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ПЕРШИЙ
ЯК ЗАРОБИТИ

МІЛЬЙОН

Відвідай сайт палати

або ДУМАЙ
ПРАВИЛЬНО

Новий напрям
послуг з оцінки
відповідності
продукції
с. 10

Про польський
досвід реформ
і розвиток малого
та середнього бізнесу
с. 22

ФІЛОСОФІЯ
БІЗНЕС-УСПІХУ
Способів досягнути
бізнес-вершини є рівно стільки,
скільки існує підприємців.
Поговоримо про ті з них, які є перевіреними і гарантують позитивний
результат завжди, незалежно від
галузі чи величини компанії.
Продовження на с. 12
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актуально

Чого хоче львівський бізнес до 2020 року?

В рамках Львівського форуму кластерів, який відбувся 23 вересня 2014 року,
львівські підприємці обговорили питання: «Яким ми
бачимо бізнес-середовище
Львова у 2020 році?». Напрацьовані ідеї ляжуть в
основу Стратегії конкурентоспроможності, яку починає розробляти Інститут
міста разом із представниками бізнес-спільноти. За
словами керівника програми стратегії Інституту міста Андрія Пундора, час дії
стратегії конкурентоспроможності, яка розроблялася консультантами американської консалтингової
компанії «Monitor Group» і
визначала пріоритетними
для розвитку міста сфери
ІТ-ВРО і туризму, закінчується у 2015 році. Тому вже
зараз розпочинається робота над її актуалізацією,
враховуючи останні дані
кластерного аналізу, які
показали нові потенційні
кластери у місті Львові.

візія бізнес-середовища Львова

Отож, у майбутньому Львів у розвитку
бізнесу має рухатися до таких цілей:
– відкритість до новацій;
– хороша інфраструктура, доступні ресурси;
– місто людського капіталу;
– місто ділового туризму;
– соціально відповідальний бізнес;
– місто-метрополія;
– легкість ведення бізнесу;
– лідер видавничої справи в Україні тощо.

Джерело: www.city-institute.org

Реклама

Рекламне агентство повного циклу

«Українські перспективи»,

оператор зовнішньої реклами, досвідчена компанія,
що динамічно розвивається на ринку рекламних послуг.

Послуги:

 зовнішня реклама;
 веб-дизайн;
 поліграфія;
 BTL & PR;
 креатив & дизайн;

 реклама в Інтернеті;
 реклама на радіо;
 реклама в ліфтах;
 реклама в «Пузатій Хаті»,
Mcdonalds, кінотеатрах;

тел.: +38 097 960 73 69
ICQ: 640-243-819
www.up-company.com.ua

13-14 МІЖНАРОДНИЙ

листопада

партнер заходу:

Головним завданням Міжнародного ділового
форуму є надання його учасникам можливостей для:
 налагодження корисних бізнес-контактів,
 розширення співробітництва між
підприємцями різних країн і регіонів,
 сприяння розвитку міжнародної торгівлі,
 зміцнення інвестиційної співпраці.

БІЗНЕС-ПАРТНЕРСТВО 2014

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

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.
Також діятимуть експозиційні інформативні стенди з
презентаціями компаній та їх продукції.

ділове видання №1 у регіоні
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РІЗДВЯНИЙ ЯРМАРОК

THE NUREMBERG CHRISTKINDLESMARKT 2014

Пропонуємо
зануритися у різдвяну атмосферу
традиційного німецького
ярмарку.
Дата проведення:
15 – 19 грудня 2014 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-ПрагаНюрнберг-ВроцлавЛьвів,
• проживання в 3-ох та 4-ох
зіркових готелях (4 ночі +
сніданок),
• відвідання 3-х Різдвяних
ярмарків (Прага, Нюрнберг, Вроцлав),
• прискорений
перетин
кордону,
• с упровід.

The Nuremberg Christkindlesmarkt 2014 – 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 будиночківкіосків, де ремісники і торговці продають місцеву та
сезонну продукцію.
Контактна особа:
Тарас Андрущак
тел./ф: +38 032 276 46 13,
+38 068 046 46 51

Заявки приймаються до
2 грудня 2014 року.

ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ПОСЛУГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ
Письмові ПЕРЕКЛАДИ з іноземної та на іноземну мову
(англійська, польська, німецька, французька,
чеська, угорська та ін.)
Усі документи завіряються печаткою Львівської ТПП.
Вартість перекладу 1 стандартної сторінки
(1860 др.знаків) становить :
 від 66 грн (разом із ПДВ) – з іноземної мови;
 від 72 грн (разом із ПДВ) – на іноземну мову.
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.
Вартість підготовки пакету становить 1200 грн (разом з ПДВ).
Вартість послуг з продовження дії свідоцтва – 840 грн (разом з ПДВ).

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

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
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GROWTECH EURASIA 2014
Запрошуємо
відвідати
14-у міжнародну сільськогосподарську
виставку
«GROWTECH EURASIA
2014», яка відбудеться в
одному із найвідоміших
курортних міст Туреччини
–м. Анталья.
Дата проведення:
30 листопада – 4 грудня 2014
року.
Місце проведення: Antalya
Expo Center (Анталья,
Туреччина).
Програма
Торгівельної
Місії, окрім відвідання

виставки, передбачає про- де будуть представлені
ведення двосторонніх зу- останні новинки в галузі
стрічей між українськими механізації сільського господарства, тепличних технологій, живлення та захисту рослин, системи та
обладнання для зрошення
угідь, багато різновидів
органічних агрокультур.
GROWTECH EURASIA
Очікується, що цього року
2014 – унікальний шанс
захід відвідає понад 70.000
дізнатися про останні події
відвідувачів.
ринку та сучасні тенденції
Для участі у Програмі мів розвитку технологій
сії представникам українсільськогосподарського
ських компаній достатньо
напрямку.
заповнити в електронному вигляді анкету (див.:
та турецькими бізнесме- http://lcci.com.ua/events/
нами певної галузі, відвід- event/14-a-mizhnarodnaування деяких місцевих під- silskogospodarska-vystavkaприємств-виробників за growtech-eurasia-2014/) та
кошти організаторів.
надіслати її до вказаної дати.
Виставка включатиме низку Звертаємо особливу увагу
міжнародних павільйонів, на те, що всі поля Анкети

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТІВ

та Комітету підприємців
готельного та ресторанного бізнесу, туризму і курортів при Львівській торгово-промисловій палаті
– ”Можливості перевезення пасажирів та вантажів
авіаційним транспортом”.
Засідання відбувалось у
конференц-залі Терміналу
Фото: архів Палати
А Міжнародного аеропорту “Львів” імені Данила Га8 жовтня 2014 року відбуло- Комітету з питань зовніш- лицького, який було визнася спільне виїзне засідання ньоекономічної діяльності но найкращим аеропортом

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ЛТПП

Фото: архів Палати
30 жовтня 2014 року відбулося чергове засідання Президії Львівської ТПП. Серед іншого було вирішено

схвалити проект «Положення про порядок формування Конференції – вищого
керівного органу Львівської

торгово-промислової палати» та рекомендувати Раді
ЛТПП його затвердити.
Також Президія затвердила
запропоновані віце-президентом Романом Бараном
проекти «Положення про
Центр медіації ЛТПП»,
«Положення про медіаторів ЛТПП» та «Положення про процедуру медіації
ЛТПП».
У дійсні члени ЛТПП було
прийнято 10 підприємств
та організацій.

повинні бути заповненими
англійською мовою.
Термін подачі заявки –
до 14 листопада 2014 року.
Витрати на проживання у
готелі,сніданокта трансфер:
аеропорт-готель-виставковий комплекс-аеропорт,
забезпечує турецька сторона. Реєстраційний внесок
1950,00 грн з ПДВ та витрати
на переліт (Львів-АнтальяЛьвів) оплачуються безпосередньо представниками
українських компаній.

Контактні особи:
Тарас Андрущак,
тел./факс: +38 032 276 46 13,
+38 063 393 66 28,
taras@cci.lviv.ua
Любомир Едер,
тел./факс: +38 032 276 46 13,
+38 067 76 01 123,
l.eder@cci.lviv.ua
серед аеропортів країн СНД
у 2012 році.
Очільники та працівники
аеропорту виступили з презентаціями та доповідями
про роботу, можливості,
досягнення та перспективи
установи. Комерційний директор летовища В’ячеслав
Чеглатонєв також ознайомив присутніх із послугами, які може надавати
міжнародний
аеропорт
«Львів», зокрема зазначив, що «розпочала свою
роботу паркувальна зона з

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.

контрольованими в’їзними
та виїзними терміналами,
аналогів якої в Україні ще немає, та запрацювали сучасні
камери схову для потреб
пасажирів». Представники
авіакомпаній розповіли про
напрацювання у відкритті
нових рейсів.

ЗАПРОШУЄМО НА ЕКОСЕМІНАРИ ДО ЛТПП!
20 листопада
2014 р.

Законодавче
регулювання
та контроль
раціонального
використання
земельних та
водних ресурсів

Дві теми в одному семінарі!
П’ять найкращіх фахівців з
профільних держустанов!
Найактуальніша інформація для
професіоналів!

16 грудня
2014 р.

Статистична
звітність
з охорони
навколишнього
середовища за
рік. Екологічний
податок.

Оновлені форми та інструкції!
Для учасників попередніх
екосемінарів знижка 20%!

Контактна особа: Горбачова Людмила.
Прийом заявок: Стрийський парк, 14, м. Львів, 79011
тел./факс:+ 38 032 276 46 13, e-mail: liudmyla@cci.lviv.ua
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НАВЧАННЯ ПОСАДОВИХ І СЛУЖБОВИХ ОСІБ
ПІДПРИЄМСТВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Окремо будуть роздані
CD-диски з основними положеннями законодавства
України щодо охорони праці, а також деякі положення
та орієнтовні посадові інструкції для організації охорони праці на підприємстві.
Дата проведення навчання: 11 – 13 листопада 2014
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.
Львівська торгово-промислова палата одержала
відповідний дозвіл для проведення таких навчань
(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).
Після проходження відповідних курсів та
успішної здачі іспиту слухачі отримають
посвідчення.

Місце проведення:
м. Львів, Стрийський парк, 14.
Вартість навчання: 280 грн
з ПДВ.
За додатковою інформацією звертайтеся в учбовоконсультаційний центр
ЛТПП:
тел.: +38 032 225 69 56,
+38 032 295 51 83,
e-mail: flinta@cci.lviv.ua,
centr@cci.lviv.ua
Анкети-заявки Ви можете
отримати також на сайті
ЛТПП.

НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Слухачі курсів після закінчення навчання та успішного
складання іспиту отримають свідоцтво державного зразка.
Львівська
торгово-промислова палата щомісячно
проводить базове навчання та підвищення кваліфікації членів комітету з
конкурсних торгів згідно
із програмою, затвердженою Міністерством економіки України. Наступні
навчання заплановані на
18-21 листопада та 15-18
грудня 2014 року. Також
є можливість проводити виїзні семінари на базі
підприємства-замовника.

Програма передбачає розгляд питань сучасного стану
системи функціонування закупівель та нормативноправової бази у цій сфері, підготовки, організації та
проведення закупівель товарів, робіт і послуг за
державні кошти, вимог щодо укладення та виконання
договору про закупівлю, контроль за здійсненням
державних закупівель, порядок подання та розгляду
скарг, інші актуальні питання.
Вартість базового навчання для одного представника
від організації становить 1300 грн. Вартість
підвищення кваліфікації одного представника від
організації – 720 грн.

Контакт: Мар'яна Флінта
Тел..: + 38 032 295 51 83, e-mail: сentr@cci.lviv.ua.

НОВІ ЧЛЕНИ ЛТПП:
ФІЗИЧНА ОСОБА –
ПІДПРИЄМЕЦЬ ЗАНЬКО
РОМАН БОГДАНОВИЧ

вул. Наукова, 29, кв.13, м. ЛЬВІВ,
79060
тел./факс: +38 032 244 70 48
тел.моб.: +38 096 397 46 60
E-mail: roman-zanko@ukr.net

Види діяльності: надання інших
допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

містять газогенеруючі суміші)
по проведенню відколювальних
робіт на кар’єрах блочного каменю, під час будівництва доріг та
інших будівельних споруд, під
час розколювання штучних будівельних конструкцій, удосконалення існуючої розробленої
технології, реалізація вищезазначених виробів.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ШОКОБУМ»

вул. Зелена, 153 а, м. ЛЬВІВ, 79035
Директор – Ірина Михайлівна
ПЕТЕЛИЦЬКА
Тел./факс: +38 032 242 28 82,
вул. Української дивізії, буд.1, кв.8
+38 032242 28 73
м.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
E-mail: tanja.chocoboom@gmail.
тел.: +38 067 342 61 88,
com
Види діяльності: діяльність у www.shokobum.com.ua

ФІЗИЧНА ОСОБА –
ПІДПРИЄМЕЦЬ ШВАДЧАК
ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ

сфері консалтингу та аудиту.

ФІЗИЧНА ОСОБА –
ПІДПРИЄМЕЦЬ ОСТРОВСЬКА
НАТАЛЯ ІВАНІВНА

вул.Лемківська, 9а,
м.ЛЬВІВ 79019
тел.: +38 067 893 19 84
Email: nastynya@gmail.com

Види діяльності: виробництво та продаж кондитерських
виробів.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЦЕДЕПЕ УКРАЇНА»

Директор – Ірина Володимирівна КАЧМАРЧИК
Види діяльності: гуртова торгів- вул. Наукова 7-Б, оф. 1107,
ля текстильними виробами.
м. ЛЬВІВ, 79060
Тел: +38 032 22 44 680
ФІЗИЧНА ОСОБА –
Факс: +38 032 22 44 682
ПІДПРИЄМЕЦЬ ПРИЙМАК
E-mail: info@cedepe.com.ua

МАР’ЯНА ІВАНІВНА

вул. Вишенського, 14,
м.ЛЬВІВ-РУДНО, 79493
тел.: +38 098 487 31 68

Види діяльності: надання юридичних та бухгалтерських послуг для бізнесу.

Види діяльності: виробництво ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
тканого одягу, виробництво «ФІНЕКО»
предметів інтер’єру (художнє Директор – Геннадій Вікторович
ткацтво).
ВОЛКОВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СИСТЕМИ
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА
ОСВІТЛЕННЯ»

вул. Туган-Барановського, 24,
м. ЛЬВІВ, 79005
Директор – Віталій Сергійович
ТРЕТІНКО
Тел./факс: +38 032 276 93 97
E-mail: info@cetolight.com.ua
www.cetolight.com.ua

Вул. Бахчіванджи, буд. 20, кв. 32,
м. МАРІУПОЛЬ, Приморський
р-н, Донецька обл.
Тел./факс: +38 050 474 27 33
Email: volkov@fineco.com.ua

Види діяльності: діяльність у
сфері бухгалтерського обліку,
аудиту та інжинірингу, консультування з питань оподаткування, юридичні послуги.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності: виробництво «ТОРГОВИЙ ЦЕНТР
електричного
устаткування, «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ»

оптова торгівля освітлювальни- Директор – Володимир Степаноми приладами, технічні дослі- вич КОСТИК
дження та випробування.
Вул. Федьковича, буд. 34 б,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЛАГРАН ПЛЮС»

Франківський р-н, м.ЛЬВІВ,
Тел./факс: +38 032 237 02 65
+38 032 238 04 05
Email: privokzalniy@ukr.net

Види діяльності: розроблення та
впровадження нової технології
(із використанням виробів, що

вітаємо!

вул. Героїв УПА, 73, а/с 486,
м. ЛЬВІВ, 79015
Директор – Ростислав Борисович
ЗРОБОК
Тел./факс: +38 032 245 25 83
E-mail: lagranplus@mail.ru

Види діяльності: комплексне обслуговування об’єктів, розподілення електроенергії, надання в
оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого
майна.
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євроінтеграція

Львівські бізнесмени зустрілися з представниками
країн Вишеградської четвірки

Фото: архів Палати

Петер Буріан, Державний секретар Міністерства
закордонних та європейських справ Словацької
Республіки: «Для України євроінтеграція – правильний вибір, це вибір
народу на Майдані. Можливо, наш досвід трансформації та реформ буде
цікавим для вашої країни, щоб полегшити, пришвидшити цю процедуру, щоб
уникнути наших помилок. Проте, рішення про трансформаційний процес не
повинен приймати зовнішній світ. Його формуєте ви. Це ваше домашнє завдання, яке доведеться зробити, а
підтримка, допомога наших країн може дещо спростити завдання.
У нас є й егоїстичні мотиви: стабільна, процвітаюча Україна – кращий партнер для нашої компанії, задля
чого ми готові інвестувати знання і кошти. Окрім того, проблема Сходу Україна – дуже важлива. Вам
потрібно об’єднати Україну, і використовувати повністю потенціал країни, а не лише заходу. Тільки так
можна зосередитися на євроінтеграційному процесі».
У рамках офіційного візиту до Львова 7 жовтня
2014 року представники
МЗС країн Вишеградської
групи відвідали Львівську ТПП та зустрілися з
львівськими бізнесменами. Місія, з якою іноземні
високопосадовці прибули
в Україну, передбачає низку обговорень і дискусій
Реклама

щодо проблем, які постають перед Україною у процесі її входження до ЄС,
аби надалі випрацювати
чітку стратегію і запропонувати конкретні кроки
для необхідної допомоги.
Президент ЛТПП Дмитро
Афтанас висловив ідею організації спільних семінарів, навчальних проектів

Приватне підприємство «ФІНЕКО» надає послуги з організації та ведення бухгалтерського, управлінського та
податкового обліку за Національними та Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, здійснює аутсорсинг бухгалтерії.
Контакт: Геннадій Волков
Тел.: +38 097 155 14 29, +38 050 474 27 33
E-mail: volkov@fineco.com.ua
WEB: www.fineco.com.ua

для підприємців щодо
роз’яснення
актуальних
питань, пов’язаних із євроінтеграцією України.
Про діяльність Міжнародного Вишеградського
фонду, його програми та
проекти для регіонального співробітництва розповіла голова фонду Карла
Вурстерова.

Фото: архів Палати
Реклама

Дмитро Афтанас,
президент Львівської
ТПП:
«Шлях країн Вишеградської
четвірки є для нас зараз тим
дороговказом, якому ми повинні
слідувати, аби якнайшвидше
пройти цю, надзвичайно
складну дорогу. Тому сьогодні
ми запросили еліту львівського
бізнесу, що є тим важливим для
нашої держави, економіки та
армії локомотивом, який дуже
активно розвивається, працює і
хоче працювати з європейськими
партнерами. Маємо серйозний
шанс через ділові контакти
наблизити Україну до ЄС».

8

обличчя міста 2014

Конкурс-промоція львівського підприємництва

ОБЛИЧЧЯ

МІСТА

2014

10 жовтня 2014 року Львівська торгово-промислова палата
та Львівська міська рада відзначили тих, хто, незважаючи
на складні умови, розвиває і власний бізнес, і рідне місто.

Фото: архів Палати
Незвичним став формат
проведення
цьогорічної
церемонії, яка відбулася у
Храмі Святих Верховних
Апостолів Петра і Павла, що
лише підкреслило достойність переможців у почесних номінаціях, та у супроводі консолідуючої спільної
Молитви за Мир.

Фото: архів Палати

Віктор Іваницький, директор радіостанції «Львівська
хвиля»:
«Ця нагорода є високою оцінкою нашої праці. Але праці спільної, адже творимо
ми її разом із нашими слухачами – від душі, з усією теплотою і ніжністю. Для
всього колективу важливо не лише те, що нас слухають, а й те, що чують.
Ми вдячні нашим слухачам за їхню відданість, громадську позицію і, звісно,
за кошти, які вони приносять чи переказують для найнагальніших потреб
армії. Власне, саме завдяки їм ми вже зібрали 2 млн грн, за які закупили
амуніцію, теплий одяг та інші вкрай необхідні речі для наших військових, що
нині на передовій захищають нашу незалежність та свободу».

Вперше за 15-річну історію
конкурсу нагороду отримала
громадська організація
«Центр міжконфесійного та
міжрелігійного діалогу «Лібертас».

Дмитро Афтанас,
президент Львівської ТПП:
«Незважаючи на непросту ситуацію
в країні, щорічна церемонія
нагородження лауреатів та
переможців конкурсу «Обличчя міста
2014» відбулася. Це свідчить про
те, що ми готові працювати, що
львівський бізнес не складає рук і,
я переконаний, вистоїть в економічній війні. Львівський малий і середній бізнес уже став для інших регіонів
прикладом того, наскільки він є важливим і необхідним для розвитку кожної області без винятку.
Окремо, без перебільшення і, думаю, від імені усіх підприємців Львівщини, хотів би схилити голову перед
нашими хоробрими воїнами за мужність та відвагу у боротьбі за незалежність. Честь і хвала, вам, дорогі
наші!»

Фото: архів Палати
Тарас Дзюбанський, директор Центру «Лібертас»:
«Ми дуже раді, що «Лібертас» увійшов у список фіналістів конкурсу
та став частиною «обличчя» нашого рідного Львова. Особливо
тішить те, що наша організація як неприбуткова структура робить
свій внесок у розвиток соціальної сфери Львова та його промоції
на міжнародному рівні, а особливо у такій специфічній ділянці як
міжрелігійний діалог».

До участі в конкурсі «Обличчя міста-2014» зголосилося понад 100 компаній
– найбільша кількість претендентів за 15 років його
існування, а в самому голосуванні за переможців взяли участь 49 тисяч людей!
Володаря
гран-прі
за

професійні заслуги серед
представників львівського
бізнесу з огляду на суспільно-політичну ситуацію в
країні конкурсне журі цього року вирішило не обирати. Нагороду перенесено
на наступний рік, то ж їх у
бізнес-категоріях у 2015

році буде аж дві. Натомість
переможцями стали ті, хто
активно та дієво долучився до Революції Гідності в
Україні.
Гран-прі конкурсу та
бронзову статуетку було
присуджено радіо «Львівська Хвиля» - за активну
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проукраїнську
позицію,
своєчасне об’єктивне інформування про події Революції гідності, за волонтерську діяльність працівників
радіокомпанії, спрямовану

на підтримку українських
бійців, що беруть участь в
АТО. Також гран-прі конкурсу отримала «Віденська кав’ярня» за активну
організацію прибічників

Майдану, створення осередку формування Львівського майдану, допомоги
та відправлень охочих до
столиці на Євромайдан.
Компанії-лауреати

Кон
к урсу отримали визнання в різних номінаціях та привілей використовувати логотип
«Обличчя
міста-2014»
впродовж року.

ПЕРЕМОЖЦІ У НОМІНАЦІЯХ:
1. «Місто хліба та достатку: Львів харчовий»: ТзОВ «Галицька здоба».
2. «Віртуальний Львів»: ТзОВ «СофтСерв».
3. « Львівське дозвілля: найкращий вибір для проведення вільного часу»:
ТзОВ ТРЦ «King Cross Leopolis».
4. « У світі грошей: Львів фінансовий»: ПАТ Акціонерно-комерційний банк «Львів».
5. «Львів інноваційний»: ПАТ «Ідея Банк».
6. «Львів торговий»: ТзОВ «РСП «Шувар» та ТзОВ «Техніка для бізнесу».
7. «Меценат року»: Райффайзен Банк Аваль.
8. «Львів подієвий»: ТзОВ «Львівські Ярмарки».
9. « Зелене місто: Львів екологічнo-енергетичний»: ТзОВ «Стала Енергія».
10. «До ваших послуг»: ТзОВ «Технопарк ЛЗТА» та ТВК «Південний».
11. « Львів – відкритий для світу»: готель «Леополіс» та Туристична фірма «Пілігрим».
12. «Львів інформаційний»: ТзОВ ТРК «Галичина».
13. « Львів соціальний»: ГО «Центр міжрелігійного та міжконфесійного діалогу «Лібертас».
14. «Львів - гурман»: ТзОВ «Барком» (ТМ «Родинна ковбаска»).
15. «Львів-рекламний»: ТзОВ Рекламна компанія «Брок».

9
Спеціальними дипломами у кожній конкретній
номінації
нагороджено
18 компаній. Генеральним
партнером заходу став
"Райффайзен Банк Аваль".
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Західний ЕТЦ: новий напрям послуг з оцінки відповідності
продукції вимогам технічних регламентів
Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі від 4 серпня
2014 року № 927 ДП «Західний
експертно-технічний центр
Держгірпромнагляду України»
призначено Органом з оцінки
відповідності продукції (ООВ)
вимогам технічних регламентів і
внесено до відповідного Реєстру за
№ UA.TR.105.

Ярославо Романівно, розкажіть про технічні регламенти: навіщо вони?
У зв’язку з реформами у сфері технічного регулювання
та переходом від сертифікації в Національній системі
сертифікації
УкрСЕПРО
впроваджуються Технічні
регламенти, які розроблені
із врахуванням директив
Євросоюзу. Це нормативно-правові акти, в яких визначено
характеристики
продукції та пов’язані з нею

офіційне визнання нас як органу з оцінки відповідності. У
кожній країні створено лише
один Національний орган з
акредитації, діяльність якого контролює Європейська
асоціація з акредитації (ЕА).
Акредитація засвідчує компетентність
відповідного
органу з оцінки відповідності. В нашому випадку ДП
«Західний ЕТЦ» має компетенцію виконувати певні
види робіт (випробування,
сертифікацію).

Починаючи з 2008 року,
Західний ЕТЦ проводить
обстеження за межами
України у рамках
співпраці з вітчизняними
підприємствами, які
ввозять обладнання з-за
кордону.

Будівля Західного ЕТЦ
Попередньо Західний ЕТЦ пройшов акредитацію в Національному агентстві з акредитації України
як орган з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів.
Про новий напрям роботи центру у розмові з керівником Органу з оцінки відповідності продукції
ДП «Західний ЕТЦ», головним інженером Ярославою Макар.
процеси, а також вимоги до охоплюють практично всі
послуг, дотримання яких є види товарів та послуг і приобов’язковим. Регламенти значені для дотримання
вимог безпеки
та надійності
в и р о бл е н ої
продукції. В
Україні діють
46 Технічних
регламентів і їх
застосування

залежить від сфери поширення конкретного регламенту та характеристик продукції. Для нас, зрозуміло,
важливі ті, що стосуються
охорони праці та промислової безпеки.
Чому саме Ваш центр обрано для цієї роботи?
Тому що ми пройшли акредитацію НААУ. А це означає

Технічні регламенти – це нормативно-правові акти, у
яких визначено характеристики продукції та пов’язані
з нею процеси, а також вимоги до послуг, дотримання
яких є обов’язковим.

Фахівці ДП “Західний
ЕТЦ” нещодавно
проводили обстеження
підприємства та
обладнання відомого
польського виробника
зерносушарок та
комплексних зернових
елеваторів – АТ
«Feerum».

Основні етапи оцінки
відповідності складаються
з подачі заяви, аналізу
документів, випробування
продукції, контролю
виробництва (якщо необхідно),
видачі сертифіката відповідності
та складання виробником
декларації про відповідність.
У яких сферах чи галузях будете виконувати роботи?
Колектив Західного ЕТЦ зав
жди намагається йти в ногу
з часом. Відтак, цього року
наш центр став одним із перших, хто отримав статус органу з оцінки відповідності
вимогам Технічних регламентів. Ми надаємо повний
комплекс послуг – проводимо випробування продукції
і здійснюємо її сертифікацію відповідно до вимог 12
Технічних регламентів. У
процесі підготовки до цієї
роботи ми навчили вісім аудиторів. Сподіваємося, що це
дасть змогу якісно і успішно
працювати на ринку послуг.
Орган з оцінки відповідності
ДП «Західний ЕТЦ» здійснює
оцінку відповідності продукції згідно зі сферою акредитації та відповідно до вимог
Технічних регламентів.
Оцінка відповідності – це
своєрідні процедури. Що
виробник або постачальник повинен надати (документи, зразки продукції) і
який документ отримає у
результаті?
Основні
етапи
оцінки

ділове видання №1 у регіоні
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Технічні регламенти
 Технічний регламент засобів індивідуального
захисту.
 Технічний регламент безпеки простих посудин
високого тиску.
 Технічний регламент ліфтів.
 Технічний регламент канатних доріг для
перевезення пасажирів.
 Технічний регламент безпеки обладнання, що
працює під тиском.
 Технічний регламент з електромагнітної
сумісності обладнання.
 Технічний регламент низьковольтного
електричного обладнання.
 Технічний регламент водогрійних котлів, що
працюють на рідкому чи газоподібному паливі.
 Технічний регламент приладів, що працюють
на газоподібному паливі.
 Технічний регламент обладнання та захисних
систем, призначених для застосування в
потенційно вибухонебезпечному середовищі.
 Технічний регламент пересувного обладнання,
що працює під тиском.
 Технічний регламент безпеки машин.
відповідності складаються з подачі заяви, аналізу
документів,
випробування продукції, контролю

виробництва (якщо необхідно), видачі сертифіката
відповідності та складання
виробником декларації про

відповідність.
Підтвердження відповідності здійснюється перед введенням продукції в обіг.
Оцінка відповідності проводиться відповідно до вимог
модуля (процедури), яка вказана у конкретному Технічному регламенті.
В сертифікаті вказуються
основні параметри продукції: виробник, номер
та обсяг партії, документи,
на підставі яких продукція
ввезена в Україну (якщо
це імпортна продукція),
інформація про відповідність перевіреним вимогам
нормативних документів та
Технічних регламентів. У
сертифікаті зазначаються
посилання на протоколи випробувань та відомості про
акредитацію Органу з оцінки
відповідності.
Декларація про відповідність складається виробником на підставі результатів
проведеної оцінки відповідності. До таких результатів
відносяться протоколи випробувань продукції, складені на основі проведених
випробувань у акредитованих випробувальних лабораторіях, а також сертифікати
відповідності.
Сертифікат вноситься в Реєстр сертифікатів і підлягає

На фото: Ярослава Макар
оприлюдненню на сайті органу з оцінки відповідності. Якщо є потреба, Орган з
оцінки відповідності може
зареєструвати декларацію
про відповідність та внести в
реєстр декларацій.
Після завершення процедури оцінки відповідності виробник зобов’язаний
провести маркування своєї
продукції національним знаком відповідності та супроводжувати кожну одиницю
(партію) своєї продукції декларацією про відповідність.
Дотримання вимог щодо
безпечності продукції, правомірного маркування, наявності національного знаку

відповідності декларації про
відповідність на продукцію
перевіряють державні інспектори з ринкового нагляду під час реалізації продукції
відповідно до вимог Закону
України «Про державний
ринковий нагляд та контроль
нехарчової продукції».
Дякую!
Олександра Жураківська

Контакт:
ДП «Західний експертнотехнічний центр
Держгірпромнагляду України»
Телефон: +38 032 293 12 01;
+38 032 293 22 60.

В УЖГОРОДІ ВІДКРИЛИ ПОЧЕСНЕ КОНСУЛЬСТВО ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
У руслі традиції більшості шенгенських країн в Україні
Чеська Республіка розпочала роботу п’яти візових центрів.
Візові центри в Києві, Одесі і Дніпропетровську були
відкриті 3.11.2014 року, а візові центри у Львові та Ужгороді
– 10.11.2014 року.

29 жовтня 2014 року в Ужгороді відбулося урочисте відкриття Почесного консульства Чеської Республіки за
участі Міністра закордонних
справ Чеської Республіки

Україні Івана Почухи, по- Республіки в Ужгороді Отто
чесного консула Чеської Ковчара, голів Закарпатської
ОДА і облради. Увечері в
приміщенні Закарпатського
обласного художнього музею ім. Й Бокшая відбувся
Фото Юрія Тітовця
офіційний прийом міністра
МЗС Любомира Заоралека
Любомира Заз нагоди державного свята
оралека, НадЧеської Республіки – Дня
звичайного і
заснування самостійної дерПовноважного
жави. У заходах взяв участь
посла Чеської
і представник ЛТПП, І віцеРеспубліки в Фото Юрія Тітовця
президент Андрій Левкович.

Любомир Заоралек:
«Ми хочемо, щоб Україна
була політично й економічно
сильною державою у складі
європейської родини. Ми
прагнемо мати в Європі
сильного партнера. Ви обрали
відповідальну владу і тепер
мають бути конкретні
кроки на євроінтеграційному
шляху».

ділове видання №1 у регіоні
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ФІЛОСОФІЯ БІЗНЕС-УСПІХУ
"Успіх - це задоволення, коли твоя праця приносить
користь тобі, оточуючим, країні. Коли ти усвідомлюєш, що
своїм життям ти покращуєш світ".
Марія Мулява,
Виконавчий директор української транспортноекспедиційної компанії "Галтранс-Логістик"

Дій як багатий!

Способів досягнути бізнес-вершини є рівно
стільки, скільки існує підприємців. Поговоримо
про ті з них, які є перевіреними і гарантують позитивний результат завжди,
незалежно від галузі чи
величини компанії.
Про те, як досягти бізнесвершини, написано тисячі
статей та книг. Однак, нас
цікавлять секрети успіху
багатих людей щоразу поновому. Причина доволі
проста. Не важливо, скільки разів просимо тих, кому
повезло, вказати нам шлях
до фортуни. Не важливо,
скільки разів почуємо чи
скільки разів прочитаємо про їх досягнення. Все

завжди закінчується на
тому ж читанні, слуханні
та дивуванні, аж поки не
візьмемо справу у власні руки і почнемо діяти.
Єдина проблема досягання
успіху полягає у тому, що
він пов'язаний із важкою,
почасти марудною працею.
Блискучі задуми – це лише
«паливо» для старту. Але у
бізнесі, як і у спорті, існує
1 % таланту та 99 % важкої праці.
Теодор Рузвельт, президент США 1901-1909
рр., стверджував, що
«дехто
народжується
великим, а інші з часом
стають такими». Неправда. Навіть якщо природні
задатки та здібності і сприяють подоланню конкретних труднощів, все ж, аби
чогось досягти, мусимо
добре попрацювати. Немає
«легких» грошей (за винятком спадщини чи схожих
ситуацій), які б далися не
завдяки важкій роботі бізнесмена.
Непривабливо
звучить? Можливо. Але
насправді, це – розумне
твердження. Адже це означає, що успіху може досягти кожен з нас. Чому ж не
кожному з нас вдалося досягти успіху? Що ж, «багато

Мають списки
завдань, які
потрібно виконати

Встають мінімум
за три години до
робочого дня

Читають
щонайменше
півгодини щодня

Багаті

81%

44%

79%

Бідні

9%

3%

16%

ділове видання №1 у регіоні

листопад-грудень, 2014

13

ФІЛОСОФІЯ БІЗНЕС-УСПІХУ

РЕНОМЕ ПЕРЕДУСІМ
Найважливішим чинником, що свідчить про успіх компанії,
є репутація. А у її здобутті немає короткого шляху.
життєвих невдах – це люди,
які навіть не уявляли собі,
наскільки вони були близькі до успіху у той момент,
коли здалися». Це слова
американського винахідника та вмілого бізнесмена
– Томаса А. Едісона.
Без сумніву, хорошим почином є спроба наслідувати спосіб мислення та дії
тих людей, чиї досягнення
ми б хотіли повторити або
й перевершити. Фінансист
Томас Корлей п’ять років
присвятив вивченню звичок найбагатших людей
світу (з річним доходом
більш ніж 160 000 доларів та
маєтками у понад 3,2 млрд
доларів США) та бідних
(з річним доходом менше
30 000 доларів та заощадженнями, що не перевищують 5 000 доларів
США). Свої результати він
представив у книзі «Звичаї
багатих: щоденні звички

багатих, які допомогли
досягти успіху». Які ж
результати?

АСКЕТ-МІЛІАРДЕР

Найбільшою несподіванкою став стиль життя заможних. Більшість із них
– аскети. Їхній ритм життя переважно визначений
«залізним» графіком. День
розпочинається з підйому
– майже половина багатіїв встає не пізніше, ніж за
три години перед початком робочого дня. Такого
ж графіку дотримується
лише 3% бідних. Вісім з
десяти успішних людей
планує свій день, складаючи список завдань, які
потрібно виконати. І лише
кожен десятий «бідняк»
має таку звичку. Далі: багатії люблять читати. 86%
завжди мають під рукою
якусь книгу (це бажання
поділяє лише щочетвертий

представник другої сторони барикади), а 88% читає
книги щодня більше, ніж
півгодини. Крім цього,
шестеро з десяти заможних
слухають аудіобуки по дорозі на роботу.
І це лише початок. Згідно
із дослідженнями Томаса
Корлея, найбагатші знач
ною мірою дбають про свій
фізичний стан. Троє з чотирьох визнали, що чотири рази на тиждень займаються аеробікою чи іншим
видом спорту. Більшість
намагається не харчуватись будь-чим та, зрештою,
рідко дивиться телевізор.
Майже половина зізналася,
що рахує кількість спожитих калорій на день та намагається усміхатися.
Щоб рівнятися з успішними людьми – недостатньо
лише змінити свій стиль
життя. Реформ, швидше
за все, вимагатимуть наші

"Кожен розуміє "успіх" по-своєму. Для мене це постійний
процес пошуку оптимальних рішень та їх реалізація. Але
всі ми знаємо, що немає межі вдосконаленню, тому й
успіх – це явище тимчасове, що змушує знову рухатись
вперед".
Дмитро Левченко,
Виконавчий директор Медичного центру
Святої Параскеви

ПОРАДИ
ДЛЯ СПРАГЛИХ УСПІХУ
• По-перше, будьте
ощадними. Існує твердження,
що перший крок до багатства
– це ліквідація усіх кредитних
карток.
• По-друге – ризикуйте. Бізнес
щедро нагороджує своїх
«переможців» саме тому, що
вони простують цією дорогою
без гарантії прибутку.
• По-третє: закодуйте в собі
навики багатих та пильнуйте,
щоб їх виконувати.

Займаються
спортом чотири
рази на тиждень

Дивляться
телевізор
годину щодня

Зосереджуються
на досягненні
визначеної мети

76%

67%

80%

23%

23%

12%
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Рецепт успіху
опирається на чотири
основні складові:
• постійна готовність до
прийняття ризикованих
рішень,
• належна дефініція потреб
ринку,
• побудова відносин із
оточенням,
• використання життєво
необхідних пропозицій.
переконання. Багатії, на
відміну від решти, вірять,
що людський потенціал –
необмежений і що кожен
може самостійно сягнути
вершин у бізнесі. Отже,
якщо хочете бути успішними, але й надалі вірите у власне призначення,
продиктоване згори, – то
краще змініть свою думку.
Переконання про існування надприродної сили, що
керує нашою долею, поділяє лише кожен десятий
багатій.
І ще декілька порад для
спраглих успіху. По-перше,
будьте ощадними. Існує
твердження, що перший
крок до багатства – це ліквідація усіх кредитних карток. По-друге – ризикуйте.
Бізнес щедро нагороджує
своїх «переможців» саме
тому, що вони простують
цією дорогою без гарантії
прибутку. І по-третє: закодуйте в собі навики багатих та пильнуйте, щоб їх
дотримуватись.

НЕ ВІДРАЗУ
БІЗНЕС ЗБУДОВАНО

Вступаючи в ряди економічної конкуренції, варто
дати собі трохи часу. Історія підприємництва знає
багато випадків компаній,
які було створено тільки завдяки повній віддачі
та напорові її власника.

ФІЛОСОФІЯ БІЗНЕС-УСПІХУ

Більшість з цих підприємців досягли бізнес-вершин,
хоч мали на шляху низку невдач – прикладів для інших.
Характер підприємця формується, власне, під вогнем
невдач, а засада: «входь через вікно, якщо не вдається
через двері» – буває інколи
для людей бізнесу найважливішим прислів’ям.
Дональд Трамп, американський магнат із нерухомості, зізнався колись, що
найважливішу лекцію в
житті отримав не завдяки
успіху, а завдяки поразці.
У 90-х роках бізнесмен став
перед візією банкрутства.
У фінансовій частині виявилася діра, величиною
приблизно 1 млрд доларів, борги його компаній
були набагато більшими. В
останню мить підприємцю
вдалося домовитися з банками і реструктурувати заборгованість, завдячуючи
чому він до сьогодні належить до грона багатіїв.
Трамп був не єдиним. Генрі Форд, ще до того, як світ
дізнався про нього як про
інноватора техніки управління і видатного промисловця, тричі зазнавав поразки. З торбами по світу
пішов також легендарний
художник Уолт Дісней.
Його перший бізнес з продукції анімаційних фільмів для дітей збанкрутував
дуже швидко і якби не цілеспрямованість Діснея, сьогодні діти могли б не знати
про Мікі Мауса чи Дональда Дака. Х.Хейнс, задовго
до того, як його прізвище

з’явилося на банках з кетчупом, без успіху пробував свої сили як виробник
тертого хрону. Свої маєтки
неодноразово
втрачали
президенти США Авраам
Лінкольн та Томас Джефферсон. Проте, усі вони після поразки зуміли встати і
йти далі, і, що найважливіше, – зробити правильні
висновки з поразок.

ХОБІ ЧИ ДАРУНОК ДОЛІ?

Вчитися на власних помилках є, однак, прерогативою
молоді. Так, більшість сучасних багатіїв розпочали
свою бізнес-пригоду на початку професійного шляху.
Ними рухало розуміння
того, що навіть у випадку
поразки, вони матимуть
ще час, аби почати все знову. Незважаючи на факт, що
схильність до ризику у нас
маліє з роками, це не означає, що у зрілому віці «ворота фортуни» замкнено.
Генрі Нестле, який в 1866
році відкрив підприємство, що стало глобальним
концерном, мав більше 50
років.
Незалежно від віку, у якому
візьмемося за власну справу, нашими найкращими
напарниками є ентузіазм
та повна заангажованість.
Розвиток фірми буде пропорційно простішим залежно від кращого розуміння справи. Білл Гейтс,
Стів Джобс, Міхаел Делл
чи Ларрі Еллісон від початку кар’єри «крутилися»
біля комп’ютерів та нових
технологій. Фото:
І саме
цяПалати
галузь
архів

принесла їх багатство. Інвестор Уорен Баффет змолоду робив все для того,
щоб дешево скуповувати
активи, а потім продавати
їх з доходом. Аманчо Ортега до моменту відкриття
Зари працював у магазині
одягу, а Джорджіо Армані,
перед тим, як стати знаним
на весь світ проектантом,
працював
фотографом
та декоратором вітрин
магазинів.
Буває й так, що перший бізнес, за який беремося, матиме мало спільного з тим,
що принесе нам реальний
дохід. Підприємництво –
це мистецтво постійного
вдосконалення, а життєписи найбагатших вчать,
що «втиснення» до власної
ніші часто вимагає неодноразових спроб, пошуків,
а іноді – просто випадку.
Створена в 1943 році ІКЕА
перші чотири роки на ринку займалася висиланням
панчіх, гаманців та біжутерії на замовлення. Лише
пізніше її власник Інгвар
Кампрад вирішив змінити
галузь і почав продавати
меблі. А ідею йому «підказало» оголошення про розпродаж меблів, яке подала
інша компанія.
Щоб ще краще пізнати способи досягнення успіху у
підприємницьких починаннях, варто оглянутися
і пошукати уже готових рішень вдалого бізнесу.
Рецепт успіху опирається
на чотири основні складові: постійна готовність до
прийняття ризикованих
рішень, належна дефініція потреб ринку, побудова відносин із оточенням,
а також використання
життєво необхідних пропозицій. Епіцентром цих
засад не є ані продукт, ані
послуга. Предметом завжди є особи, що стають
бізнес-партнерами, співробітниками, клієнтами
або ж ми самі. Розуміючи
оточення, можемо створити щось, що здобуде визнання потенційних адресатів
і дасть нам задоволення та

мотивацію до подальших
дій та розвитк у. Додаючи до
цього свою повну присвяту
справі та дбаючи про високу якість ефекту, можемо
говорити, що це своєрідний рецепт успіху.
Задоволені клієнти – візитка компанії і її найкраща
реклама. А їх задоволення
здобувається якістю пропонованих послуг.
Окрім цього, успіх – це
складова декількох показників, що виникають ще
напередодні старту (наприклад, детальний бізнесплан), тривають впродовж
наступних дій і є наслідком
швидкої модифікації своїх
принципів щодо змін, які
відбуваються довкола.
Наостанок додамо, що з
усіх порад, які чуємо від
бізнесменів, кожен з нас
може і повинен скласти індивідуальну стратегію для
себе. Це доцільно як для початківців, так і для бізнесменів із досвідом. У бізнесі,
як і в кожній іншій ділянці
нашого життя, важлива
лише сталева рішучість.
Показові приклади фінансових везінь, реалізованих
іншими, можуть захоплювати, але лише самостійно витримана дисципліна
може посприяти тому, що
фінансовий успіх буде і вашим власним досягненням.
В усій цій гонитві за досягненнями варто також іноді
пригадати собі, що навіть,
якщо щось не вдається, то
світ не завалиться. Дистанція до себе і до своєї роботи
– це основа. А покірність
дає змогу перемогти чимало труднощів.
Підготував
Юрій Булик
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VII Екологічний форум

1 жовтня 2014 року у Львівській
торгово-промисловій палаті
відбувся сьомий Екологічний
Форум «Поводження з відходами. Цивілізаційні виклики»,
організований спільно з Департаментом екології та природних
ресурсів ЛОДА.
Метою Форуму є ознайомлення українських підприємців із передовими
світовими технологіями у
сфері поводження з відходами, вивчення нетрадиційних підходів до розв’язання
проблем з відходами, залучення інвестицій та розробка інновацій.

Йосиф Ситник,
перший заступник
голови ЛОДА:
«Проблематика побутових
відходів, їх захоронення,
перероблення, а ще більше
отримання в майбутньому з
них енергії є для області дуже
актуальним питанням. Ще
один параметр Львівщини, що є неприйнятним у європейській країні – відсутність
сміттєспалювального чи сміттєпереробного заводу.
На Львівщині понад 2000 населених пунктів, проживає 2,5
Андрій Ільків, керівник департаменту житловомлн громадян, які разом із суб’єктами господарювання
комунального господарства ЛОДА:
виробляють в рік до 5 млн відходів. І лише 37% цих відходів
«Гадаю, щоб програма змін поводження з побутовими відходами працювала
централізовано збираються і захороняються або вивозяться.
в повному об’ємі, необхідно вирішити серйозну проблему грибовицького
В області понад 400 га землі зайняті сміттєзвалищами, з них
сміттєзвалища, де до сьогодні, всупереч усім нормам, звозять сміття і
65 % є стихійними та неконтрольованими.
захоронюють. Аби його закрити, потрібен проект, кошти, документація,
Комплекс цих проблем науковці, практики, представники бізнесу мають спільно
яку розробляє місто. Незважаючи на певні непорозуміння та незгоду у тому,
вирішувати. ЛОДА готова всіляко сприяти будь-якому потенційному інвестору, який
хто ж буде замовником цього, маємо напрацювання. Розроблена програма
би взяв на себе частину відповідальності щодо відходів, їх утилізації, отримання
змін, яка найближчим часом буде погоджена сесією обласної ради, дасть нам
з них енергії чи додаткової сировини. Цей бізнес повинен бути і прибутковим, і
можливість максимально залучити потенційних інвесторів, які будуть
готові побудувати сміттєпереробні заводи. Але вона не буде ефективною без конкурентним.
Також потрібні законодавчі кроки щодо максимального сприяння у наданні системи
вирішення питання з грибовицьким сміттєзвалищем».
дозволів. Хоча ці питання на рівні Мінекології частково вирішуються, але маємо
ще дуже багато проблем. Сподіваюся, на Форумі буде напрацьована низка матеріалів, які для влади стануть орієнтирами для
побудови тактики і стратегії області. Найближчим часом ми приймемо обласну програму поводження з побутовими відходами,
що дозволить створити кластерний підхід, і таким чином наближатимемося до вирішення проблеми».
Александер Шкурла, перший секретар Генерального консульства Словацької Республіки:
«Асоціативний договір України з ЄС охоплює і проблематику охорони навколишнього середовища, що стосується 8-ми секторів, які
будуть регулювати 26 європейських директив і 3 європейські регламенти. Аби виконати свої зобов’язання щодо договору, Україна
повинна впродовж максимум 6 років до свого законодавства прийняти 29 українських законодавчих актів. Директиви надають
цілі з правом вибору методів реалізації, а регламент – це чистий переклад європейського законодавства. Суть їх у максимальному
використанні ресурсного матеріалу відходів задля надання пріоритету принципові повторного використання.
В Європі управління відходами регламентує понад 10 директив, а Україна має прийняти сьогодні лише 3 – мінімальний стандарт, та це лише початок. До того ж, кожна
країна можна прийняти жорсткіші закони. Наприклад, Словаччина, піклуючись про здоров’я громадян, прийняла на 30 показників питної води більше, ніж є обов’язковим у ЄС.
Ніяка країна не має стільки сміттєзвалищ як Україна – понад 6 682 (і це тільки офіційно оформлені). Згідно з оцінкою
експертів ЄС, менше ніж 5% цих сміттєзвалищ юридично формально виконують стандатри ЄС, хоча згідно з українськими
експертними показниками – приблизно 60%.
Перший етап вирішення проблеми управління відходами: адаптація законодавства ЄС впродовж 6 років, далі – імплементація, потім – моніторинг і котроль виконання.
Шлях до європейської інтеграції – шлях до здоров’я, економії ресурсів, покращення охорони навколишнього середовища, земельних ділянок, а як наслідок – збільшення
незалежності держави».
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медіація
обмінялися досвідом у цій
сфері та обговорили формування та реалізацію ефективної регіональної політики поводження з відходами.
У рамках Екологічного Форуму відбулася Контактна біржа. Це дво- та багатосторонні
переговори підприємців, як
учасників Форуму, так і всіх

Фото: архів Палати
Учасники заходу обговорили питання щодо запобігання утворенню відходів;
збирання, транспортування,
зберігання відходів, їх розділення, обробка та утилізація;
щодо проблеми переробки
промислових відходів у харчовій промисловості та комерційне використання продуктів переробки. Об’єктом

розгляду стало поводження з небезпечними відходами
та нормативно-правове забезпечення
поводження з відходами. Присутні розглянули ефективні
та інноваційні технології у сфері поводження з відходами;

Фото: архів Палати
зацікавлених у налагодженні
контактів. Також діяв Експозиційний стенд, на якому
учасники Біржі розмістили
зразки своєї продукції, товарів, виробів, інформаційні та
рекламні матеріали.

Фото: архів Палати

Бізнес-медіатори: вдосконалюємося
В ЛТПП відбувся семінар «Train the Trainer»

«Люди вчаться тому, чому
ви їх учите, а не тому, чому
ви хочете їх навчити»
Беррес Фредерік Скіннер
30 жовтня - 1 листопада
2014 року в ЛТПП відбувся
семінар «Train the Trainer»

для вишколу, покращення
компетенцій та умінь сертифікованих бізнес-медіаторів. Захід організований
у рамках Німецько-українського партнерського проекту у сфері бізнесу, що діє

у Львівській ТПП. Своєю
майстерністю та секретами поділилися досвідчені
тренери з Центру медіації
та модерації Мюнхена (Німеччина) Бріґітта Ґанс, та
др. Герман Віль.

Фото: архів Палати
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Карпатська садиба ZLATA.
в гості до володарки гуцульської казки...

Відпочинковий комплекс «Zlata» – приклад
сучасного поєднання автентики,
карпатської аури і європейських
стандартів у сервісі – розташований
в смт. Верховина Івано-Франківської
області, на березі Чорного Черемошу,
800 м від центру, 100 м від траси Татарів
– Кам'янець-Подільський (Р-24), 3 км
до гірськолижного витягу у селі Ільці,
приблизно 30 км від Говерли, 60 км від
Буковелю.
Вона – невгамовна ентузіастка
і невтомна працівниця. Їі
оптимізму, рішучості та
наполегливості можна лише
позаздрити. Жінка, яка
асоціює смак життя з рідною
Гуцульщиною та мандрівками,
відкриває туристам нові
горизонти відпочинку і знає
як втілити мрії в життя. У ході
перетворення на бізнесвумен –
подолала дефіцит знань і навичок, особисті проблеми і фінансову
кризу країни. Знайомтеся, власниця приватного готельного
комплексу «Zlata» – Марія Івасюк.
Спочатку була...
Мрія. Пані Марія згадує:
тоді, наприкінці 90-х, займалася
торгівельним
бізнесом, багато подорожувала і дивувалась: чому
Україна не використовує
свою красу і чому не береже
власні традиції і культуру?
Тоді мало хто розумів, що
можна робити в Карпатах.
Це тепер тут іноземці відкривають для себе Україну.
Намагалася віднайти таку
діяльність, яка б була потрібна людям, і в той же час
мала би попит на ринку регіону. Створення готельного комплексудало відповідь
на всі поставлені питання і
розвіяло сумніви з приводу
того, чим займатися.
Про садибу говорить з
любов’ю, бо і названа з
любов’ю в честь найважливішої людини в світі – внучки Златочки. «Я
так захопилася проектом,

запалила цим дітей, що навіть випередила свій початковий бізнес-план, адже ми
постійно розбудовуємося,
виручені кошти вкладаємо
в оновлення та облаштування», – резюмує. «Проте, нині я почуваю себе тут
більше гостем, – зізнається
Марія, – бо маю важливу
справу – почесне звання
бабусі, а порядкує подекуди навіть краще за мене
донька Віка з чоловіком Володимиром, який є директором комплексу, чудовим
менеджером».
реалізувались...
Директор комплексу Володимир Білак
впевнений,
що у таких
готелів, як
«Zlata», вел и к е
майбутнє: «Так

«...тут, як ніде інде, можна почути гомін віків і зачерпнути силу й віру в майбутнє, тут, у зеленосрібних водах озер і рік можна скупати й очистити не лише тіло, але й душу, та карпатським
сонцем зігріти її, а, вийшовши на верх Говерли, побачити Бога й почути Його добротливий й
ласкавий голос – голос Творця гуцульських гір».
Михайло Ломацький
званий сімейний формат
готелю – один з найпопулярніших. На ньому тримається вся Франція. Він процвітає в Австрії, Словенії
та Чехії. Якщо ніхто не буде
заважати, те саме буде у нас
в Україні».
Занурення у побут гірського народу сьогодні має попит у клієнтів із усього світу. Ставка на національний
колорит окупається, приваблюючи як простий люд,
так і vip-персон. Серед постояльців «Zlatи» – бізнесмени, очільники владних
структур, і просто городяни, пересичені життям в
мегаполісах. Кілька років
тому, наприклад, відпускний сезон відкрив бізнесмен з Канади, зачарований
Карпатами, пообіцяв приїхати сюди ще.
«Намагаємося працювати
так, – розповідає директор,
– аби наші послуги були
різноманітними, доступними і розрахованими на
різні смаки та матеріальні
можливості».
Зрештою,

відпочинок – це саме те,
заради чого дійсно варто
витратити час і гроші, а цілюще повітря, фіторечовини, джерельна вода, смачна
домашня гуцульська кухня
будуть корисні для тих, хто
прагне відновити здоров’я
та зміцнити імунітет.
ГОРИ МАНЯТЬ
Про гуцулів, Карпати та
історію цих земель Марія
Івасюк може розповідати
годинами.
Верховина (Жаб’є) – неофіційна столиця Гуцульщини.
Завдяки
недоступності
гір упродовж століть цей
найвисокогірніший район
карпатської дуги уникнув
урбаністичного
впливу
цивілізації. Тут відсутня
газифікація, а найближча
залізнична станція Ворохта розташована за 32 кілометри. Проте сюди варто
їхати! Тут є те, чого немає у
всій Східній, і Західній Європі. Карпати – це завжди
подорож у казку: величаві
гірські вершини, наповнені

чистим повітрям вічнозелені смерекові ліси з розмаїттям ягід і грибів, вкриті
шовковими травами полонини, бурхливі потоки з холодною прозорою водою та
каскадами сріблястих водоспадів, цілющі мінеральні
джерела (їх тут налічується
понад 100!). Є це і в Швейцарії, Австрії, Франції та
інших альпійських країнах,
але надто цивілізоване. А
в нетрях Чорногірського
хребта, де зосереджені всі
шість карпатських двохтисячників, зберігся чи не
єдиний в Європі оазис первозданної незайманої гірської природи. І не дивно,
що з кожним роком на туристичних стежках району
все частіше доводиться зустрічати туристів з Голландії, Німеччини, Франції, Австрії, Швейцарії, Фінляндії,
Великобританії тощо.
«У нас збережено багато
цікавих звичаїв, традицій,
обрядів, - говорить пані Марія, - щоб пересвідчитись в
цьому, достатньо відвідати
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Верховину в дні Різдв’яних
свят, на Великдень, на Першу пречисту (Успіння Пресвятої Марії Богородиці 28
серпня є храмовим святом
для верховинців) чи на Зелені свята (Свята трійця)».
АТРАКЦІЇ.
Нудьгувати не доведеться
8 номерів триповерхової
споруди вражають фантазією – кожен оздоблений
відповідно до назви, наприклад: «Шахова кімната»,
«Дух лісу», «Лісові хащі»
тощо. Колиба, бар, обідній
зал на 50 місць, сауна на 10
осіб, більярдна кімната,
кімната відпочинку, дитячий майданчик, масажна
лавка, діжка для обливання, паркінг під охороною,
трансфери з автостанції та
до гірськолижних витягів,
кабельне телебачення, WiFi – все продумано для комфорту приїжджих.

Дика природа, збирання
грибів, ягід, лікарських рослин, риболовля, обід на вогнищі, прогулянки верхи на
конях, рафтинг, пейнтбол,
джампери, прокат велосипедів, квадроциклів, снігоходів; в зимовий період –
катання на санчатах, лижах,
мандрівки горами на позашляховиках – можуть стати
невід'ємною частиною щоденного перебування.
Господарі обіцяють організувати похід на Говерлу
чи Піп Іван, одну з найвищих красунь Карпат, де
нині відновлюють стару
обсерваторію.
Доторкнутися до старосвітчини можна у музеї
архітектури «Гуцульська
гражда», в хаті-музеї Івана
Франка (місці постійного
літнього відпочинку письменника впродовж 12 років) в с. Криворівня, у хатці
Олекси Довбуша в с.Космач
Косівського району, у музеї
Гуцульського теату Гната
Хоткевича в с. Красноїлля.
Мало хто знає, що в трьох
кілометрах від селища Верховина мав свою віллу Михайло Грушевський, де нині
також є музей. Можна відвідати селище Буркут із цілющою природною газованою водою, де відпочивала

Сезон / номер
літо, весна, осінь
зима (01.11-24.12, 25.01-31.03)
Новий рік (25.12-24.01)
і лікувалася Леся Українка.
У Верховині ж запропонують відвідання будинкумузею фільму «Тіні забутих предків» та приватного
музею гуцульських музичних інструментів Романа
Кумлика.
Великою
популярністю
користуються етно-рекреаційні тури, а також лазні,
чани, гідромасаж. Загалом,
«можливості послуг розважального характеру безмежні», – говорить Марія
Івасюк.
ПЛАНИ
У більшості туристів відпочинок у Карпатах асоціюється із гірськолижними
курортами, які часто затінюють внутрішній потенціал краю – місцеві традиції,
автентику, принади гірської
місцевості.
«Маємо наміри долучитися
до проекту екскурсійнотуристичного маршруту
«Зелене кільце Карпат»
місцями етнографічних регіонів Покуття та Гуцульщини», - ділиться планами

Шість порад від бізнес-леді:
1. «Золоте» правило успіху в бізнесі - …
немає нічого сильнішого, ніж ідея, час якої настав. А якщо щось і робити, то на «відмінно». Бути
порядним і бути психологом, вмілим комунікатором. Робити ту справу і там, де прихиляється душа.
Відноситися до людей так, як би хотіли, щоб вони відносились до вас.
2. Щоб уникнути проблем у бізнесі, треба…
працювати. Мудро працювати. Думаю, багато хто зі мною погодиться, що в нашій країні не досить
досконала законодавча база, коли незахищеними себе відчувають і підприємці, і певною мірою
споживачі, адже ніхто з них не застрахований від певних казусних ситуацій. Потрібна дорога мудрим
менеджерам, сектору приватного бізнесу, аби організовувати, налаштовувати люд на усвідомлення
праці на совість, задля власного і загального добробуту.
3. Початківцям-бізнесменам потрібно…
якщо мають мету – йти до неї, ніякі перешкоди не варті того, щоб зупинитися на півдорозі. Всі
починання – це золота середина та платинове продовження.
4. Україні варто було б брати приклад…
самій з себе. Це велика, прекрасна, потенційно сильна країна. Нічого нам не бракує, хіба такої
самоповаги, як, наприклад, у поляків.
5. Книга, що змусила мислити в новому напрямку – це…
книга Еріха-Еммануеля Шмідта «Діти Ноя». Дуже символічний, вічний, до болю актуальний для України
сюжет. Війна, віра, згідно з якою все воздається, взаємопоміч, важливість Божих постулатів.
6. Читачам журналу бажаю…
вміти знаходити час на відпочинок, здобувати нові емоції, бути в позитивному настрої і тоді відпочинок
вдасться, а ми в цьому допоможемо!

стандарт
150 грн
180 грн
350 грн

люкс
250 грн
280 грн
450 грн

Володимир Білак. Організатори маршруту пропонують знайомство з цілісною,
«живою», навіть екстремальною Гуцульщиною, що
виходить за межі музейних
і салонних збірок і зичливо
приймає всіх, хто має відкриті очі, вуха і серця.
За словами пані Марії, зараз
конкуренція на ринку загострюється з кожним роком.
І зберегти свої позиції буде
не так просто. Заманити нових і зберегти старих постояльців планують розвитком
розважального потенціалу
садиби. «Хочемо спорудити
стару гуцульську піч, щоб
наші клієнти самі могли
спробувати спекти хліб або
приготувати в казані кулешу чи бануш. Мріємо ще
зробити спа центр. Можливо, в рамках проекту SES запросимо експерта-радника
з Німеччини», – розповідає
пані Марія. «До того ж, наша
перевага – індивідуальний
підхід», – впевнена Марія.
Українські Карпати – регіон
для тих, хто любить гори. І
ця любов взаємна! Люди,
які тут живуть, як і заведено в горах поміж гуцулами,
завжди раді гостям в своїй
хаті. Може, тому гуцульська
настоянка така п’янка, а
страви такі смачні?..
Олена Карабчук

Контакт:
Івано-Франківська область
смт. Верховина
вул. Жаб'євська, 21
Тел.: +38 098 556 65 26
+38 095 831 00 12
e-mail: hotel_zlata@ukr.net
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Енергетична незалежність Львівщини
У пошуках відповіді натрапляємо на різні шляхи
виходу з енергетичної залежності. Стратегії і заходи
у загальносвітовій практиці детально розглянуті у праці «групи восьми»
під назвою «Перспективи
енергетичних технологій»
[1], де сформульовані сценарії розвитку прогресу у
сфері енергетики до 2050
року для політиків, високопосадовців та всіх зацікавлених у розвитку новітніх
енерготехнологій.
Енергетичний
потенціал нетрадиційних джерел
енергії України охарактеризований у роботі колективу
вчених [2]. Україна володіє
величезними запасами нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії,
частка використання яких
у 2000 році становила лише
5,3%. Поміж тим, житлово-комунальний
сектор
використовує майже половину всієї електроенергії, і
зазначена частка щорічно
зростає.
Три напрямки подолання
енергетичної кризи:
1. Нетрадиційне використання традиційних
джерел.
Сто років тому в селах як
паливо використовували дрова, солому, гній,
в містах – дрова і подекуди кам’яне вугілля.
Великі міста потерпали
від смогу, а спалювання
сірковмісного вугілля
зумовлювало випадання
кислих дощів і туманів.
Тому є потреба у пошуку
економніших й екологічно безпечніших шляхів
використання традиційних палив.
2. Одержувати синтез-газ
із твердого палива, щоб
врятувати сучасну павутину газопостачання.
3. Відмовитися від газопостачання і використовувати електрику, яку виробляти усіма способами:

Проходить літо, на порозі зима, а проблема газопостачання зависла «в
пороховому диму». Чи не пора нам об’єднати зусилля у пошуках альтернативних
джерел енергії?
спалювати дрова, солому,
гній, вугілля, газ, вловлювати сонячні промені, перехоплювати вітри, «запрягати» річки і морські
хвилі, будувати атомні
електростанції.
Спробуємо оцінити можливі шляхи розвитку енергетики саме у нашій місцевості, опираючись на
місцеві горючі копалини,
особливості клімату, гідромережі та біоти.
Нетрадиційне використання
традиційних джерел
З-поміж традиційних джерел на перше місце потрібно
поставити вугілля. У Червоноградському вугільному
районі в минулому столітті
діяли 12 шахт, які видавали
на-гора до 10 млн т вугілля
в рік. Сьогодні три шахти
закриті, видобуток скоротився до 2-3 млн т за рік. У
Волинській області до 1996
року діяли 9 шахт, тепер залишилося чотири. Шахти
нерентабельні і одержують дотації з державного
бюджету.
Нинішні способи видобутку вугiлля i переробки
його в енергiю успадковані
ще з дев'ятнадцятого століття: вугiлля видобувають,
пiднiмають на земну поверхню, збагачують, навантажують у вагони, везуть
на далекi вiдстанi, а потiм
спалюють. Чому б його не
спалити на мiсцi?
Можливі різні варіанти
майбутнього розвитку технології видобутку енергії з
вугілля. Одним із перспективних напрямків залишається підземна газифікація
вугілля, ідея якої запропонована ще сто років тому
Д.І.Менделєєвим та реалізована в СРСР у тридцяті роки
минулого століття. В Китаї
перші станції підземної

газифікації вугілля були
побудовані в 50-х роках XX
століття у провінціях Шанси, Шандун, Анхуі, Ляонін,
Зменін, Дзянсу. Проте, керування підземним горнилом виявилося дуже складним, а екологічні проблеми
в той час враховувалися недостатньо [3].
У 80-х роках в Китаї розпочалися роботи з освоєння технології «Довгий
тунель, широка секція, дві
стадії», яка включає попередні гірничі виробки у
підошві вугільного пласта,
а також буріння технологічних свердловин. Гірничі
виробки заповнюють розпушеним вугіллям, що забезпечує швидке розгоряння. У 2004 році працювало
6 станцій підземної газифікації вугілля, що виробляли
150-240 тисяч м3 газу щодня
та планували довести потужність станцій до 2 млн
м3 газу за добу. Основним
недоліком підземної газифікації є необхідність попередньої проходки гірничих
виробок, неможливість їх
продовження в період роботи підземного газогенератора. Тому у світі ведуться
інтенсивні пошуки способів
наземної переробки вугілля
в газ, яким можна наповнювати розвинуту мережу газопостачання. Однак багато
хто з фахівців вважає більш
перспективним відмовитися від газу та використовувати електричні плити і
духовки.
Найпростішим способом
підвищення економічної
ефективності використання вугілля є гірничо-енергетичні комплекси – електростанції поряд із кожною
шахтою, коли виключаються витрати на збагачення
і перевезення вугілля до
великих електростанцій.

Золу використовують для
виробництва будівельних
матеріалів і закладки виробленого простору шахт.
Низькотемпературне тепло подають для місцевого
теплопостачання.

відводяться гарячий димовий газ і пара. Зола скидається в нижню камеру, де
охолоджується, після чого
подається для закладки виробленого простору або на
поверхню. Пара подається в
турбіну, яка може бути розташована як на поверхні,
так і під землею.
Енергетичні вигоди цього
варіанту полягають не тільки у зменшенні витрат на
підняття вугілля на-гора.
Значну енергію в систему
добавляє вода, яка ллється
з поверхні, досягаючи напору в сотні метрів водяного
стовпа. Крім того, в системі
«повітря-димовий газ» виникає велика тяга. Отож,
під землею може бути розташована і сама електростанція, тобто турбіна з
генератором.

Більш економним є розташування котла під землею
(рис.1), запропоноване автором [4]. Цей варіант використання вугільного по- Гідроенергетика
тенціалу відрізняється від Існуючі великі гідроелекпідземної газифікації своєю тростанції дають найде-

Рис.2. Гідроелектровня без водосховища і греблі. 1-річка, 2-свердловина,
3- мікро-ГЕС
простотою, адже складається з добре освоєних технічних елементів. За межами
вугільного покладу, глибше
від видобувних виробок,
проходять три камери, розташовані одна над другою.
Верхня камера служить
бункером, сюди із шахти
стрічковий
транспортер
подає вугілля з видобувної
лави. Вугілля сиплеться в
середню камеру, де розташований звичайний котел.
У нього через свердловини
подається повітря і вода,
а через інші свердловини

шевшу електрику. Однак,
більшість дешевих гідроресурсів вже використовується, що обмежує перспективу подальшого розвитку.
Економічно
доцільний
енергетичний
потенціал
малих річок Львівщини оцінюється 544 млн кВт*ч [2].
Проте, будівництво гребель
і водосховищ створює проблеми для місцевого населення, адже часто пов’язане
з відселенням, що при нестабільній правовій системі
є неможливим.
П е р с п е к т и в и
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Вітрова
енергетика
Найефективніша
в
районах, де
середньорічна швидкість вітру на
висоті 10 м
перевищує 5
м/с. На території Львівської області
панують вітри західних
напрямків: у
зимовий період – західні
Рис.3. Карта повторюваності напрямку вітру у Львів- та південноській області
західні, влітку – західні
удосконалення традицій- та північно-західні (рис.3).
них гідроелектростанцій Загалом область характериневеликі. Варто пам’ятати, зується домінуванням (70що потужність гідроелек- 90%) слабких та помірних
тростанції М визначається вітрів швидкістю до 5 м/с.
добутком M=Q*H, де Q- ви- Спостерігається приблизно
трата води, H- напір. Витра- 20% безвітряних днів. Найта води від нас не залежить, більша швидкість вітру – у
тоді як напір у звичайних листопаді-березні, найменелектростанціях визнача- ша – в серпні. У січні вона
ється висотою греблі. Ви- в середньому становить 4,1
користовуючи сучасні до- м/с, у липні – 2,9 м/с.
сягнення в буровій техніці, Однак, на думку спеціалістів
можна досягнути високого застосування тихохідних
напору без будівництва гре- багатолопасних установок
блі і водосховища (рис.2). з підвищеним поворотним
Для цього на горі потрібно моментом дозволяє викопробурити свердловину з ристовувати енергію вітру
виходом на поверхню у під- для механічної роботи, наніжжі гори і тут розмістити приклад, для відкачки води
турбіну електровні. У сверд- у будь-якій місцевості.
ловину спрямувати потік, На Львівщині така проблеякий на виході з неї набере ма виникла у Червонограднапору, майже рівного різ- ському вугільному районі,
ниці висот входу і виходу. де підтоплено декілька насеНаприклад, якщо витрата лених пунктів. Там доцільводи становить 0,1 м3/с, а різ- но створити польдери, як
ниця висот 300 м, одержимо це роблять у Голландії. Для
потужність приблизно 300 монтажу вітроустановок
кВт. Це достатньо для елек- потрібно використати теритрозабезпечення села, що кони шахт (рис.4), а також
складається зі 100 дворів.
відвал відходів збагачення,

висота яких більше 60 м.
Доцільно також оцінити
перспективи використання
місцевих техногенних пагорбів – відвалів розкривних порід Яворівського,
Роздільського та Подорожненського сірчаних рудників. Вони піднімаються над
рівниною на 30 м.

Рис.4. Вітрильні станції на териконі шахти

акумуляторах тепла. Одним із перспективних напрямків є акумуляція тепла
під землею. В одному з варіантів такого акумулятора
риють котлован глибиною
5-6 м. В нього вкладають
систему труб і засипають.
Влітку гаряча вода з сонячного колектора циркулює
трубопроводами, віддаючи

Рис.5. Геліо-геотермальна система опалювання
Потенціал сонячної енергії
На Львівщині відносно невеликий, його оцінюють у
21 МВт. Сумарна кількість
сонячної радіації (приблизно 93 ккал/см2) становить
60% можливої через значну
хмарність впродовж року.
Так, у Львові спостерігається 50 ясних і майже 150 похмурих днів впродовж року,
решта – зі змішаним станом
неба. У гірських районах
більше похмурих днів. До
того ж, гірські райони характеризується більшою
туманністю (60-103 дні),
аніж рівнинні та передгір’я
(30-60 днів). Літній період
найсприятливіший,
оскільки характеризується
малохмарністю.
Велику перспективу мають
локальні комбінації сонячних батарей з кондиціонерами повітря, які необхідні
саме в сонячні дні. Спеціалісти [1] стверджують, що
добре спроектовані «сонячні будинки» не потребують
зовнішньої енергії для кондиціювання повітря.
Парадокс
використання
сонячної енергії полягає в
тому, що сонце гріє влітку,
коли й без того тепло (жарт).
Тому виникає потреба в

тепло ґрунтам. Взимку вода
забирає тепло з ґрунту і
циркулює в системі батарей
обігріву.
Спорудження такої системи можна сильно здешевити, якщо не рити котлован,
а пробурити систему горизонтальних свердловин
(рис.5). Сучасні станки дозволяють легко пробурювати такі свердловини довжиною до 1000 м, не створюючи
проблем для споруд і комунікацій на поверхні землі.

Енергія біомаси
В зоні з надлишковим зволоженням, до якої належить
Львівщина, на землях, що не
використовуються як рілля,
буйно ростуть бур’яни й чагарники. Тільки на територіях колишніх гірничо-хімічних підприємств площа
таких земель перевищує 100
км2. На берегах новостворених озер на місці сірчаних
кар’єрів виростає густий
непрохідний очерет висотою до 3 м (рис.6). Кожної
весни в суху погоду вандали
підпалюють рослинність.
Вогонь знищує все живе,
в атмосферу потрапляють
десятки тон парникових газів. Наукова громадськість
Львова пропонує назавжди
припинити пожежі, провести аналіз та освоєння
рослинного енергетичного
потенціалу.
Викошування
та
збір
бур’янів не тільки дозволяє
отримати паливо для котелень та електростанцій,
але й відновити ліси на територіях, сплюндрованих
гірничими роботами та
на закинутих сільськогосподарських угіддях. Завдяки аналізові космічних
знімків доцільно з’ясувати
площі земель, які не використовуються в сільському
господарстві або лісництві, підрахувати запаси
біомаси та перспективи її

Рис.6. Очерет на берегах озер – запаси палива та попередження пожеж

Рис.7. Використання тепла закритих рудників підземної виплавки
сірки. 1-свердловина-тепловимінник, 2-насос, 3-покриваючі породи
(цифрами показана їх температура),
4-зона виплавки, 5-сірчана руда
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використання в умовах нестачі природного газу.
Геотермальна енергія – ще
одне джерело, яке має перспективу на заході України.
На території Львівщини в
Більче-Волицькій зоні Передкарпатського прогину
температура води в інтервалі глибин 1300-2800 м
становить від 40 до 700С, а
на глибині 3240 м досягає
1280С [6]. На площі Мостиська свердловина №2
зустріла фонтануючу воду
у відкладеннях верхньої
крейди з температурою
води в усті 950.
Використання геотермальної енергії пов’язане з бурінням глибоких свердловин. Проте, є запаси тепла
і на малих глибинах – 120250 м. Це відноситься до
відпрацьованих способом
підземної виплавки ділянок
на Яворівщині. Видобуто

12 млн тон сірки. Після виплавки сірки в надрах залишився високопроникний
вапняковий мінеральний
скелет, наповнений гарячою водою. Об’єм мінерального скелету – 40 млн м3,
гарячої води – приблизно 6
млн м3, температура перевищує 1000С.
Стримуючим фактором є
велика твердість та корозійна активність води, що
викликає відкладення накипу в трубах тепловимінювачів. У воді вміщається
до 250 мг/л сірководню. Однак, є технічні рішення, які
направлені на подолання
вказаної проблеми. Один
із напрямків – замкнута
циркуляція води в вертикально-горизонтальних
свердловинах. Відбір тепла
здійснюється через стінки
труб, в яких циркулює теплоносій (рис.7). У Польщі була

успішно освоєна технологія використання пластової
води для приготування теплоносія на руднику підземної виплавки.
Газосховища Львівщини
у відпрацьованих газових
родовищах дозволяють регулювати використання імпортного газу. Проте, такі
сховища непридатні для
швидких змін режиму відбору газу.
Для покриття пікового попиту у стислі строки і з високою
продуктивністю
служать сховища у відкладеннях кам’яної солі. Такі
резервуари створюють розчиненням солей через бурові
свердловини. Вони мають у
діаметрі до 80 м, висоту – декілька сотень метрів і ємність
– мільйони кубометрів. Наприклад, в Польщі [7] об’єм
газосховищ становить 1640
млн м3, в тому числі в соляних

кавернах Козаково і Могильно (645 млн м3). До 2020 року
планують збільшити об’єм
підземних газосховищ до 3
млрд м3.
У Передкарпатті є великі
поклади кам’яної і калійної
солей, придатні для спорудження газосховищ одночасно з одержанням розсолів
для їх переробки на кухонну
сіль та хімічну продукцію.
Спеціалісти
пропонують
також використання камер
в соляних покладах для акумуляції стиснутого повітря
гібридних електростанцій,
які складаються із повітряної
і газової установок [6]. Коли
дує вітер, а попит на електрику невеликий, енергію вітру
використовують для постачання стиснутого повітря в
підземну камеру. А коли вітер слабкий, а енергії замало, працює електростанція
на газі. При тому подача в

турбіну стиснутого повітря
дозволяє втричі збільшити її
потужність.

А. М. Гайдін,
кандидат геолого-мінералогічних
наук, член-кореспондент Академії
гірничих наук України

І.І. Зозуля,
кандидат технічних наук, академік
Академії гірничих наук України.

Список літератури:
1. Energy Technology Perspectives – Scenarios & Strategies to 2050, 484 pages, ОЭСР/МЭА, 2006
2. Альтернативная энергетика и энергосбережение: современное состояние и перспективы: Учеб. пособие. – Харьков: Вокруг цвета, 2004. 302 с.
3. Айруни А.Т., Дмитрюк Н.Ф., Куликов И.О. Подземная газификация угольных пластов. - Итоги науки и техники. Сер. Разработка месторождений твёрдых полезных ископаемых. Том 49.
Специальные способы добычи. – М.:ВИНИТИ, 1990. 115 с.
4. Гайдин А.М. Технические решения на тему «рудник будущего». /Рудник будущего, 2013, №1. С. 32-36.
5. Крейнин Е.В. Нетрадиционные термические технологии добычи трудноизвлекаемых топлив: уголь, углеводородное сырье. — М.: ООО “ИРЦ Газпром», 2004. 302 с.
6. Романюк А.Ф., Суббота М.И., Венглинский Г.И. Термальные воды Украины и их использование в народном хозяйстве. //Формирование подземных вод как основа гидрогеологических прогнозов. Том 1. - М:Наука, 1982 г. С.37-39.
7. Radomski A. Hybridowy ukladen ergetyczny. \XVII Miedzynarodowe Simpozjum Solne. Krakow, 2012, p. 63-65.

львівські бізнесмени створили робототанк
300 кг та обладнаний відеокамерою.
За задумом
конструкто-

чи пошукові групи.
Виготовляли модель за власний кошт підприємства та наукові інституції, які створили
проект установки. На її роз-

Під час засідання Комітету підприємців з питань промислового розвитку та інновацій Львівської ТПП 16 жовтня 2014 року
представники ТзОВ «Компанія
ВЕЕМ Металавтопром» презентували самохідну радіокеровану
установку «Сюрприз», яку можна
використовувати чи в зоні АТО, чи
просто в складних для перебування людини умовах.
рів, він може здійснювати
розвідку, вивозити поранеВсюдихід має вигляд не- них із поля бою чи доставлявеликого БТРа, один метр ти боєприпаси. А от у мирний
довжиною, вагою приблиз- час конструкцію могли б вино 100 кг, підйомною силою користовувати пожежники

робку від ідеї до презентації
пішов місяць. Вартість однієї
такої установки приблизно
40 тис. грн, а американський
аналог розвідної установки
коштує 60 тис. доларів. «Це

електронний пристрій, який
працює за допомогою WI-FI
зв’язку, радіозв’язку, або за
допомогою кабелю. Аналоги
його може і є в світі, але це
суто моя розробка», – розповів студент НУ «Львівська
політехніка» Михайло Комарницький, зауваживши,
що це була тема його дипломної роботи.
«Наша ціль була у тому, щоб
зробити розвідувальну конструкцію, яка буде простою
в реалізації та ремонті, і буде
зроблена з українських матеріалів», – наголосив очільник ТзОВ «Компанія ВЕЕМ
Металавтопром»
Богдан
Шевців.
За словами Ростислава Пасічника, керівника ініціативної групи розробників, цей
робототанк працює за рахунок акумулятора до 6 годин,
може працювати і до 10-12

год. Гарантовано всюдихід
проходить п'ять кілометрів,
підіймається сходами і на висоту 10-поверхової будівлі.
«Зараз ми шукаємо фінансування для його масового
виготовлення. Спроможні
в місяць випускати до 100
штук. Загалом цей пристрій
може випускати будь-яке
підприємство, яке працює
з металом, ми лише передаємо технічну документацію», – розповів Ростислав
Пасічник.
«Де є багато закладених вибухонебезпечних предметів,
які би несли загрозу, нехай
краще на собі це випробовує
механізм, аніж людина», –
впевнений керівник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони
України Олександр Поронюк.
Робототанком вже зацікавились у Національній гвардії та
домовились про постачання
десяти одиниць продукції.
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Інструменти польсько-української підтримки

28-30 жовтня 2014 року у Львові в конференц-залі
готелю Дністер відбувся семінар на тему: «Інструмент
підтримки малих та середніх підприємств»,
організований Польсько-українською господарчою
палатою та за участі представників Львівської міської
ради, ЛОДА та Львівської ТПП.
Проект реалізовано завдяки фінансовій підтримці в
рамках програми розвитку
польської співпраці Міністерства Закордонних
справ Польщі. Учасники
заходу (підприємці, представники бізнес-асоціацій, голови районних рад)
мали нагоду дізнатися про
польські напрацювання у

сфері самоуправління, про
сучасні інструменти підтримки сектора МСП та
обмінятися досвідом щодо
розвитку МСП у сучасних
умовах в Польщі та в Україні; поставити запитання
фахівцям, як зарадити
собі з тими чи іншими кон- Пропонуємо Вашій увазі своїми спостереженнями розвитку малого та секретними практичними виступи основних допо- щодо можливостей, ролі реднього бізнесу в обох
проблемами.
відачів, які поділились та актуальної ситуації державах.

Вікторія Довжик, начальник Управління
економіки Львівської міської ради:
«Сподіваюсь, що тепер, визначившись з пріоритетом
розвитку в країні, ми матимемо можливість на практиці
використати поради, якими сьогодні поділяться наші
польські колеги. І не просто використати, а й отримати від
того корисний результат».

Роман Баран, віце-президент Львівської ТПП:
«Ми справді пропонуємо чимало різноманітних навчань для бізнесу. Спостерігаємо й розчарування,
бо бачимо мало результату, брак дії. Ми повинні робити певні конкретні роки. Сьогоднішній
семінар – підтвердження цьому: конкретна тема, конкретна мета і відповідна цільова аудиторія.
Вважаю, що підтримка сектора МСП в Україні вкрай необхідна. Адже наші підприємці задають
конкретні питання, скажімо, щодо експорту своєї продукції. І ми повинні знати, що відповісти і
щодо визначень ціни, і щодо довільних документів, сертифікатів та багато іншого».
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Сектор МСП

Яцек Пєхота

Голова правління Польсько-української господарчої палати
Львів - Варшава

Сьогодні актуально поділитися досвідом щодо підтримки малих та середніх підприємств. Насамперед, хотів би зазначити, що ми, поляки, на початках нашої економічної трансформації, на
старті входження до ЄС, пройшли безліч навчань та тренінгів. І мушу сказати, що досвід ініціатив
підтримки сектора МСП був перейнятий нами не від країн Європейського Союзу, а від США. Базується він на тендерах. І сьогодні це відбувається так: існує ціла «армія» радників, які допомагають
написати правильний проект, завдяки чому організації реально виграють ці дотації.
А потім нерідко виникають такі випадки (наприклад щодо України), коли приходять до нас представники цих організацій і говорять, що ми виграли такий-то грант і просять допомогти їм, бо вони не знають
України чи українських реалій, українського ринку тощо. Тому так важливо сьогодні навзаєм підтримувати
один одного в таких діях, постійно утримувати взаємний контакт.
Щодо інструментів підтримки сектора МСП, ми повинні собі насамперед дати відповідь на одне запитання: навіщо? Навіщо нам це? На жаль, часто можемо зіткнутись із твердженням про те, що для економічного росту регіону потрібні великі, потужні інвестиції, і найважливішими є великі проекти. Проте, мусимо звернути увагу
на те, що за останній, досить короткий період, світ змінився, глобалізувався, і як наслідок, цього великого інвестора, якого постійно намагаємось заманити, можна
знайти. Він розмістить свої виробничі потужності в Польщі чи Україні. Але як тільки глобальні зміни стануть некорисними для нього – він так само легко закриє все і
перенесе в інше місце: де буде краща, дешевша сировина чи робоча сила, чи інші привабливі для нього показники. Такі компанії не мають зобов’язань перед місцевою
владою, яка в результаті роздумуватиме, що робити з кількома сотнями чи тисячами безробітних.
Малі та середні підприємства, локально пов’язані з даною місцевістю, мають «зобов’язання», і вони залишаться – не перенесуть свого бізнесу де-інде. Крім цього,
вони є надзвичайно еластичними, швидко реагують на потреби ринку. І наше завдання надати їм інструменти для успішного розвитку. Саме ці підприємства забезпечують нам розвиток та локальному рівні. Як уже згадував, ми в Польщі вчилися на прикладі Сполучених Штатів Америки. На початку 90-х років за підтримки програм американського уряду, програми USAID, поставали організації навколо бізнесових кіл, які сприяли цим змінам. І нічого би з цього не вийшло, якби не маленька
дрібна деталь…
Гроші. Ми можемо створювати інституції чи агенції, і, знаємо, що такі агенції розвитку України були, тільки повинно бути фінансування. Бо якщо воно відсутнє, то
такі організації швидко стають на практиці непотрібними. Тому бюджет – насамперед.
Насправді система підтримки малого бізнесу в Польщі стала можливою завдяки підтримці Європейського Союзу. Це реальні кошти, які скеровані на розвиток малого
бізнесу.
Потрібно також сказати, що наша дорога до ЄС принесла нам, після 10 років членства, неабиякий ефект. Ми починали у 1989 році так, як і Україна: економіка базувалася на важкому промислі, на великих закладах, а малі та середні підприємства продукували 27% ВВП. До слова, в Україні ВВП малих та середніх підприємств сьогодні
– приблизно 16%. Наша економіка нині зовсім інша.
Після польської трансформації, після стількох років – ВВП малих та середніх підприємств становить понад 50%. Кількісно таких підприємств є найбільше, майже
99% суб’єктів підприємницької діяльності (мікро, малі та середні підприємства). Завдяки цій зміні економіка Польщі покращилась, є краще пристосованою до змін.
Ми були тим зеленим острівцем в період економічного спаду в Європі в 2009 році. Водночас польська економіка є малоінноваційною, малоконкурентною, в ній мало
нових технологій. Тому сьогодні унійні проекти спрямовані передусім на підтримку інновацій.
На останніх виборах в Україні сформувалась проєвропейська більшість. Але ця дорога не всипана трояндами. Ще за часів Помаранчевої революції, слухаючи представників влади, які говорили про швидке приєднання до ЄС, розумів, скільки роботи ще є перед вами, бо добре пам’ятаю, яким довгим був польський процес – кільканадцять років з 1991 року, коли було підписано асоційоване членство, до 2004 року – відколи ми стали повноправним членом Союзу.
Усі реформи варто було впроваджувати, незалежно від часу приєднання, адже кожна з них творила основи сильнішої економіки країни. Це своєю чергою давало
впевненість для інвесторів, підтримку для підприємців, які формували вже нову економіку Польщі.
Змагання з труднощами економіки було і буде. Напевно, ніколи не наступить такий час, коли суспільство зможе відпочивати на лаврах і нічого не робитиме. Але найголовніше – це розуміння того, що малий та середній бізнес – це майбутнє економіки. Вони потребують сприятливого бізнес-оточення, приязного оточення з боку
інституцій, приязного правового оточення, а також доступу до дешевих грошей, бо без цього просто не дадуть собі ради.
Кожне підприємство працює на місцевий бюджет, сплачує податки і наповнює бюджети усіх місцевих інституцій.
Дуже важливо впровадити реформу у сфері самоуправління: без фінансового забезпечення влади на місцях не вдасться з-поміж іншого збудувати дієвої системи підтримки підприємництва. Бо якщо бурмістр чи війт у Польщі не відчуває зв’язку з тим, що чим більше має підприємців на своїй території – тим більші матиме доходи з
тієї гміни чи міста. Це гроші, які заробило його місто, які можна використати на розвиток. Без такої мотивації усі зусилля розвитку підприємництва, інституцій та організацій з підтримки бізнесу не принесуть результатів. Ця реформа стала фундаментом усієї подальшої системи підприємництва та розвитку польської господарки.
Юрій Булик

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

тел.: +38 032 242 21 51
тел. факс.: +38 032 232 94 98
www.mks-facade.com

info@mks-facade.com
вул.Героїв УПА, 72
м.Львів, Україна, 79015

Об'єкти різного призначення:
■ Комерційна нерухомість: БЦ, ТРЦ, готельні та логістичні комплекси.
■ Житлова нерухомість: житлові комплекси, котеджні проекти.
■ Стратегічні об'єкти: аеропорти, вокзали, транспортні термінали, порти.
Основні напрями діяльності:
■ Скління фасадів.
■ Вхідні групи:
■ тепловіконна система
■ теплодверна система
■ холодна віконна система
■ холодна дверна система
■ Офісні перегородки.
Підвісні алюмінієві стелі:
■ алюмінієві підвісні стелі
■ грилято
■ алюмінієві касетні стелі
Облицювальні фасадні матеріали:
■ Алюмінієві композитні фасадні панелі.
■ Рейкові фасадні профілі.
■ Керамогранітні плити.
■ Ламінатні плити.

