
мінімальними затрата-
ми, наявністю соціальної 
складової та перспективою 
розширення. Інтерв’ю з пе-
реможцями читайте на сто-
рінках цього випуску.

листопад-грудень  2015

П’ятнадцять років поспіль 
у нашому місті відбувається 
зустріч представників за-
рубіжних та українських 
ділових кіл, зацікавлених у 

З ініціативи Німецько-
українського партнерсько-
го проекту у сфері бізнесу у 
2016 році відбудеться серія 
практичних семінарів за 
участю німецьких експертів 
для представників торгово-
промислових палат України 
про професійне представ-
лення інтересів та лобію-
вання інтересів бізнесу. Ло-
біювання – той легітимний 
інструмент, що дає змогу 
різним групам інтересів до-
лучатися до процесу ухва-
лення рішень і впливати на 
вироблення політики.  

10 жовтня 2015 року у рам-
ках Фестивалю освітніх по-
слуг та ярмарку вакансій 
відбувся IV конкурс «Кра-
щий бізнес-план підпри-
ємницької діяльності се-
ред колишніх безробітних 
які започаткували власну 

розширенні сфер своєї під-
приємницької діяльності. 
Традиційний щорічний Фо-
рум у Львові – один із головних 
економічних майданчиків 

у державі, створений для 
компетентного відвертого 
обговорення важливих про-
блем, пов’язаних  із  конку-
рентоздатністю  регіону, його 

стратегічним розвитком та 
економічним зростанням. 
Основною темою обгово-
рень стало створення ком-
фортних умов для інвесторів 

8-9 жовтня 2015 року у Львові відбувся XV Міжнародний еконоМічний форуМ  – найважЛивіша подія року в еконоМічноМу житті Західної  україни.

і нові ринки збуту для 
українського виробника, 
ситуація в державі, про-
блеми бізнесу та конкретні 
проекти. 

Лобіювати 
означає 
впЛивати. 
новий інструмент 
паЛат україни за 
німецьким зразком

підсумки підведено

вЛасними руками

 «обЛиччя 
міста – 2015»
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міжнародна співпраця
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обговорюємо концепцію податкової 
реформи
с. 13

до ваших посЛуг
про день відкритих дверей – 2015
с. 22

генеральний партнер 
видання:

Start up

микоЛа біда та северин хобзей – переможці конкурсу  
найуспішнішної  реаЛізації  бізнес-проектів серед коЛишніх безробітних.

справу». Гончар Микола 
Біда та засновник мережі 
Tikithai Северин Хобзей на-
городжені премією та сер-
тифікатом ЛТПП. Їхні біз-
нес-проекти відрізнялися 
креативністю, простотою в 
реалізації власної справи, 

16-й рік поспіль Львівська 
ТПП та Львівська міська 
рада нагороджують компа-
нії, які гідно представляють 
наше місто і стали частин-
кою його славної історії, 
удостоюючи їх особливого 
статусу «Обличчя міста». 
Переможці мають можли-
вість використовувати цю 
важливу громадську від-
знаку з маркетинговою ме-
тою, поєднуючи приємність 
перемоги з її користю. 
Конкурсанти оцінювалися 
із врахуванням думки гро-
мадських організацій, біз-
несу, наукових кіл, органів 
влади. Усі небайдужі меш-
канці Львова висловили 
свою підтримку улюбленим 
та достойним, на їхній по-
гляд, компаніям та підпри-
ємцям за допомогою інтер-
активного голосування. 
Про переможців та компа-
нію, визнану лідером «Об-
личчя міста-2015» читайте 
на

«Україна: інвестиції, бізнес, відповідальність»

с. 16-17
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20 жовтня 2015 року у 
Львові на міській ТЕЦ-2 
урочисто відкрили першу 
на території України еко-
логічно безпечну лінію з 
переробки відпрацьова-
них трубчастих та ком-
пактних енергоощадних 
ламп, що містять ртуть.
Лінію відкрито в рам-
ках проекту «Створення Центр розробок і дослі-

джень компанії Ericsson 
(R&D офіс) офіційно 
з’явиться у Львові вже у 
першому кварталі наступ-
ного 2016 року. 
Нещодавно компанія 
Ericsson купила поль-
сько-українсько-білорусь-
ку ІТ-компанію Ericpol, 
офіс якої розташовано 
у Львові, та яка вже до-
сить давно співпрацює з 
Ericsson. Після придбання 
її шведською компанією 
вона перетвориться на 
офіційний офіс Ericsson. 
Купуючи підрозділи в 
Україні, Ericsson отримає 
комплексні програмні 
розробки в галузі безпро-
відного доступу, хмарних 
технологій та IP, вико-
ристання яких дозволить 

Інвестори з Китаю мають 
намір збудувати у Львів-
ській області теплову 
електростанцію, яка ви-
користовуватиме для ви-
робництва енергії водову-
гільне паливо. 
Максимальна потужність 
ТЕЦ приблизно 100 МВт. 
Такі наміри обговори-
ли представники китай-
ських вугільних компаній 
China Coal Technology & 
Engineering Group та Beijing 
Huayu Engineering Co., Ltd 
із керівництвом ЛОДА.
Водовугільна суміш доз-
воляє суттєво зменшити 

перша в україні Лінія з переробки 
енергоощадних Ламп компанія ErICssOn

інвестує у Львів

китайські інвестори збудують на Львівщині 
тепЛову еЛектростанцію

надсучасна моЛочна Лабораторія запрацюваЛа у Львові
7 жовтня 2015 року у Львові 
відкрили нову сучасну ла-
бораторію аналізу молока у 
рамках проекту «Розвиток 
молочного бізнесу в Украї-
ні» Міністерства закордон-
них справ, торгівлі і розвит-
ку Канади, який повністю 
фінансується канадським 
урядом. 
За словами представника 
канадських партнерів Ум-
берто Монардеса, клієнтами 
лабораторії будуть малі, се-
редні й великі господарства 
з усієї України. Українські 

виробники молока повинні 
підвищити якість та продук-
тивність своїх господарств, 
якість самого молока, якщо 
хочуть бути добрими парт-
нерами на міжнародному 
ринку. 
Обладнання за допомогою 
інфрачервоних аналізаторів 
тестує молоко за вісьмома по-
казниками: вміст жиру, білка, 
лактози, кількість соматич-
них клітин, вміст сечовини та 
ін. У лабораторії дані із проб 
молока аналізують та від-
силають в Канаду на сервер 

партнера. Там їх оброб ляють 
і в кінцевому результаті 
отримують 17 звітів, які ви-
користовують для надання 
технічного супроводу та кон-
сультування виробників. На-
разі послуга є безкоштовною, 
проте розробляють відповід-
ні процедури, щоб перейти 
на комерційну основу. Парт-
нерами впровадження цього 
проекту в Україні є Львівська 
аграрна дорадча служба, а та-
кож Дніпропетровська сіль-
ськогосподарська консульта-
ційна служба. 

муніципальної системи 
поводження з відходами 
електронного та електрич-
ного устаткування у Львові 
з використанням досвіду 
Любліна», який реалізову-
ється за співфінансування 
ЄС. Постачальником над-
сучасного інтелектуально-
го комплексу для утилізації 
люмінесцентних ламп ста-
ла шведська фірма «MRT 
System AB», яка є одним зі 
світових лідерів у галузі 
рециклінгу електронних 
відходів.
Потужність закупленої 
технологічної лінії по 

переробці ртутних ламп 
становить приблизно 
500 трубчастих або 800 
компакт них люмінесцент-
них ламп в годину (200 кг 
в годину). Така потужність 
дозволить практично по-
вністю задовольнити по-
треби Західного регіону 
України у таких послугах.
Збір використаних ламп 
від населення після отри-
мання документів дозвіль-
ного характеру здійсню-
ватиметься на базі двох 
уже закуплених пересув-
них приймальних пунктів 
– еко-бусів. забезпечити безперерв-

ність бізнес-процесів.
За словами радника місько-
го голови Іллі Кенігштейна, 
керівництво Ericsson отри-
мало пропозицію від укра-
їнського уряду інвестувати 
в Україну на цьогорічному 
форумі в Давосі. «Шведи 
прийняли цю пропозицію 
і почали вивчати інфра-
структури різних міст. У ре-
зультаті обрали Львів. Хочу 
вірити, що це відбулося 
тому, що Ericsson формаль-
но вважає Львів одним із 
найперспективніших міст 
з огляду на розвиток ІТ-
інфраструктури», – зазна-
чає   пан Кенігштейн. Такий 
крок покаже іншим світо-
вим лідерам інновацій, що 
тут безпечно та комфортно 
працювати.

витрати при виробництві 
теплової й електричної 
енергії, а водовугільне пали-
во значно екологічніше порів-
няно зі звичайним вугіллям, 
впевнені інвестори. Також 
у майбутньому інвестори з 

Китаю готові збудувати зба-
гачувальну фабрику у райо-
ні Львівсько-Волинського 
вугільного басейну, щоб ви-
користовувати підготовлене 
вугілля для виробництва 
енергії на новій ТЕС.

фото прес-служби Лода





ділове видання №1 у регіоні

4 новини. палата

Економічне представництво 
Малопольського воєводства 
при Львівській ТПП запро-
шує підприємців/торговців 
сільськогосподарської про-
дукції взяти учать у поїздці 
до м. Кракова (Польща) задля 

Традиція європейських дер-
жав влаштовувати різдвяні 
ярмарки сягає своїми коре-
нями XIII століття. Міські 
площі і вулиці перетворю-
ються на декорації казково-
го зимового спектаклю, ве-
селого і чарівного. Зазвичай 
святкові базари починають 
свою роботу в перші вихідні 
Адвенту (за 4 тижні до като-
лицького Різдва). Тут можна 
спробувати святкові ласощі, 
прикупити новорічні етно-
прикраси, відвідати тематич-
ні фестивалі...
Дати поїздки: 
14-18 грудня 2015 року
Вартість поїздки – 270,00 
євро, що включає:
  переїзд мікроавтобусом по 

маршруту: Львів-Прага-
Нюрнберг-Дрезден-Львів,
  проживання в трьохзір-

кових готелях (4 ночі + 
сніданок), 
  відвідання 3-х  різдвяних 

ярмарків (Прага, Нюрн-
берг,  Дрезден), 
  прискорений перетин 

кордону, супровід.
Заявки приймаються 
до 30 листопада 2015 року.

Прага
У Празі працюватимуть 6 
ярмарків, головні із яких 
відкриваються на Вацлав-
ській і Староміській пло-
щах. Різдвяні ринки пора-
дують Вас смачним пуншем, 

діЛова місія до кракова 

зустрічі-переговорів із поль-
ськими партнерами у форма-
ті В2В.
Дата поїздки: 
7-8 грудня 2015 року. 
Термін розгляду заявок три-
ває до 30.11.2015 року.

дата Години  попередня програма поїздки до м. кракова 

перший день
07.12.2015 (понеділок)

08:45
09:00
10:00 – 11:00
16:00

збір групи (Головний залізничний вокзал Львова)
виїзд зі Львова
перетин кордону
приїзд до кракова, польща
поселення в готель  Ibis Budget Kraków Stare Miasto
вільний час

другий день
08.12.2015
(вівторок)

08:00
09:00 – 14:00
14:30
23:00

сніданок
заплановані зустрічі в Марр
виїзд до Львова (час орієнтовний)
приїзд до Львова (Головний залізничний вокзал) 

Вартість участі однієї особи 
становить 85,00 євро.
У вартість входить:  переїзд 
маршрутом Львів-Краків-
Львів (транспорт – Автобус 
Мерседес Спрінтер) про-
живання у готелі + сніданок, 

супровід. Решту витрат бере 
на себе польська сторона.
Із переліком польських ком-
паній (27 організацій), які 
візьмуть участь у зустрічі, 
можна ознайомитися на сай-
ті Львівської ТПП: http://lcci.

com.ua/events/event/dilova-
misiya-do-m-krakovam-dlya-
prodavciv-silskogospod
Контактна особа: 
Тарас Андрущак 
тел./факс: +38  032 276 46 13
ел. пошта: taras@cci.lviv.ua

Львівська тПП запрошує відвідати: 
«Prague Christmas Markets 2015», 

«The Nuremberg Christkindlesmarkt 2015», 
«Dresden Striezelmarkt At The Altmarkt 2015»

Різдвяні ярмарки Європи

глінтвейном, яблучним си-
дром з корицею, а ще солод-
кими медовими пряниками 
і традиційними чеськими 
стравами, як от трдельник, 

коліно вепра. Ярмарки слав-
ляться святковими концер-
тами хорової музики, на які 
приїжджають виступати 
колективи з усього світу, 

вуличними спектаклями і 
наметами чеських ремісни-
ків, серед витворів мистецтва 
яких поза конкурсом – при-
краси із богемського скла.

Нюрнберг 
Ярмарок у Нюрнберзі нази-
вається Christkindlesmarkt і 
має 400-літню історію. Його 
проводять на централь-
ній площі Старого міста 
– Ринковій (Hauptmarkt). 
А відкривається ярмарок 
церемонією обрання «Дитя 
Різдва» (дівчина віком 16-
19 років), яке символізує 
прихід Різдва. Традиційні 
частування – глінтвейн, 
баварські ковбаски, миг-
дальні пряники і зацукрені 
фрукти. 

Дрезден
Різдвяний ярмарок у Дрез-
дені – найстаріший та най-
колоритніший ярмарок у 
Німеччині. Цьогоріч він 
відбувається уже 578-й 
раз. Місцеві називають 
його «Штрітсельмаркт», 
що можна перекласти як 
«базар калачів». Окрім тра-
диційних новорічних су-
венірів і різдвяної випічки, 
варто спробувати солодкий 
фруктовий кекс «Dresden 
Christstollen». Кожну другу 
неділю грудня у місті від-
бувається фестиваль цих 
кексів.  

Контактна особа: 
Тарас Андрущак 
тел./факс: +38  032 276 46 13
ел. пошта: taras@cci.lviv.ua

перший день
14.12.2015 (понеділок)

06:30
18:00

збір групи, виїзд зі Львова
приїзд до праги,
поселення в готель Residence Mala Strana ***, відвідання різдвяного ярмарку

другий день
15.12.2015 (вівторок)

08:00 
09:00
13:00

сніданок
виїзд до нюрнберга, німеччина
приїзд до нюрнберга,
поселення в готель  ACOMHOTEL NUERNBERG ***,
вільний час

третій день
16.12.2015 (середа)

відвідання різдвяного ярмарку «The Nuremberg Christkindlesmarkt 2015»

четвертий день
17.12.2015 (четвер)

08:00
08:30
14:00

сніданок
виїзд до дрездена, німеччина
приїзд до дрездена,
поселення у готель  Holiday Inn Express Dresden ***, відвідання різдвяного 
ярмарку «Dresden Striezelmarkt at the  Altmarkt 2015»

п’ятий день
18.12.2015 (п’ятниця)

06:30 
07:00
21:00

сніданок
виїзд до Львова
приїзд до Львова
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до ваших послуг

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

Штриховий код – перш 
за все, практичний 
інструмент, завдяки 
якому здійснюються 
облікові операції 
під час поставок та 
продажу товарів. 
Підприємство торгівлі 
просто не матиме 
змоги обліковувати 
товар без штрихового 
коду GS1. 
Тому штриховий код, 
що присвоїла "GS1 
Україна", буде дійсним 
у будь-якій країні світу.

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

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

  сприяє оформленню 
заявок щодо 
присвоєння та 
перереєстрації 
ідентифікаційних 
номерів GS1;

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

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

штрихове кодування та 
еЛектронні комунікації, 

що базуються на 
всесвітніх стандартах Gs1

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

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

Після закінчення навчання 
учасники отримають сер-
тифікат про проходження 
навчання/підвищення ква-
ліфікації. Слухачі також 
отримають методичну літера-
туру з урахуванням останніх 
змін законодавства України 
з питань державних закупі-
вель, збірник з нормативними 
документами на електрон-
ному носії (компакт-диску), 

навчання чЛенів комітету з конкурсних торгів

Джордж Карр – бізнес-
тренер, консультант 
та коуч світового рівня. 
Випускник Університету 
в  Меріленді, спеціальність 
– менеджмент та 
управління персоналом. 
Консультант за 
напрямками:
•   вирішення конфліктів
•    особистий розвиток для 

кар’єрного зростання
•    внутрішнє зцілення
•    батьківство на все 

життя
•    наставництво
•    здорова відповідальність
•    менеджмент часу 

відповідно до ціннісних 
орієнтирів

Саме так називався майстер-
клас американського бізнес-
тренера Джорджа Карра, 
який відбувся 3 листопада 
2015 року у Львівській ТПП.  
Якості та навички  ефек-
тивного лідера; лідерство 
та комунікація, вирішення 
конфліктів; лідерство та ро-
бота в команді – тематичні 
та практичні блоки тренінгу, 
що збагатили учасників но-
вими знаннями. 
Свої навички Джордж Карр 
практикував впродовж 
останніх 39 років, інструкту-
ючи та підбадьорюючи лю-
дей в США та під час візитів 
(яких з 2003 року було понад 
75) до 12 країн Азії, Європи, 
Центральної Америки та 
Африки.  Одне з його видань 
«Лідерство, що приносить 
зміни» використовується 
під час підготовки лідерів у 
Центральній Америці, Єв-
ропі та Азії.

Лідерство, що приносить зміни

16-17 жовтня 2015 року у 
Львівському палаці мистецтв 
відбулася друга міжнарод-
на виставка «Осінній салон 
«Вища освіта – 2015» – уні-
кальний освітній проект у За-
хідній Україні, що дає можли-
вість студентам та школярам 
Львівщини дізнатися більше 
про цікаві навчальні мож-
ливості як в Україні так і за 
кордоном.
Співорганізатори  виставки –

«осінній саЛон «вища освіта – 2015»

департаменту гуманітарної 
політики Львівської міської 
ради та Департамент освіти 
і науки Львівської обласної 
державної адміністрації. Фі-
нансовим партнером заходу 
став Ідея Банк. Понад 20 ви-
щих навчальних закладів з 
України, Польщі, Австрії та 
Іспанії  взяли участь у події. 
Родзинкою заходу стала 
можливість для відвідувачів 
виграти незабутню озна-
йомчу подорож у будь-який 
університет Польщі, а також 
отримати безкоштовно на-
бір підручників для вивчення 
польської мови.

Володимир Коруд, віце-президент ЛТПП: «Попри те, що 
Палата не видає дипломи про вищу освіту, ми вже з деся-
ток років проводимо навчальні курси, семінари, тренінги, 
та намагаємося тримати руку на пульсі того, що потрібно 
нашому бізнесу, нашій економіці, намагаємося відповідати 
на запити підприємців щодо підготовки кадрів. Без вищої 
освіти сучасний розвиток економіки і підприємництва неможливий, тому ми 
з радістю стали партнерами Міжнародного освітнього центру в організації 
таких виставок. Тішить, що виставки відбуваються регулярно». 

а також будуть забезпечені 
харчуванням.
Дата наступного навчання: 
15-17 грудня 2015 року.
Вартість навчання для одного 
представника від організації 
становить 1300 грн. 
Вартість підвищення кваліфі-
кації одного представника від 
організації становить 720 грн. 
Заявка для участі у семінарі 
– на сайті ЛТПП. 
Проводимо також виїз-
ні семінари на базі 
підпри ємства-замовника.

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 учбово-консультаційний центр Лтпп:
тел.: +38 032 295 51 83, 
+38 032 225 69 56.
e-mail: flinta@cci.lviv.ua, 
centr@cci.lviv.ua.
Заявки на участь у курсах – на сайті 
Лтпп.

Міжнародний освітній центр 
та Львівська торгово-про-
мислова палата. Підтримали 
проект Управління освіти 

фото: архів палати

фото: архів палати
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17 листопада 2015 року дмитро афтанас, президент 
Лтпп, та стефан адамчик, президент хшанувської  гос-
подарчої  палати, підписали угоду про співпрацю та 
взаємодію. 
відтепер сторони активно обмінюватимуться досвідом задля 
розвитку Мсп; допомагатимуть один одному у встановленні 
взаємних кооперативних, інвести-
ційних, торговельних контактів між 
підприємцями Львівщини та Мало-
польщі; ініціюватимуть проведення 
спільних економічних, виставкових і 
рекламних заходів на території укра-
їни, польщі та єс, інформуватимуть 
бізнес-середовище обох країн про 
торговельні та інвестиційні пропози-
ції, а також про сучасний стан право-
вих норм, що стосуються економічної 
діяльності та міжнародної співпраці 
тощо.

міжнародна співпраця

нові можЛивості дЛя вашого бізнесу із OPIC

З питань отримання 
додаткової інформації, 
а також допомоги у пошуку партнера 
звертайтесь до Львівської тпп. 
контактна особа: 
святослав чухрай, 
тел.: +38 032 295 01 24,
email: inv@cci.lviv.ua

OPIC є фінансовим інститу-
том розвитку уряду Сполу-
чених Штатів, який підтри-
мує американські компанії, 
що інвестують у нові ринки, 

наприклад, в Україну. Орга-
нізація працює в майже 150 
країнах світу, а також веде 
активну діяльність, нама-
гаючись знайти у США нові 
інвестиції для України зав-
дяки проектам, які відпо-
відають критеріям придат-
ності та вимогам політики 
відповідно до статуту ОРІС. 
Починаючи з 1993 року, 
ОРІС підтримав інвестиції 
в Україну на суму понад 587 
млн доларів у таких секто-
рах як фінансові послуги, 

28 жовтня 2015 року З ініціативи посоЛьства сша в україні у Львівській тпп відбуЛася Зустріч іЗ директороМ 
іноЗеМних проГраМ корпорації Закордонних приватних інвестицій сша (оріс – OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT 

CORPORATION) джоноМ дідюкоМ, який преЗентував фінансові МожЛивості корпорації.

сільське господарство та 
енергетика. Наразі пріо-
ритетними в Україні вва-
жаються проекти у сфері 
відновлювальних джерел 
енергії, енергоефективнос-
ті та продовольчої безпеки.  
OPIC пропонує три види фі-
нансової підтримки: 
   фінансування інвестицій
Для фінансування інвестицій 
можуть надаватися позики від 
1 до 250 млн дол. Корпорація 
кредитує до 50% вартості ново-
го проекту. Умовою отримання 

кредиту від OPIC є обов’язкова 
участь американської компанії 
в проекті із часткою не менше 
ніж 25%. Для розширення дія-
льності вже існуючої компанії 
можуть надаватися кредити 
до 75% вартості проекту. Се-
редній термін кредитування 
– 10-12 років під 4-6% річних в 
доларах. 
  страхування від політичних 

ризиків
OPIC страхує інвестиції від 

можливої націоналізації, при-
ватизації та експропріації 
капіталу з боку держави чи 
місцевої влади; політичної 
нестабільності (військові дії, 
масові страйки, саботаж, те-
роризм); неконвертованості 
валюти, наприклад, у випадку 
введення заборони на купівлю 
долара та повернення боргу. 
Страхування від знецінен-
ня національної валюти не 
здійснюється.
   кредитування інвестицій-

них фондів
ОРІС надає позики американ-
ським інвестиційним фондам, 
які вкладають кошти в укра-
їнські інвестиційні фонди. 
Компанія співпрацює з такими 
фондами як Сігма Блейзер і 
Альфа Капітал. 

OPIC кредитує лише під-
приємства приватного 
сектору. Проекти за участі 
держави або місцевої влади 
можливі лише у випадку, 
якщо їхня частка є незна-
чною і не матиме прав на 
управління.  
Крім того, є чіткі критерії 
для отримання кредиту-
вання, зокрема: дотриман-
ня прав людини; вплив на 
навколишнє середовище; 
уникнення негативного 
впливу на економіку США. 
Наприклад, OPIC не під-
тримуватиме проекти, у ре-
зультаті яких продукція або 
послуги можуть експорту-
ватися до США.

OPIC зацікавлена у розширенні своєї діяльності в україні та очікує на ініціативу 
українського бізнесу у започаткуванні спільних проектів із американськими 
партнерами!  Щоб взяти участь у програмі OPIC, передусім потрібно написати 
детальний бізнес-план, відтак знайти американську компанію-партнера. якщо 
вартість проекту становить 10 млн дол., OPIC може видати кредит 5 млн дол. 
(50% від вартості проекту), а американська компанія інвестує не менше 2,5 
млн дол. (25%).  

12-14 жовтня 2015 року у місті катовіце (сілезьке воєводство 
республіки польща) відбувся V європейський конгрес малих та 
середніх підприємств «наука-бізнес-самоврядування разом 
дЛя економіки» під почесним патронатом європейської комісії 
та високим патронатом європейського парламенту. 
у конгресі взяли участь понад 5 тисяч учасників із 47 країн світу. у рамках 
конгресу відбулася виставка послуг і продуктів для малого і середньо-
го бізнесу «BIZNES EXPO», тематичні лекції і дискусій, зустрічі у форматі 
«в2в» (швидкі зустрічі з пошуку потенційного ділового партнера), «F2F» 
(face to face за участю експертів з різних галузей).
З нагоди 25-річчя регіональної палати в катовіце делегація Львівської 
тпп нагородила президента палати в катовіце пана тадеуша доноціка 
почесною відзнакою та пам’ятними подарунками.

Львів та хшанув: погЛибЛення співпраці

маЛого та середнього бізнесу

V європейський конгрес

впродовж 28-31 жовтня 2015 року співробітники Лтпп 
взяли участь у міжнародній навчальній програмі у рамках 
проекту East Invest 2, присвяченій поглибленню знань 
щодо експортної діяльності підприємств мсб, 
яка відбувалася у м.вестерхам (німеччина).
East Invest 2 – це програма європейської комісії з розвитку регіо-
нальних інвестицій та торгових відносин. ця програма запущена 
у рамках ініціативи European Eastern Partnership (EaP) для еконо-
мічного розвитку східних сусідніх регіонів. серед цілей програми 
East Invest 2 – розширення спроможності бізнес-асоціацій у країнах 
східного партнерства (EaP)  надавити кращі спеціалізовані послуги 
для своїх членів та поширювати інформацію про Зону всеохоплюю-
чої вільної торгівлі DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Area) 
та положення європейського союзу. 

навчання в рамках проекту 
East-InVEst 2 на фото тадеуш доноцік та володимир коруд

фото: архів палати

фото: архів палати



  товарні бетони та цементні розчини
  сухі стяжки та промислові підлоги
  надання послуг автобетононасоса
  виготовлення тротуарної плитки
  продаж щебіня та піску
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Андрій Садовий, міський голо-
ва Львова: «Сьогодні довіра інвесторів 
до України не надто велика і, гадаю, пробле-
ма криється в нас самих. Маємо створити 
максимально сприятливі умови для бізнесу. 
Переконаний, що кожен факт зловживань 
чи приниження підприємців повинен кара-
тися максимально суворо. Важливо, аби 
кожен посадовець усвідомлював вагу своєї персональної відповідальності за те, що робить, особливо зараз, у цей історичний період життя нашої країни. Якщо 
кожен з нас буде добре робити свою роботу, тоді в країні буде порядок. Перефразовуючи Любомира Гузара, хочу підкреслити, що вміння створювати робочі місця, 

заробляти гроші – це не тільки великий талант, а й велика відповідальність.
Львів має своє реноме, тому є найбільшим серед українських міст партнером Європейського банку реконструкції та розвитку. Багато зусиль впродовж останніх років ми скерували на проекти 
по інфраструктурі (ремонти доріг, каналізування, водопостачання), бо жоден інвестор не погодиться вкладати свій час і кошти у місто, яке є недоглянутим і має комунальні негаразди. Ще 
одним партнером міста є Європейський інвестиційний банк. Ця співпраця дала можливість розпочати проект з будівництва індустріального парку голландською компанією «СіТіПі Парк», яка є 
четвертою у Європі за об’ємами промислової нерухомості. Відтак, бізнесмени мають можливість використати готову площадку, де є вся інфраструктура (вода, тепло, газ, електроенергія). 
«СіТіПі Парк» готове укладати угоди.
Недооціненим є  наш внутрішній ресурс. Коли «Електрон» почав виготовляти нові трамваї, тролейбуси, розпочав працю над автобусом та електробусом, Львів не тільки повернув собі колишню 
славу з виготовлення громадських транспортних засобів, а й зекономив кошти. 

«Україна: інвестиції, бізнес, відповідальність»:
п і д с у м к и   т а   р е ф л е к с і ї

Географія учасників Форуму 
широка: Україна, Польща, 
Словаччина, Німеччина, 
Угорщина, Латвія, Австрія, 
Канада. Серед присутніх – 
представники влади, ділових 
асоціацій, фінансових уста-
нов, міжнародних та громад-
ських організацій, науковці. 
У рамках Форуму відбулася 
конференція «Індустріальні 
парки і розвиток промис-
ловості: шанси і виклики 
сьогодення», окремі секції 
якої були присвячені пи-
танням: «Туризм – шанс на 
розвиток», «Відновлювальні 
енергія та ресурси – ефек-
тивність  через партнерство». 
Cтворення індустріальних 
парків дасть регіону нові 

робочі місця, зовнішні над-
ходження та розвиватиме 
економіку. Таких майдан-
чиків на Форумі цього року 
презентували одразу п'ять. 
Їх готують у Яворівському, 
Кам'янка-Бузькому районах, 
Городку, Новому Роздолі та у 
Львові. 
Окремою частиною програ-
ми Форуму стала церемонія 
нагородження переможців 
конкурсу-промоції львів-
ського підприємництва «Об-
личчя міста 2015».
Усі зацікавлені у ділових 
контактах з метою розвитку 
власної справи взяли участь 
у Міжнародній контактній  
біржі «Бізнес-партнерство 
2015». 

Олег Синютка, Голова Львівської обласної державної ад-
міністрації: «Важливо, щоб Форум не скочувався у площину популізму. Щоб 
люди справи, які досягли конкретних результатів, брали верх і рухали нашу 
країну вперед. Багато ознак на макроекономічному рівні дозволяють говорити 

про стабілізацію ситуації в економіці України, певний  прогрес, ділову активність. Нам треба піднімати купівель-
ну спроможність українців, збільшувати ємкість внутрішнього ринку України – це одна із запорук і стимулів для 
розвитку української економіки. Сьогодні маємо говорити про ці два виклики – можливість швидкого налагоджен-
ня виробництва в Україні, зростання економіки за рахунок збільшення внутрішнього ринку України, та про спри-
яння експорту української продукції на зовнішні ринки. Перші найбільші інвестиції, які сьогодні відбулися в Україні, 
яка перебуває у стані боротьби проти зовнішнього агресора, – інвестиції, які відбулися на Львівщині: 92 млн євро 
інвестовано у відкриття ТЦ «Форум» у Львові, а також японська компанія «Fujikura» задекларувала про відкриття 
у листопаді виробництва у Яворівському районі. Це знак того, що міжнародний бізнес повертає голову до України».

економіка
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під час XV міжнародного економічного форуму підписано низку важливих 
документів щодо співпраці Львівщини з іноземними партнерами:

  тристоронню угоду «про пріоритети і заходи співробітництва у галузі туризму між Львівською 
областю, підкарпатським і Люблінським воєводствами» у рамках транскордонного мікропроекту 
«створення інноваційних транскордонних туристичних продуктів та спільна промоція Львівщини, 
підкарпатського і Люблінського воєводств»;
  угоду про взаєморозуміння у галузі енергоефективності, сталого управління ресурсами та 

розвитку біоекономіки між Львівською ода й спеціальним агентством з відновлюваних 
ресурсів (федеративна республіка німеччина).
  Меморандум про співробітництво між Львівською облдержадміністрацією, 

Львівською облрадою та компанією «фуджікура» щодо реалізації інвестиційного 
проекту з будівництва підприємства,  яке виготовлятиме електричне устаткування для 
автотранспортних засобів;
  договір про партнерство між Львівською облдержадміністрацією, Львівською облрадою 

та благодійним фондом «жертвам війни в україні» (польща) щодо надання допомоги 
громадянам, потерпілим під час бойових дій. 

відверта та жива дискусія експертів, яка відкрила пленарне засідання форуму, окреслила основні злободенні питання щодо макроситуації в державі – основи основ будь-
якої інвестиційної активності, – та змін в інституційному інвестиційному кліматі. З огляду на певну стабілізацію національної валюти, уповільнення інфляційних процесів, 
припинення відтоку гривневих депозитів з банківської системи, уповільнення темпів нашого падіння – і промислового виробництва, і ввп – і т.д., чи можемо стверджувати, 
що пройдена нижня крапка економічного падіння, що потихеньку завтра наступить економічне зростання, як у цьому переконують керівники уряду та національного банку? 
адже не можна не визнати, що зазначені процеси багато в чому зумовлені жорсткою монетарною політикою та адміністративними обмеженнями на урядовому ринку. 
уповільнення інфляції почасти пов’язане із серйозним уповільненням економічних процесів. тому економічні настрої в економічних суб’єктів є доволі негативними. відтак 
пошук відповіді на питання олександра шлапака, модератора заходу, політика та фінансиста, 14-го міністра фінансів україни: «чи ми дійсно досягли дна і потихеньку йдемо 
вверх, чи досягли дна і почали закопуватися?» - не оминув ніхто з присутніх.

Петро Колодій, голо-
ва Львівської обласної 
ради: «Одним із ефективних 
інструментів реалізації еконо-
мічного, гуманітарного, турис-
тичного потенціалу регіону та 
країни є транскордонне співро-
бітництво. Загальна вартість 

проектів транскордонного співробітництва, які реалізуються за-
раз у Львівській області, становить понад 70 млн євро. Зі 117 про-
фінансованих проектів частка польсько-українських становить 63 
відсотки. Це 74 проекти, з яких 50 реалізується у Львівській облас-
ті. З огляду на це, Львівська обласна рада є ініціатором розробки 
механізму співфінасування проектів міжнародної технічної допо-
моги з обласного бюджету, адже не завжди апліканти мають змо-
гу забезпечити навіть 10 % власного внеску. Проте інструмент 
транскордонного співробітництва не до кінця використовується. 
Громади, особливо малі, не завжди готові до написання проектів, 
до координованої та систематизованої діяльності». 

Михайло Непран, перший віце-президент ТПП України: «Пошук нових 
ринків збуту та створення комфортного інвестиційного клімату — сьогодні головні зав-
дання української економіки. ТПП пропонує варіанти вирішення цих проблем, починаючи від 
лобіювання інтересів в уряді (це зміни до конкретних законодавств, регуляторних актів 
або їх скасування). Маємо проблему спілкування між бізнесом і владою – відсутність діа-
логу. На превеликий жаль, це приводить до появи проблем, про які бізнес уже не говорить, а 
кричить. Форум – один зі способів вирішити цю проблему. Ми, як найкрупніша бізнес-асоці-
ація, маємо механізми впливу на владу. Наприклад, щодо проекту закону, який передбачає 
ліквідацію податкової міліції, до нас зверталися комітети Верховної Ради з пропозицію обговорити, вибудувати 
свою позицію. Давайте підключатися.
Щодо питання залучення інвестицій, наша велика проблема не в тому, що немає грошей, а в тому, що ми не вміємо 
їх взяти. 70-80 % тих, хто звертається до ТПП у пошуку інвестора, можуть запропонувати тільки «ділянку землі». 
Насправді попередньо потрібно зробити колосальну роботу – доки не буде підготовлений нормальний інвестицій-
ний проект, не буде репутації – ніхто ні копійки не дасть. А гроші є. Ми зараз чекаємо рішення Міністерства економі-
ки і торгівлі Канади щодо участі у проекті підтримки МСБ. До нас також звернувся ПРоООН з прекрасною програмою 
підтримки бізнесу, який прийшов зі Сходу України». 

фото: архів палати
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Дмитро Афтанас, президент 
Львівської ТПП: «Міжнародна контактна 
біржа «Бізнес-партнерство 2015» –  традиційний 
майданчик, який об’єднує представників закор-
донних та українських ділових кіл, зацікавлених у 
розширенні сфер своєї підприємницької діяльності. 

Це той практичний інструмент, який сприятиме налагодженню корисних бізнес-
контактів, розвитку міжнародної торгівлі, зміцненню інвестиційної співпраці 
між Україною та іншими державами. Враховуючи індивідуальні побажання кожного 
учасника  Біржі, ми спланували графік зустрічей у форматі b2b. А унаочнити 
комунікативний елемент Біржі допомогли експозиційні інформативні стенди з 
презентаціями компаній та їхньої продукції».

Юлія Стефанишина, керівник 
проектів «КПМГ СНД»: «Компанія 
КПМГ – одна з найбільших міжнародних кон-
сультаційних компаній, головним завданням 
якої є підвищення інвестиційного клімату, 
допомога іноземним компаніям локалізу-
ватися у нашій країні. Передати інвестору 
впевненість, що у нас все гаразд, все добре – завдання компанії, ім’я якої 
присутнє у 158 країнах світу. Ми були консультантом для інвестора «СІТІ-
ПІ». Кожен інвестор має сотні запитань, які складають його інвестиційний 
кейс. Йому важливо максимально точно оцінити для себе ризики та здо-
бутки, адже інвестування не відбувається на рік чи два, а на  7-15 років. 
Наші клієнти говорять про важливе, що їм потрібно – умови (інфраструк-
туру, підведені електрику, газ, дороги, а також про прозорість співпраці 
влади та бізнесу. На жаль, в реальності часто маємо тільки слова. Наші 
багаторічні спостереження підтверджуються – якщо є інфраструктура, 
прозорий діалог – інвестори продовжують приходити, навіть попри війну 
в Україні». 

Вікторія Гриб, керівник департаменту із соціаль-
ного розвитку компанії «ДТЕК»: «На таких форумах ми 
багато говоримо загальних фраз, маємо представників великих міст і 
дуже рідко – представників малих та середніх міст і бізнесу. І в цьому, 
можливо, і є наша проблема в Україні. Час переходити до справжньої 
децентралізації, на рівні районів вирішувати справи, залучати інвес-

торів, не чекаючи, коли національний уряд для нас щось зробить. Треба вимагати від національного 
уряду, щоб він зробив те, що нам потрібно. Тому важливо говорити про співпрацю між бізнесом, 
владою та суспільством.
Сьогодні ми будемо говорити на сесіях про індустріальні парки. Вже 10 років я чую  про них. Скільки 
сьогодні їх зареєстровано? 14. Порівняно із іншими країнами – дуже мало. Закон про індустріальні 
парки недосконалий. Люди з малих міст, які хочуть створити індустріальні парки, елементарно не 
можуть їх зареєструвати, наприклад, як у місті Бурштин. У компанії ДТЕК  добре розуміють, що це 
потужний інструмент для розвитку міста, економіки.Чому він не працює в Україні , сподіваюся, сесія 
про індустріальні парки дасть відповідь. 

економіка
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Яцек Пєхота, співпрезидент Польсько-української господарчої палати, екс-міністр економіки Польщі:
 «У процесі євроінтеграції Україна робить ті ж помилки, що Польща, направляючи її в політичне русло, а Євросоюз передусім є організацією господар-
чою. Сьогодні маємо спад торгових оборотів між нашими країнами приблизно на 30%. Послаблення гривні зумовило значне подорожчання польської продукції на українському ринку. Ситуація 
вплинула і на відхід польських інвесторів з України. Однак більшість підприємців приглядаються, чекають моменту. Якщо Україна наближатиметься до регулювання, яке є в ЄС, то ситуація 
ставатиме сприятливішою для бізнесу. Спостерігаємо зворотній тренд – українські фірми починають шукати можливості виходу на польський ринок. 
Найбільша проблема України – корупція. Антикорупційні заходи – те, без чого не буде довіри іноземних інвесторів. Втрачену довіру важко відновити. Немає кращих послів у західні країни для 
економіки країни, як інвестори. Саме наплив іноземних інвестицій допомагає перенести важкі ефекти реформ. Йдеться про ліквідацію неефективних місць праці, нерентабельних галузей чи 
підприємств. 
Необхідно створити систему, де кожен буде зацікавлений у розвитку підприємництва – мовлю про реформу самоврядування. Якщо частина податків не залишатиметься на локальному 
рівні, то не буде зацікавлення у розвитку підприємництва. Важливо створити сильний антимонопольний орган, який сприяв би розвитку конкуренції та ліквідував би монополії, вибудувані 
українськими олігархами, яких у вас так багато. 
Економічна ситуація в Україні зараз драматична. Відкидайте політиків, які обіцяють швидко створити в Україні «рай на землі». Це неможливо. Варто сподіватись на тих, хто каже, що буде 
важко. Нас усіх чекає важка праця. Треба розуміти, що усім доведеться докласти чимало зусиль. Але є перспектива, є дорога реформ, її окреслює Угода про асоціацію. Польща той шлях пройшла. 
Він теж не був легким, але після 10 років членства в ЄС, можемо сказати точно — варто було цю дорогу пройти».

Роман Ващук, Надзвичайний та Повноважний посол Канади в Україні: «Наші двосторонні економічні відносини є скромними, 
неспівмірними із громадськими, культурними та іншими зв’язками. Тому впродовж останніх місяців було завершено переговори про зону вільної торгівлі, 
яка, сподіваємося, буде працювати в конструктивному синергійному трикутнику: ЄС – Канада – Україна. 
Канада надала для фінансування реформ 26 млн і безпосередньо і через Міжнародний валютний фонд. Завдяки спільним зусиллям Міністерства фінансів 

і Національного банку вперше Україна повністю виконує вимоги перед валютним фондом, тим самим оправдуючи міжнародну довіру у фінансовій галузі. За оцінкою економістів Світового 
банку, у третьому кварталі відбулося зростання економіки приблизно на 1 % порівняно із другим кварталом. Україна відривається від дна економічного спаду. 
Для іноземних інвесторів дуже важливим є чинник безпеки держави. Канада  багато допомагала збройним силам України. У Львівській області на Яворівському полігоні відбуваються 
спільні навчання України й НАТО. А великий закордонний інвестор відчуває підвищений комфорт у тому, щоби вкладати свої гроші в регіоні, де знає, що значні натовські сили є присутніми 
принайм ні до 2017 року. 
Також Канада грантами допомагає втілювати реформи в Україні. Це макрорівень. А на мікрорівні можна почати від родини Хрущів, які мешка-
ють у селі Волиця Жовківського району. Я їх вчора відвідав, це тато, мама, шестеро дітей, які завдяки нашій програмі підтримки кооперативно-
го молочарства, зокрема у Львівській, Івано-Франківській області, отримали здешевлений кредит під 3 % для розбудови ферми та утримання 
18 корів. Так можна на мікрорівні заповнювати і соціальну, й економічну нішу в сільських місцевостях Галичини».

Цьогорічний Форум виконав свої завдання, зокрема, представив Львівщину як територію безпечного ведення бізнесу в Україні; спричинився до 
активізації транскордонної співпраці; спонукав до розвитку нових механізмів залучення інвестицій; встановлення корисних бізнес-контактів між 
українськими і зарубіжними промисловцями та підприємцями. 
Організаторами XV Міжнародного економічного форуму «Україна сьогодні: інвестиції, бізнес, відповідальність» стала Львівська обласна державна 
адміністрація та Львівська торгово-промислова палата.

партнери міжнародного економічного форУмУ:

економіка
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2-3 Листопада 2015 року у Львівській торГово-проМисЛовій паЛаті відбувся беЗкоштовний 
дводенний навчаЛьний сеМінар на теМу «впровадження стандарту систеМ енерГоМенеджМенту 
в проМисЛовості україни», орГаніЗований За підтриМки торГово-проМисЛової паЛати україни та 

орГаніЗації об’єднаних націй З проМисЛовоГо роЗвитку (юнідо).

енергоменеджмент: впроваджуємо за світовими стандартами

Семінар є першим кроком 
у реалізації однойменно-
го проекту ГЕФ/ЮНІДО 
«Впровадження стандарту 
систем енергоменеджмен-
ту в промисловості Укра-
їни», у результаті якого 
передбачено відбір 18 пі-
лотних промислових під-
приємств, яким буде на-
дано комплексну (зокрема 
й фінансову) підтримку у 

27 жовтня 2015 року у Львівській тпп відбувся сеМінар дЛя екоЛоГів 
підприєМств, присвячений теМі «Законодавче реГуЛювання та контроЛь 

викидів в атМосферне повітря». 

Представники Департамен-
ту екології та природних 
ресурсів ЛОДА, а також 
Державної екологічної ін-
спекції у Львівській області 
детально ознайомили при-
сутніх із існуючою законо-
давчою базою та прокомен-
тували очікувані зміни. 

Метою п’ятирічного 
проекту юнідо UKR IEE є 
допомога уряду україни у 
впровадженні процедур 
сталого та ефективного 
енерговикористання у 
промисловості. досягнення 
такої мети буде здійснено 
завдяки поширенню 
концепції індустріальної 
енергетичної ефективності 
(ее). і в цьому допоможе 
впровадження систем 
енергоменеджменту (сенМ) 
відповідно до міжнародних 
стандартів серії ISO  
50 000 та оптимізації 
систем, що споживають 
енергію (оес). донор 
проекту – Глобальний 
екологічний фонд (Геф).

Дозвільна система у цій 
сфері не зазнавала остан-
нім часом суттєвих змін. 
Найважливішим зараз для 
підприємств є завершення 
дії мораторію на перевірки 
екологічної інспекції, який 
діяв до 1 липня 2015 року. 
Це означає, що Державна 

екологічна інспекція понови-
ла реалізацію своєї контро-
люючої функції у повному 
обсязі. За словами виконую-
чого обов’язки начальника 
відділу екологічного контр-
олю водних ресурсів та ат-
мосферного повітря Дер-
жавної екологічної інспекції 
у Львівській області Андрія 
Тимо, кількість порушень 
природоохоронного за-
конодавства збільшилася 
за час дії мораторію. Крім 
того, як зазначали учасники 
семінару, виконання вимог 
природоохоронного зако-
нодавства є доволі складним 

завданням, тому що саме 
правове поле потребує змін 
та вдосконалення. 
За словами юриста-еколога 
Міжнародної благодійної 
організації «Екологія-Пра-
во-Людина» Алли Войце-
хівської, кожен фахівець 
повинен підвищувати свій 
рівень розуміння сучасних 
викликів. Її виступ був при-
свячений ознайомленню 
з тен денціями у природо-
охоронному законодавстві,  
пов’язаними з імплемен-
тацією Європейських Ди-
ректив. Оскільки п. Войце-
хівська є ще й керівником 

проекту з відкриття підпри-
ємства у Львові, яке буде 
займатись утилізацією лю-
мінісцентних ламп, слуха-
чам випала приємна нагода 
дізнатися про цю новину з 
першоджерела (докладніше 
про це на с. 2).  

29 жовтня 2015 року відбулася інформаційна зустріч представників проекту 
юнідо та підприємців на тему: «ресурсоефективність у проМисЛовості: 
технічні рішення дЛя підвиЩення конкурентоЗдатності підприєМств»

фотофакт

запроваджені стандарту 
енергоменеджменту.
Спікерами семінару ста-
ли Егмонт Оттерманн та 

Ерік Гудб’єрк, міжнародні 
експерти ЮНІДО з систем 
енергетичного менедж-
менту на промислових 
підприємствах. 
Курс містив поетапні кро-
ки щодо впровадження 

СЕнМ на промислових під-
приємствах. Адже прак-
тичний довід показує, що 
підприємства, які щойно 
запроваджують СЕнМ, при 
мінімальних капіталовкла-
деннях впродовж перших 
років отримують підви-
щення енергоефективності 
у межах 10-20 %.
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податки

оподаткування прибутку: експерти радять

Публічні обговорення по-
даткової реформи із пред-
ставниками експертного 
середовища, бізнесу та гро-
мадськості проводяться з 
метою залучення широкого 
кола зацікавлених сторін та 
служать відкритою плат-
формою для обміну дум-
ками і пропозиціями щодо 
реформування податкової 
сфери.
Участь у заході взяли понад 

5 листопада 2015 року у 
Львівській ТПП відбувся 
безкоштовний інформа-
ційний семінар на тему 
«Декларування прибутку 
українськими підпри-
ємствами згідно з між-
народними стандартами 
за підсумками 2015 року 
– поради провідних екс-
пертів». Організаторами 
заходу стали АССА (the 
Association of Chartered 
Certified Accountants) та ау-
диторсько-консалтингова 
компанія Nexia DK. 
Об'ємність, суперечливість 
та динамічність податкового 
законодавства України ви-
кликає серйозні запитан-
ня щодо сплати податків 
практично в рамках кожної 
господарської діяльності. 

70 представників місцевих 
компаній, бізнес-асоціа-
цій та регіональної влади. 
Обговорення під час па-
нельної дискусії провели 
заступник міністра фінан-
сів Олена Макеєва, голова 
Львівської обласної дер-
жавної адміністрації Олег 
Синютка, президент ЛТПП 
Дмитро Афтанас, керівник 
Українського медіа-цен-
тру реформ Тарас Качка, 

голова Комітету підпри-
ємців Львівщини Андрій 
Гринчук, представники 
ЗМІ, громадські активісти. 
Серед представників львів-
ського бізнесу – Василь Да-
ниляк, віце-президент Кон-
церну Галнафтогаз (мережа 

національний діалог – інструмент напівофіційної внутрішньої дипломатії, 
суспільний переговорний механізм, який впродовж останніх років активно 
застосовується для врегулювання конфліктів у різних країнах. такий механізм 
заснований на намаганні відійти від вироблення та прийняття рішення 
виключно представниками владних еліт, а натомість залучити до цього процесу 
представників різних соціальних, етнічних, культурних та інших груп. 

асоціація дипломованих сертифікованих бухгалтерів (ACCA) є всесвітньою 
організацією професійних бухгалтерів. вона надає бізнес-кваліфікацію людям 
по всьому світу, які прагнуть здобути гарну кар’єру в бухгалтерському обліку, 
фінансах та менеджменті. ACCA має приблизно 154 000 членів та 432 000 
студентів у 170 країнах, допомагаючи їм розвивати навички, що необхідні 
роботодавцям і дають успішну кар’єру в бухгалтерському обліку та бізнесі. 
штаб-квартира знаходиться в Лондоні. 

За підсумками 2015 року в україні вперше буде оподатковуватися 
прибуток, що визначений у фінансовій звітності. Щоб показати можливі 
наслідки цього нововведення, на семінарі експерти відповіли на 
актуальні питання вибору стандартів для звітності та розглянули 
податково-бухгалтерські різниці.

оскільки національній раді 
реформ за півроку не вдалося 
підготувати єдиний узгоджений 
документ  концепції податкової 
реформи, Міністерство фінансів 
україни запустило концепцію ре-
форми на нове коло обговорення 
у рамках всеукраїнського проек-
ту «національний діалог». Мінфін 
прогнозує визначення остаточної 
моделі податкової реформи у 
листопаді 2015 року.

АЗК «ОККО»); Олег Денис, 
віце-президент компанії 
SoftServe; Ігор Піхурко, го-
лова комітету з оподатку-
вання та бухгалтерського 
обліку Західноукраїнсько-
го офісу Європейської біз-
нес-асоціації, фінансовий 

12 жовтня 2015 року у Львові стартував всеукраїнський проект «національний 
діалог: обговорення концепції податкової реформи», що проводиться 
Міністерством фінансів спільно із українським медіа-центром реформ за 
ініціативи прем’єр-міністра україни та за підтримки Міжнародного фонду 
«відродження». у Львівській тпп відбулася перша публічна дискусія із циклу 
наступних зустрічей. у рамках проекту будуть проведені публічні дискусії із 
представниками експертного середовища, бізнесу та громадськості у Львові, 
харкові, дніпропетровську та києві.

Олена Макеєва, заступник Міністра фінансів: 
«Податкова реформа – це складна тема, але і платники податків, і 
податківці розуміють, що спільну мову, хочемо чи ні, але знаходити 
треба. І ми шукаємо компромісні рішення, які будуть чітко відповідати 
інтересам бізнесу, громадськості і держави. Податкова реформа 
повинна сприяти побудові простої, прозорої, справедливої податкової 
системи, що стимулюватиме інвестиції, економічне зростання та 
створення робочих місць. Водночас ефективна та відповідальна 
податкова реформа має забезпечити потреби державного та місцевих 
бюджетів на виконання пріоритетних видатків. Ми розуміємо, 
що будь-який підприємець сьогодні хоче самостійно розбиратися в 
податковому законодавстві і регулювати, скільки він сплачує податків, 
тому модель, яку запропоновано Міністерством фінансів, пропонує 
пласку лінійну ставку 20%  (ПДВ, податок на прибуток, податок на 
доходи фізичних осіб і ЄСВ). Вона є простою і зрозумілою для всіх». 

Кожній окремій компанії 
достатньо важко відслідко-
вувати всі зміни, складаючи 
цілісну картину.
Учасники зустрічі обго-
ворили основні напрямки 
можливих податкових змін, 
їхній вплив на господарську 
діяльність підприємств. У 
процесі обговорення були 
виділені ключові моменти 
можливих податкових ре-
форм, які б сприяли розви-
тку підприємництва в Укра-
їні. Роман Білик, керуючий 

партнер Nexia DK, поді-
лився своїм баченням на-
прямку, в якому рухається 
податкове законодавство 
України, на прикладі при-
йнятих впродовж остан-
нього часу податкових за-
конів та наявних проектів 
податкових реформ. Про 
вибір стандартів (МСФЗ, 
П(С)БО, ідентифікацію 
звітності (консолідовану 
чи окрему) розповіла Надія 
Біла, менеджер податково-
го відділу Nexia DK. Огляд 

п од а т ков о - б у х г а л т е р -
ських різниць здійснила 
Ірина Зубрицька, партнер 
Nexia DK. Про необхідну 

кваліфікацію для побудови 
фінансової кар’єри розпо-
вів Андрій Руденко, пред-
ставник АССА.

обговорюємо концепцію податкової реформи

директор компанії Hafele.
На думку заступника мініс-
тра фінансів, бізнес готовий 
підтримати цю податкову 
модель за умови, що подат-
кове навантаження дійсно 
буде суттєво зменшене. 
Адже наразі більшість за-
уважень пов’язані з непро-
зорим адмініструванням 
податків і тими проблема-
ми, які в цій сфері накопи-
чувалися роками. Добро-
совісному бізнесу важливо 
розуміти, що в країні для 
всіх діють однакові прави-
ла сплати податків, а отже 
ніхто не отримує конку-
рентних переваг за рахунок 
преференцій чи ухилення 
від оподаткування. Про це 
ж говорили у своїх пропози-
ціях й представники бізнесу 
та громадськості регіону. 
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За останні кілька років екологічний посуд став пріоритетним для багатьох українців. 
У глиняних виробах куди корисніше готувати, і звісно ж ласувати їжею. 

У сиву давнину майстрів, які опановували гончарське ремесло, називали чарівниками. 
Сьогодні – бізнесменами, адже ця справа не тільки тішить душу творця, 

око покупця, а й приносить дохід. 
Микола Біда, спадковий гончар із села Суховоля, що на Львівщині, розповідає про 

родинний бізнес, чи то пак – священнодійство за гончарним кругом, про таємниці 
Гаварецької кераміки, лікувальні властивості глини та багато іншого...

бізнес Vs мистецтво: чи можЛиве успішне поєдання?
історія успіху Львівського гончаря микоЛи бідиПро переваги глиняного по-

суду, мабуть, можна довго 
говорити…
Безперечно, у глиняному 
посуді рівномірно прогрі-
вається їжа, тому у ньому 
краще запікати страви. Збе-
рігаються вітаміни – відтак, 
смак багатший. Молоко та 
кава теж по-іншому смаку-
ють. Понад те, глина завжди 
діє на людину заспокійли-
во, переймає усю негативну 
енергію, а саме у такому на-
строї і потрібно харчувати-
ся. У металевому посуді під 
час готування виділяються 
токсини – іони нікелю і хро-
му, пластиковий – дає при-
смак. Глиняний же посуд 
зберігає усі корисні влас-
тивості продукту і набагато 
довше, ніж звичайні кухон-
ні каструлі. А виготовити 
з глини можна багато: гле-
чики, макітри, баняки, гор-
нята, куманці, цукернички, 
сільнички, чанашниці, тор-
тівниці, тарілки, таці, вази, 
вазони, попільнички…

Кажуть, глина – матері-
ал, що резонує з людським 
тілом?
Так, науковці доводять, що 
динаміка коливання тіла і 
коливання глини є подібни-

ми між собою. Недаремно 
вірування різних народів 
свідчать,  що Бог  створив 
людину з глини. Ми справді 
чимось подібні... Це своєрід-
не єднання з землею, симво-
лічний зв’язок з прадідами. 
Коли є якесь поранення на 
тілі, то глина дуже швидко 
заживлює його. Напри-
клад, я майстер, маю поріз 

StARt Up

«Трохи про себе: без 
мистецтва не уявляю життя. 
спершу музична освіта, потім 
Львівський державний коледж 
декоративного і ужиткового 
мистецтва імені Івана Труша, 
Львівська національна академія 
мистецтв, зрештою – власна 
справа».

на пальці, трохи попрацюю 
за гончарним кругом і він 
зникає на очах. Особливо, 
це стосується ран, які є десь 
на згині і не хочуть швид-
ко загоюватися. Звичайно, 
моїх знань мало. Є люди, які 
вивчають це питання глиб-
ше — вони лікують глиною 
шлунок, роблять маски 
на обличчя, зміцнюють 

загальне здоров’я.

Пане Миколо, з чого все 
почалося? 
Гончарство – справа родин-
на. Тато зробив майстерню, 
поставив круг, а ми з бра-
том почали вчитися. Свій 
перший виріб – свищики з 
глини – виконав, мабуть, у 
5-річному віці, і от уже 15 
років «чаклую» на гончар-
ному колі. Сімейний спіль-
ний досвід дуже допоміг: до 
початку відкриття власної 
справи я розумів, що можна 
вдосконалити, що змінити. 
Раніше цим промислом було 
невигідно займатися, час в 
Україні був інший — люди не 
могли дозволити собі купи-
ти ексклюзивні речі ручної 
роботи та й зацікавлення 

було невелике. Та попри це 
ми свою справу не закину-
ли. З часом з’явився попит 
на нашу продукцію. Зараз 
маю невеличку майстерню, 
сконструював нову компакт-
ну піч, тому справа ця для 
мене малозатратна, а якість 
виробів піднялася. 

Те, що Ви робите, для 
Вас – більше бізнес чи 
мистецтво? 
Я займаюся і хочу, щоб ко-
жен займався тією «сродною 

працею», за словами Сково-
роди, до якої душа лежить. 
Не можу сказати, що моя 
справа приносить великі 
доходи чи є дуже перспек-
тивною, актуальною з огля-
ду на суспільну потребу сьо-
годення. Звісно матеріальна 
складова – це дуже приємно, 
але внутрішнє задоволення 
– насамперед. 
Що таке бізнес? Здавало-
ся б просте питання, але 
непростий підтекст. Біз-
нес, кажучи на хлопський 
розум, це перетягування 
грошей з одного гаманця 
до іншого, але природнім 
натуральним методом, до-
бровільним, не використо-
вуючи фізичних способів. 
Це чудове відчуття, коли ти 
власними руками можеш 
зробити щось вартісне, по-
трібне, красиве, і отримати 
не тільки моральне, а й ма-
теріальне винагородження. 
Коли маєш можливість за-
зирнути у минуле, показати 
людям те, що було сотні, а то 
й тисячі років тому, бо кера-
міка, як книга, - її археологи 
знаходять, по ній читають 
минуле, відкривають при-
голомшливі речі.

Ви – творець унікальних 
виробів – «чорного золо-
та», саме так називають 
Гаварецьку кераміку за її 
красу і якість. Кажуть, 
цей промисел занепадає… 
Сьогодні люди поверта-
ються до своїх витоків – 
з’являється попит на такий 
продукт. Цей український 
народний промисел існує 
сотні років і є практично 
унікальним у цілому сві-
ті. Не дивно, бо тільки Га-
варецька кераміка, міцна, 
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довговічна та екологічно 
чиста, без жодних хімікатів 
і добавок є стійкого чорного 
кольору, тому отримала ще 
одну назву — «чорнодимле-
на». Секрет ховається у дав-
нині, зараз люди навіть не 
здогадуються, звідки таке 
забарвлення. А свого часу 
наші діди і баби варили в та-
кому посуді їжу і вона була 
надзвичайно корисною, 
адже вироби не мають ні по-
ливи, ні жодних шкідливих 
речовин.
Трохи підірваний авторитет 
димленої кераміки з огляду 
на її більше декоративне за-
стосування, пояснюється 
неякісністю виробів як на-
слідок недотриманої техно-
логії виготовлення. А цей 
процес непростий. Необ-
хідно відшукати спеціальну 
глину, довго, ніби борошно 
на хліб, вимісити її до абсо-
лютної однорідності. Виро-
би із сирої глини ставлять у 
піч одне на одне і тут також 
треба володіти майстерніс-
тю, щоб, не дай Боже, нічого 
не тріснуло. Потім піч почи-
нають поступово, без різкої 
зміни температури, про-
грівати. Далі – етап «наби-
рання температури», який 
може тривати цілу добу — 
18-15 годин. Коли темпе-
ратура буде щонайменше 
900 градусів – один етап 
процесу можна вважати 
завершеним. Кераміка за-
пеклася. Опісля і розпочи-
нається процес задимлення 
– піч різко закривають на-
глухо. Дрова вже горіти не 
будуть, бо немає повітря, а 
тільки тліти. Утворюється 
вуглекислий газ і тим ди-
мом просмоктуються че-
репки. У процесі розжарена 
поверхня глечиків легко 
вбирає кіптяву, набуваючи 
чорного кольору з легким 
сріблястим полиском. Це 
природній екологічний 
процес і завдяки йому пори, 
які є у кераміці ще більше 
забиваються, їхня поверхня 
стає щільнішою. Коли по-
тім ми щось, скажімо, на-
ливаємо у глечик чи миску, 
то виріб  буде менше вологи 
в себе вбирати. Так процес 

задимлення триває 
до тих пір, поки піч 
не почне сама по собі 
охолоджуватися. З 
димлених горнят до-
сить смачно випити 
кави, зготувати го-
лубці у такому баня-
ку… Смак цікавіший 
– просто делікатес…

Сьогодні у продажі 
є чимало зразків 
так званого «кіт-
чу» – низькоякісних 
речей масової куль-
тури. Як вибрати якісний 
глиняний посуд? 
Для гончарного мистецтва 
важлива не тільки техно-
логія, а й якість матеріалу. 
Глина повинна бути іде-
альною — без повітря все-
редині чи щонайменшого 
сміття, камінчиків, трави-
нок. Після обпалювання усі 
хиби обов’язково дадуться 
взнаки і вже готова тарілка 
чи горнятко від того може 

тріскати… Якщо мова йде 
про димлену кераміку, ре-
комендую подивитися на 
її забарвлення. Коли гор-
щик є ідеально чорним як 
смола, виникає питання, 
чи справді він зроблений 
своїми руками? Адже за-
звичай вогонь його «зали-
зує», десь не так задимілося, 
тому з’являється світліша 
пляма. При виборі продук-
ції по ній варто постукати. 
Якщо дзвенить, має відгук 
– значить випалена добре, 
якщо звуку не чути – зна-
чить не зовсім якісна. Мож-
на також ідентифікувати 
хороший посуд за запахом 
– його добре чути глиною, 

іноді трішки димом, тому 
при користуванні можна 
почути специфічний за-
пах, та з часом глина пра-
цює за принципом губки 
і забивається. Якщо виріб 
якісний і створений руками 
хорошого гончара, на ньо-
му є сліди пальців по колу, 
невеличкі ямки, смужки 
тощо. Зовні таке не поба-
чиш, а у внутрішній частині 
обов’язково. Якісний гон-
чарний виріб не всюди має 
однакову товщину – іноді 
навмисне краєчок зали-
шають грубшим, щоб був 
міцнішим. 

Які свої досягнення від по-
чатку власної  справи Ви б 
могли відзначити?
Зізнаюся, спершу мав не-
впевненість. Співпраця 
з людьми, які мали намір 
стати партнерами, не скла-
лася. Я залишився сам, але 
не пропав, і сьогодні моя 
справа непогано рухається. 
Вдячний Львівському об-
ласному центру зайнятості, 
що допоміг матеріально у 

відкритті власної справи. А 
за три роки багато змінило-
ся: якість виробів, присут-
ність на ринку, можливість 
робити немалі об’єми ро-
боти. Вироби здаю в мага-
зини, роблю на замовлення, 
проводжу майстер-класи. 
Не можу сказати, що я ве-
ликий майстер, я постійно 
вдосконалююся. Радий, що 
маю нову піч, завдяки якій 
те, що інші роблять за кіль-
ка місяців, я можу робити за 
два тижні-місяць. За місяць 
в середньому виготовляю 
400 елементів одиниць.

На яку продукцію сьогодні 
є попит?
Найбільший попит у про-
дажі сьогодні мають джез-
ви (турки), бо кава у них 
справді неперевершена, а 
львів’яни ще ті гурмани. У 
моєму резерві багато креа-
тивних замовлень, напри-
клад, світильник у формі 
чайника з перевернутими 
горнятками, зразки аніма-
лістки, жіночі глиняні при-
краси. Ціни на вироби, 

гадаю, помірні: від 50 грн за 
чашку і 600-800 грн на ве-
ликі вази для домашнього 
декору. 

Поділіться своїми бізнес- 
мріями.
Мрію про розширення біз-
несу. Хоч задоволений, тим 
що сьогодні маю, але від 
амбіцій і планів не відмов-
ляюся – хочу розвиватися, 
реалізувати власний мага-
зин. А ще, я ж не є просто 
виробник, я художник. Іно-
ді складно робити партії 
по 400-800 штук, особливо 
однакового посуду. Біль-
ше часу хотів би приділи-
ти власне творчості. Знаю, 
якими методами це можна 
зробити, але не дуже хочу 
їх використовувати. Міг би 
мати найману працю для 
конвеєрного процесу, так 
би мовити. Такби мовити, 
проте знаю, що так не вийде, 
я все ж залишаюся бізнесме-
ном, який хоче контролюва-
ти усі етапи виробництва. 

У чому таємниця Вашого 
успіху?
Секрет гончара неймовірно 
простий: ретельна праця. 
Є така притча. Якось під 
час велелюдної презентації 
вражені глядачі запитали 
скульптора, який створив 
шедевр, як йому це вдало-
ся? На що майстер  відповів, 
що він нічого особливого не 
зробив – просто показав те, 
що було заховано у природ-
ному матеріалі. Так намага-
юся робити і я.

Успіхів Вам 
у творчому бізнесі!

Олена Карабчук

сьогодні «чорне золото», 
гаварецьку кераміку майстрів 
Миколи та назара бід, мають 
у своїх колекціях навіть 
очільники європейських 
держав. чайні й кавові 
сервізи братів ще у 1999 
році Львівська міська 
рада замовила як сувеніри 
президентам європейських 
країн, які тоді прибули до 
Львова на саміт. 

Глина – живий матеріал, вона ніби пульсує, дихає, резонує з 
людським тілом. вироби з неї – живі.

бізнесменом може стати 
кожен, тільки треба мати 
бажання, ціль, і йти до неї, 
усвідомлюючи, що робиш. 
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Олег Денис, Executive Vice President, Administration, SoftServe 
голова Наглядової ради Львівського кластеру ІТ та бізнес 
послуг: ««Ми беремо участь у проекті Smart City, метою якого є зробити 
управління в місті ефективнішим. Долучаємося до міських освітніх ініціатив. 
Входимо до візійної групи по створенню стратегії міста. Працівники нашої 
компанії соціально свідомі і мають активну громадську позицію, тому беруть 
участь у виборах до міської та обласної ради, що дасть більше можливостей 

для розвитку Львова. Визнання міста для нас дуже важливе і мотивує ініціювати нові проекти! Пишаємося цією нагоро-
дою і продовжуємо працювати як над розвитком нашої компанії, так і всього міста!».

Вікторія Довжик, 
начальник управління еконо-
міки ЛМР: : «Цьогорічною відмінніс-
тю конкурсу «Обличчя міста» є те, що він відбувається 
у рамках XV економічного форуму. Змінюються обличчя 
конкурсу, сподіваюся, що завдяки проведенню еконо-
мічних форумів, зміниться обличчя економіки міста, 
зміниться наше місто. Ця надія на позитивні зміни є 
символом сьогоднішнього свята, але здійснити ці зміни 
зможете тільки Ви – реальні підприємства в реальній 
економіці міста, реальні люди, які залучають реальні 
інвестиції у реальні проекти. Добрих Вам інвестицій, 
добрих проектів і добрих результатів Вашої праці!» 
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XVі конкурс-проМоція ЛьвівськоГо підприєМництва

ОБЛИЧЧЯ 
МІСТА 

2015
вітаємо переможців!

8 жовтня 2015 року на 
стадіоні «Арена Львів» у 
рамках XV Міжнародного 
економічного форуму від-
булася церемонія нагоро-
дження переможців XVІ 
конкурсу-промоції львів-
ського підприємництва 
«Обличчя міста 2015». 
Цьогоріч з-поміж 33-х під-
приємств, компаній, ГО 
Львова різного профілю 
експертна рада відібрала 
24 організації-фіналісти, 
що й змагалися за отри-
мання гран-прі. Відзнаку 
у різних номінаціях здобу-
ло 12 компаній. Перемож-
ці конкурсу визначалися 
за допомогою відкритого 
Інтернет-голосування на 
веб-сайті ЛТПП. При ви-
борі переможця журі бра-
ло до уваги не лише резуль-
тати онлайн-голосування, 
а й економічні показники, 
і насамперед – соціальну 
активність компанії, що 
стало особливістю цього-
річного конкурсу.

Дмитро Афтанас, президент 
Львівської ТПП: 
«Особливістю XVI конкурсу «Обличчя міста» є 
акцент на соціальній відповідальності бізнесу. 
Адже результати минулорічної конференції, 
присвяченій цій темі, вперше проведеній разом 
із міською радою, ще раз підтвердили, що бізнес-
мени успішні тоді, коли допомагають громаді, 
коли позиціонують себе разом з громадою. Це ті 
люди, на яких потрібно рівнятися. Всі учасники 
нашого конкурсу уже переможці, бо вони пройшли 
попередній немалий відбір. Вірю, що будете гідно 
нести звання «Обличчя міста». Дякую за Вашу працю,бажаю успіху і терпимості, 
а торгово-промислова палата завжди готова підтримати Ваші починання».

«Обличчя міста» – це визнання найуспішніших 
підприємств Львова та подяка за значний внесок у 
розвиток міста; це промоція Львова та підвищення 
рівня його економічної, культурної, наукової 
привабливості у регіоні. Перемога у конкурсі надає 
можливість використання бренду «Обличчя міста» з 
маркетинговою метою впродовж календарного року. 
Організаторами щорічного конкурсу є Львівська ТПП 
та Міська рада Львова. 

SoftServe – найбільша українська ІТ-компанія, виробник програмного забезпечення 
та постачальник послуг з розробки, контролю якості та підтримки інформа-
ційних систем і бізнес-рішень. З 1993 року компанія SoftServe успішно здійснила 
більш ніж 3500 проектів для понад 150 світових компаній, які працюють для 
відомих світових брендів США, Канади та Західної Європи. Сьогодні компанія має 
бізнес-представництва та розробницькі центри у 19 найбільших містах 8-ми 
країн світу. На  початку 2014 року компанія створила Благодійний фонд «Від-
криті очі», який за час існування забезпечив підтримку української армії на понад 
12 мільйонів гривень. Компанія надає спонсорську підтримку Навчально-реабілі-
таційному Центру «Джерело» та львівським медичним закладам. 

Денис Ринський, директор ДП «Арена Львів»: «Стадіон «Арена 
Львів» – один із небагатьох спортивних об’єктів, що зголосився брати участь 
у конкурсі поруч із потужними виробничими, торговими та ІТ-компаніями 
Львова. Для нас перемога у конкурсі «Обличчя міста» – ще один аргумент, що 
«Арена Львів» – найкраще місце для проведення спортивних, ділових та роз-
важальних заходів найвищого рівня. Дякую усім, хто віддав свій голос за наше 
підприємство в інтернет-голосуванні. У майбутньому ми робитимемо все 
можливе, аби бути достойними цієї відзнаки та гідно презентувати обличчя 
Львова». 

цьогорічним володарем гран-прі 
(бронзової статуетки) конкурсу 
стало тов SoftServe.
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переможці у номінаціях:

«місто майстрів: Львів промисловий»:  пат «карлсберг україна» філія «Львівська пивоварня»
«у світі грошей: Львів банківський»: публічне акціонерне товариство «кредобанк»
«Львів інноваційний»: приватне підприємство «Мсф Мультиколл»
«Львів торговий»: товариство з обмеженою відповідальністю «Галицька здоба»
«скарбниця здоров’я: Львів медичний»: приватне підприємство стоматологічна клініка «рікота»
«Львівське дозвілля»: товариство з обмеженою відповідальністю трц «King Cross Leopolis»
«Львів подієвий»: державне підприємство «арена Львів»
«Львів – гурман»: тераса-ресторан «валентино»
«до ваших послуг»: товариство з обмеженою відповідальністю «рсп «шувар»
«Львів інформаційний»: товариство з обмеженою відповідальністю трк «Галичина»
«Львів соціальний»: Мережа аптек «D.S.» 
«малий бізнес Львова»: товариство з обмеженою відповідальністю «статус Мск»
грамотою Львівської тпп нагороджено спортивний клуб «Галичанка».

так тримати!

втретє за історію 
конкурсу стоматологічна 
клініка «рікота» стає 
переможцем у номінації 
«скарбниця здоров`я: 
Львів медичний»!

Назар Палідович, керівник «Галицької 
здоби»: «Завдяки не тільки адміністрації, а й усім 
нашим пекарям, тістомісам, водіям, продавцям 
ми здобули перемогу у номінації «Львів торговий» – 
кожен докладає зусиль, аби ми стали найкращими. 
Ця нагорода – свідчення того, що «Галицька здоба» 
вже досягнула певного рівня на ринку хлібобулочних 
та кондитерських виробів Львова і не тільки Львова. 
З огляду на виклики сучасності «Галицька здоба» роз-

ширила дію програми «Доступний хліб для усіх верств населення». Хлібобулочна 
та кондитерська продукція, випечена з натуральної сировини, відповідає 
українським та міжнародним стандартам якості та є доступною у ціновому 
спектрі для пересічного українця. Підтримує компанія соціальні, дитячі проекти 
та спорт». 

Андрій Рікота, директор ПП «Рікота»: «Перемога стала для нас 
надзвичайно приємною несподіванкою, адже цього року подали заявку на конкурс 
33 компанії, тож конкуренція була серйозною. Ми вдячні кожному, хто віддав свій 
голос за нас, кожному, хто вірить у нас та нашу роботу щодня, вдячні кожному 
працівнику нашої клініки за розуміння спільної справи, за роботу, за ідеї, за 
любов до наших пацієнтів».

Олександра Гнатик, директор 
радіо «FM  Галичина»: «Перемога 
у номінації вкотре доводить – пріорите-
том для файного радіо є своєчасне, неза-
ангажоване та якісне подання  інформації, 
різноплановість програм та українське 
позиціонування. Отримуючи нагороду 
«Львів інформаційний» минулоріч ми 
мріяли отримати частоту у Рівному. 
Нам це вдалося. Тепер слухайте нас у 
Рівному на частоті 89, 5 FM. Але на цьому 
не зупиняємося. У планах – розширення 
мережі. Дякуємо слухачам файного радіо 
за підтримку й обіцяємо і надалі тішити 
вас доброю музикою і цікавими про-
ектами».

Дмитро Крепак,  голова правління ПАТ 
«Кредобанк»:  «Перемога у фінансовій номінації 
конкурсу «Обличчя міста-2015» стала логічним визнанням 
успішної роботи «Кредобанку» у Львові. Адже те, що саме у 
Львові розташовано штаб-квартиру банку, що є найбіль-
шою інвестицією Польщі (PKO Bank Polski S.A.) у банківський 
сектор України, банку, який прибутково працює, динамічно 
розвивається на загальнодержавному рівні та вже впро-
довж 25 років безумовно виконує свої зобов’язання, є чи не 
найкращим підтвердженням привабливих умов ведення 
бізнесу саме у Львові. Працюючи по всій Україні, ми праг-
немо насамперед бути банком для Львова і для львів’ян, і 
не лише у фінансових послугах. Нагорода «Обличчя міста» 
свідчить про те, що нам це вдається».

Олег Никулишин, генеральний директор 
мережі аптек «D.S.»:  «У мережі «D.S.» сьогодні 
працює 98 аптек, з них 57 – у Львові. Аптеки «D.S.» 
щодня обслуговують майже 20 тисяч відвідувачів. Пла-
номірне зниження націнок на ліки в аптеках «D.S.» є со-
ціальною відповідальністю мережі в умовах економічної 
кризи та відсутності в Україні страхової медицини, коли 
все необхідне пацієнти змушені оплачувати з власного 
гаманця. Маємо й інші соціально значущі проекти, 
зокрема допомагаємо ліками військовим, надали цільову 
фінансову допомогу для лікування і реабілітації понад 
20-ти учасників АТО, допомагаємо лічниці митрополита 
Шептицього, щорічно надаємо персональні стипендії 
кращим студентам-фармацевтам Львівського медич-
ного університету, а також студентам-історикам і 
соціологам Українського католицького університету. 
Дбаємо, аби Львів був комфортним – встановлюємо 
велостійки біля наших аптек. Дбаємо про екологію – 
повністю перейшли на паперові та біо-поліетиленові 
пакети».
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«Tikithai» – молода, але до-
волі «розкручена» марка 
серед молоді у Львові. Звід-
ки її корені?
У Львові до відкриття мере-
жі «Tikithai» не було нічого, 
пов'язаного з китайською 
кухнею. А тренд був. Було 
бажання молоді їсти їжу в 
коробочках паличками як 
у всьому світі, зрештою, як 
у фільмах. Була також наша 
любов до китайської їжі, яку 
ми куштувати в основному 
за кордоном. Спершу то був 
навіть не бізнес, а хобі. Ми 
з партнером Олександром 
Романинцем працювали 
на державних роботах, па-
ралельно займаючись від-
криттям власної справи, але 
фінансове майбутнє у біз-
несі і на державній роботі 
є трохи різне, тому присвя-
тили себе першому. З 2012 
року ми на ринку у Львові. 
Становленню допомогла 

Ресторанний бізнес — одна 
із найперспективніших і 
цікавих сфер діяльності, але 
не без «підводних каменів», 
які починають «спливати» 
тільки після запуску бізнесу. 
Проте сотні молодих 
людей пробують свої сили 
у «смачному» підприємниц
тві. І декому все вдається. 
Нашому герою теж вдалося. 
Він – успішний, активний, 
сповнений ентузіазму та 
позитиву. 
Знайомтеся, Северин 
Хобзей – один із засновників 
мережі закладів китай-
ської їжі у Львові. 

історія успіху

перемога у кон-
курсі біз-
н е с - п л а н і в 
Львівського 
о б л а с н о г о 
центру за-
йнятості. 
З р е ш т о ю 
людям по-
чало подо-
батися те, 
що ми ро-
бимо, і ми зрозуміли, що 
потрібно розвиватися, від-
так відкрили ще 2 заклади. 
Наш намір досягти кращих 
смаків призвів до відкрит-
тя Familia Wok&Pasta  у 
Кривій Липі, де практику-
ємо справжній китайський 
спосіб приготування їжі. 
Поза тим, ми заглибилися 
у ресторанний бізнес, по-
чали вивчати кулінарні 
нюанси, і відкрили інший 
піднапрямок – Familia Wine 
& Waffle у дуже затишному, 
душевному приміщенні на  
вул. Староєврейській. Там 
печемо бельгійські гофри за 
оригінальними рецептами. 

Звідки на-
зва «Tikithai» і що Ваші 
заклади пропонують 
клієнтам?
Тікітай ми склали з двох 
компонентів: Тікі і Тай – 
Тайланд і Китай. Назва є 
унікальною, тому легко вда-
лося зареєструвати торгову 
марку. Тепер «Tikithai» буде 
тепер називатися «Tikithai 
Express», адже швидкість 
обслуговування клієнтів 
висока. Це хороший бізнес 
для потоку людей, тому 
нас часто кличуть і ми самі 
просимося на різноманіт-
ні фестивалі їжі, форуми, 

конференції, імпрези. 
Маємо спеціальний ви-
їзний компактний стенд. 
Пропонуємо три страви: 
локшину з куркою, локши-
ну з овочами та рис з кур-
кою. Студентам з азійських 
країн смак наших страв рід-
ний, бо ми імпортуємо з Ки-
таю макарони, соуси, соки 
та інше без посередників. 
Сьогодні хочемо розшири-
ти асортимент, щоб ті люди, 
які люблять вишукані стра-
ви китайської кухні, могли 
до нас ходити, тому один із 
наших закладів на вул. Кра-

ківській будемо переробля-
ти на Wok. Відкриття пла-
нуємо на середину грудня. 
Уже запросили шеф-кухаря 
з Києва із досвідом роботи. 
Хочемо не просто творити 
їжу, а робити видовище, 

наприклад, практикувати 
фламбування – підпалю-
вання страв. 
Також ми розпочали спів-
працю з училищем ресто-
ранного сервісу та туризму, 
щоб підібрати хлопців-ку-
харів для стажування та 
наступного працевлашту-
вання. Також маємо угоди 
з трьома компаніями, які 
займаються доставкою їжі, 
тому наші страви можна 
замовити онлайн на сайті 
Eda.ua та львівському 
Infood.com.ua.

Чи прораховували ризи-
ки перед втіленням ідеї? 
Можливо, якісь з них 
реалізувалися?
Свій перший «Tikithai» ми 
відкривали у приміщенні 
розміром 10 м2, місцероз-
ташування якого було в 
тупику. Наші друзі, які за-
ймаються харчовим біз-
несом, застерігали, що це 
дуже ризиковано. Але ми 
провели хорошу рекламну 
компанію у соцмережах і це 
допомогло. Всі так захотіли 
побачити перший китай-
ський заклад, що просто 
один другому переповіли. 
А найбільші ризики завжди 
пов'язані з персоналом і нас 
це не оминуло. За день перед 
відкриттям дві працівни-
ці відмовився виходити на 
роботу. Дивом нам вдалося 
знайти заміну. До речі, саме 
тоді до нас прийшла Оля, 
яка сьогодні є адміністра-
тором, директором у всіх 
закладах, пройшовши всі 
кар'єрні щаблі.
А щодо невдач і того, що не 
треба зупинятися на місці, 

наведу приклад. На місці 
Familia Wine & Waffle ми ра-
ніше реалізовували італій-
ську пасту у коробках. Га-
даю, ідея була хороша. Було 
лаконічно, просто і смачно, 
але, як кажуть, «не пішло». 

китайської  їжі у Львові з перших вуст
про мережу закЛадів

якщо ми, власники, та наш персонал будемо старатися, то 
відповідно і наші гості будуть від того задоволені. відтак всі 
отримуватимуть тільки задоволення: гості від витраченого 
часу і смачних страв, ми – від того, що вони є, і від прибутку, як 
результату.
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історія успіху

Навіть Марк Зархін гово-
рить, що є багато закладів, 
де ти можеш зробити гар-
ний інтер’єр, і хорошу лока-
цію вибрати, і шеф-кухаря 
відмінного знайти, та бізнес 
«не піде». І нема тому пояс-
нення. Можливо, не на часі 
ми то відкрили, можливо, 
асортимент не той, чи ло-
кація не та, бо ж вафлі зараз 
там люблять. Староєврей-
ська взагалі є вулицею вина і 
затишку, а не «швидкої» їжі. 

Привітність та професій-
ність Вашого персоналу 
у спілкуванні зауважуєш 
відразу…
Ми щотижня проводимо 
збори для персоналу 
у різних закладах, 
пояснюємо базові 
речі. Хочемо, щоб 
наші працівники 
ставилися до гостей 
так, як би вони хо-
тіли, щоб ставилися 
до них. Мотивуємо їх 
бонусами, хорошою 
індивідуальною заро-
бітною платою. Наших 
шеф-кухарів відправляє-
мо на навчання. Прагнемо, 
щоб працівники відвіду-
вали максимальну кіль-
кість заходів, пов’язаних із 
самовдосконаленням.
Самі ж намагаємося впро-
ваджувати трендові новин-
ки, щоб людям було цікаво. 
Якщо ми, власники, та наш 
персонал будемо старатися, 
то відповідно і наші гості 
будуть від того задоволені. 
Відтак всі отримуватимуть 
задоволення: гості від ви-
траченого часу і смачних 
страв, ми – від того, що 
клієнти є, і від прибутку як 
результату.

Якими критеріями по-
слуговуєтеся при відборі 
працівників? 
Насправді найважливіше – 
любов до роботи і любов до 
закладу, в якому працюєш. 
Людина може щось забути, 
щось не знати, не мати від-
повідної освіти чи досвіду 
роботи, але коли ми бачи-
мо, що їй подобається і вона 
докладає зусиль – то є наш 

п р а -
цівник. Звісно це 

не стосується кухарів. Ми 
беремо тільки досвідчених. 
До речі, це проблема у Льво-
ві, коли побутує думка, що 
працювати офіціантом, 
касиром чи барменом – це 
робота, з якою і мала дити-
на справиться. А насправді 
так не є, у всій Європі рівень 
офіціантів набагато вищий, 
і ти рідко побачиш серед них 
дуже молодого, наприклад, 
20-річного. І люди там розу-
міють, що це важлива,  висо-
кооплачувана робота. 

Для вдалого розвитку 
власного бізнесу, безпереч-
но, потрібно відслідкову-
вати думку клієнтів, чи не 
так?
Сьогодні Фейсбук допома-
гає вести бізнес і оператив-
но реагувати на проблеми. З 
одного боку, радість і благо-
дать, що таке є, з іншого – 
потерпаєш через людський 
фактор, коли твої працівни-
ки щось випадково «напо-
роли», а клієнт поширив це 
у мережі. І тоді, як книжки 

пишуть, не 5-10 
осіб дізнаються 
про негативний 
відгук, а со-
тні людей. Це 

звісно б’є по репута-
ції, але знову ж таки можна 
обернути все на свою ко-
ристь. Нещодавно ми отри-
мали негативний відгук на 
наші вафлі у Фейсбуці, все 
проаналізувати і дали аргу-
ментовану відповідь. Відтак 
багатьом людям сподоба-
лося наше вирішення кон-
фліктної ситуації. Загалом 
ми вдячні за конструктивну 
критику. Негатив можна 
повернути на позитив, коли 
впевнений у своїх силах.

Які плани на майбутнє?
Активно хочемо розви-
вати свій бізнес у напрям-
ку франчайзингу. У лю-
тому їздили на виставку 

«Франчайзинг 2015», відтак 
до нас зверталося багато 
людей, ми виїжджали в Жи-
томир, Вінницю, але наразі 
на пошуку приміщень так і 
закінчилися розмови. А ді-
алог з хлопцями із Франків-
ська, гадаю, приведе до від-
криття там нашого закладу. 
Маємо багато ідей, до речі 
на все не вистачає часу і 
можливостей. Доречі, хо-
рошою перспективою є ор-
ганізація заходів загально-
го масштабу у Кривій Липі, 
щоб залучити туриста, бо 
наразі це вулиця львів’ян. 

Що б побажали тим, хто 
вагається зайнятися 
підприємництвом? 
Нещодавно ми з партнером 
повернулися з навчання з 
Києва, де виступав відо-
мий київський ресторатор. 
Зайшовши у зал із понад 
300 людей, він звернувся: 
«Хлопці і дівчата, декого з 
вас я бачу на кожному тако-
му заході, може, достатньо 
ходити і слухати, починайте 
діяти!». Боязнь треба пере-
борювати. Нинішній наш 
досвід, бажання прорахо-
вувати ризики, мабуть, теж 
не дозволили б зробити те, 
що ми зробили колись. Про-
те на те ти і є бізнесмен-по-
чатківець, щоб ризикнути 

більше, ніж бізнесмен з 
досвідом, бо тобі здаєть-
ся, що воно точно «піде», і 
незважаючи ні на що, по-
чинаєш власну справу. І 
вона таки «іде». Коли ідея 
хороша – вона обов’язково 
буде успішна, і коли робиш 
справу з душею – люди це 
відчувають і ти отримуєш 
постійних клієнтів. 
У нас в центрі є багато за-
кладів, які просто відкриті, 
бо відкриті як данина моді. 
Але зазвичай ринок пере-
насичується, і заклади самі 
себе «з’їдають», бо їх так ба-
гато, що просто не вистачає 
відвідувачів. Сьогодні кон-
куренція настільки зросла, 
що недостатньо заклад від-
крити, особливо в центрі 
Львова, треба, аби він був 
із душею, із задумом, зі сма-
ком. Якщо цього немає, до 
тебе прийдуть на відкриття 
і ще трошки прийдуть, а по-
тім тобі доведеться просто 
його закрити. Тому ми ста-
раємося постійно дивувати, 
щоб людям було приємно і 
смачно до нас приходити.

Дякую!

Олена Карабчук

сьогодні настільки виросла 
конкуренція, що недостатньо 
заклад відкрити, особливо в 
центрі Львова, треба, аби він 
був із душею, із задумом, зі 
смаком. якщо цього немає, 
до тебе прийдуть на відкриття 
і ще трошки прийдуть, а потім 
тобі доведеться просто його 
закрити.

нинішній наш досвід, бажання прораховувати ризики, мабуть, не дозволили б зробити те, 
що ми зробили колись. проте на те ти і є бізнесмен-початківець, щоб ризикнути більше, 
ніж бізнесмен з досвідом, бо тобі здається, що воно точно «піде», і незважаючи ні на що, 
починаєш власну справу. і вона таки «іде».
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Генніг Фінк
Henning Finck

Юрист

З 2009 року є уповноваженим Торгової палати Гамбурга 

при федеральному уряді у Берліні. До цього часу впродовж 

семи років був депутатом федеральної землі Гамбург. 

З 2009 до кінця 2015 року як координатор генераль-

ного секретаря вів справи Союзу палат Ельби/Одеру, 

об’єднання 32 економічних палат та асоціацій Польщі, Че-

хії та Німеччини і, зокрема, ініціював створення чотирьох 

парламентських груп. 

У нинішній час веде переговори з екологічними асоціа-

ціями в одному консультаційному процесі Федерального 

міністерства транспорту як представник п’яти еко-

номічних організацій. Позаштатно очолює академію 

співробітників однієї із фракцій німецького Бундестагу. 

влада і бізнес

Лобіювати означає впЛивати. 
дієвий інструМент За ніМецькиМ ЗраЗкоМ
питання представЛення інтересів біЗнесу набуває ваГоМоГо Значення не Лише в часи Масштабних поЛітичних 

та еконоМічних ЗМін. професійний діаЛоГ та консуЛьтування поЛітичних структур допоМоже Зробити 
відносини Між поЛітикою та біЗнесоМ передбачуваниМи, довірЛивиМи, сприятиМе досяГненню потрібних 

та доціЛьних реЗуЛьтатів дЛя обох сторін.

завжди передбачає відкри-
тий і конструктивний діалог.  
Семінари передусім навчать 
однієї із технологій лобію-
вання, суть якої полягає у до-
ступі до процесу ухвалення 
рішень через надання політи-
кові допомоги в аналізі про-
блеми і підготовці потрібних 
для її вирішення документів 
(доповідей, законопроектів 
тощо). Тобто лобіювання 
розуміється як своєрідна до-
помога, яку група інтересів 
надає представникам зако-
нодавчої влади. Такий меха-
нізм є взаємовигідним, тому 
найчастіше є успішним. Адже 
політикові надають додатко-
ві ресурси, які дають змогу 
зробити більше у тій сфері, 

яку він вважає важливою. У 
рамках такої технології най-
успішнішими лобістами є 
неурядові громадські орга-
нізації (як торгово-промис-
лові палати), які на відміну 
від професійних лобістів є 
фахівцями з конкретної про-
блеми, володіють шаблона-
ми і стандартами, що дають 
змогу ефективно аналізувати 
проблему та якісно презен-
тувати отримані результати і 
пропозиції. 

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 ін-
формаційних матеріалів та 
реклами звертайтесь у відділ 
зв’язків з громадськістю та 
рекламно-видавничих пос луг 
Палати:

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

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

Верстка: Олександра 
Вакарова

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

кур’єр
Зовнішньоекономічний

та досвідчений лобіст.
Німецький підхід до пред-
ставлення інтересів базується 
на законодавчо закріпленому 
політико-консультаційному 
замовленні. Опираючись на 
власний досвід та приклади 
роботи у сфері політичного 
консультування, Геннінг Фінк 
буде знайомити з новими 
інструментами та ефектив-
ними методами, успішними 
механізмами представлення 
інтересів. Серія семінарів 
спрямована насамперед на 
суб’єктів права прийняття рі-
шень. На березневі та травне-
ві семінари будуть запрошені 
представники міністерств та 
державних установ, оскіль-
ки професійне лобіювання 
та представлення інтересів 

в україні лобіювання 
почасти сприймають як 
нелегітимний процес, адже 
досі не встановлено правил, 
а сам лобізм часто асоціюють 
з корупцією. сьогодні при 
комітеті верховної ради 
україни з питань запобігання 
та протидії корупції активно 
діє робоча група зі створення 
законопроекту «про 
лобіювання». 
тимчасом, лобіювання з 
метою впливу на політичні 
рішення широко поширене 
у світових парламентах і 
розглядається як частина 
демократичного процесу 
узгодження інтересів і 
важливе джерело інформації 
для закондавців. 

Німецько-український парт-
нерський проект у сфері біз-
несу при ЛТПП зініціював 
проведення серії практичних 
семінарів, об’єднаних темою 
«Професійне представлен-
ня інтересів та лобіювання 
– розбудова структур по-
літичного консультування 
для економічних палат в 
Україні». Мета ініціативи – 
сприяти процесу успішного 
представлення інтересів біз-
несу за прикладом системи 
німецьких палат. Співорга-
нізаторами семінарів будуть 
Торгова палата Гамбурга, 
ТПП України та Львівська 
ТПП. Учасниками семінарів 
стануть представники торго-
во-промислових палат Украї-
ни. Заходи відбуватимуться з 
лютого по травень 2016 року у 
форматі трьох дводенних мо-
дулів. Досвідом поділиться 
Геннінг Фінк, багаторічний 
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новини компаній

Головні переваги електробуса 
«електрон» перед існуючими 
видами міського транспорту:
повна відсутність шкідливих 
викидів в атмосферу;
підвищений комфорт для 
пасажирів завдяки  низьким 
рівням шуму і вібрації в салоні;
зниження загальноміського 
шумового фону;
низькі витрати на 
обслуговування та ремонт.

інформаційна 
довідка:

Мережа аптек «D.S.»  –  найбільша 
аптечна мережа у Львові, лідер 
фармацевтичного ринку Львівщини. 
Генеральний директор – олег 
никулишин. більше інформації про 
компанію на www.ds.lviv.ua 

В чому його унікальність? На 
робочу зміну, якщо б це був 
автобус, треба потратити на 
дизель орієнтовно 2,5 тис. 
грн, а на електробус – 250 грн. 
Це в 10 разів дешевше. Нічого 
подібного в Україні немає.
Сьогодні електробуси ви-
готовляють у Польщі, Чехії, 
Китаї, фактично майже в 20 
країнах. Львівський виріб на 
50% складається з вітчизня-
них компонентів і приблизно 
наполовину дешевший за ім-
портні. Вартість одного елек-
тробуса – приблизно 9 млн 
грн, тролейбуса – 5 млн грн.  
Присутній на презентації 
електробуса міністр інфра-
структури Андрій Пивовар-
ський зазначив: «Львів зумів 
створити машину, якій на
лежить майбутнє у паса
жирських перевезеннях. Щоб 
підтримати вітчизняного 

виробника, держава розпоча
ла програму, яка передбачає 
100 млн грн для будівників 
трамваїв». За словами мініс-
тра, ще понад 300 млн грн до 
цієї суми додадуть органи 

екоЛогічний транспорт нового покоЛіння від «еЛектрону»

мережа аптек «D.s.» доЛучається до проекту картка Львів’янина

Електробус моделі Е19101 – повністю низькопідлоговий 12-метровий електробус, розрахований на перевезення 
до 100 пасажирів. Потужність тягового двигуна становить 230 кВт. Максимальна швидкість електробуса – 70 
км/ год, а його пробіг без підзарядки батарей сягає до 300 км – в середньому це денний пробіг львівського дизель-
ного автобуса. На підзарядку електробуса потрібно до 6-7 годин. Пневматична підвіска електробуса має функцію 
«кнілінг» – зниження кліренсу електробуса для зручності посадки пасажирів. Для осіб з обмеженими можливостя-
ми у електробусі передбачено відкидний пандус та місце в салоні, обладнане ременями безпеки. Рідинна система 
опалення (включаючи автономний обігрівач) та кондиціонери забезпечують оптимальний мікроклімат в салоні 
за будь-якої погоди).  

концерн «еЛектрон» у Листопаді 2015 року преЗентував перший в україні еЛектробус МодеЛі е19101 – сучасний 
екоЛоГічний транспорт новоГо покоЛіння. новинка вже невдовЗі З’явиться на вуЛицях Львова.

про МожЛивості співпраці Мережі аптек «D.S.» іЗ Львівською Міською радою у раМках впровадження картки Львів'янина йшЛося під 
час Зустрічі керівництва коМпанії З МероМ Міста Львова андрієМ садовиМ 3 Листопада 2015 року. 

місцевого самоврядування, 
а наступного року перед-
бачається виділити вже 400 
мільйонів державних коштів. 
Якщо до них буде додано 70% 
дофінансування з боку міст, 

буде закумульовано понад 
мільярд гривень для вироб-
ництва українських трамваїв, 
тролейбусів та електробусів.
До речі, окрім електробусу, 
електронівці випустили для 

Львова три низькопідлогових 
тролейбуси. Загалом «Елек-
трон» готовий випускати 100 
одиниць колісної техніки на 
рік і 50 трамваїв. Окрім Льво-
ва, електронівські трамваї 
незабаром курсуватимуть 
столицею.

забезпечення компанії «D.S.» 
і розробку новітніх аптеч-
них послуг online, мережа 
аптек пропонує можливості 
обслуговування електрон-
них рецептів за Карткою 
львів'янина. Цей проект буде 
реалізовано спільно з ІТ-
компанією «Еleks», про що 
найближчим часом буде під-
писано відповідний 3-сто-
ронній меморандум.
Учасники АТО, які мати-
муть Картку львів’янина, та-
кож зможуть скористатися 

спеціальною знижкою на 
медпрепарати у мережі аптек 
«D.S.». 
Андрій Садовий подякував 
працівникам мережі аптек 
«D.S.» за плідну працю та по-
відомив, що «перші десять 
Карток львів’янина уже отри
мали учасники бойових дій. 
Наступна категорія – члени 
багатодітних родин. Люди 
матимуть велику користь 
від цього проекту: зможуть 
скористатися карткою і як 
проїзним квитком у міському 

транспорті, і як носієм ін
формації про свою історію 
хвороби, і для обслуговуван
ня електронних рецептів. 
«D.S.» – велика мережа, тож, 
надіюся, матимемо якісну 
співпрацю».

надаватиме власнику до-
ступ до багатьох послуг. Зва-
жаючи на сучасне технічне 

Картка львів’янина – це су-
часна соціальна банківська 
платіжна ID-картка. Вона 

фото прес-служби «електорон»

фото прес-служби «електрон»

фото прес-служби «D.S.»
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22 день відкритих дверей – 2015

Цікаво. Весело. Корисно.  
Саме так 16 жовтня цього-
річ пройшов День відкри-
тих дверей у Львівській 
ТПП. Неформальний 
формат заходу із гаслом  
«Здобуваємо нові компе-
тенції!» зібрав понад 60 
членів Палати, майже все 
керівництво організації та співробітників усіх відділів. Окрім 
найголовнішого – безпосереднього інформативного спілку-
вання та позитивних емоційних вражень – учасники мали 
нагоду не тільки дізнатися про нові послуги та інструменти, 
якими володіє сьогодні Палата, а й відвідати два тренінги на 
вибір. Про те, «Як грамотно відстояти ціну та закрити про-
дажу» розповіла Наталя Галицька (Галицька тренінгова ком-
панія), а секретами процесу «Командотворення: що? як? навіщо?» 
поділився Павло Бачинський (Майстерня втілення змін «Ябко»). Із 
розширеним спектром послуг Палати присутніх ознайомили віце-
президент Роман Баран віце- президент Володимир 
Коруд та.

ПосіПаки бізнесудо ваших Послуг
Дмитро Афтанас, президент ЛТПП: «Невимушена 
неофіційна обстановка таких зустрічей зближує. А ми 
мусимо бути потрібними один одному, адже тор-
гово-промислова палата створена бізнесом і для 
потреб бізнесу.  Будемо максимально старатися 
йти назустріч Вашим потребам, пропозиціям, 
аби могти допомогти у тому, що Вас цікавить, що 
болить, аби Вам хотілося до нас приходити, навіть 
просто для того, щоб невимушено поспілкуватися один 
з одним. Всі заходи та послуги торгово-промислової палати – це 
наша робота задля вашої користі. Ми завжди відкриті для своїх 
колег, клієнтів, друзів, а сьогодні особливо. Наша відкритість 
продов жуватиметься і у майбутньому».

банана



каЛендар заходів на  Листопад-грудень 2015 рік

Лтпп – біЗнес-пЛатфорМа ЛьвівЩини!

Львівська торГово-проМисЛова паЛата Запрошує відвідати Заходи дЛя підприєМців, Менеджерів, 
працівників відповідних установ, а також дЛя тих, хто хоче Започаткувати вЛасну справу:

бізнесу – дієві інструменти!

Львівська 
торгово-промисЛова 

паЛата

тренінг 
«базові навички медіатора»

тренінг 
«мистецтво модерації групової 
роботи»

тренінг 
«побудова ефективної команди»

тренінг 
«надихаюча презентація»

семінар 
«експорт товарів харчових груп на 
ринок єс. анаЛітика товарів і вимог 
до них»

майстер-клас 
«стоЛовий етикет – прадавня наука 
та мистецтво еЛегантності»

тренінг 
«професійна адаптація моЛоді 
на ринку»

семінар-обговорення 
«духовні цінності у формуванні 
світогЛяду бізнесмена»

24-26 листопада, 
10.00 – 18.30, актова зала Лтпп
тренери курсу:  керівник та викладач 
українського центру медіації галина 
Єрьоменко, заступник керівника і викладач 
українського центру медіації ольга шепель
вартість програми : при оплаті до 9 жовтня: 
3000 грн, при оплаті з 12 жовтня до 13 
листопада: 4000 грн,п ри оплаті після 13 
листопада: 4500 грн.

8 грудня, 14.00 – 18.00, 
конференц-зала Львівської тпп
бізнес- тренер: світлана Чебакова – медіатор  
українського центру медіації), київської тпп.
вартість участі у тренінгу: 280 грн – при оплаті 
до 1 грудня, 360 грн. – при оплаті після 1 
грудня.

3 грудня, 14.00 – 18.00, 
конференц-зала Лтпп
тренер: майкл  вуд, який викладав 
у технічному коледжі рокдейлу 
(великобританія),працював на радіо ввс 
у місті манчестер (великобританія).
вартість майстер-класу:  280 грн – при оплаті 
до 13 листопада,  
360 грн – при оплаті після 13 листопада

15 грудня, 14.00 – 17.00, 
конференц-зала Львівської тпп
бізнес- тренер: світлана Чебакова – медіатор  
українського центру медіації), київської тпп.
вартість участі у тренінгу: 280 грн – при оплаті 
до 1 грудня, 360 грн. – при оплаті після 1 
грудня.

30 листопада, 9.30 – 16.00, 
конференц-зала Львівської тпп
бізнес-тренер в рамках проектів East Invest, 
GIZ, UNDp, USAID з питань інтернаціоналізації 
центру експорту Export-UA донецької тпп – 
галина перепелиця 
вартість участі у семінарі – 390 грн (обід, каво-
перерви, роздатковий матеріал включено).

12 грудня, 14.00 – 17.00, 
ресторан «валентино» 
(вул. остапа нижанківського, 20)
консультант – Юлія хома, засновниця школи 
вишуканих манер «Grace»
вартість участі у майстер-класі - 400 грн (при 
умові оплати до 7 грудня), 450 грн (при умові 
оплати після 7 грудня).  у вартість включено 
частування від ресторану «валентино».

4 грудня, 11.00 – 15.00, 
актова зала Львівської тпп
тренер – керівник управління з питань 
комунікації лтпп Юрій булик
участь у заході безкоштовна. 

4 грудня, 16.00 – 18.00, 
конференц-зала Львівської тпп
лектор – отець-доктор прокопій лотоцький, 
монах Чину святого василія великого, який  
довгий час працював на українській секції 
ватиканського радіо та проводив духовний 
супровід у папській колегії святого йосафата 
в римі.
участь у семінарі безкоштовна.

Детальніше про умови участі 
на сайті www.lcci.com.ua (розділ: Календар подій) 
або за тел.: +38 032 295 01 59




