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«Фуджікура» відкриває підприємство на львівщині
Компанія «Фуджікура» була заснована в Японії 130 років тому і налічує понад 50 тис. працівників
по всьому світу. Одним із напрямків діяльності компанії є виробництво кабельних мереж для
європейських автовиробників згідно зі стандартами в цій галузі. Сьогодні підприємства «Фуджікура»
виробляють елементи подушок безпеки, електропроводки датчиків тиску, сенсори замків ременів
безпеки та іншу продукцію.
Завод японської компанії розташовуватиместься у межах населеного пункту
Підрясне, Яворівського району. На першому етапі проекту відбудеться відкриття виробничого комплексу площею 11,5
тис кв. м. Впродовж наступних 3 років
компанія «Фуджікура» планує збільшити
площу приміщень до 30 тис. кв. м. Зараз

будівельно-експлуатаційні роботи знаходяться на завершальному етапі. Відкриття
заводу заплановано на листопад 2015 року.
Як розповів корпоративний віце-президент«ФуджікураАутомотівЄвропа»Хорхе
Гарсіа, на першому етапі компанія інвестує
6 млн євро та планує працевлаштувати 300
людей. Сьогодні працевлаштовані 200 осіб,

які завершують навчання та стажування у
Румунії. Після повернення сюди вони допоможуть навчати іншу групу працівників
і матимуть можливості кар’єрного росту. У
найближчі 2 роки компанія планує розширити штат працівників до 1,5 тис. І якщо все
буде гаразд, то кількість персоналу подвоїться – до 3 тис. осіб.

Пропозиція орендувати
сільськогосподарські угіддя Львівщини
Електромобіль у кредит
Для підтримки національної політики енергозбереження й екологічної
безпеки «Ощадбанк» запроваджує
кредитування на придбання усіх марок електромобілів, а також супутніх
товарів до них.
У Державному банку наголошують, що
користування електромобілями дозволить Україні стати більш енергетично
незалежною державою та захистить
навколишнє середовище від забруднення. «Для того, щоб філософія енергоефективності поширювалася серед українців і при виборі між звичайним авто
та електромобілем перевага надавалася
останньому, ми здійснюватимемо кредитування за лояльною процентною політикою», – зазначив голова правління
«Ощадбанку» Андрій Пишний.

Фахівці Держгеокадастру у Львівській області сформували перелік з 258 інвестиційнопривабливих земельних ділянок загальною площею 5 554 гектари. Права оренди на землі
виставлять для продажу на земельних аукціонах. Ділянки, які запропонують інвесторам,
розташовані в усіх 20 районах Львівщини. Найбільшу кількість наділів планують здати в
оренду у Сокальському (36 ділянок), Жидачівському (31 ділянка), Бродівському (27 ділянок)
та Золочівському (24 ділянки) районах.

У поточному році землевпорядники
регіону вже продали права оренди на
54 земельні ділянки загальною площею
1358,6 гектарів. Інвестори отримали
землю в оренду на 14 років та використають її для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. До місцевих бюджетів надходитиме понад два
мільйони гривень орендної плати щорічно. Громади отримують додатковий

ресурс, який спрямовується на фінансування програм розвитку територій.
Нагадаємо, що інформація про лоти із
зазначенням місця розташування земельних ділянок, їхньої площі та кадастрових номерів, а також стартового
розміру річної орендної плати розміщена на сайті Державної служби України з
питань геодезії, картографії та кадастру
у розділі « Земельні торги».

Львівщину відвідала делегація польських хлібопекарів
У вересні 2015 року представники хлібопекарської компанії «Галицька здоба»
провели робочу зустріч із делегацією польських пекарів, котрі завітали до
Львова у рамках спільного проекту обміну досвідом.
Сторони приділи увагу питанням технологічного процесу на виробництві,
якості виробів та цінової політики. Зокрема було розглянуто та обговорено
питання європейського досвіду використання прогресивних технологій у
виробництві хлібобулочної та кондитерської продукції.
«Вперше ми привезли з собою групу клієнтів, які дуже хотіли ознайомитися із роботою українських пекарень.
До Львова приїхали 14 представників
цукерень та пекарень з півдня Польщі, зокрема з Кракова та Вроцлава»,

– розповів директор з розвитку компанії «Польмаркус» Томаш Стшеляк.
«Нашим польським колегам ми показали кондитерський цех поетапно»,
– розповідає комерційний директор
ТзОВ «Галицька здоба» Назар Палідович, – «спершу виробничий відділ, де
готують сировину, замішують тісто.
Вони побачили процес формування круасанів з листкового тіста, випікання
пісочного печива, а ще пакувальне відділення. Також ознайомили їх із новим для
нас напрямком роботи – глазурованими
виробами».
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Інвестиції. Бізнес. Відповідальність
Цьогоріч у зв’язку із подіями останніх років відбулося зміщення фокусу ділової
активності з інших регіонів країни на Львів. Особливої ваги та значущості набирають комунікаційні платформи з обміну знаннями та досвідом. Для економічного
життя регіону саме Міжнародний економічний форум – найважливіша подія року. Це
потужна національна і міжнародна платформа, створена для компетентного обговорення важливих проблем, пов’язаних із конкурентоздатністю регіону, його стратегічним
розвитком та економічним зростанням.
Захід єднає представників бізнесу, науки і влади з метою сприяння модернізації та інтеграції економіки, реалізації інвестиційних проектів і впровадження інноваційних технологій, подальшого розвитку регіональної та
транскордонної співпраці.
Сьогодні Львівщина має усі переваги вигідного інвестування: перспективні проекти та найкращі умови для ведення бізнесу. Її інвестиційна привабливість ґрунтується на багатьох факторах: велика ємність потенційного
ринку, стратегічно вигідне розташування, розвинута комунікаційна і транспортна інфраструктура, розвинута промисловість, висококваліфікований кадровий потенціал. Також ми прагнемо забезпечити чіткі та прозорі
умови для інвестування, максимально готові сприяти розвитку бізнесу.
Впевнений, що XV Міжнародний економічний форум вкотре продемонструє нашу відкритість для світу та готовність налагоджувати нові партнерські контакти з представниками ділових кіл інших областей і країн.
Бажаю усім нам, щоб сформувалося креативне середовище, яке продукуватиме нові ідеї, нові рішення, спільну
дієву стратегію економічної інтеграції та співпраці.
З повагою, Олег Синютка,
голова Львівської обласної державної адміністрації

До участі у заході запрошуємо
представників зарубіжних
та українських ділових кіл,
зацікавлених
у розширенні сфер своєї
підприємницької діяльності.
Для кожного учасника
Форуму буде сплановано
індивідуальний графік
двосторонніх зустрічей з
урахуванням його побажань.

Головним завданням Міжнародної контактної біржі є надання
її учасникам можливостей для:
 налагодження корисних бізнес-контактів,
р
 озширення співробітництва між підприємцями
різних країн і регіонів,
 сприяння розвитку міжнародної торгівлі,
 зміцнення інвестиційної співпраці.

Також діятимуть експозиційні
інформативні стенди з
презентаціями компаній
та їхньої продукції.
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ
ПАРТНЕРІВ ТА СПОНСОРІВ ЗАХОДУ!
Оргкомітет Міжнародного ділового форуму –
Львівська торгово-промислова палата:
тел./факс: +38 032 297 07 49, тел.: +38 032 276 46 13
e-mail: zed@cci.lviv.ua
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У Глинянах відкрито Центр підтримки підприємництва
У вересні цього року у місті Глиняни Золочівського району розпочав роботу Інформаційно-консультаційний центр для представників місцевого бізнесу. Це уже другий
регіональний Центр, відкритий за сприяння Львівської ТПП, Німецько-українського
проекту у сфері бізнесу. Перший минулоріч
було відкрито у місті Кам’янка-Бузька.

Фото: архів Палати

Ігор Шульга, міський голова Глинян,
наголосив : «ми будемо робити все можливе, щоб залучити до співпраці більше
інвесторів та більше підприємств, адже
без цього не може розвиватися місто.
Коли говоримо про сталий розвиток міста, то маємо на увазі створення робочих
місць, що зумовить створення нових сімей, народження дітей, а відтак посприяє розвитку міста». Фолькер Штотцнер, керівник Німецько-українського

партнерського проекту розповів про
мету та завдання проекту та запевнив у
намірах сприяти у створенні мережі таких регіональних представництв: «Радий, що ви не вперше робите щось спільно і надалі матимете платформу для
об’єднання. У процесі реформ, побудови
нової України, децентралізації в регіонах, наша співпраця дуже потрібна. Це
– майбутнє України. Нам, як представникам німецького бізнесу, дуже важливо,

щоб в Україні розвивалася економіка.
Ми бачимо Україну частиною Європи,
де є дуже хороші можливості розвивати
бізнес-співробітництво». Дмитро Афтанас, президент ЛТПП розповів
про послуги, які надає Палата : «Ми
надаємо понад 20 видів послуг, сприяємо у залученні іноземних інвестицій та представленні українського
товару насамперед у Європі. Маємо
багато проектів, постійно перебуваємо у русі. Намагатимемося залучати іноземні інвестиції і до Глинян.
Адже вчасна порада, вчасний пошук
партнера можуть дати потужний
старт».

«Успішне підприємництво» за допомогою Львівської ТПП
З 14 до 18 вересня 2015 року у Львівській ТПП було проведено перший модуль бізнес-курсу «Успішне підприємництво», розроблений HighMark, Inc (м.Атланта, США) та проведений за підтримки
Львівської ТПП, HighMark, Inc, Troika International, Inc та аудиторської фірми «Контракти-Аудит».

Фото: архів Палати

Фото: архів Палати

Унікальність курсу полягає у тому, що
його проводять досвідчені та успішні
бізнес-лідери, власники компаній, топменеджери комерційних підприємств
США, які діляться своїм досвідом. Темою першого модуля стали «Принципи
ефективного маркетингу». Вперше курс
був проведений в Україні у 2000 році,
а згодом і в інших країнах світу: Китаї,

Фото: архів Палати

Рік Рід, бізнес-тренер, спеціаліст в
управлінні і контролі за процесами
комерційного підприємства, плануванні
і розвитку компанії: «Ми будемо
продовжувати співпрацю і віримо в
те, що спільні зусилля змінять бізнестовариство у місті Львові, будуть
підтримкою нашому важливому
партнерові – Львівській ТПП, та
вплинуть на збагачення палат Північної
Кароліни і Львова».

Індії, Гондурасі, Мексиці, Ефіопії, Македонії, Азербайджані, Туреччині, Росії.
Сьогодні його учасниками стали бізнесмени у тринадцяти країнах світу.
Курс складається з чотирьох вза
є
мопов’язаних модулів, тривалість кожного – п’ять днів. Розрахований він
на власників, директорів та менеджерів підприємств малого та середнього
бізнесу.
Загальна тривалість курсу становить приблизно 1 рік. Після кожного
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пройденого модуля учасники отримують дипломи, а після отримання чотирьох дипломів та успішного
складання дипломної роботи учасники отримають сертифікати.
Навчання модуля відбувалося у першій
половині дня, у другій половині тренери курсу відвідували учасників на їхніх
підприємствах для надання бізнес-консультацій. Також після кожного модуля
організовували так звані «бізнес-групи»
– зустрічі учасників, на яких вони разом
із експертами та тренерами (які долучалися через Скайп-зв’язок) розглядали
можливості застосування ринкових
принципів в умовах їхніх компаній.
Темами наступних модулів стануть

«Принципи ефективного керування
персоналом», «Принципи ефективного керування фінансами підприємства» та «Стратегічне лідерство в
успішній компанії».
Приємною винагородою для відвідувачів курсу, котрі отримали сертифікати та набрали найкращі рейтинги, є
можливість відвідати Сполучені Штати Америки (Winston-Salem, Північна
Кароліна) і підприємства тренерів
курсу. Учасникам пропонується оплатити тільки переліт у дві сторони та
вартість візи, решту видатків (трансфер, екскурсії та бізнес-зустрічі, проживання, харчування) покриваються
американською стороною.

Фото: архів Палати

Гості вручили керівництву ЛТПП
декларацію про співпрацю, підписану
президентом палати штату Північної
Кароліни.

РІЗДВЯНИЙ ЯРМАРОК
THE NUREMBERG CHRISTKINDLESMARKT 2015
Фото: архів Палати

8 жовтня 2015 року Львівську ТПП з робочим
візитом відвідало німецьке керівництво
ODW-ELEKTRIK GmbH з питань оформлення
сертифікату форми А.
Бюро товарних експертиз та сертифікації
товарів Львівської ТПП здійснює експертизи
кількості та якості товарів:
•  визначення відповідності товару/послуги вимогам
стандартів, умовам договору, зразкам тощо;
•  здійснення вхідного контролю сировини та
матеріалів, вихідного контролю готової продукції;
•  захист прав виробника від фальсифікації продукції;
•  визначення причин пошкодження товару та розміру
нанесеної шкоди;
•  відбір зразків продукції, проведення лабораторних
досліджень;
•  засвідчення факту знищення товару визначення
та оформлення сертифікату походження товару/
послуги;
•  оцінка стану товару, що знаходиться в експлуатації;
•  визначення стану та кількості товару на момент
його передачі на тимчасове зберігання під митним
контролем;
•  оцінка матеріальної шкоди, нанесеної транспортним
засобам;
•  сертифікація продукції за системою «CERTEX»;
•  підтвердження виходу продукції з давальницької
сировини;
•  організація роботи Комітету з промислового
розвитку та інновацій та Комітету з легкої
промисловості.

Контакти:
+38 032 276 46 14, prod1@cci.lviv.ua
+38 032 276 46 09, hnatjuk@cci.lviv.ua
+38 032 276 46 10, kozij@cci.lviv.ua

Пропонуємо зануритися у різдвяну
атмосферу традиційного німецького
ярмарку.
Дата проведення:
27 – листопада -24 грудня 2015 року.
Місце проведення:
Нюрнберг, Німеччина.
Скористайтеся прекрасною можливістю придбати різдвяні прикраси, традиційні для південної Німеччини, та
скуштувати кулінарні сезонні багатства
регіону (глінтвейн, смажені ковбаски і
пряники з Нюрнберга).
Вартість поїздки становить 321 євро,
що включає:
• переїзд мікроавтобусом по маршруту: Львів-Прага-Нюрнберг-ВроцлавЛьвів,
•п
 роживання в 3-ох та 4-ох зіркових готелях (4 ночі + сніданок),
• в ідвідання 3-х Різдвяних ярмарків
(Прага, Нюрнберг, Вроцлав),

The Nuremberg Christkindlesmarkt
2015 – один із найстаріших різдвяних
ярмарків Німеччини та Європи,
що існує з 1628 року. Щороку його
відвідує понад два мільйони туристів.
Відкриття ярмарку знаменується
вітальною промовою самого «Ангела
Різдва». На площі, де розташована
торговиця, встановлені десятки
будиночків-кіосків, де ремісники і
торговці продають місцеву та сезонну
продукцію.
• прискорений перетин кордону,
• с упровід.
Заявки приймаються до
25 жовтня 2015 року.

Контактна особа: Тарас Андрущак
тел./ф: +38 032 276 46 13,
+38 068 046 46 51.
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Львівська гостинність: із якістю до успіху

У вересні цього року стартував проект «Львівська гостинність». Це ініціатива, спрямована на вдосконалення маркетингу та якості сервісу гастрономічних закладів Львівщини, зростання їхньої популярності серед українських та іноземних гостей через наближення ресторанних послуг до європейських стандартів. Ініціатива реалізується у
рамках Німецько-українського партнерського проекту у сфері бізнесу, який діє при ЛТПП,
а також за участю Львівського туристичного альянсу, Асоціації готельно-ресторанного
бізнесу землі Бранденбург (DEHOGA Brandenburg), Gorath servicetest (Німеччина) та Центру Підтримки бізнесу NewBizNet у партнерстві з Львівською міською радою. Програма
проводиться на основі німецьких стандартів якості, адаптованих до українських реалій.

Фото: архів Палати
«Львівська гостинність» – це:
- ініціатива щодо забезпечення якості;
- інструмент маркетингу;
- елемент кваліфікації у покращенні сервісу та якості;
- гарантія якості доброго самопочуття для гостей;
- особисте зобов’язання підприємців перед клієнтом.

Львівські ресторатори, переймаючи багаторічні напрацювання європейських
колег у сфері гостинності, уже вдруге
матимуть нагоду перевірити власні заклади харчування на готовність виконувати високі стандарти обслуговування
та отримають рекомендації від міжнародних експертів. Вперше «Львівська
гостинність» була проведена в Україні
у 2011 році. Тоді відбулася сертифікація
23 закладів Львівщини за зразком ініціативи «Бранденбурзька гостинність» у
Німеччині, за допомогою якої DEHOGA
Brandenburg (Асоціація готельно-ресторанного бізнесу землі Бранденбург)
підтримує рестораторів німецької федеральної землі у забезпеченні належної
якості сервісу.
Ініціатива «Львівська гостинність» передбачає добровільну участь закладів
у таємному сервіс-тестуванні на основі
міжнародних стандартів якості послуг
у 4-ьох категоріях: ресторан, кав’ярня,
пивний ресторан/паб, кондитерська,
визначених самим ресторатором.
Проект відбувається у декілька етапів:

Фото: архів Палати

Таємний клієнт (mistery shopper) – популярний
у світі метод об’єктивного виявлення плюсів і
мінусів роботи того чи іншого закладу завдяки
роботі незаангажованих експертів та проведенню
об’єктивного, чесного, жорсткого, без подвійних
стандартів тестування.

У тих закладах, які подали заявки,
впродовж жовтня-листопада від
бу
дуться сервіс-тестування за участю
спеціально підготовлених гостейтестерів(переважно іноземців). Під час
таємного візиту (mystery-check) відбудеться перевірка та оцінка закладу (за
наперед встановленими критеріями) з
позиції гостя, якості асортиментної продукції, рівня якості сервісу, атмосфери,
комунікації, реагування на рекламації,
прощання та інших важливих параметрів, що впливають на рівень закладу.

Сертифікат якості «Львівська
гостинність» – престижна відзнака,
важливий маркетинговий та
промоційний інструмент, який
засвідчує європейський рівень сервісу
закладу. Дослідження німецьких
експертів засвідчили, що ресторани,
які успішно брали участь в ініціативі,
змогли підвищити популярність серед
гостей та збільшити свій оборот на
20%.

Фолькер
Штотцнер,
керівник Німецькоукраїнського
партнерського
проекту
у сфері бізнесу:

1. 8 вересня під час вступного заходу представники DEHOGA Brandenburg та організатори із української сторони детально
проінформували охочих про зміст та переваги ініціативи. Також відбувся безкоштовний семінар «Здивувати клієнта – просто
зробити по-іншому» від компанії «MoritzHotelconsulting», яка проводила вишкіл і надавала консультацію закладам гастрономії та
готелям в Україні перед проведенням Євро 2012.
2. Результати тестування будуть опрацьовані європейськими фахівцями. Кожен учасник проекту отримає експертний звіт про якість
послуг, отриманих тестером під час візиту, докладні пояснення та рекомендації щодо вдосконалення закладу. Таємний сервіс-тест
придатний для перевірки поставлених завдань та дієвості проведених навчань персоналу. Важливо, що уся отримана інформація
конфіденційного характеру та доступна тільки закладу-учаснику.
3. Учасники, які набрали понад 72% від загальної кількості балів тестування отримають сертифікат якості «Львівська гостинність»,
який діятиме впродовж 2016-2017 рр.
4. У березні 2016 року відбудеться заключний етап проекту – урочисте вручення сертифікатів.
Доречі, учасники проекту оплачують лише частину участі у проекті - 120 євро.
Решту витрат профінансовано за підтримки Німецько-українського партнерського проекту у сфері бізнесу.

«В одному можу запевнити:
що стосується сертифіката – у нас нічого не купиш. Ми
концентруємося на сервісній
якості, адже безумовно, їжа
важлива для гостей, проте сервіс – ще важливіший,
згідно з даними експертних
досліджень. До того ж, це інвестиція, яка коштує дуже
мало грошей».
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Андрій Москаленко, директор департаменту «Адміністрація міського голови»
ЛМР: «Як кажуть мудрі люди,
коли перестаєш вчитися – деградуєш. Звичайна переповненість ресторанів Львова подеколи знижує їхні вимоги до
себе, проте коли думати категоріями міста, це може бути
тимчасовим явищем до появи
міста-конкурента, тому треба виходити на новий рівень».

Роман Баран, віце-президент ЛТПП: «Кожен живе
у світі своїх ілюзій, своїх
суб’єктивних, подеколи не зав
жди правдивих бачень щодо
навколишніх процесів, зокрема й щодо бізнесу. Механізм
використання зовнішнього
незалежного
об’єктивного
погляду, який в Україні тільки зароджується, дає можливість ці ілюзії поправити,
врятувавши ситуацію».

Олаф Люке, виконавчий директор DEHOGA Бранденбург : «10 років існування нашої ініціативи суттєво покращили загальний рівень наданих послуг у готельно-ресторанній галузі та засвідчили успіх проекту. Коли клієнт
бачить, що наш знак якості дійсно відповідає тому рівню сервісу, який було обіцяно, тоді він повертається. Це
спонукає підприємства і далі працювати з нами. Проводячи Бранденбурзьку гостинність, ми залучаємо 300-400
підприємств. Проте залишаємося самокритичними: є
дефіцити у комунікаціях з клієнтами. Те, що приносить
доходи підприємцям – це ставлення, яке отримує клієнт,
сервіс, спілкування, реагування на скарги, пропозиції. У
цьому захований потенціал вдосконалення».

Галузь готельно-ресторанного бізнесу – потужний сегмент німецької економіки, який можна співставити з автомобільною галуззю. Її сучасні тенденції:
міський туризм, велнестуризм (оздоровлення), велотуризм, ренесанс німецької традиційної кухні. DEHOGA є визнаним партнером уряду Німеччини, рупором
галузі. Це комунікативна платформа з обміну досвідом та знаннями серед учасників сектору. Членство в організації є добровільним і дає певні преференції,
пільги. Асоціація проводить щорічні конференції делегатів, чимало політичних заходів: парламентські сніданки, прес-конференції, консультації із податкового
законодавства, з рамкових умов галузі. Працює з майбутнім поколінням: проводить чемпіонати на локальному та загальнонаціональнму рівнях. Ініціативи
асоціації DEHOGA: надання зірок готелям, що зараз відбувається на європейському рівні, сертифікатів гостинності.
Олаф Шопе, президент DEHOGA
Бранденгбург: «Я вперше в Україні,
приголомшений різноманітним асортиментом ресторанів, їхньою старанною, наполегливою роботою. А це
запорука успіху.
Однією із наших центральних тем
впродовж останніх років є тема сталості. Завдяки різним ініціативам ми
повинні наступним генераціям залишити довкілля, в якому добре
живеться, у нас навіть термін придумали в політиці – «придатний для внуків». У 2015 році ми почали проект транснаціонального
характеру щодо сталості у готельно-ресторанному бізнесі під назвою «Селянин шукає кухаря або кухар шукає селянина», який має
на меті поєднати виробників і гастрономів, аби регіональний продукт з поля відразу потрапляв до кухні. У вас же над цим потрібно
багато працювати, але є дуже багато потенціалу. Гадаю, це цікавий розвиток для України, відомої своїм сільським господарством.
Іншим стратегічним напрямком є тема соціальної сталості – ми
турбуємося про шанси кар’єрного зросту, певну мотивацію для кожного співробітника задля творення міцної команди. Наші клієнти
відчувають, що ми працюємо над темою сталого розвитку, тому
охочі витягнути більше зі свого гаманця, щоб оплатити цю роботу.
Україна у німецьких ЗМІ – дуже емоційна тема. Щиро бажаємо зберегти вас як партнерів, підтримуємо всі ініціативи, аби гарна країна Україна і в майбутньому була одним із центрів туристичного
бізнесу. Те, що я побачив, переконує: ви все подужаєте!».

Марк Зархін, ресторатор та громадський діяч: «У власних
ресторанах та ресторанах колег сьогодні
спостерігаю завелику
самозакоханість. Іноді
здається, що потоки туристів нам Бог послав назав
жди. І потроху ресторани Львова перетворюються
на «кримський сервіс»: «вас забагато, а нас мало, ви
й так прийдете, то чого від нас хотіти»? Це дуже
велика небезпека для наших закладів – ні український
турист, ні іноземний толерувати це не будуть. Нам
потрібна зовнішня оцінка. Адже останнім часом
«об’єктивним» оцінкам з Інтернету, де тривають
війни між ресторанами, групами, а блогери корумповані, можна все менше і менше довіряти.
Наявність таблички DEHOGA має бути на другому
місці. На першому – сам шлях, коли таємні шопери дають нам інформацію, що ж у нас не так. Нам
просто необхідні іноземні гості, для яких нинішня
Україна є ціновим раєм. Саме вони дозволять трохи підвищити ціни, тому що гаманець українських
відвідувачів не може потягнути тих цін, які нам
потрібні задля підвищення зарплати працівникам,
купівлі кращих продуктів, організації навчання
персоналу, зрештою – збільшення прибутку для
власників».
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Олеже Михайловичу, Украяким способом вона їх
їна сьогодні та Львівщина
може якнайкраще резокрема. Яким є наш регіалізувати і за який час
он? З якими проблемами зіми можемо отримати
штовхуєтеся найчастіше у
той чи інший результат.
роботі?
Зі свого ж боку ми проСьогодні переживаємо скрутводимо навчання як для
ні часи. Проте, на мій погляд,
фахівців
державного
вони є сприятливими для розуправління, так і для
будови української економіки
фахівців різних галузей.
у майбутньому. Маємо змогу
Наприклад, мені дуже
нарешті провести низку діприємно, що впродовж
євих реформ, змінити підхід
останніх місяців віддо роботи чиновників, бізбулася низка важливих
несменів та держслужбовців.
заходів в агропромисРоботи більш, ніж достатньо.
ловому комплексі. Дуже
Якщо говорити про проблеважливі навчання відми, то вони такі ж, як і в більбулися у сфері інновашості інших областей Україцій. Переконаний, без
ни. Найбільшою проблемою є
таких речей ми не буденизька мотивація державних
мо рухатися вперед.
службовців, а кожному зрозуміло, що без підтримки, доЯкі дії робить ЛОДА
помоги людей на місцях одна
для покращення еконолюдина нічого не зробить, як
мічної привабливості
би вона цього не прагнула.
районів?
Щодо матеріальних проблем,
Безперечно, щоб досягто, звичайно, найгострішою є
нути успіху у цій сферозвиток інфраструктури об- «Хочемо бути привабливими для компаній, рі, потрібно врахувати
ласті, адже це – основа прогредекілька
складових.
які стануть «якірними», поруч з якими
су. Немає сьогодні галузі, про
Я не боюся повторюяку можна було би сказати,
вати – насамперед, це
розростатимуться інші підприємства»
що у ній все ідеально, навіть
люди, адже інвестиції
добре. Кожна галузь має свої
вкладаються там, де є
проблеми. Мовимо про екологію і відра- виробництва, та закінчуючи простими довіра до людей. Друге – це підготовка
зу згадуємо гірничу промисловість, тому звичайними людей – все це люди про- майданчиків Грінфілд, Браунфілд для
що ті проблеми, які є в Новому Роздолі, фесійні, акуратні, віддані своїй роботі, того, щоб інвестувати кошти, і третє
Стебнику та інших місцях – проблеми за- без них наш край не був би успішним. – це система супроводу інвестиційних
давнені і, що найгірше, вирішення яких Звичайно, можна похвалитися сьогодні проектів, коли компанія, яка інвестує
потребує величезних інвестицій.
можливостями регіону у зв’язку із під- кошти, знає, що її бізнес захищений і не
писанням Угоди про асоціацію і зону буде піддаватися жодним корупційним
Яка ситуація з інвестиціями?
вільної торгівлі з ЄС, адже це дає нам до- ризикам. А щодо інфраструктури, то
Спостерігаємо загальнодержавну проб даткові шанси для розвитку. І ці можли- зрозуміло, що без неї руху вперед інлему, коли інвестор боїться військової вості ми повинні використати для блага вестиціям не буде.
ситуації на сході. Проте, безперечно, людей, на користь всієї держави.
нам потрібно готувати відповідні ділянНа часі децентралізація та об’єднання
ки, на яких би інвестори в майбутньому Ви згадали про реформи. Це питання – територіальних громад. Законодамогли проводити будівництво, здійсню- надзвичайно актуальне та переважно вець запевняє, що воно буде добровільвати необхідні роботи, розпочати свою «повільно повзуче». Що треба зробити ним. Чи розбагатіють п’ятеро бідних,
діяльність врешті-решт. Ми готові до насамперед, аби вдосконалити управ- об’єднавшись?
труднощів та докладаємо зусиль, аби ління на місцях, зокрема в районах? Львів з 1 січня отримав нові можливосЛьвівщина рухалася вперед.
Якими будуть Ваші дії?
ті щодо децентралізації та успішно їх
Хибно вважати, що реорганізація струк- реалізував. Як наслідок, чотирикратПопри існування проблем, є і сильні тури відразу дасть нову, кращу якість. но збільшився бюджет розвитку міста.
сторони Львівщини. Що б Ви віднесли Це далеко не так, тому що реорганізація, Тому я переконаний, що ті 15 громад, які
до переваг нашого регіону?
яка не наповнена змістом і функціонує прийняли для себе таке рішення, отриНа мою думку, Львівщина передусім без підтримки людей, – це шлях в нікуди. мають зиск уже наступного року. Решта
може пишатися своїми людьми. Адже Тому для мене дуже важливо, щоб кож- ж, звичайно, будуть чекати довший
починаючи від науковців, фахівців, на галузь, кожен напрямок, кожна лю- період часу. Але те, що це процес, який
які працюють у галузі високоточного дина знала, які завдання вона виконує, дасть позитив для людей – безперечно.
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з перших вуст
Від людей бізнесу багато залежить. Як
малий і середній бізнес почувається на
Львівщині?
Для малого та середнього бізнесу на
відміну від великих підприємств дуже
важливою є відсутність корупційної
складової, прозорі і чесні правила гри. І у
цьому напрямку на Львівщині уже зроб
лено позитивні кроки. Друга важлива
річ – доступ до фінансових ресурсів та
інструментів, де в нас сьогодні є проблеми, незважаючи на те, що область – чи не
перший регіон, де відкрито представництво Європейського банку реконструкції та розвитку, у якому представники
малого та середнього бізнесу можуть
отримувати дешеві довготермінові фінансові ресурси.
Третє – це знову та ж інфраструктура, де ми намагаємося крок за кроком
працювати.
Не менш важливою є і загальна купівельна спроможність людей. З одного
боку, ми успішно працюємо для іноземців, які охоче до нас їдуть, а з іншого –
пріоритетом є стимулювання росту доходів місцевого населення.
Де найкраще бізнесу працюється сьогодні – в містах, де більша кількість
людей, і в прикордонній зоні? Чи, можливо, є якісь винятки?
Насправді я доволі глибоко вивчав питання метрополій і з наукової точки зору,
і на практиці. Звичайно, Львів дає більші
можливості для розвитку бізнесу. Частина прикордонних територій також має
свої плюси. Але справа в тому, що кожен
бізнес-проект від початку повинен «передбачати», з якою цільовою аудиторією
він працюватиме. І є чимало успішних,
нехай невеликих бізнесменів як у районних центрах, так і у сільській місцевості.
В орбіті яких фінансово-промислових
груп перебуває регіон сьогодні? Чи є зацікавлення концернів, як наших, так
і іноземних, у бізнес-присутності на
Львівщині?
Для мене дуже важливо, щоб на Львівщині не створилися олігархічні угрупування, які «підімнуть» економіку
під свої власні інтереси, адже приклад
регіонів, де олігархи ставали домінуючими в економіці, як правило, не приносив цим регіонам нічого хорошого.
Звісно, на Львівщині є великі підприємства, де працює більше тисячі людей.
Це як державні підприємства, такі, як
Локомотивно-ремонтний завод, так і

приватні, наприклад, Концерн «Леоні».
Вони аж ніяк не пов’язані з олігархічними кланами.
З іншого боку, ми хочемо бути привабливими для компаній, які стануть
«якірними», поруч з якими розростатимуться інші підприємства. Такі компанії
матимуть велику кількість працюючих,
що означає роботу і податки для місцевих бюджетів. Вони також співпрацюватимуть з місцевими підприємцями та
представниками мікробізнесу. Я радий,
що перша інвестиція у нинішній тяжкий воєнний період зроблена саме на
Львівщині. Мова про компанію «Фуджікура», яка заявила про створення підприємства на понад 1000 робочих місць.
Факт говорить сам за себе. Очевидно, що
Львівщина є значно привабливішою порівняно з іншими регіонами України.
Чи обласна рада має план щодо подальшого залучення інвестицій?
Безперечно, що план є і ми його крок
за кроком намагаємося реалізовувати.
Сюди входять і згадувані підготовка
кадрів, і покращення інфраструктури, і
система супроводу інвестиційних проектів. Маємо спеціальний підрозділ у
департаменті економічної політики,
який курує ці питання, і відповідно працівники підрозділу готові працювати з
потенційними інвесторами.
Якщо говорити про конкретні регіони/райони як про бренди, чи доцільно
так себе позиціонувати? Можливо,
певним територіям, містам варто
«перепрофілюватись»?
Це дієво і є добрим маркетинговим
ходом. Хоча за рік чи за декілька років
розвернути економіку регіону в іншу
сторону дуже складно. Зазначу, що зав
жди треба пам’ятати: галузі не повин
ні бути взаємопоглинаючими. Тому,
якщо ми біля рекреаційної зони побудуємо хімічний комбінат, то зрозуміло,
що така річ просто уб’є всі попередні
напрацювання.
З іншого боку, дуже важливо, щоб економіка кожного міста/регіону була диверсифікованою. Львів легше від інших
міст пережив економічні кризи насамперед тому, що тут диверсифікація напрямків робіт є широкою. Починаючи
від ІТ-технологій і закінчуючи туризмом. Диверсифікація ризиків дає великий шанс на виживання у критичний
період. Існує можливість піднятися чи
компенсувати збитки за рахунок інших
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джерел доходу. Якщо всі міські голови
визначать собі такі напрямки розвитку, то міста стануть успішними. Треба
мати декілька напрямків розвитку, які
б доповнювали і не перешкоджали розвитку один одного. Згадаймо столицю
американської автомобільної індустрії
– місто Детройт, яке було лідером автоіндустрії, а сьогодні це місто-банкрут.
Знову переконуємося, наскільки важливою є диверсифікація.
Позиціонуємо Львівщину як безпечний
район для інвестицій. Що вже вдалося
зробити у цьому напрямку?
Справді, Львівщина сьогодні є найбезпечнішим регіоном України, тому що
спроби рейдерства, недобросовісна
конкуренція органами державної влади
дуже чітко і швидко присікаються. Важливо, щоб будь-який бізнес відчував
себе захищеним. Водночас це щоденна рутинна робота, адже це відкриття
нових можливостей. Якщо ти зробив
вільний доступ до кабінету чиновника,
можливо, вартує зробити вільний доступ до бази даних. Якщо ти зробив вільний доступ до бази даних, то певно після
цього можна зробити щось таке, що би
покращило послугу і так крок за кроком.
Досконалість немає меж.
Інвесторів з яких галузей хотілося б
притягнути на Львівщину?
Гадаю, на Львівщині є дуже хороша традиція машинобудування та мікроелектроніки. Це ті два напрямки, де я переконаний, треба діяти. Нам необхідно
відродити Львівщину як регіон машинобудування і регіон високоточної промисловості. Ті ж «Леоні», «Фуджікура»
– перші прототипи таких речей. Коли
сьогодні ми говоримо про ІТ, то мова
йде не лише про програмне забезпечення, дуже важливо, щоб був поштовх для
виготовлення і виробництва різноманітних мікропроцесорів і т.д.
Щодо Міжнародного Економічного Форуму, які очікування від цьогорічного
заходу?
Форум – це ділова переговорна платформа, яка дає можливість в одному
місці зустрітися, обговорити, досягнути конкретних домовленостей. У ході
заходу буде також підписано ще декілька практичних документів. А учасникам
Форуму бажаю знайти якомога більше
ділових партнерів та цікавих ідей!
Дякую.
Юрій Булик
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міжнародне співробітництво

Італійці зацікавлені в економічній співпраці з Львівським регіоном

Фото: архів Палати

31 серпня 2015 року італійська делегація на чолі з Марком Тосоном, Почесним
консулом України у Венеції, відвідала
Львівську ТПП та зустрілася з президентом ЛТПП Дмитром Афтанасом
та віце-президентом Володимиром
Корудом.
У складі делегації були представники
італійської промислової групи CCC
Coperative Costruzioni, що об’єднує 250
компаній у сфері будівництва автомобільних доріг, портів, аеропортів, метро,
вокзалів тощо, та промислово-будівельної групи Salini–Impregilo, що спеціалізується на будівництві гідроелектро
станцій, автодоріг, портів тощо, а також

Марко Тосон, Почесний консул України у Венеції: «Сьогодні Україна переживає період значних змін і цей момент
трансформації є дуже цікавим та перспективним. У таких умовах найважливішою місією торгово-промислових
палат є дієва та серйозна підтримка українських компаній, які хотіли б розвивати своє майбутнє не тільки в
Україні, а й на європейському ринку. Сьогодні ми маємо договори про співробітництво у
різних областях України. Дуже хотіли б налагодити відносини з Львівською областю та
містом Львовом, адже львівський менталітет найближчий до європейського, а Львів зай
має стратегічне місце та веде стратегічну діяльність».

представники міжнародних груп, відповідальних за просування українських
компаній на італійському та європейському ринках.
Метою зустрічі стало обговорення можливих проектів участі великих італійських компаній у розвитку Львівської
області. Італійську сторону зацікавили
інфраструктурні проекти Львівщини,
зокрема будівництво доріг і заводів. «Ми
готові інвестувати в інфраструктурні
проекти, які можна реалізувати на території області в досить короткі терміни,
– зазначив Марко Тосон. – Ми вважаємо
Львівську область європейськими воротами України. Якщо тут реалізуються

правильні структурні та інфраструктурні проекти, це стане позитивним фактором для всієї України».
Також італійці зацікавлені відкрити у
Львові своє представництво – «Italiysky
Dim – Open Gate Italy», центральний офіс
якого розташований у Києві.
OpenGateItaly – організація, створена
консульством України у Північній Італії
та Національною торгово-промисловою
палатою України і Посольством України
в Італії для налагодження та промоції
зв’язків між Італією та Україною. Завданням OpenGateItaly є розвиток партнерських відносин у галузі економіки, торгівлі, техніки, науки та культури.

Схід і Захід: містки співпраці
22 вересня 2015 року із робочим візитом
Львівську ТПП відвідав Надзвичайний
та Повноважний Посол Республіки Корея в Україні Сол Кьон Хун. Відвідини послом міста Львова зумовлені офіційним
відкриттям Почесного консульства
Республіки Корея у Львові.
Віце-президент ЛТПП Володимир Коруд під час зустрічі з дипломатом розповів про розвиток промисловості та
сучасне бізнес-середовище Львівщини,
її потенціал у науково-технічній сфері,
про діяльність палати, її членів, спектр
послуг та заходи. Посол висловив сподівання на підтримку Палати у діяльності
консульства, зокрема у просуванні корейського бізнесу в Україну. Сторони

також обговорили
можливість організації виставки корейського бізнесу
у Львові та можливість співпраці у галузі ІТ-технологій.

22 вересня у Львові відбулося урочисте відкриття Почесного консульства
Республіки Корея. Консульство функціонуватиме в автосалоні HYUNDAI
на вул. Липинського, 36. Очолив установу Почесний консул Владислав
Ртіщев. Консульський округ охоплюватиме межі Львівської області.
Почесне Консульство Республіки Корея стало 20-ю консульською
установою, яка працює у Львові. Серед пріоритетів діяльності
Сол Кьон Хун, Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Корея в консульство визначає розвиток різногалузевої співпраці між
Україні: «Львів – це не просто старе місто, що поєднує різноманітні культубізнес-спільнотами України та Південної Кореї, створення
ри, а місто з розквітаючими інноваціями та динамічною економікою. Воно
сприятливого інвестиційного клімату та максимальної підтримки
розташоване у стратегічному серці Європи, що дає можливість відігравати роль транспортної розв’язки. І тут наші інтереси ідеально збігаються. для корейських інвесторів. Одним із пріоритетних напрямків
Корейський уряд заснував так звану «євразійську ініціативу», щоби на осно- діяльності Почесного консульства стане розвиток різногалузевої
ві транспортних зв’язків поєднати Захід та Схід – від далекої Східної Азії до співпраці між бізнес-спільнотами України та Південної Кореї,
центру Європи, від Сеула до Берліна. На цій мапі Львів розташований у дуже зокрема створення сприятливого інвестиційного клімату та
важливому стратегічному місці. Поки що ваше місто доволі віддалена точка максимальної підтримки для корейських інвесторів.
для Кореї, проте ваш потенціал добре нам відомий. Тепер матимемо не тільки туристичні, а й бізнесові зв’язки між країнами».

ділове видання №1 у регіоні

вересень-жовтень, 2015

міжнародне співробітництво

11

«Дні Польського Сільського Господарства» у Львові
27 серпня 2015 року у Львівському виставковому центрі
«Шувар – Експо» (вул. Хуторівка, 4-б) відбулися «Дні
Польського Сільського Господарства». У рамках цієї
промоційної події проведено низку заходів: виставку
сільськогосподарського обладнання та агро-продовольчої продукції, конференцію, а також зустрічі у форматі
В2В.
свою діяль- Засновник групи компаній «Шувар»
ність, опи- Роман Федишин наголосив на важлираючись на вості партнерських стосунків українців
кращі
то- та поляків, адже «ми самі вчилися багав а р о о бміни то у наших партнерів з Польщі, а щодо
між
двома сільського господарства нас вражає не
країнами, а тільки досягнення Польщі у підвищенні
нинішня по- врожайності, ефективності викорисДмитро Афтанас, президент Львівської
дія започат- тання землі, а в організації саме сільськоТПП: «Дні польського сільського господарства
кує наступні господарського виробництва на невелиу Львові – тільки перший крок до реалізації позустрічі
у ких підприємствах, дрібних фермерських
вноцінної виставки товаровиробників Польщі
сільськогоспо- господарствах».
та України. Досвід Польщі у розвитку сільського
дарському та Конференція «Презентація польської
господарства показує, куди повинна рухатися
с пож ивчому пропозиції для аграрного сектора
Україна і її сільське господарство, адже ми знаУкраїни» охопила розгляд таких проємо, що сільськогосподарська продукція Польщі завоювала ринки не лише секторі». Миблем: розвиток аграрного сектора УкраїЄС, але й всіх континентів світу. Не тільки виставка сільськогосподар- кола Кваша,
ни, умови доступу української продукції
ської продукції, а й обмін досвідом, обмін технологіями, технікою – це те, директор Дена європейські ринки та польської прощо дуже потрібно для нашого сільського господарства. А такі події, що п а р т а м е н т у
дукції на український ринок, можливості
поєднують конференції, бізнес-контакти та виставки – це те русло, у тваринництва
якому ми будемо рухатися і працювати».
Мінагрополі- кредитування торговельних трансакцій,
тики України, інтеграція сільськогосподарського ринВпродовж двох днів майже 20 польських подякував польським колегам за надан- ку у європейський.
компаній презентували широкий спектр ня значної партнерської допомоги Украї- 28 серпня відвідувачі мали змогу зустрісвоїх комерційних пропозицій, призна- ні у євроінтеграційних процесах, а також тися у форматі В2В з представниками
чених для українського сектора агрохар- за послідовну підтримку врегулювання Львівської ТПП та продовжити індивідучової промисловості, сфери технологій, нашої складної політичної ситуації, яка є альні зустрічі на рекламних стендах польноу-хау та рішень для сільськогоспо- на сході України. За його словами, «співп- ських компаній, а також ознайомитися із
дарських виробників (зокрема із галузі раця України і Польщі щодо адаптації виставковими можливостями гуртового
садівництва, виробництва молока, сви- вітчизняного аграрного сектору до ви- ринку «Шувар» для експортерів сільськонарства, птахофабрик, холодильних мог та стандартів ЄС сьогодні для нас є господарської продукції та виробників
підприємств та елеваторів), пропозицій одним із найпріоритетніших напрямків сільськогосподарської техніки.
у сфері поставок сільськогосподарської зовнішніх зв’язків».
техніки, оснащення та запчастин, кормів Заступник голови правління ПАТ «Кредля тварин, мінеральних добрив та засо- добанк» Дам'ян Раґан переконаний, що
бів охорони рослин, а також пропозицій «з точки зору польського сільського госвід виробничих груп та виробників сіль- подарства та економіки важко знайти
ськогосподарських товарів та харчових кращого партнера, який має такий сильпродуктів. Українську сторону представ- ний потенціал у Європі, як Україна. Також
ляли кількасот учасників із усієї України, зі сторони України важко знайти кращозокрема сільськогосподарських холдин- го друга та партнера, який відкритий
гів та підприємств України.
для всіх змін і всіма своїми прагненнями
Під час офіційного відкриття «Днів поль- старається підтримати ці зміни».
ського сільського господарства» присутніх привітали консул Генерального
Організаторами «Днів польського сільського господарства» у Львові стали Відділ сприяння торгівлі та
КонсульстваРПуЛьвовіВлодзімєжСульінвестиціям Посольства Республіки Польща у Києві разом із партнерами: Всеукраїнською аграрною рагостовскі та керівник Відділу сприяння
дою, Львівською торгово-промисловою палатою та Гуртовим ринком «Шувар» за підтримки ПАТ «Кредобанк»:
торгівлі та інвестиціям Посольства РП
у Києві Малгожата Гавін, яка зазначила,
що «сільськогосподарський сектор Польщі та України у майбутньому планують
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Місто + Транспорт + Екологія = формула виживання
Сучасне місто – це місце зосередження людських, інформаційних і фінансових ресурсів та потоків. Крім того, це неповторний культурний простір, який не втрачаючи своєї автентичності, має відповідати певним стандартам комфорту.
Враховуючи неприродній рівень концентрації негативних впливів на навколишнє середовище та здоров’я людини у місті,
для його сталого розвитку необхідно обирати і впроваджувати найбільш екологічні та інноваційні рішення.

23 вересня 2015 року у Львівській ТПП відбувся Міжнародний форум на тему «Місто.Транспорт.
Екологія», що сконденсувала у собі тріаду актуальних проблем сучасності.

Всесвітню популярність здобув досвід екологізації бразильського
міста Курітіба з населенням 1,6 млн мешканців. Меру міста (за
фахом архітектору) у результаті багаторічних зусиль вдалося
реорганізувати всю систему міського громадського транспорту так,
що користуватися ним стало значно зручніше, ніж їздити у межах
міста на особистих автомобілях. Це досягнуто завдяки створенню
спеціальних смуг на магістральних вулицях для швидкісних
автобусних маршрутів; обладнанню зупинок громадського
транспорту із посадочними платформами на рівні підлоги, що
прискорює посадку; лініям швидкісного трамваю тощо. За 25
років площа озеленення збільшилася в 100 разів – з 0,5 м2 до
50 м2 на людину. У 1995 році Курітіба був відзначений ООН як
найекологічніше місто світу.
Володимир
Коруд,
віцепрезидент
Львівської ТПП:
«Тема Форуму
особливо актуальна для нашого міста, адже
на ринку електротранспорту в Україні
Львів є чи не єдиним виробником у цій галузі. І хоча електромобілі, електробуси
не є масовими, але це наше майбутнє,
яке, думаю, побачимо уже наступного
року».

Метою заходу стало обговорення, презентація та промоція екологічно збалансованих та інноваційних рішень
для створення комфортного міського
простору, а саме: «зелений» транспорт

–
електромобілі,
міський електротранспорт, велосипедна інфраструктура; благоустрій
парків,
ефективність
комунальних підприємств,
участь громад у
створенні обличчя міста завдяки ОСББ.
Серед учасників Форуму – представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств,
організацій, що можуть запропонувати
місту екологічні та енергоефективні рішення, технології; представники соціального підприємництва, наукових та
навчальних закладів, галузевих асоціацій, екологічних організацій, фінансових установ та організацій.
У рамках Форуму відбулася Конференція з питань екологічного транспорту
й міської інфраструктури та Контактна
біржа – дво- та багатосторонні переговори підприємців, презентації як учасників конференції, так і всіх, хто зацікавлений у налагодженні контактів.

Ірина Гримак, заступник голови
Львівської ОДА:
«Акцентуємо на
тому, що розвиток регіону і міст
загалом залежить
від двох факторів: по-перше, дорожня
інфраструктура, дорожнє господарство,
яке дає розвиток як територіям області,
так і економіці загалом, по-друге – це комфорт для населення. А комфорт починається тоді, коли ми з вами сідаємо в автомобіль чи зручний міський транспорт,
коли йдемо по освітленій вулиці, коли
нам зручно перейти дорогу і т.д. Всіляку
підтримку, потрібну у майбутньому, ми
готові й надалі надавати. А про рівень
співпраці з адміністрацією може засвідчити Корпорація «Електрон», – співпраці з метою розвитку та вдосконалення
транспортного виробництва, виходу
львівського підприємства не тільки на
загальноукраїнський, а й міжнародний рівень».

Окрім екологічних проблем сталого
розвитку міста, учасники також обговорили питання оптимізації міських
транспортних потоків завдяки активізації участі громади, проведення
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будь еко!
Олександр Ткаченко, начальник управління
з виробництва
та
перспективного розвитку Корпорації
«Електрон»: «Коли ми зробили перші кроки у розбудові машинобудування, це стало
шоком для тих, хто знав «Електрон» як
виробника телевізійної те електропобутової техніки. Наш розвиток був би не
таким стрімким, якби не допомога та розуміння наших проблем, стремлінь з боку
Міської ради та обласної адміністрації.
Ми мабуть вперше відчули, що таке підтримка власного виробника, коли спільними зусиллями почали «пробивати» на
вищих рівнях української влади документи, що стосувалися сучасного розвитку
електротранспорту, машинобудування,
автомобілебудування, зокрема, зуміли змінити застарілі стандарти, що існували,
починаючи з тридцятих років. Те, що сьогодні відбувається такий форум, свідчить,
що напрям, яким ми йдемо, продукція, яку
виготовляємо, є потрібною людям».

соціологічних досліджень, встановлення «розумних зупинок», екопарковок,
газонних решіток ТТЕК.
Досвідом щодо розбудови інфраструктури зарядних станцій для електромобілів поділилася представниця фінляндської компанії Esto Finland Oy Маргита
Салминен. Про здобутки в інфраструктурі зарядних пристроїв в Україні впродовж останнього року доповів Назар
Шимоне-Давида (Tesla-Club, Львів).
Представники Української Асоціації
Учасників Ринку Електромобілів (Київ)
розповіли про розвиток «зеленого транспорту» як системоутворюючої галузі
в Україні, про електромобіль як спосіб
формування екологічного світогляду та
про розвиток зарядної інфраструктури
для електромобілів у контексті світового досвіду та з огляду на перспективи в
Україні. Із програмою кредитування фізичних осіб на придбання електромобілів та супутнього устаткування ознайомив присутніх Павлів Іван, представник

На завершення
Форуму усі охочі
та попередньо
зареєстровані
мали змогу взяти
участь у тест-драйві
електромобілів
BIOAUTO та Nissan
Leaf, наданих
Українською
Асоціацією
Учасників Ринку
Електромобілів
(Київ).
Організатори Форуму :

АТ «Ощадбанк».
Ванда
Орлова,
представниця
ТОВ «Бі-Енд-Бі»
(Київ), розповіла
про інноваційний
соціа льно-екологічний проект
«Міська Еко-лавка» ознайомила.

Генеральний партнер :

Еко-партнер :
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В ногу з часом і потребами

буде складно, адже політика продаж
«тут і тепер», що не враховує стратегічної важливості бренда, безумовно,
недалекоглядна. Клієнтам потрібний
оперативний цілодобовий доступ до
послуг з будь-якого місця в світі.
Зростання компанії повинно бути тісно
пов’язане зі стратегією зміцнення відносин з клієнтами. Головне завдання
контакт-центру – ставити клієнта на
перший план, пропонуючи найкращі
послуги. Ключ до підвищення задоволеності клієнта – пропозиція винятково потрібних послуг та підтримки у
найкоротші терміни. Спеціалізація операторів контакт-центру та рівень їхніх
знань – найважливіші чинники успішної діяльності.
Щоб вижити в умовах жорсткої

Контакт-центри – очі й вуха компанії

ери мультимедійних комунікацій

Маєте готовий бізнес-проект, працюєте з клієнтами, прагнете своєчасно та якісно обробляти їхні запити? Але…
потерпаєте від нестачі кваліфікованих працівників, готових втілити його в життя? Не готові понести додаткові витрати на розширення офісу, купівлю обладнання, заробітну платню, навчання та стажування працівників? У
пошуку можливостей для реалізації проектів не оминайте послуг, які пропонують Call-центри. Це необмежена кількість можливостей, які ви зможете використати для розвитку та підтримки стабільної роботи свого бізнесу.
Контакт-центр – могутній інструмент для
підвищення лояльності клієнтів, проведення
маркетингових досліджень, приведення баз даних у
порядок, роботи зі скаргами клієнтів, інформування
та анкетування клієнтів, проведення акцій
(online-конференції, відео-чати), удосконалення
телефонних продаж тощо.

Від моменту появи на українському ринку послуг аутсорсингових Call-центрів,
щоразу зростає не тільки попит на них,
а й вимоги до запропонованих ними послуг. Переваги належать тим, хто швидко, правильно, за адекватну ціну, збільшуючи прибутки, задовольнить Ваші
вимоги…
Знайомтеся, львівська компанія «МСФ
Мультиколл» – багатофункціональний
центр клієнтської підтримки, міжнародна мережа з досвідом роботи понад
десять років, що завзятою та кропіткою працею завоювала довіру та прихильність не одного десятка клієнтів.
Концепція компанії «МСФ Мультиколл» – це послуги телефонного зв'язку
українською, російською, німецькою та

англійською, польською, хорватською,
словенською, сербською, угорською
мовами.
Сьогодні ми уже звикли до того, що аби
привернути увагу покупців, потрібно виявити чимало винахідливості. У
цьому й допоможуть Сall-центри, адаптовані із врахування бізнес-процесів
компанії. Експерти переконані, що в
майбутньому без таких рішень як Сallцентри управляти поведінкою покупця
Понад половину клієнтів приймають рішення
про співробітництво з підприємством під час
свого першого дзвінка.

конкуренції, компаніям необхідно
надавати клієнтам
тільки ті послуги,
які відповідають
рівневі дійсного
прибутку, принесеної компанії
цими
клієнтами. У цьому основна
роль сегментації клієнтури, що дозволяє
групувати
клієнтів за рівнем

Директор компанії «МСФ Мультиколл» Ольга Фегецин зазначає: «Коли маємо інструменти, отримані завдяки високим технологіям, а використовуємо ми технології
компанії NORTEL – визнаного світового лідера у галузі комунікаційних технологій – можемо групувати клієнтів, індивідуально з ними працювати, забезпечувати турботу про них
відповідно до бізнес-правил, заснованих на дійсній цінності конкретного клієнта компанії.
Відповідно і співробітників можемо поділяти на різні категорії. У цьому великі приховані
можливості call-центру. Це не панацея, це інструмент майже чарівний. Це як читання думок, тільки прогнозоване, підраховане, що перетворюється у бізнес-інструменти. Наше
мінімальне замовлення на вихідну роботу становить 500 – 1000 дзвінків на місяць. Обсяг
дзвінків, що ми здійснюємо – понад 1 мільйон у рік».
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В ногу з часом і потребами
 75% клієнтів надають перевагу високому
рівню обслуговування, при цьому 15 % з них
готові платити більше;
 50% клієнтів переходять до конкурентів
через низьку якість обслуговування;
 20% клієнтів схильні перейти до конкурента
через невдоволення від останнього
спілкування;
 86% клієнтів вітають наявність
персоніфікованих пропозицій під час операцій
самообслуговування;
 84% клієнтів готові платити більше за кращу
якість обслуговування, з них 56 % клієнтів
готові платити на 10 % більше, 24% клієнтів
готові платити на 15 % більше, 20% клієнтів
готові платити на 20% більше.

прибутковості і цінності для компанії.
«Користуватися послугами центру
економніше та вигідніше, – запевняє
Оля Фегецин, – адже за доступну обумовлену вартість ви отримуєте тих
же професіоналів та економите до 15 %
від суми, яку потратили б на їхню роботу в офісі. Нерідко чуємо аргумент, що
контакт-центр знеособлений і не може
надати звичної можливості особистого
контакту. Однак усе навпаки! Хороший
контакт-центр може дати більше особистого контакту і персонального сервісу і дізнатися про клієнта і його переваги
краще, аніж його власна родина».
Клієнти«МСФМультиколл»–всесвітньо

послуги: вхідні:
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відомі концерни, що мають велику мережу філіалів як у Європі, так і за її межами. Це також представники середнього
та малого бізнесу, яким співпраця з компанією дозволила вийти на нові етапи
розвитку. Колектив підприємства працює з представниками таких галузей/
організацій: транспортні оператори, туристичні агенції, готелі, рекламні агенції, банки, торгівельні мережі, страхові
компанії, видавничі компанії, компаніїпостачальники, клієнти великого та середнього бізнесу, інформаційні агенції,
кадрові агенції, фармацевтичні компанії, постачальники електроенергії, державні заклади».

Інформаційна лінія

Надання інформації на загальні запитання, котрі пов'язані з діяльністю фірми,
продукцією, інноваціями тощо. Ця послуга може бути також виПрийом і опрацювання замовлень
Клієнтська підтримка
користана для інформування клієнтів, постачальників, партнерів
на товари та послуги для потенційних споживачів. ПереваПривітання від Вашого імені, відповіді та консультації з різних
щодо новин, акцій, змін в житті Вашої фірми, передачі будь-якої
гою такої роботи є точний запис товарів/послуг, що були запитань, пошук шляхів вирішення наявних проблем - такі послуги
іншої необхідної Вам інформації.
мовлені клієнтом. За допомогою інтерфейсів, розроблених
скеровані на максимально продуктивне обслуговування, зближенПродаж квитків - ми резервуємо або продаємо по телефону квитки
для Вашого товару/послуги, оператор Call-центру безпоня споживчого сегменту з продавцем та наближення до світових
відвідувачам заходів, конгресів, зустрічей, які Ви організовуєте, а
милково прийме замовлення будь-якої складності.
стандартів якості обслуговування клієнтів. Цільовою аудиторією в
також білети на автобусні рейси.
даному випадку є вже наявні клієнти, а першочергове завдання –
Бюро – сервіс
робота з ними. Функціонування Call-центру повністю відповідає корпоративному
Довідкова лінія
Пропонуємо послуги особистого сестилю замовника.
Точна переадресація операторами Call-центру вхідних дзвінків, відпокретаря на високопрофесійвіді на загальні запитання, самостійний пошук по внутрішній лінії поному рівні з необмеженими
Телемаркетинг
трібного співробітника, при тому що клієнт завжди залишається на лінії в режимі
можливостями – телефонія,
Прямий продаж товарів/послуг в телефонному режимі професійними оператоочікування. Це дає миттєвий результат.
пошта, пошук інформації, обрами Call-центру, що пройшли спеціальні курси прямого продажу та добре орідзвонювання клієнтів, підгоєнтуються в продукції/послугах, що пропонуються. Продаж здійснюється за
товка та організація зустрічей
Verpura
заздалегідь розробленим та узгодженим із Замовником макетом розмови.
/ переговорів, замовлення та
Комплексне програмне забезпечення на основі хмарних технологій, котре включає в
бронювання квитків, ділосебе ERP– та CRM-системи. У Verpura є безліч модулів, які забезпечують управління
водство, складання рахунПослуга 0 800,
контактами, пропозиціями, складами і т.д.). Ви отримуєте доступ до нашого сервера
ків від Вашого імені, повна
через мережу Інтернет, де ваші дані обробляються і зберігаються. Сучасні фаєрволи
дзвінок,
безкоштовний
для
клієнта
звітність, інші потреби, що
захищають сервери і файли від вірусних атак. Команда Verpura бере на себе обслуговуРеєстрація та використання номеру 0 800 *** *** дозволить здійснювати
пов'язані з діяльністю Вавання і адміністрування вашого облікового запису. Для клієнта це означає оптимальну
безкоштовні
дзвінки
на
Вашу
фірму
з
усіх
областей
України
(дзвінок
оплашого офісу в будь-якій зручінфраструктуру без зайвих зусиль і обмежень. Із продуктами Verpura можна працючується замовником послуги). Номер є багатоканальним і дає можливість
ній для Вас формі.
вати не лише за допомогою традиційних інтернет-браузерів, таких як Internet Explorer,
одночасно приймати та опрацьовувати великий обсяг вхідних дзвінків.
Firefox чи Google Chrome. Ви також можете завантажити додаток для свого смартфону
Можлива автоматична обробка дзвінків, залучення операторів нашого
Замовлення
або планшету. Як користувач Verpura Ви легко та швидко створюватимете та опрацьоCall-центру.
інфоматеріалів
вуватимете фінансові документи практично звідусіль.
електронна пошта
Фірма надає Call-центру інПрийняття, реєстрація, опрацювання та аналіз вхідної електроформаційний матеріал про продукцію, яку
нної пошти, пересилання потрібним співробітникам Вашої фірми. Наприклад, уся вхідна пошта надходить на загальну адресу info@firma.ua, тому
вона виробляє, в друкованому (каталоги,
що повний перелік адрес фірми в рекламних носіях вказувати немає змісту, оператор Call-центру, проаналізувавши повідомлення за лічені хвилини
проспекти) або будь-якому іншому виглянаправить листа адресатові, що є гарантією своєчасного отримання інформації.
ді з метою його подальшої розсилки Callцентром клієнтам замовника за наявною
базою даних.

послуги: вихідні:

Наступний етап
роботи з електронною поштою

Прикріплений до одного проекту оператор
Call-центру, що досконало знає діяльність
Вашої фірми і пройшов спецпідготовку,
здійснить аналіз вхідної пошти та надасть
компетентні відповіді, виконуючи всі вимоги
замовника. Результатом буде підвищення
рівня обслуговування клієнта, зменшення
затрат часу, потрібного на відповідь або рутинне листування. Це дає можливість Вашим
менеджерам приділяти більше часу на реалізацію стратегічних завдань фірми.

Формування/актуалізація баз даних

Шляхом обдзвонювання за принципом загальноприйнятих довідників (наприклад www.yellowpages.ua), формуються бази даних
з повною інформацією про діяльність, структуру, відповідальних
осіб. Одночасно дотримується повна конфіденційність доступу до
інформації з використанням захищених каналів зв'язку, протоколів, часткового доступу.

Перевірка роботи дилерських мереж

Опитування

Отримання в найбільш стислий термін необхідних статистичних даних шляхом проведення соціологічних, маркетингових опитувань
операторами Call-центру за заздалегідь узгодженим із замовником сценарієм. Спеціально розроблені форми дозволяють у процесі опитування автоматично формувати базу даних і працювати з
нею. В кінці роботи складається звіт про проведену роботу і надається замовникові зібрана та структурована інформація.

Щоб зробити реальну оцінку функціональності Вашої фірми ми можемо запропонувати:
- аналіз якості роботи Ваших співробітників, що відповідають на телефонні дзвінки;
- аналіз ефективності інформації, що надається клієнтові;
- аналіз технічних параметрів.
Всі ці чинники суттєво впливають на результат, особливо в рекламних акціях, а своєчасна корекція у вигляді додаткових інструкцій, тренінгів є
необхідною. Це також дозволяє виявити рівень професіоналізму Ваших конкурентів.
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Банківська справа

Орест Блащук:

«потрібно забути слово «криза»

і почати реалізовувати

нові можливості»

Банки – кровоносна система економіки, тож її проблеми й перспективи є більш
ніж актуальними для всього українського бізнесу.
Так уже склалося, що криза оголила багато «слабких ланок» у золотому ланцюжку банківської справи, а подекуди не обійшлося без розривів. Проте всім нам так
чи інакше доводиться користуватися послугами банків. А тому не зайвим було
б дізнатися, чи так банки раді своїм клієнтам, як це написано у їхній «клієнтоорієнтованій стратегії» і що потрібно знати про банківські послуги, перед тим
як обрати собі банк - партнер.
До того ж, більшість українців вважають, що банки — це такі організації, які
надають кредити під величезні відсотки, а позичальник потрапляє у фінансову
неволю, з якої надто важко вибратися. Однак вміло використовуючи фінансові інструменти, можна не лише бути в боргу
без шкоди для свого бюджету, а навіть заробляти, одне слово — змусити банкірів працювати на себе!

Про участь банків у розвитку вітчизняного бізнесу у розмові з директором Західного головного регіонального управління
«ПриватБанку» Блащуком Орестом Романовичем.
Останнім часом деякі ЗМІ роблять
закиди «ПриватБанку» у відсутності
кредитних програм для корпоративного сектора, незважаючи на найбільший портфель депозитів та значні
обсяги фінансування НБУ.
Як і всі комерційні банки, ми відійшли
від довгострокових кредитних та інвестиційних програм. По-перше, непередбачуваною є майбутня ціна ресурсів,
яка залежить і від політики Нацбанку і
від притоку інвестицій. По-друге, незважаючи на те, що ринок депозитів
стабілізувався і вкладники зараз
повертаються в банк, клієнти
розміщують депозити на невеликі терміни, максимум до року
часу, а при таких термінах годі
говорити про довгострокові програми фінансування. Крім цього,
є висока облікова ставка Нацбанку (на сьогодні це 22 відсотки), а
відповідно до законодавства,
якщо банк кредитує нижче, ніж
облікова ставка, то різницю не
може собі відносити в затрати,
тобто працює фактично собі у
збиток. Виходить так, що банк
тоді дарує якусь частину ресурсів підприємству, а це навряд чи

Національний банк оголосив
результати щоквартального перегляду
класифікації банків відповідно
до відсотку депозитів населення.
Найбільшим банком за обсягом
депозитів залишається «ПриватБанк»
та «Укрексімбанк».
сподобається клієнтам, які поклали в
банк свої депозити.

Як же можна говорити про розвиток
бізнесу при відсутності доступних
кредитів?
Не можна говорити про те, що кредитування припинено. Потрібно працювати
з інструментами поточного фінансування (овердрафтами, короткостроковими
кредитними лініями). Сьогодні всі найбільші банки продовжують надавати ці
послуги, хоча ми розуміємо, що цього
недостатньо. Тому зараз «ПриватБанк»
активно розвиває послугу «Гарантований платіж – кредит під 4% річних».
До речі, наш банк перший і сьогодні
єдиний в Україні, який запровадив
таку послугу. А от у Європі такий
тип фінансування набув великої популярності, аналогами послуги «гарантовані платежі» користується
кожна третя компанія Євросоюзу.
Оресте Романовичу, здається,
що бізнес достатньо наслухався
«привабливих» пропозицій і всі розуміють, що за низькими відсот
ковими ставками є багато прихованих комісій та платежів...
Цілком згідний, що на ринку свого
часу було багато банків які, м’яко
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кажучи, «грішили» прихованими комісіями, відсотками тощо. Гарантовані
платежі – якісно інший продукт і принципово відрізняється від усього того,
що пропонують банки для бізнесу. Схема роботи надзвичайно проста. «Покупець» звертається до «постачальника» з
проханням про відтермінування платежу. Хочу зазначити, що «постачальники» у теперішніх умовах неохоче дають
відтермінування навіть для постійних,
перевірених клієнтів. Так от, «покупець»
відправляє на адресу «постачальника»
не звичайний, а гарантований платіж.
По цьому платежу «постачальник» розуміє суму, платника, призначення та
дату надходження грошей на свій рахунок (тут діє 100% гарантія «ПриватБанку» про те, що гроші надійдуть вчасно,
незважаючи, чи буде достатньо коштів
на рахунку покупця). Всі задоволені:
«покупець» вчасно отримав товар, «постачальник» 100% отримує кошти в чітко зазначений термін. І про платність:
для «постачальника» це не коштує абсолютно нічого, а «покупець» оплачує банку комісію в розрахунку 4% річних лише
за той термін, впродовж якого користувався відстрочкою платежу. Наприклад,
при купівлі товару на 100 тис.грн з відтермінуванням на місяць «покупець»
заплатить комісію всього-на-всього у
розмірі 334 грн. А тепер порівняйте це
з платою по кредитах в інших банках.
Хочу зазначити, що тут не потрібно
ніяких додаткових договорів «Покупець-ПриватБанк-Постачальник». Всім
клієнтам нашого банку ми автоматично
розраховуємо ліміт, в межах якого можна відправляти гарантовані платежі.
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Найвiдомiше англомовне видання KyivPost за результатами опитування українців визначило
мобільний банк Privat24 найкращим мобільним додатком, розробленим в Україні. Про це
повідомили 19 вересня цього року під час святкування 20 річниці газети KyivPost, у ході якого
ПриватБанк отримав нагороду за Privat24 у номінації «Найкращий український мобільний
додаток». Визначення топ-5 найкращих українських мобільних додатків відбувалося під час
незалежного голосування читачів газети, а також експертів ІТ-індустрії.
що Ви його плануєте використати?». І
отримую абсолютно логічну відповідь:
«Для отримання запчастин для техніки,
дизеля, насіння, засобів захисту рослин,
добрива і невеличкої суми, щоб покрити
витрати на заробітню платню». Ось тут
і починається магія. Ми не тільки розрахували клієнту ліміт гарантованих
платежів (до речі, ми це робимо ще до
того, як клієнт відкриває у нас рахунок),
а й допомогли найти постачальників серед наших клієнтів на все необхідне для
того, щоб вчасно провести посівну, а потім доглянути за полем і зібрати врожай.

Наскільки цей продукт став практикою для Ваших клієнтів?

Більшість компаній має напрацьовані
схеми розрахунків зі своїми партнерами, добре розуміє, кому можна надавати відтермінування, а кому ні, чи не
так?

Згідно із дослідженнями GFK, 45% юридичних осіб, 65% підприємців в Україні
є клієнтами «ПриватБанку». Так от, понад 50% наших клієнтів хоча б раз використовували в розрахунках гарантовані
платежі. А приблизно 15% користуються ними постійно.
Наведу Вам приклад із життя. Звертається до нашого банку фермерське
господарство з проханням про кредит
в розмірі 1 млн грн на рік часу. Пропонують у заставу землі, техніку, майбутній врожай і т.д. Ми вже з Вами говорили про загальну ситуацію з класичним
кредитуванням і ціни на нього. Запитую
клієнта: «Для чого Вам цей мільйон, на

На жаль, реалії ведення бізнесу в сучасних умовах такі, що потрібно себе підстраховувати навіть із перевіреними
партнерами. Часто постійні «покупці»,
з якими працюєш роками, починають
прострочувати платежі. І це відбувається далеко не через непорядність чи корисливі мотиви. Просто з «покупцем»
також вчасно не розрахувався, наприклад, бюджет чи підвели іноземні партнери, або, не дай Боже, гроші «зависли»
у проблемному банку.
Зрозумійте, зараз дебіторська заборгованість – це справжній головний біль навіть для невеликих підприємств. Крупному бізнесу ще трошки і доведеться

створювати власні колекторські агентства для роботи з протермінованою заборгованістю. Використання ж «Гарантованих платежів» дозволяє забути про
цю проблему.
Ми дуже довго не могли переконати
мережу заправок «ОККО» [компанія
Галнафтогаз, по суті, конкурент «приватівських» заправок Авіас, Укрнафта,
– прим.журн.] стати нашим клієнтом.
І саме «Гарантовані платежі» стали поштовхом для взаємовигідної співпраці. У результаті «ОККО» отримала
можливість збільшити об’єми закупок
від існуючих покупців, а також значно
розширити коло своїх клієнтів за рахунок підприємств, які обслуговуються в
«ПриватБанку» і розраховуються гарантованими платежами.
Уявімо, що я – керівник підприємства,
який погодився працювати з Вами. Як
на практиці «ПриватБанк» допоможе
мені розширити коло покупців?
Саме зараз прекрасний момент для інновацій та свіжого погляду не лише на
бізнес, а на всі процеси, які відбуваються
навколо нас. Чим швидше ми відкинемо
слово "криза" і зрозуміємо, що настав
час нових можливостей, тим швидше ми
зможемо вибудувати нову, процвітаючу
і конкурентноздатну економіку нашої
держави.
Дякую за цікаву розмову!
Олена Карабчук
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Твій вибір – медіація!
“Уникайте судитися. Переконайте вашого суперника прийти до компромісу.
Зверніть його увагу на те, що номінальна перемога в суді –
це часто реальна поразка у витратах коштів і часу”.
А.Лінкольн.

З серпня 2015 року при Львівській ТПП
було відкрито Центр медіації
Його завданням є практична допомога львівському бізнесу у розв'язанні конфліктних ситуацій та досудовому вирішенні проблемних бізнес-питань.
Жодна компанія не застрахована від виникнення конфліктів. Невирішені конфлікти зумовлюють великі матеріальні втрати. Бізнес же потребує оперативності у вирішенні
спорів та використання тих механізмів, які зміцнюють, а не руйнують стосунки з клієнтами та партнерами.
Бізнес-медіація – перспективний і дієвий інструмент у комерційних спорах, коли мета
сторін – не тривала «війна до переможного кінця», а цілком певний економічний інтерес
із мінімізацією матеріальних та часових витрат.
Андрій Єлісєєв – практикуючий бізнес-тренер з 1995 року, тренер навчальної програми для майбутніх фахівців «Бізнес-медіатор» (у рамках
Німецько-українського партнерського проекту у сфері бізнесу при Львівській ТПП).
Спеціалізується на вирішенні спорів у сфері ведення бізнесу, внутрішньоорганізаційних відносин, корпоративних конфліктів та спорів між
партнерами.
Освіта за напрямом «медіація»:
- Сертифікат бізнес-медіатора Munich Chamber of Commerce (Germany), IHK Akademie, 2014 р.;
- Тренінг для тренерів, Munich Chamber of Commerce (Germany) IHK Akademie, 2014 р.;
- Програма «Базові навички медіації» Українського Центру Медіації при KMBS, 2015 р.
Думками про медіацію як процес, про функції, перспективи та завдання
Центру бізнес-медіації при Львівській ТПП поділився його керівник Андрій Єлісєєв:
  Своє знайомство з медіацією розпочав на німецькому курсі у Львівській ТПП, який вразив мене своєю додатковою
можливістю спілкування з людьми. Медіація – це не просто набір правил, процедур. Це такий інструмент, коли
починаєш шукати інтереси іншої людини, а не тільки свої позиції відстоювати. Це незамінний інструмент у переговорах із клієнтами,
зі співробітниками, у сім’ї. Це – культура спілкування. Медіація займається консенсусом, тобто пошуком найкращого із альтернативних рішень. Прикро, що проведене нами по Україні опитування показало, наприклад, що лише 3 % фінансової еліти знають про медіацію,
тоді коли у всьому світі це шикарний інструмент вирішення спорів.
  Наш список фахівців складатимуть люди, які мають хорошу медіаторську освіту. Зараз їх небагато. На виході закон про медіа
цію, який визначає, що медіатор повинен провчитися мінімум 90 годин. У нас поки що немає таких курсів. Український центр
 Харак
медіації дає 48 годин, німецький курс при ТПП – 220 годин. Оскільки послуга є новою, годі очікувати великого досвіду медіаторів,
терна
проте дехто і раніше використовував цей інструмент інтуїтивно, без освіти, але вдало. Проте навчання ознайомлює із певр и с а
ними моделями, етапами, яких треба дотримуватися при проведенні медіації, щоб вона була незалежною, незаангажованою.
медіації
– медіа  Наразі Центр надаватиме послуги тільки з бізнес-медіації, а у перМи будемо проводити
тора можна обрати. Людина,
спективі можлива сімейна медіація, оскільки запити на неї найчиснавчання, тренінги. Найщо звернеться у Центр медіації
ленніші.
ближчі курси відбудуться у
при ТПП, матиме вибір.
листопаді у партнерстві з
  Ціна послуги залежатиме від процесу, від бажання сторін знайти рішення, від витраченого часу. СередУкраїнським центром медіня медіація із погодинною оплатою триває 2-3 дні та коштує 8-10 тис. грн загалом.
ації. Також будемо організовувати короткі навчальні
  Медіація сьогодні не є бізнесом. Той, хто хоче заробити тут гроші – нехай відкине цю ідею. Гроші можна
курси у Палаті, присвячені
заробляти років через 5-7, коли буде сформований ринок. Зараз триває етап донесення до свідомості
ознайомленню з базовими
людей переваг медіації.
навичками медіатора. Не
всі, хто пройде навчання,
  У кожній країні є своя база, своя специфіка медіаційного процесу. Наприклад, у Німеччині та США – аб- стануть
медіаторами,
солютно різні моделі медіації. Сьогодні ми не знаємо, яка база буде прийнята у нас. Тому маємо намір
проте отримають дуже
залучити американців для переймання досвіду, відтак знайти щось середнє між різними світовими мокорисні у житті навички.
делями медіацій.
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З 1 по 4 жовтня у Львові відбудеться унікальна подія у сфері медіації – Львівський міжнародний форум медіації
– перший міжнародний захід в Україні, присвячений питанням альтернативних примирних процедур. Медіатори
з України, Польщі, Словаччини, Італії зберуться для обміну досвідом та обговорення стану і перспектив розвитку
медіації в Україні.
Про Львівський форум медіації, про ГО «Центр медіації», яка є ініціатором та організатором Форуму розповіли Анна
Лиско, адвокат, медіатор, співзасновник Львівського центру медіації, член Національної асоціації медіаторів України, та
Світлана Ільницька, адвокат, медіатор, член правління Львівського центру медіації, аспірант ЛНУ імені Івана Франка.
про «Львівський центр
медіації»:
Львівський центр медіації –
громадська ініціатива, спрямована на поширення культури медіації та надання послуг
з медіації. Мрію про створення
Центру наша молода команда
реалізувала навесні цього року. Метою було створити платформу для медіаторів Львівщини задля комунікування, підвищення кваліфікації. З 2011 року ми проводимо Міжнародний семінар з медіації для студентів юридичних факультетів. Цьогоріч
він відбуватиметься вп’яте. Фактично ідея Центру зародилася під час семінарів.
 про Львівський форум медіації:
Початкова ідея про організацію невеликого заходу розрослася, як комочок у снігову лавину, адже виявилося – питання актуальне, географія учасників дуже широка. Крім український фахівців (Галина Єрьоменко, Лада Каневська, Катерина Наровська, Діана Проценко, Марина
Омелінська), нашими партнерами є польська юридична фірма Kubas Kos Gałkowski. До нас приїде польський фахівець Єжи Ніколаєв, доктор
правових наук, радник директора установи виконання покарань польської тюремної служби, який спеціалізується у запровадженні медіації не те, що у кримінальній сфері, а у сфері виконання покарань. Невелика вартість участі у Форумі зумовлена бажанням максимально
розширити аудиторію.
 про тематику Форуму:
Будемо говорити про розвиток медіації в України. Ми хочемо, щоб різні люди, які долучилися до різних точок медіації, поділилися досвідом, щоб інспірувати колег, які будуть у залі. Одна із панельних дискусій присвячена темі присудової медіації, де запрошені судді-медіатори поділяться своїм досвідом. Практика проведення медіації суддею існує у Вінницькому окружному адміністративному суді. На жаль,
на Львівщині судді неохоче підтримують такі ініціативи... Секції Форуму розглянуть питання медіації у приватно-правових справах, у
публічних справах, і бізнес-медіації. Другого дня ми передбачаємо спільний інтерактивний сніданок, під час якого проектуватимемо на
екрани діалог, до якого можна буде підключатися. Також вирішили зробити для медіаторів України невелику мотиваційну конференцію,
на яку запрошуємо людей із інших сфер діяльності, які будуть говорити про примирення зі своєї точки зору. Багавекторність поглядів –
можливість самодоповнення, самовдосконалення. Після обіду відбудуться психологічні тренінги впродовж трьох годин. Серед психологів
– Петро Холявчук, Аліна Сергеєва, Роман Кушнір, Оксана Щур, центр Тотем. Запрошуємо охочих на благодійну вечірку у «Дзизі», усі зібрані
кошти буде скеровано на потреби воюючого в зоні АТО медіатора Володимира Грицини та його бригади (131 ОРД). Також пройде П’ятий
міжнародний семінар з медіації для студентів права, який організовує ELSA Lviv у межах Форуму.
 про темпи розвитку медіації:
Поширеність медіації – ознака цивілізаційного розвитку країни. Сьогодні багатьом домовитися між собою важче, ніж «домовитися» за потрібне рішення у суді, адже перше потребує особистих емоційних та часових затрат. Люди не розуміють, що насправді вони виграють,
якщо домовляються. Нині ж є хороші перспективи для розвитку медіації в силу того, що прийняли зміни до закону про судовий збір. Він
суттєво збільшився, і багатьом нашим громадянам буде не по кишені судитися.
 про стан змін в узаконенні медіації:
Важливо, щоб законопроект був рамковим, не надмірно зарегульовував процедуру медіації, тому що вона є гнучкою, і в цьому її перевага.
Вже за часів цієї Верховної ради було подано 2 законопроекти. Один, умовно кажучи, від професійного середовища, інший від Ківалова. У
ківаловському законопроекті створені умови для сертифікації медіатора, тобто щоб стати медіатором, треба їхати в Одесу, закінчувати там відповідний курс і тоді можна вважатися медіатором. Це неприпустимо. Оскільки ми є помічниками народного депутата,
тому дуже сильно піклуємося цим питанням. У липні відбувся круглий стіл комітету правосуддя Верховної Ради щодо розгляду цих двох
законопроектів. На жаль, остаточного рішення не було прийнято.
 про співпрацю із Центром бізнес-медіації при ЛТПП:
Тут немає конкуренції, є співпраця, бо ми робимо одну справу і мусимо спільними зусиллями поширювати цю культуру серед населення.
Зараз ми тісно співпрацюємо щодо Форуму. ТПП є нашим партнером. Надалі будемо проводити спільні заходи, навчання і т.д.
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теоретично про

Глобально

середній клас

і надалі залишається лише
Впродовж першої декади ХХІ століття майже 700 млн осіб вийшли
зі стану убогості, проте до життя в стилі «люкс» так і не дійшли.
Цифри іноді можна порівняти з пудрою:
вміло прикривають бридку реальність.
Щодо найновіших даних про доходи
людськості пудрою є інформація про
зменшення кількості бідних. Реальністю є той факт, що й надалі половина глобальної популяції планети знаходиться
у скрутній ситуації та має низькі доходи.
«Перша декада цього століття свідчить про історичне зменшення шкали
бідності у світі і майже подвоєння кількості осіб, яких можна окреслити як людей із середнім рівнем достатку», – говорить Ракеш Коххар, один із провідних
науковців, який працює над рапортом
Pew Research Center (США).
убогості: з 29 до 15%. Натомість зріс (з 7
до 13%) показник кількості людей із середнім рівнем доходів. 7% людей нашої
планети (на 1% більше, ніж декаду тому)
досягли високого рівня доходів.
«Виокремлення правдивого середнього
класу і надалі залишається швидше обіцянкою, ніж реальністю, – гасить ентузіазм п. Коххер. – Приріст доходів концентрується у Китаї, Південній Америці
та у Східній Європі. Глобальний середній
Американський
центр дослідив, як
змінився розподіл
доходів мешканців
Землі впродовж 20012011 років. Згідно із
зібраними даними,
аж 56% людей знаходиться у частині шкали з низьким рівнем
доходів. Це означає
ріст 6% порівняно з
2001 роком. Тішить
те, що чітко знизився відсоток людей,
що живуть на межі

мрією

клас є мрією кожного. Мало що могло би
бути кращим для світової економіки,
аніж збільшення кількості осіб, які мали
б за що придбати нові авто, будинки,
квартири, подорожувати».
До групи із середнім рівнем доходу належать люди, які витрачають щодня
від 10 до 20 доларів США. Вбогі живуть
менш ніж за 2 американські долари щодня. Особи з високим рівнем доходу тратять понад 50 доларів щодня. Науковці
вказали ці цифри з огляду на купівельну
спроможність населення у 2011 році.
Pew Research Center вказує, що «свіжоспечений» середній клас насолоджується
стандартом життя, який за західними
мірками вважається скромним. Люди,
які потрапили до середнього рівня доходів з найкращими показниками (тобто диспонуючи 20 американськими доларами), мають річний дохід на рівні,
що незначно перевищує поріг убогості
в США.
На початку цього століття людськість
вирвалася зі шпонів убогості, але більше половини мешканців Землі й надалі
живе на його межі.
Підготував Юрій Булик

ділове видання №1 у регіоні

вересень-жовтень, 2015

21

новини компанії

Здоровим будь:

управління особистою ефективністю

Здоров’я – це той ресурс, який має здатність поступово витрачатися та не підлягає відновленню.
Захворювання – це тимчасова поломка, адже організм зношується і з цим нічого не вдієш. А ще –
керівник завжди повинен бути сильним, невразливим і незалежним. Ось основні міфи, якими ми
здебільшого керуємося у житті.
Тяглові коні
Ще донедавна у суспільній свідомості
міцно закарбувався образ керівника,
який цілком віддає себе роботі. Це доволі поширений тип управлінця, який
мало делегує свої повноваження підлег
лим, активно втягується в усі аспекти
оперативної діяльності і витрачає чимало часу на контроль роботи підлеглих.
Він не схильний виділяти пріоритети
при використанні ресурсів. Такий керівник помилково вважає, що результат
роботи залежить від кількості витраченого часу і сил. Для нього розвиток
– це кількісне зростання: збільшення
кількості справ, довший робочий день,
додаткове навантаження. Такі керівники прагнуть працювати самостійно або
контролювати весь процес виконання завдань підлеглими, адже зазвичай
не довіряють іншим. Саме прагнення
контролювати свої внутрішні імпульси
породжує внутрішній конфлікт, який
може призвести до виникнення серцево-судинних захворювань.
Керуй ефективно
Здоров’я – чи не основний ресурс, яким
розпоряджається сама людина, а управління ресурсами – ключова компетенція керівника. Як правило, хороший
керівник формує однаковий підхід до
управління всіма наявними ресурсами: він або намагається максимально
інвестувати свої зусилля, або фокусується на найважливішому і відстежує

ефективність. Зазвичай керівник чітко
виділяє пріоритети для інвестування:
матеріальні, людські, тимчасові ресурси. Розвиток для нього – це зміна у масштабі бачення завдань: чим масштабніше
бачення – тим легше визначити ключові
фактори успіху, знайти головний напря-

Всього 6 (!) хвилин працює керівник без
зовнішніх відволікань.
мок, де варто докласти зусиль. Такому
керівнику рутинна робота не заважає
бачити довгострокові цілі. Він спеціально відводить час для обдумування і вирішення перспективних завдань. Успішний керівник не «грузне» в термінових
повсякденних завданнях і не дозволяє
собі опинитися у полоні перевантажень.
При цьому він уважно аналізує співвідношення зусилля-результат.
Дослідження показують, що талановиті керівники називають одним із
головних чинників, які потрібно врахувати при виборі роботи, – можливість зберегти баланс між роботою
та особистим життям, мати час як і
для праці, так і для відпочинку.
Для того, щоб бути здоровим, дуже важливо підтримувати природний темпоритм. Це певний ритм чергування фаз
роботи та відпочинку, сну і неспання,
говоріння та слухання, думання і дій
тощо. Він є індивідуальним, і людина
підсвідомо прагне його відтворювати.
Проте в повсякденній
роботі керівника виникає величезна кількість
факторів, що
руйнують
ці природні
ритми. ДоМОЗ України АE
№ 197581 від 18.04.2013
слідження
показали, що
середньостатистичний

керівник працює без зовнішніх відволікань всього 6 (!) хвилин.
Впродовж останніх десятиріч зростає
як дія стресофакторів, так і увага керівників до власних ресурсів здоров’я.
Найуспішніші бізнес-лідери можуть
служити рольовою моделлю для інших.
Завдяки своїй особистій ефективності,
Джек Уелч приніс «Дженерал електрик»
52 млн доларів. Перед виходом на пенсію в 2001 році він сказав: «Моєю єдиною
роботою в житті є прагнення залишатися здоровим». Бізнес – це професія,
яка пов’язана із серйозним ризиком
втратити здоров’я. Тож керівник повинен вміти управляти ним так само, як і
іншими ризиками. Не випадково у пеБізнес – це професія, яка пов’язана із
серйозним ризиком втратити здоров’я. Тож
керівник повинен вміти управляти ним так
само, як і іншими ризиками.
реліку вимог до посади керівника дуже
часто вказують таку компетенцію як
стресостійкість.
Для ефективного управління своїми
внутрішніми ресурсами, ми радимо визначити їх, проаналізувати свої сильні і
слабкі сторони, зрозуміти ризики, визначити власні шляхи зміцнення здоров’я. На
цій основі можна створити індивідуальну
програму підвищення особистої ефективності, яка дозволить побудувати ефективні життєві баланси, створити оточення,
яке буде підтримувати; черпати енергію
в роботі та хобі, зайнятись тими видами
спорту, які приносять задоволення і додають енергії. А на завершення, нагадаємо жарт Рональда Рейгана: «Це правда, що
важка робота ще нікого не вбила. Але, я
думаю, навіщо ризикувати?».
І. Грабська, Т. Міхнова

Наші координати:
+38 032 295 4 000, +38 067 295 4 000

www.medcenter.lviv.ua

ЗДОБУВАЄМО НОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ!
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У ЛЬВІВСЬКІЙ ТПП

Для Вас:

16 жовтня 2015 року

початок о 9:30

• неформальна зустріч із керівництвом Львівської ТПП;
• презентація діючих послуг та нових інструментів Палати
для покращення роботи Вашого бізнесу;
• спілкування зі співробітниками ЛТПП, з колегами та
партнерами;
а також 2 тренінги на вибір:
«Командоутворення: що? як? навіщо?»

Павло Бачинський
(Майстерня втілення змін "ЯБКО")

«Як грамотно відстояти ціну
і закрити продаж»

Наталія Галицька
(Галицька тренінгова компанія).

Попередня реєстрація – обов’язкова!
Зробити це Ви можете на сайті: http://lcci.com.ua/events/event/dvd/
або зателефонувавши у відділ організаційного забезпечення роботи
з членами Львівської ТПП за тел.: +38 032 276 46 11
Детальніша інформація – на Інтернет-сторінці Палати
та у розсилці для дійсних членів ЛТПП.
Цікаві враження та корисну інформацію – забезпечимо!

Банана
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и
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а
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всіх!!!

НОВІ ЧЛЕНИ ЛТПП:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВУДТЕХНІК»
вул. Наукова, 12,161, м. Львів, 79069
Директор – П’ЯНЮК Олександр Васильович
тел./факс.: +38 032 242 22 60,
E-mail: woodtehnic@ukr.net, WEB: www.woodtehnic.com.ua
Види діяльності: деревообробка, виробництво меблевих фасадів.
Приватне підприємство «СМІО»
вул. 22го Січня, 10, м. Стрий, Львівська обл., 82400
Директор – СОРОКА Микола Петрович
тел./факс.: +38 03245 58 391, E-mail: smio@smio.com.ua
Види діяльності: виробництво м’ясних продуктів, оптова торгівля
м’ясом і м’ясними продуктами, роздрібна торгівля м’ясними продуктами в спеціалізованих магазинах.
Приватне підприємство «ТЕЛЕМІСТ Плюс»
вул. Стрийська, 202, офіс 306, м. Львів, 79031
Директор – ФЕГЕЦИН Ольга Ігорівна
тел./факс: +38 032 234 19 31, +38 032 294 85 44
E-mail: telemistplus@ukr.net, WEB: www.telemistplus.com.ua
Види діяльності: оброблення даних, розміщення інформації на
веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність; діяльність із керування
комп’ютерним устаткуванням.
Товариство з обмеженою відповідальністю
«МУЛЬТІ СЕРВІС ГРУП»
вул. Городоцька, 207 м. Львів, 79015
Директор – ДАНІЛОВ Сергій Миколайович
тел./факс: +38 032 277 78 58, E-mail: msgroup.lviv@gmail.com
Види діяльності: посередництво у працевлаштуванні на роботу за
кордоном; надання послуг щодо виїзних банкетів, офіційних заходів.
Приватне підприємство «Компанія «СОФТОРГ»
вул. Дальницька, 50/21, м. Одеса, 65005
поштова: Зелена, 186, м. Львів, 79035
Директор – ПРОКОПЕНКО Сергій Вікторович
тел.: +38 048 737 87 78, +38 032 295 96 50, факс: +38 048 737 87 77
Представник у Західному регіоні – ПРИТУЛА Тарас Васильович
E-mail: Odessa@softorg.com.ua, lm1@softorg.com.ua
WEB: www.softorg.com.ua
Види діяльності: оптова торгівля машинами і устаткуванням
для текстильного, швейного та трикотажного виробництва.
Колективне науково-виробниче мале підприємство
«ДАГ-ПРИМА»
вул. Зелена, 212 б, м. Львів, 79035
Директор – МОСЕЙЧУК Герасим Вячеславович
тел./факс.: +38 032 245 39 65, +38 032 290 21 21
E-mail: office@dag-prima.com.ua, WEB: www.dag-prima.com
Види діяльності: встановлення та монтаж машин і устаткування, ремонт і технічне обслуговування. Ворота всіх типів побутового та промислового призначення, автоматика до воріт, двері спецпризначення,
автоматизація дверей, СКУД та відео нагляд, системи «Розумний дім»,
перевантажувальне обладнання, паркінг-системи, шлагбауми та болларди, системи сонцезахисту.
Товариство з обмеженою відповідальністю «МОСТКОМ»
вул. Грунтова, 12, м. Львів, 79066
поштова: вул. Довженка, 6, а/с 7506, м.Львів, 79070
Директор – ДМИТРИШИН Світлана Миронівна
моб.тел.: +38 097 58 58 494, E-mail: mostcom@ukr.net
Види діяльності: будівництво та енергозаощаджувальні технології.
Системи опалення, вентиляції, кондиціонування, сонячні колектори,
теплові насоси.
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Конкорд консалтинг Груп»
вул. Івана Франка, 106, оф.1А, м.Львів, 79021
Директор – ПУРСЬКА Марта Степанівна
моб.тел.: +38 097 282 88 91, E-mail: marta5purska@gmail.com
Види діяльності: посередництво у працевлаштуванні на роботу за
кордоном.
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до ваших послуг
Штрихове кодування та
електронні комунікації,
що базуються на
всесвітніх стандартах GS1
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:
 з дійснює 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

НАВЧАННЯ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ
З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
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.
Лекції та практичні заняття
проводять фахівці, які мають
великий досвід роботи у сфері державних закупівель.
Після закінчення навчання
учасники отримають сертифікат про проходження
навчання/підвищення кваліфікації. Слухачі також отримають методичну літературу
з урахуванням останніх змін
законодавства України з питань державних закупівель,
збірник з нормативними документами на електронному носії (компакт-диску), а
також будуть забезпечені
харчуванням.
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.

Дата наступного навчання:
27-29 жовтня 2015 року.
Вартість навчання для одного
представника від організації
становить 1300 грн.
Вартість підвищення кваліфікації одного представника від
організації становить 720 грн.
Заявка для участі у семінарі
– на сайті ЛТПП.
Проводимо
також
виїзні
семінари
на
базі
підприємства-замовника.
Контакт:
+38 032 295 51 83, +38 032 276 46 11
е-mail: flinta@cci.lviv.ua

Письмові ПЕРЕКЛАДИ
з іноземної та на іноземну мову
(англійська, польська, німецька,
французька, чеська, угорська та ін.)
Усі документи завіряються
печаткою Львівської ТПП.
Усний послідовний і синхронний
переклад, оренда апаратури
для синхронного перекладу.
Підготовка документів для РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВОЇ
МАРКИ в Укрпатенті, а також допомога у продовженні
попередньо виданого свідоцтва.

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

Охорона праці – запорука
успіху підприємства
Львівська торгово-промислова
палата проводить навчання
посадових і службових осіб
підприємств з питань
охорони праці відповідно до
отриманого дозволу (Свідоцтво
Держгірпромнагляду України про
внесення до Переліку суб’єктів
господарювання, які здійснюють
навчання з питань охорони праці
посадових осіб №80.1-14-16-004.11
від 14.12.2011 року).
Відповідно до ст. 18 Закону України
«Про охорону праці» посадові
особи, які пов’язані з організацією
безпечного ведення робіт, під
час прийняття на роботу і
періодично, один раз на три роки,
повинні пройти навчання та
перевірку знань з питань охорони
праці.
Після проходження відповідних
курсів та успішної здачі іспиту
слухачі отримають посвідчення.
Також учасники отримають
CD-диски із записом основних
положень законодавства
України з охорони праці, а
також деякими положеннями
та орієнтовними посадовими
інструкціями для організації
охорони праці на підприємстві.
Дата проведення навчання:
8 – 10 грудня 2015 року.
Вартість навчання – 300 грн.
За додатковою інформацією звертайтеся в учбовоконсультаційний центр ЛТПП:
Тел.: +38 032 295 51 83,
+38 032 225 69 56.
Ел. адреса: flinta@cci.lviv.ua, centr@cci.lviv.ua.
Заявки на участь у курсах – на сайті ЛТПП.

Зовнішньоекономічний

кур’єр

Видавець: Львівська
торгово-промислова палата
Стрийський парк, 14,
Львів, Україна, 79011
www.lcci.com.ua
Наклад: 5 000 примірників
Свідоцтво: ЛВ №401 від
14.05.1998
З питань розміщення інформаційних матеріалів та
реклами звертайтесь у відділ
зв’язків з громадськістю та
рекламно-видавничих послуг
Палати:
Юрій Булик, шеф-редактор,
начальник відділу
bulyk@cci.lviv.ua
тел./факс: +38 032 295 63 17
моб.: +38 050 431 888 7
Олена Карабчук, редактор
pr@cci.lviv.ua
моб.: +38 096 30 38 475
Концепція, проект, друк:
ТзОВ РІА «Профіль»
www.profile.infolviv.eu
Верстка: Олександра
Вакарова
Думка авторів може не
збігатись з точкою зору
видавця. Видавець не
несе за це відповідальності.
Матеріали під позначкою
публікуються на правах
реклами та/або політичної
реклами. За зміст та достовірність реклами видавець
відповідальності не несе.

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

+38 032 242 24 01
+38 032 242 24 02
www.mks-facade.com
status_mks@ukr.net
вул. Зелена, 238б
м. Львів, Україна, 79035
вул. Городоцька (ТЦ "Метро")
м. Львів, Україна, 79040

