей, так і свій оборот у 
деяких випадках аж на 20%.

Іван Лунь, директор Львівського турис-
тичного альянсу: «Більшість розуміє спе-
цифіку України та українського бізнесу, коли 
багато хто з рестораторів чи власників 
вважають, що вклавши кошти у стіни, в 
інтер’єр, відразу стають фаховими ресто-
раторами і надають чудові послуги. Нато-
мість програма таємного клієнта дає можливість визна-
чити якість саме сервісу».

Дмитро Афтанас, президент ЛТПП: 
«Проект показав, що ми рухаємося у пра-
вильному напрямку – наші ресторани ста-
ють візитівками міста. Проте немає меж 
вдосконаленню. Вірю, що рівень обслугову-
вання, креативність гастрономічних за-
кладів буде рости».

 «львівсьКа
гостинність».
хто добре 
робить свою 
справу:

Категорія «Кав’ярня»: 

  «ірена» (готель «ірена»)
  «Вишиванка» (Meet & Eat)
  шампанерія «х&х»
  Кафе «Centaur»

Категорія
«КондитерсьКа»: 

  «львівські пляцки»

Категорія 
«пивний ресторан»:

   ресторан-пивоварня  
«Кумпель»
  Пивна ресторація «Кумпель»
  Театр пива «Правда»
   ресторан «Mons pius / Пиво 

& М’ясо»

Категорія «паб»:

  «the гриль»
  «the Mexican»
   «t.G.Amigos»

Категорія «ресторан»:

  ресторація «Бачевських»
   ресторан «Трапезна» (готель-

но-ресторанний комплекс 
«Вежа Ведмежа»)
   Клуб «Split lviv»
   ресторан «Валентино»
   «Сelentano ristorante»
   ресторан «Панська гора» 

(готель «Панська гора»)
   «Атляс»
   ресторан a lacarte «portus» 

(«rixos-prykarpattya»)
   ресторан «леополіс»
   ресторан «на шевській»
   ресторан «євроготель»
   ресторан «Соната»
   ресторан «Тарон»
   ресторан «шкоцька»  

(готель «Аtlas Deluxe»),
   «голодний Микола»

 вітаємо!

результатами тестування 
набрали щонайменше 72% 
від максимальної кількос-
ті балів, отримали серти-
фікати, дійсні впродовж 
2016-2017 року. Відзнаку 
переможцям особисто вру-
чав Олаф Люке, генераль-
ний директор DEHOGA 

Brandenburg e.V.
Попередньо учасники 
отримали докладний звіт, 
здійснений німецькими 
експертами на основі анкет, 
поданих тестерами.  Він до-
поміг виявити «слабкі міс-
ця» та віднайти потенціал 
для вдосконалення закладу. 

Фолькер Штотцнер, керівник Німецько-українського 
проекту у сфері бізнесу: «Потенціал ресторанного та го-
тельного бізнесу міста Львова великий. Нині ми підсумовуємо 

колосальну роботу на основі ретельного аналізу українських 
та німецьких експертів. Нам з вами вдалося зробити хоро-
ший продукт, але треба щоб про нього знали гості, туристи, 
треба поширювати інформацію. Тому в майбутньому хочемо 
створити базу, де ви б могли рекламуватися».

ЗнаЙ наШиХ!

нагородою “львівська гостинність” за високу якість надання послуг своїм 
клієнтам була нагороджена і львівська ТПП.
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лідер майбутнього 
COnTRa лідер минулого –
до яКого з них належите ви?

працювати паралельно, а 
швидше як союзники або 
як партнери. Останнім еле-
ментом є роздільне лідер-
ство. Як зауважив Пітер 
Друкер, «лідер минулого 
наказував, а лідер майбут-
нього просить». 

Чи нові тренди зумовлені 
появою нового поколін-
ня працівників на рин-
ку праці? Маю на увазі 
Y-покоління та покоління 
нового тисячоліття. 
Так, особливо це стосується 
питань технології та роз-
дільного управління. Ліде-
ри, з якими співпрацюють, 
управляють «працівника-
ми знань». Ці люди знають, 
що роблять, і навіть краще 
ніж їхні шефи. Їм не можна 
говорити, що вони повин-
ні робити і як, їх потрібно 
просити, слухати і начати-
ся від них. 

Ви згадали про Пітера 
Друкера. Чи вважаєте, 
що у майбутньому лідери 
будуть змушені дискуту-
вати не лише з керівниц-
твом фірми, але також 
і з молодшими за рангом 
працівниками?
Так, звісно. У минулому лі-
дерство було локальним, 
ієрархічним, замкнутим 
всередині компанії. Сьо-
годні воно є все більш гло-
бальним, менш ієрархічним 
і виходить поза межі фірми. 
З огляду на ці зміни, лідер 
повинен швидше вчитись, 
аніж просто наказувати. 

Часто говорите, що прав-
дивий лідер вирізняється 
відвагою, покірністю та 
дисципліною. Чи можете 
пояснити, чому саме  ці риси 
є настільки важливими?
Моїм завданням є допо-
могти лідерам досягти тих 
довготривалих змін у по-
ведінці своїх  працівників, 
які будуть позитивними 
для них та компаній. Чим 
відрізняються лідери, яким 
це вдається? Вони повинні 
мати відвагу, так би мовити, 
«подивитись у дзеркало» 
і вислухати думки інших. 
Вони повинні бути покір-
ними, щоб визнати, що вдо-
сконалення можливе, а не 

зарозуміло стверджувати, 
що нічого не можуть зміни-
ти у собі на краще. Щоб ви-
конати цю важку та резуль-
тативну роботу, потрібна 
дисципліна. Дуже часто 
позиція в організації є для 
лідерів надважливою. 

Чи така позиція успішних 
керівників не підриває їх-
нього авторитету лідера, 
особливо в очах недосвідче-
них працівників?
Скажу так: я щасливий, що 
мою нову книжку «Triggers» 
рекомендують 27 президен-
тів компаній, серед яких, 
зокрема, лауреат нагороди 
«Президент Року» у США, 
№3 у списку найкращих ме-
неджерів світу, лауреат Пре-
зидентської Медалі Сво-
боди, президент Світового 
Банку, – це справді поважні 
люди. Горджуся, що всі вони 
визнають свою потребу у 
коучингу, просять про до-
помогу, слухають, викону-
ють поради. 30 років тому 
ніхто б не пристав до цього: 
сором чи пиха не дозволили 
б. Сьогодні багато лідерів 
і багато компаній у всьому 
світі користуються послуга-
ми тренерів. Як я уже згаду-
вав, нещодавно працював у 
китайській компанії «Алі-
баба». Ця фірма має багато 

Знайомимо Вас, дорогі читачі, з 
дворазовим лауреатом Leadership 
Award, яку проводить Thinkers 50, 
доктором маршалом Голдсмітом:

• ознайомтесь із 5-ма особливос
тями сучасних лідерів;
•   дізнайтесь, як найбільш дієві мене
джери управляють працівниками;
• перевірте, як інші удосконалю
ють власну ефективність і чому 
ще донедавна не звертали уваги на 
коучинг.

Пане Голдсміте, розка-
жіть про нові тренди 
ефективного управління, 
оскільки Ви досліджуєте 
це питання впродовж ро-
ків, і насамперед про фе-
номен, пов'язаний із ІТ та 
соціальною комунікацією. 
Що сьогодні відбувається 
у цьому керунку?

Раніше управління/лідер-
ство було локальною функ-
цією, а у майбутньому лідер 
стане глобальною фігурою. 
Сьогодні навіть якщо Ви не 
управляєте всесвітньою ме-
режею, Ваші постачальни-
ки чи клієнти приходять з 
усього світу. От нещодавно, 
наприклад, я відвідав «Алі-
бабу», дуже цікаву китай-
ську компанію, яка співпра-
цює з цілим світом. 
Наступним важливим чин-
ником є розуміння між-
культурного розмаїття, яке 
не обов’язково є наслідком 

відмінностей статей чи на-
родів, а виникає зі співпраці 
з людьми, які відрізняють-
ся від нас за будь-яким з 
великої кількості крите-
ріїв. Також лідер повинен 
орієнтуватися в сучасних 
технологіях, розуміти, як 
нові технології впливають 
на його бізнес. Четвертою 
характерною рисою лідера 
є вміння створювати со-
юзи та шукати партнерів, 
адже компанії не будуть 

Про ЕГо кЕрІВникІВ
Уривок з книги «Тріггери»:
«Мені часто доводиться працювати з керівниками, 
які говорять щось на кшталт: «Я не великий майстер 
хвалити людей. Це не моє». Після цього я їх запитую, 
чи немає у них невиліковного генетичного захворюван
ня, яке заважає визнавати людські заслуги?».

МАРшАЛ ГоЛДСМІТ

Визнаний наставник та коуч лі
дерів. Серед його тридцяти книг 

–  «Скоч вище голови! 20 звичок, 
від яких потрібно відмовитися, 

щоб досягти вершини успіху»  
та «Moje. Як його досягти,  як 
його зберегти і як повернути, 

коли Ви його втратили».

якщо розмірковуватимемо, чим 
відрізняється лідер майбутнього 
від лідерів минулого – то, 
насамперед, лідер майбутнього 
більше мислить глобально. Безперечно, лідери майбутнього 

будуть управляти працівниками, 
які володіють неабиякими 
знаннями, тому вони змушені 
просити, слухати і навчатись, 
а не лише говорити, що і як 
робити. 
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Інтерв’ю номера

успіхів за плечима, але все 
ж просять допомогти, щоб 
покращити свою роботу. І 
зауважте, це дуже молода 
організація, я був на 25 ро-
ків старший від найстаршо-
го учасника тренінгу. 

Сьогодні часто зустрічає-
мо термін «нова нормаль-
ність». Яких інших  рис 
потребують лідери у цих 
умовах? 
Згаданий тренінг у китай-
ській компанії здивував мене 
тим, наскільки часто молоді 

люди можуть працевлашту-
вати одну особу з-поміж 
тисячі кандидатів. 22! а 25% 
осіб далі працює. Без циніз-
му, сарказму, з позитивним 
ставленням, але зважаючи 
на конкуренцію. 
У новому світі  важко. Моя 
донька захистила кандидат-
ську дисертацію у Єльському 
університеті з менеджменту 
і лише вона із групи чисель-
ністю 22 особи народилась 
у США. І решта студентів 

не приїхали до країни вести 
розгульне життя. Глобальна 
конкуренція є важкою, але 
легше вже не буде. Люди, 
які лише входять на ринок 
праці, потрапляють до  ди-
намічного середовища, пе-
реповненого викликами, з 
якими конкуруєш не лише 
у власній країні, але й у світі. 

однак конкуренція дозво-
ляє лідерам вибрати най-
кращих працівників. Ви 
стверджуєте, що кращі 
лідери створюють дієві 
керівні групи. Чи можете 
вказати найкращі ме-
тоди підбору людей до 
компанії?
Я не є експертом з підбору. 
Однак поставив би одне 
просте запитання. Коли 
вибираємо лідера, варто 
запитати, чи любить він ке-
рувати людьми. Багато осіб, 

які мають відповідні зна-
ння, є працьовитими, дають 

хороші результати, до того ж 
є добрими людьми, - ненави-
дять керувати іншими. Коли 
ж стають керівниками – зму-
шені це робити, відчуваючи 
себе як риба, яку витягли з 
води. Тобто для людей, які 
стають керівниками, важ-
ливими є не лише технічні 
навики, але й любов верхо-
водити іншими. 

Хочу повернутися до книж-
ки «Triggers» - дивує саме 
поняття, що стосується 
чинників, які впливають 
на нашу щоденну поведін-
ку. Як можемо ідентифі-
кувати чинники, які пере-
шкоджають нам досягти 
успіху?
Надзвичайно важливим є 
моніторинг нашої щоденної 
поведінки. Чинником може 
бути будь-який стимул, який 
впливає на нашу поведінку: 
образ, звук, слово. У жит-
ті зазвичай маємо плани 

стати прекрасними людьми, 
спортивними, працьовити-
ми, порядними, ідеальни-
ми чоловіками/жінками та 
батьками. Маємо візію того, 
ким хочемо стати, але дуже 
рідко нам це вдається. 92% 
новорічних бажань не реа-
лізуються. Спортивні зали 
порожніють уже у лютому. 
Що відбувається? Впродовж 
життєвого шляху нас бом-
бардують стимули. Деякі за-
лишаються на нашій дорозі, 
а більшість бокує. Тому важ-

ливо усвідомити, як працює 
цей процес та ідентифікува-
ти чинники, які зіштовху-
ють нас з правильної стеж-
ки. Можемо спробувати їх 
уникати, можемо очікувати 
їхніх проявів, можемо напе-
ред запланувати свої рухи, 
щоб не збочити. А якщо не 
зможемо тих чинників уник-
нути – треба навчитись до 
них пристосовуватись. 

Тобто передусім треба зна-
ти себе самого?
По-перше, себе, а по-друге, 
– середовище і його вплив 
на нас. Можемо по-різному 
інтерпретувати нашу пове-
дінку, яка є детермінованою 
нами ж або середовищем. 
Екстремальним прикладом 
першого типу поведінки є ти-
пова мотиваційна приказка: 
«Тобі вдасться! Джиммі був 
хворим, бідним та сліпим, не 
мав дівчини, а тепер має три 
дружини. Все залежить від 
тебе. Якщо у щось віриш – то 
так і буде». Про це розпові-
дається у книзі «Секрет», яку 
розпродали загальним на-
кладом 7 млн примірників. 
Автори розмовляли з успіш-
ними людьми, віра яких у 
щось реалізувала задумане. 
Джиммі владнав своє життя, 
Марі хотіла вилікуватися від 
раку і це їй вдалося… Проб-
лема, однак, полягає в тому, 
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Про УСПІХ І СТАГнАцІЮ:
Уривок з книги «Тріггери»:
«Навіть коли ми досягаємо успіху, не можемо залишатися на 
місці, не зберігаючи концентрації і дисципліни. Чарівні казки 
закінчуються словами «і жили вони довго і щасливо». На те 
вони й казки, а не документальні повісті».

Про ВІДПоВІДАльнІСТь
Уривок з книги «Тріггери»:
«Ми великі майстри у пошуку «козлів відпущення» і так 
само вміло даємо собі індульгенцію за свої недоліки. Ми рідко 
звинувачуємо себе за помилки чи поганий вибір, адже так 
легко покласти відповідальність на оточення. Чи часто ви 
чуєте, що колега усвідомлює відповідальність за свої прома
хи зі словами: «Ну що за невдача?!». Причина ж завжди є десь 
назовні і ніколи – всередині».

Тріггер – це будьякий стимул, який 
впливає на нашу поведінку. Ми по
стійно перебуваємо під впливом на
вколишнього середовища: аромат 
бекону доноситься з кухні, спрацьо
вує тріггер, і ми моментально забу
ваємо про рекомендації лікаря щодо 
рівня холестерину. Телефон дзво
нить, і ми моментально кидаємо 
погляд на екран – замість того, щоб 
дивитися в очі співбесіднику. Такі 
тріггери постійні та всюдисущі, 
вони не хороші і не погані. Важлива 
наша реакція на них. 

що автори не розмовляли 
з людьми, які «не живуть», 
яким не вдалося. Адже бага-
то докладало тих же зусиль, 
але програли. Це називаєть-
ся «помилкою виживання». 
Вірю, що ми повинні мисли-
ти позитивно, але не можемо 
наївно думати, що щось ста-
неться лише тому, що ми в це 
віримо. 
Другим екстремумом є зво-
ротна ситуація, коли ми як 
щурі у лабіринті безперерв-
но контрольовані зовніш-
німи стимуляторами. Зна-
ний гарвардський психолог 
Б.Скіннер був прихильни-
ком цієї теорії.  У своїй книзі 
пишу, що вагомими є обидва 
детермінанти. Ми контр-
олюємо світ, але у той же час 
світ контролює нас. Викли-
ком тут є розуміння того, 
як я впливаю на світ і який 
вплив світ має на мене. 

Юрій Булик

на мою думку, сьогодні світ 
характеризується набагато 
більшою конкуренцією. часи, 
які описує старий анекдот 
радянських часів: я вдаю, що 
працюю, а ти вдаєш, що мені 
платиш, - минули. Сьогодні ніхто 
не вдає, що працює. 
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я – багатофунКціональний Комбайн
( в і д  а в т о р е ж и м у  д о  у с в і д о м л е н о г о  б у т т я )

рЕАліТі-П'єСА у ТрьОх Діях

А сьогодні ж мій вихідний, до речі. Можна ж повалятися у тепленькому ліжечку, 
помріяти про відпочинок на Мальдівах, а я сиджу і гадаю, хто винен, що із жінки, 
матері та дружини я перетворилася на багатофункціональний комбайн, який 
працює в автоматичному режимі? 
Хто, крім мене, винен у тому, що я не вмію усміхатися до себе у дзеркало (якийсь 
собачий оскал натомість) і не знаю, що можна сходити у салон краси (я ж сама 

все вмію, для чого витрачати кошти?)? Я й часу не маю: три роботи, вечеря ввечері, чоловік, який 
сидить у своїх ґаджетах, і двійко прекрасних діток, які вимагають постійної уваги…
А де моє нормальне «я»? Де Я?
Ні,ні, ви не зрозуміли, я не жаліюся. Дякую Богові за все, що мені дав: за діток, здоров’я, можливості. 
Просто у свої  36, розумію, що щось неправильно роблю: кудись постійно біжу, усюди я: у лічильниках 
і батьківських комітетах, в роботах та господарстві, а для чого воно мені все у такому темпі  не 
знаю…
Просто все повинно бути правильно! А що таке правильно? Чиста підлога в квартирі та вчасно ви
митий посуд? Чи може діти, з якими бавляться, і чоловік, який почувається чоловіком біля справж
ньої жінки, а не придатком до багатофункціонального комбайна, що працює в автоматичному 
режимі? Як його відключити, той режим?
Знов у свідомість вривається нав’язливий звук...  якийсь до болю знайомий гавкіт за вікном, ну зо
всім знайомий... Де собака? Де моя диванна, теплична дівчинка, яка навіть двері відкривати сама не 
вміє?!... Я ж іще години дві тому бігала до магазину, вигулюючи по дорозі собаку (вірніше, тягнучи за 
собою, бо ж часу обмаль)... Невже забула її на вулиці??! Та вона ж там, мабуть, околіла на морозі (ні, 
не околіла, гавкає)... Біжу, біжу шукати тварину, а по дорозі згадуватиму, де кнопка «Вимкнути» 
у мого комбайна...

Дія 1. Автопілот

Закипає…
Вода з горохом у кастрюлі…

А разом з нею моя нервова система…

Не відповіли на лист, який учора надіслала до однієї компанії з на

дією на фідбек, натомість отримала гарбуза... Я...Бізнесвумен, 

великий автор сучасності... Монумент, можна сказати... Злюсь... 

Добре, спробую ще раз.

У цей момент вода з кастрюлі вихлюпується на щойновимиту пли

ту. ойойой... знову доведеться мити!… Таки треба було купити 

ту мультиварку, адже менеджер так розпинався: «для бізнеследі». А 

я ж така!!! Проблем було б менше. Добре...Помию, поми…ой!

Страшенний гуркіт із сусідньої кімнати зупиняє потік думок. За

тихли діти... Уява малює моторошні картини. Лечу... та, нічого, 

стілець упав, зачепивши ноутбук, а там..  Там вся моя робота пів

торарічна! Волосся стає дибки, хвіст стирчить, копитом землю 

рию, тобто підлогу...У цей момент нав’язливий звук будильника 

зупиняє лавину моєї агресії, він так пікає, пікає і щораз нагадує мені 

мій... ох, людоньки! який будильник о сьомій годині вечора?.. Айпад!!! 

Моя зустріч з новим клієнтом!!! Діти!!! Де мій айпад?!?! Хто по

клав мого електронного помічника у ящик з іграшками?! Діти, це 

не плейстейшн. Хто перевів години, я ж пропустила... Мене хтось 

чує?... Я нікого не цікавлю  я порожнє місце для них! остання серія 

«Бетховена» важливіша.  

Щойно зібралася звернути на себе увагу за допомогою своєї потаєм

ної зброї  дзвінок у двері. Сусідка з питанням, чи лічильник на теп

ло у будинку встановили (я гроші збирала), бо вона щось там чула 

про безкоштовні. Хм. Не чую...Рахую, скільки коштуватиме новий 

вінчестер для ноутбука, і думаю, чи не пошкодилась інформація на 

старому. Хвіст і волосся вляглися на місце. Вже починаю розуміти, 

що треба щось відповідати і… Знову кипить, ні, не моя нервова сис

тема, а суп, суп гороховий там, на кухні. ой! Я ж воду не закрутила, 

плиту ж мала мити... Знову біжу... Тітонька ошелешена, а я… На

решті сіла, воду виключила, чи спочатку виключила, а потім сіла... 

Ех, «думи мої, думи мої, лихо мені з вами…»  класика.
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Дія 2. Мозковий штурм Все! Всі щасливі і зібрані і мама всіх відвезла до роботи і школи! У мене раптово з'явився вихідний, 
бо наш робочий сервер «полетів»! Я ніколи не думаю про те, куди подіти свій час. Я супертайм
менеджер свого життя! Моє автоматичне «Я» уже напланувало безліч хатніх справ і завдань!!! 

Але...стоп! Сьогодні я приділятиму час собі, інакше або вибухну, або впаду на фініші життя від перевтоми. 
Та як же мені призупинити цей скажений калейдоскоп фрагментів життя? Як вимкнути хоча б на годинку свій мозоккомп’ютер, який 
постійно щось планує, вирішує, несеться кудись у своїх тривогах? Як мені насолодитись посмішками моїх дітей, навіть коли дивлюсь 
в їхні зошити і бачу купу помилок, а моя уява малює жахливе майбутнє неграмотних дітей, які під церквою милостиню просять? Як 
мені полюдськи поговорити з чоловіком, якщо ми вже з головою поринули у ґаджети і забули, що можна посидіти собі на кухні і по
теревенити про прожитий день? Як повернути блиск до очей, якщо я постійно набурмосено і зосереджено думаю про проблеми? Я ж 

доросла... Серйозна... Крута бізнеследі... Відповідальна людина....
Все! Згадала! Як там нас на тренінгу вирішення проблем навчили? А! Поперше, мозковий штурм, подруге, визначити свої сильні сторони і ресурси, щоб вирішити 
проблему. Тааак! Треба ідеї пошукати! 
Дві години пошуків у мережі  і купа «корисних» порад: делегуйте повноваження, відпочивайте, розподіліть обов’язки, насолоджуйтесь життям... Добре це все, але ЯК? 
Як це  робити, якщо моє автоматизоване високофункціональне «Я» свято переконане в тому, що відпочивати можна раз у рік впродовж двох тижнів, що я сама все 
найкраще зроблю, що мені треба все робити правильно, щоб не завалити свого життя? Яка ж тут насолода? шукаю далі...
ого! Якась нова ідея! Чи не нова?... Практики усвідомлення в теперішньому моменті (майндфулнес)... Цікаво: поки наш мозок побивається за минулим і малює картини 
майбутнього  ми не живемо, а стаємо комбайнами в автоматичному режимі, втрачаємо відчуття часу, страждаємо від проблем і тривог, які ще не стались,  це про 
мене! Я зауважила, що маю купу жалю за минулими часами: юність, свобода студентських років... А ще я маю багато тривог щодо майбутнього: чи все буде добре із 
замовниками, чи я впораюсь, чи вистачить заробітку, чи діти будуть здорові і т.д. до безкінечності. І все це нереальне, його ж зараз немає! А в моєму мозку воно є і не 
просто є, а й настрій змінює, тягне за хвіст тривогу, роздратування, пригнічення. То як же тут в балансі будеш? 
ого! Виявляється гормональна система реагує на думки! Я щойно перевірила: заплющіть очі і уявіть 
собі, що ви йдете вулицею, і раптом у вас запаморочилося в голові і серце пришвидшено застукало. 
Ви злякались цих симптомів, подумали: «А раптом інсульт?!», почали сканувати себе на інші симп
томи, бо що ж буде з вашими дітьми, якщо у вас страшна хвороба? І тоді у вас не тільки серце при
швидшується, а й ноги підкошуються, в очах темніє, у піт кидає, тремор у всьому тілі. Страшно? 
Навіть уявивши цю ситуацію, я вже відчула, як напружилась. А чому? Виявляється, думки для нашого 
мозку  те ж, що й реальна небезпека! І він реагує  посилає імпульс до гормональних залоз, гормони 
стресу впорскуються нам в кров і зумовлюють тремор, запаморочення, збите серцебиття і дихан
ня, відчуття жару в голові! Нормальна реакція на гормон стресу. А як же діють думки про моїх бідних 
неграмотних дітей під церквою? Так само! І так накопичується стрес у нашому житті, а гормон 
стресу в тілі! Гадаєте, так ми щасливі будемо? А дзуськи! Комбайнами багатофункціональними ми 
станемо, і реакції наші автоматичними будуть, і життя буде прісне і проблемне!
отже, умовиводи після кількагодинного мозкового штурму: майндфулнес або практики усвідомлен
ня потрібні для того, щоб вимкнути автоматичний режим і перестати бути запрограмованими 
на автоматичні дії, знайти себе у теперішньому моменті свого буття і мати право вибору, якого 
ми себе так часто позбавляємо, діючи на автопілоті. Хм... Це власне те, чого я так прагну і від чого, 
на жаль, віддаляюсь із кожним днем. 

ЗІР. 
Наша епоха візуалів просто бомбардує візуальною інформацією. Відтак сприйняття стає 
як у тумані: дивимось, але не бачимо. Натренувати усвідомлений зір допоможе кількахви
линне спостереження квітки, кімнатної рослинки чи дерева. Розглядайте рослинку так, 
ніби ви марсіанка і ніколи не бачили квітів, спробуйте поглинати образ квітки цілісно: 

форму, розмір, колір. А тепер навпаки  розглядайте почергово пелюсточки, листочки, лінії, вигини, кольори, 
світло і тіні.
Коли я розглядала  то раніше чи пізніше, ймовірніше раніше, моя увага відволікалася від квітки і знов летіла 
в тривожні думки про неприготовану вечерю. Але, виявляється, це нормальне явище для мозку  швидко від
літати від усвідомленої уважності і шукати собі проблеми, які можна повирішувати. Робота в нього така 
 проблеми вирішувати. Проте коли мені вдається помітити його втечу  я себе хвалю, бо це означає, що я вже 
трішки навчилась бути не комбайном... До речі, наші діти вміють спостерігати усвідомлено від народження  а 
ми своїм вихованням часто вбиваємо цю здатність. 

СЛУХ. 
Чи ви помітили, скільки звуків супроводжує життя в місті? Як давно ви чули тишу? Лавина 
звукових подразників робить нас нечутливими, заважає бути уважними до звуків і емоцій, ними 
викликаних, сприяє тому, що ми слухаємо один одного, але не чуємо суті. 
Спробуйте сісти і на кілька хвилин заплющити очі. Прислухайтись, розпізнавайте звуки назов

ні, в приміщенні, в тілі... Це слухання повертає нас в теперішній момент, допомагає знайти себе в цьому кон
кретному часі свого життя. Коли ми усвідомлюємо себе  перемикаємо режим з автоматичного на усвідомлений 
і тоді маємо вибір. Вміти чути  добра здатність, еге ж? 

Дія 3. Тренажери для мозку ДоТИК. 
Наша культура, скерована на роз
виток мозку, залишає все менше 
місця для тіла, для фізичних кон
тактів. Але дотик є нашою базовою 

емоційною потребою.  Коли до нас торкаються 
люблячі руки – ми відчуваємо щастя і безпеку, 
системи тривоги стишуються і ми насолоджу
ємося. І коли ми торкаємося своїх близьких не 
автоматично, а усвідомлено  –  несемо безпеку, 
любов і щастя. 
Щоб натренувати свої тактильні здібності, 
можна використати гладенький камінець, ма
леньку мушельку, шишку абощо. Візьміть камін
чик в руку, заплющіть очі. Важливо не дивитися 
на камінець, а досліджувати його пальцями, ру
кою. Делікатно вивчаємо вагу, форму, текстуру 
поверхні, різницю в температурі камінчика до і 
після вашого дотику. Спостерігаємо за відчут
тями, ловимо свій мозок на тих моментах, коли 
він починає відволікатись від дослідження камін
чика, і доброзичливо та м’яко повертаємо увагу 
на камінчик. Усвідомлене відчуття дотику мож
на сприймати і як своєрідний спосіб релаксації. 
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НЮХ. 
Сприйняття запахів безпосередньо пов’язане з центром наших емоцій, тому запах пи
ріжків вмикає спогади дитинства. Щоб натренувати уважність, оберіть комфортний 
для себе запах: ароматичну паличку, мило, ефірну олійку тощо, і з заплющеними очима 
сприймайте його кілька хвилин, вловлюючи нюанси. Відчуйте, як запах наповнює ваші 

ніздрі, легені на вдиху, як лоскоче і залишає легкий «післясмак» у горлі. Ймовірно, ваш мозок швидко від
волічеться, понесе у вихор образів, думок. Якщо ви це помітили, то спробуйте сприйняти свої думки 
як  річку, яка тече повз вас, і в якій пливуть листочки, палички, травинки.  Ви бачите їх, але не мусите 
ловити будьщо чи пірнати. Так само ми не мусимо пірнати у наші думки. І повертаємося від думок 
до сприйняття запаху. 

СМАК. 
Зауважували, як ми їмо? швидко! Бо часу немає! І що? Насолоду, насичення відчува
ємо? Чи переїдаємо, бо як удави ковтаємо? Практика усвідомленого споживання їжі 
особливо корисна для жінок, бо має вторинний ефект  струнку фігуру. 
Відкусіть шматочок шоколаду, потримайте в роті, відчуйте, як змінюється його 
форма, як він тане, яка в нього текстура, який багатий смак. Надкусуючи, зверніть 

увагу, як нетерпляче і звично ваші зуби готові пожувати шоколад. Затримайте цей момент. Спосте
рігайте, які відчуття, емоції у вас з'являються.  Проковтніть шоколад, і спробуйте сконцентрува
тись, які відчуття післясмаку у вас залишились. 

Розвиваючи свою увагу за допомогою п’яти відчуттів, зможемо помічати свої автоматичні реакції, 
сповільнювати їх, ставити на паузу і усвідомлено підходити до подій кожної миті. Наприклад, я усві
домила свою звичку всюди бігти, все робити поспішаючи: їсти, купати дітей чи варити суп, думаючи 
в ці моменти про щось інше. І усвідомивши це, почала пригальмовувати галоп думок. 
Подруге, ми можемо розвинути в собі нову звичку  помічати маленькі приємності та красу навколо. 
Ми ж просто звикли помічати недоліки, бо так наш мозок еволюціонував, щоб бачити небезпеки і 
проб леми і придумувати план їх подолання. І це його корисна здатність. Проте, все добре в міру. І 
ми можемо розвинути його інші функції, про які мало хто знає. Ми можемо натренувати його для 
сприйняття прекрасних дрібниць, які залишаються поза фокусом уваги: блиск в очах наших дітей, 
аромат кави, дивовижний візерунок гілок на дереві за вікном, заспокійливе шелестіння ноута, який 
чекає робочого дня, сопіння собаки, яка блаженно розтягнулась на килимку під ногами, крапельки води, 
які лоскочуть шкіру під душем... І зауважте  це безкоштовно: можна отримати бонус радості, наси
тити себе приємною емоцією, миттєво збалансуватись, не шукаючи спеціальних засобів для щастя. 
Відтак згодом ми стабілізуємося, насичуємо себе енергією, стаємо менше тривожними, більше впев
неними, можемо легше концентрувати увагу, бути ефективними в роботі, і... з’являється інше від
чуття часу: його починає вистачати і ми йдемо життєвою дорогою, насолоджуючись краєвидами, а 
не скачемо галопом з піною біля рота, беручи на спину все більше і більше вантажу. 

Замість епілогу...
Я вирішила спробувати перемкнути свій режим авто-
матичного функціонування на режим буття. Чи це мені 
легко вдається? Не зовсім, але чомусь мої діти стали 
спокійніші і частіше усміхаються до мене. Кава зранку 
смачніша, їжа не підгорає, а чоловік почав стовбичи-
ти біля мене на кухні і розповідати про цікаві новини. 
І він помітив, що у мене лагідна і спокійна посмішка 
з'являється, коли я працюю за комп'ютером (і це його 
заінтригувало)...

АВТор ДІї 1:

ольГА ШУПЕнЯ,
seoоптимізатор 
інтернетмагазину 
www.krasota24.com

АВТор ДІї 2 і 3:

ЮлІЯ СТАДницькА, 
когнітивноповедінковий терапевт, 
психолог Центру психологічного кон
сультування Інституту психічного 
здоров'я Українського католицького 
університету

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
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Каресс Кросбі 
винахідниця бюстгальтера

чіп уїлсон
засновник lululemon

момофуку андо
винахідник макаронів 

швидного приготування

дональд фішер 
засновник Gap

дітріх матешіц
засновник Redbull

ян Кум
засновник Whatsapp

біл гейтс
засновник Microsoft

стів джобс
засновник apple

інгвар Кампрад
засновник ikea

бред піт 
актор 

бен сілберман
засновник Pinterest

нік вудман
засновник GoPro

брайян чески
засновник airbnb

сара блейклі
засновниця Spanx

семюель морзе
винахідник 
телеграфа
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не могла 
помістити 
свої пишні 

форми у корсет

ві
к

хотів, щоб інтерфейс його 
комп’ютера мав такий 

же приємний вигляд, як 
каліграфічні написи на 

постерах у коледжі

побачив, що у 
холодний день люди 

довго стояли у черзі за 
гарячим супом

помітив, що у 
жінок немає 
спеціального 

одягу для йоги

не міг знайти магазин із 
джинсами, які б добре 

«сиділи»

спробував у таїланді 
місцевий напій для 

зняття дискомфорту після 
перельоту

не зміг дозволити собі 
дзвінок батькові на україну

зрозумів, що йому потрібно 
продавати свій продукт до 

того, як його створювати

за два тижні до закінчення 
навчання, зрозумів, що 

актором бути краще, ніж 
випускником вишу

зробив 50 варіантів 
однієї і тієї ж сітки 

зображень

не зміг 
сфотографувати себе 

не серфі

придумала 
коректуючу білизну, 

продаючи факсові 
апарати

отримав лист із 
повідомленням про 

хворобу дружини, 
коли вона вже була 

мертва

заробляв, 
здаючи в 

оренду свій 
надувний 

матрас

не зміг загрузити 
в машину стіл 
і зняв 
його ніжки

а ви уже зрозуміли?

Коли інші
люди зрозуміли, 

у житті
чим зайнятися

20

на Замітку

Ідеї для бізнесу чи продукту, фільтрування та пошук комерційних пропозицій – 

це тільки половина справи. Але насправді – це та перша важлива половина, 

без якої реалізувати БІЗНЕС-проект неможливо. 

Ідеального рецепту створення бізнесу і «мапи пошуку геніальних ідей» не існує. Але ми точно знаємо, що ідеї 

живуть за кожним життєвим закутком, за кожним поворотом долі. Їх потрібно просто підібрати. 

І неважливо, скільки Вам років – 19 чи 55 – ідеї вибирають відповідний мозок не зважаючи на вік, а зважаючи 

на вміння помічати важливе і правильно складати «пазли». Хороша ідея реально вирішує проблеми реальних 

людей! Хороша ідея несе емоції!   Поділитися з іншими тим, що знаєш ти – хороша ідея!

ЯК ВІДРІЗНИТИ ЗЕРНО ВІД ПОЛОВИ



 товарні бетони та бетонні суміші
 продаж щебіню та піску
 надання послуг автобетононасоса


