АДВОКАТСЬКЕ БЮРО

Є КИМ ПИШАТИСЬ!

«Бачинський, Коломієць та партнери»
С. 6-10

Обличчя міста-2017
С. 16-18

БІЗНЕС-ПАРТНЕРСТВО
У ФОРМАТІ В2В
С. 22

Плюс
 Малопольська біржа контактів
у Кракові................................с.2
 Бізнес-місія на найбільшу

ЛЬВІВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА

www.lcci.com.ua

Зовнішньоекономічний
КУР’ЄР
ДІЛОВЕ ВИДАННЯ №1 У РЕГІОНІ

«RemaDays-2018» .................с.3
 Міжнародна меблева виставка
«IMM Сologne 2018» ............с.23

листопад-грудень, 2017
Відвідай сайт Палати

РУСЛАНА
РИМАРСЬКА:

рекламну виставку Польщі

«КОЛИ ТВОЇ
СОЛОДОЩІ
ЇДЯТЬ ДІТКИ…»

ІНТЕРВ'Ю
З ДИРЕКТОРОМ
СІМЕЙНОЇ ПЕКАРНІ
«БУДЬМО ЗДОРОВІ»

ТМ
С. 11-13
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АКТУАЛЬНО

БІРЖА КОНТАКТІВ У КРАКОВІ

Львівська торгово-промислова палата, у рамках пост-програмних заходів програми Business in Małopolska Partnership Network, спілько з партнером – Малопольською Агенцією Регіонального Розвитку, організовує

ПОЛЬСЬКУ-УКРАЇНСЬКУ БІРЖУ КОНТАКТІВ
Для кого: українські підприємці
усіх форм власності.
Де: м. Краків
Коли: вересень-жовтень,
2018 (2-3 дні)
Як працюємо:
КРОК 1: до 01 березня 2018 року,
підприємство (підприємець), що
зацікавлений знайти вірогідного
партнера з Малопольського воєводства, надсилає заявку до координатора поїздки у Львівську ТПП.
Заявка може бути довільної фор-

На замітку: чим краще Ви представите
інформацію про себе та про те, кого
конкретно хочете знайти – тим
швидше вдасться Вам допомогти.
ми, українською, польською або
англійською мовою. У ній повинно
бути чітко вказано:
Блок І: Якого партнера Ви шукаєте (галузь, величина фірми, об’єми
поставок (експорт-імпорт), можливо – зацікавлені уже конкретною
фірмою чи хочете нав’язати співпрацю з конкретними підприємцями та іншу важливу інформацію).
Блок ІІ: Інформація про Вас чи/
та Вашу компанію. Опис профілю
компанії (місія, пріоритети/профіль діяльності, історія компанії,

контактна інформація).
КРОК 2: отриману інформацію
опрацьовує польська сторона та
готує конкретні індивідуальні пропозиції по кожному запиту.
КРОК 3: восени (орієнтовно – кінець вересня – початок жовтня
2018 року) заплановано провести
Біржу контактів для зголошених
фірм із України з представниками
польських компаній у Кракові.
Проживання та переїзд – за кошти
учасників. ЛТПП організовує груповий переїзд.
Участь у біржі, індивідуальні переговори – безкоштовно.

ТА ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ,
ЩО БАЗУЮТЬСЯ НА ВСЕСВІТНІХ
СТАНДАРТАХ GS1

Надсилати заявки Ви можете за
адресою:
Представництво Business in Mało
polska – Partnership Network у Львові
Львівська ТПП, Стрийський парк,
14, м. Львів, 79011
e-mail: bulyk@cci.lviv.ua
тел.: +38 032 295 63 17
Контактна особа: Юрій Булик

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 "ДжіЕс1Україна" (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
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ВІТАЄМО!

ВІТАЄМО КОЛЕКТИВ
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
З 45-РІЧНИМ ЮВІЛЕЄМ ДІЯЛЬНОСТІ.
Високо цінуючи партнерство з Вами, зичимо по
дальшого процвітання і успіхів, наснаги до нових
звершень, переможного довголіття на вітчизняно
му та міжнародному ринках. Якісного та кількісно-

го зростання членської бази, задоволених клієнтів.
Нових обріїв ділових можливостей і досягнень.
Разом – ми сила!
Президент Львівської ТПП
Дмитро АФТАНАС

БІЗНЕС-МІСІЯ НА НАЙБІЛЬШУ РЕКЛАМНУ ВИСТАВКУ ПОЛЬЩІ «REMADAYS-2018»
Шановні колеги, запрошуємо вас
відвідати Міжнародну виставку
реклами «RemaDays», одну з найбільших у світі, що проходитиме

06-09 лютого 2018 року у Варшаві. • площа понад 35 000 м2,
Захід вперше відбувся у 2005 році. • 3 дні зустрічей з представниками
«RemaDays 2018» у Варшаві це:
галузі з цілого світу,
• тренди рекламного ринку,
• понад 760 учасників,

• більше 20 000 відвідувачів.
Новинки сезону і перспективні
розробки продемонструють численні виробники рекламних продуктів та товарів.

Основні
тематичні
розділи виставки:
Додаткова інформація на сайті:
www.remadays.com
Вартість відвідання виставки:
180,00 євро (сплачується в гривнях
по курсу на день оплати).
Забезпечуємо:
• переїзд Львів-Варшава-Львів,
• проживання в готелі (три ночі зі
сніданками),
• вхідні квитки,
• с упровід.

Контакт:
Тарас Андрущак,
Тел.: +38 063 393 66 28, +38 068 046 46 51
E-mail: taras@cci.lviv.ua
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НОВИНИ. ПАЛАТА

УКРАЇНСЬКІ ПІДПРИЄМЦІ ЦІКАВЛЯТЬСЯ СПІВПРАЦЕЮ З КИТАЄМ
4 грудня 2017 року в актовій залі Львівської торгово-промислової палати відбулося підписання «Угоди про
встановлення дружніх відносин між Торгово-промисловою палатою провінції Сичуань КНР і Львівською ТПП».
які працюють у сфері машинобудування (електробуси, авіабудування), відновлювана енергія,
нафтогазодобування, електроніка,
туризм.
Китайців цікавить співпраця у сфері
«нової енергії», машинобудування,

сільського господарства.
У зустрічі взяли участь представники львівського бізнесу, зокрема:
Корпорації «Електрон», Національного університету «Львівська
політехніка», ділових і галузевих
асоціацій регіону.

ПРОВІНЦІЯ СИЧУАНЬ КНР

Сичуань – провінція на півдні центральної частини Китаю. Найбільше місто – Ченду. Населення 80 418 200 чоловік. Назва провінції походить від скорочення «чотири області Чуан», і пов'язана з тим, що,
за часів імперії Сун, на цій території спочатку була область Чуань,
яка згодом розділилась на чотири області.

Провінція Сичуань (Китай) – це
майже 90 млн. жителів, столиця – місто Ченду – 15 000 000 жителів. ТПП Сичуань – 200 000
підприємств-членів.

Китайську делегацію очолював
Президент ТПП Сичуань (він же ж
віце-президент ТПП Китаю) Чень
Фан. Із ним прибула група урядовців провінції та підприємців,

ЕКОНОМІКА
У провінції розвинене сільське господарство – вирощуються рис і
пшениця; провінція займає перше місце у КНР з виробництва свинини і друге – зі збору коконів шовкопряда. Частка провінції у виробництві вина в країні складає більше 20%.
На території провінції зосереджено більше половини покладів ванадію, кобальту і титану в КНР, а також значні запаси залізної руди та
інших мінеральних копалин.
У провінції розвинені автомобільна, аерокосмічна, металургійна,
харчова, будівельна та текстильна галузі промисловості. Провінція
є стратегічною з точки зору оборонної промисловості та розвитку
науково-технічного потенціалу Китаю.
Основною визначною пам'яткою з точки зору екологічного туризму є
заповідник і розплідник панд, а також Інститут панди в околицях Ченду.
ОПОРНІ ІНДУСТРІАЛЬНІ ГАЛУЗІ ПРОВІНЦІЇ СИЧУАНЬ:
• телекомунікаційна індустрія
• гідроенергетика
• машинобудування і металургія
• медико-фармацевтична індустрія
• туристична індустрія
• виробництво напоїв і продуктів харчування

ПОШУК НОВИХ КОНТАКТІВ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ПОЛЬСЬКИХ МІСТ
Ельблонґ – великий центр важкої
промисловості Польщі (турбіни,
гвинти, обладнання для суден),
харчової промисловості (пивоварний завод групи «Живець»),
а також туристики (Ельблонзький канал і оригінальні системи
суднопідіймачів).
У зустрічі взяв участь Президент
міста Вітольд Врублевскі та віцеконсул Генконсульства Польщі у
Львові Рафал Коцот. Місто Ель4 грудня 2017 року у Львівській блонґ і околиці – може бути дуже
ТПП відбулася зустріч з пред- цікавим регіоном для України.
ставниками польського міста Уряд Польщі запланував у 2018Ельблонґ.
2022 роках збудувати канал через

Віслянську косу в Балтійське море.
Сьогодні Росія постійно обмежує
рух суден через Віслянську затоку,
де проходить морський кордон

Польщі з Росією. Для українського
бізнесу – це новий шанс виходу до
Світового океану через Балтійське
море.
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УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКІ ДІЛОВІ ДНІ

облдержадміністрації Андрій Кісера та інші.
У складі делегації підприємців і
промисловців Південної Моравії
були представники таких підприємств та організацій:
• ТОВ «СТРОКОМ» – компоненти
для автомобільної промисловості,

9-10 листопада 2017 відбулись ряд
зустрічей представників чеських
та українських компаній, бізнесорганізацій, держслужбовців.
У заходах взяли участь: Ян Вітула –
заступник
Гетьмана
Південно-Моравського Краю, Іво Мінаржік – Голова Департаменту

Регіонального Розвитку Південно-Моравського Краю, Петр
Женожічка – член Ради Південно-Моравського Краю, Мілош
Шіфалда – Директор Південно-Моравського Центру Міжнародної Мобільності, Ото Грдлічка – керівник департаменту

іноземних справ Регіональної
торгово-промислової палати в
Брно, Ігор Шедо – Консул Чеської

паливні клапани, турбокомпресори, прецизійні деталі машин й
устаткування;
• ТОВ «ЕКОНОВА енерджі» –
міжнародна запатентована технологія щодо енергозбереження при
опаленні, термодинамічний оптимізатор димохідного каналу;
• ТОВ GMR GAS – виробнича фірма, яка займається виробництвом
обладнання для регулювання газу
середнього і низького тиску;
• Акціонерне товариство «H. BLO
CH» – незалежний дистриб'ютор
мастил, надає консультації, займається дистрибуцією й сервіРеспубліки у Львові, началь- сом мастил;
ник управління промисловості • Акціонерне товариство «Нова Мота підприємництва Львівської сілана» – провідний європейський

5
У другий день заходу, 10 листопада,
в Палаті пройшла зустріч
представників чеських навчальних
закладів (університету ім. Менделя,
університету ім. Масарика,
коледжу Брно Шарбулова, коледжу
будівництва Брно-Босоноги) з
львівськими вузами (Львівським
національним університетом
ім. Івана Франка, Національним
університетом «Львівська
політехніка», Національним
аграрним університетом, Львівським
торгово-економічним університетом,
Національним лісотехнічним
університетом, коледжами,
школами, навчальними центрами).
У зустрічі взяла участь директор
Департаменту освіти й науки
Львівської облдержадміністрації
Любомира Мандзій.
виробник вовняної пряжі і тканин, що входить в міжнародний
концерн Marzotto Group;
• АТ «Нова Мосілана» – в рамках
комплексного виробничого процесу виробляє щорічно близько
3500 тон пряжі і 9,5 млн метрів
тканин з сотнями забарвлень і тисячами кольорів.
Організатори заходу: Львівська
торгово-промислова палата провела Українсько-чеські ділові зустрічі. Партнерами виступили Торгово-промислова палата Брно. Уряду
Південно-Моравського краю.

ЕКСПОРТНА СТРАТЕГІЯ – ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В МАЙБУТНЄ
Під такою назвою 27 жовтня 2017
року відбулася робоча панель у
рамках XVII Міжнародного економічного форуму у Львові
Торгово-промислова палата виступила партнером її проведення.
У панелі взяли участь представники підприємств-членів Львівської

Ключовими спікерами заходу стали – заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України –
Торговий представник України Наталія Микольська, перший заступник голови Львівської ОДА
Ростислав Замлинськиий, Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової
політики та підприємництва Віктор Галасюк, керівник Західноукраїнського офісу «UkraineInvest»
Олег Доскач, керівник відділу консалтингу Офісу з просування експорту Сергій Малиновський,
директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський,
керівник «Export HelpDesk» Німецько-Української Промислово-Торгової Палати Олег Мірус,
президент Корпорації «Електрон» Юрій Бубес.

Львівська область за останні роки збільшила експорт у два рази, а до країн ЄС – у 10 разів. Вражаючий результат. У цьому є вклад і Львівської торгово-промислової палати. Такий досвід треба
поширювати серед інших регіонів і ТПП України
може в цьому допомогти.

ТПП, віце-президент Торговопромислової

«На панелі була презентована роль
торгово-промислових палат в пи
Сергій Свистіль,
таннях просування вітчизняного
віце-президент ТПП України
експорту, оскільки система ТПП
палати України Сергій Свистіль, пропонує комплекс інструментів
віце-президент ЛТПП Володимир та механізмів для підтримки екс
Коруд, який зокрема зазначив: портерів та виробників».
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ПІДПРИЄМЕЦЬ

МАЄ ЗНАТИ СВОЇ ПРАВА

ВАЛЕРІЯ КОЛОМІЄЦЬ
Партнер практики кримінального правового захисту
Українські підприємці – гідні подиву. Працюють у складних економічних умовах. Попри те – здебільшого дають собі раду. Готові
розвиватись і йти вперед. Набиті шишки опрацьовують і чітко
знають, що грамотно страхувати свій бізнес з юридичного боку –
чи не найкращий варіант. Яким
чином Ваше об’єднання готове
допомогти?
Ми надаємо ряд превентивних
практик для бізнесу. Це послуги,
що дають змогу власникам і топменеджменту компаній почуватися безпечно і спокійно виконувати
свої завдання.
Сьогодні ми проводимо навчання,
тренінги та семінари, з приводу
того як себе слід поводити, скажімо, під час затримань, обшуків, допитів. Щодо допитів, то навчаємо у
тому числі і через рольові ігри. Це
спеціалізована ділянка роботи і
цікава переважно для тих, на кого
уже заведена кримінальна справа.
Крім того ми надаємо послугу
«24/7». Це постійно діюча послуга
захисту: підприємець знає, що у
будь-якій нетиповій ситуації, коли
йому щось загрожує, протягом 30

хвилин прибуде адвокат для її врегулювання. І у будь-якому випадку
буде готовий його супроводжувати
та захищати його права та інтереси.
Яка вартість такої послуги?
Орієнтовно – це гривневий еквівалент 1000 доларів на рік. Якщо
захист стосується бізнесу та керівного складу компанії, то ми пропонуємо саме таку річну підписку.
Укладається договір із компанією
як з юридичною особою, який також включає захист 5-ти осіб із
числа працівників підприємства
та проведення семінару-інструктажу. Оплату можна здійснювати
помісячно.
Якщо ж говорити про інші категорії осіб, то є аналогічні пакети для
приватних та публічних осіб. Робота з третьою категорією замовників
відрізняється, адже тут є ще такий
фактор як постійна комунікація із
ЗМІ та вибудовування здорової та
виваженої публічної позиції. Це
важливо. Сьогодні я можу надавати такі послуги, роблю це для окремих категорій моїх клієнтів. Сюди
входять не лише здійснення захисту людини під час кримінального

переслідування, але й побудова ми і проводимо. Це найбільш дієпублічно-правової позиції клієнта. вий інструмент. Але перед кожним
конкретним тренінгом я повинна
Бути голосом підприємця теж провести аудит, дізнатись специфіку компанії, профіль її діяльності.
можна?
У ході навчання маю конкретно
Для бізнесу це – важлива річ. На- донести до людей інформацію, яка
приклад, у випадку, коли відбува- буде потрібною саме їм.
ється кримінальне переслідування,
чи неправомірне затримання під час Бізнес повинен остерігатися нанібито вчинення злочину. При цьому, падів? Наскільки безпечно він
в пресі починається публічна атака. може почуватися сьогодні?
Тут важливо вибудувати стратегію
того, яким чином здійснюватиметь- Я б так питання не ставила. Бізнес
ся комунікація, як це буде висвітлено повинен бути юридично грамотперед громадськістю, як мінімізува- ним. Ні для кого не є секретом, що,
ти репутаційні втрати та здійснити якщо є ті, хто заробляє, то є й ті, хто
належний правовий захист. Клієнт у хоче поживитися їхнім коштом. Це
таких ситуаціях губиться, не до кінця легко зробити, коли підприємець
розуміє, що і коли можна говорити, не дотримується законодавства. У
як краще подати інформацію і яку саме. такому випадку їх можуть підхоУ такому випадку адвокат виконує пити і довго тримати «на гачку».
ще й функцію PR-менеджера. Саме Я якраз не з тих адвокатів, хто лювін доносить позицію свого клієнта бить продавати жахаючи. Проте
зацікавленим сторонам, зрозумі- скажу, що ситуації бувають різні.
І тому в нашій країні ні бізнес, ні
лою для суспільства мовою.
людина, фізична особа, абсолютно
Наскільки
активно
підпри- впевнено себе почувати не може. І
ємці цікавляться юридичною це не тому, що в нас правові органи якісь погані або судова система
підтримкою?
якась не така. Ситуація полягає в
Підприємець має знати свої права. тому, що здійснення тиску сьогодні
І він хоче розуміти, як все функ- робиться далеко не заради грошей.
ціонує. Підтвердженням цьому є З досвіду скажу, що сьогодні це
велика кількість семінарів, які ми часто буває помста, замовні спрапроводимо. Якщо ж говорити про ви, наприклад, від конкурентів,
практику супроводу, то сьогодні це контрагентів. Тут цікавий момент –
переважно сектор ІТ-технологій. ти не завжди знаєш, хто з тобою праХоча є й інші, наприклад, ті ж самі цює і у підсумку можеш потрапити
будівельники. Якщо бути від- в «ореол» діяльності правоохоронвертою, то цим цікавляться зде- них органів. Як приклад, у вас були
більшого люди / організації, які там якісь бізнес-інтереси (наприпрацюють з грошима. Найбільша клад – проплати) з фірмою, яку підокількість кримінальних прова- зрюють у тому, що вона є фіктивною.
джень пов’язана саме з економіч- Це вже може бути «входом» і до вас.
ними злочинами. Саме до цих людей приходять з обшуками додому, Це ми зараз говоримо з точки зору
в офіси, на підприємства. Це саме їх захисту. Але, коли ми говоримо
про бізнес і контрагентів, що є
бухгалтерів викликають на допити.
насправді найважливішим?
Це тренінги для конкретних
Це представлення інтересів бізнекомпаній?
су як потерпілої сторони. У Львові,
Так, якраз корпоративні тренінги можливо, це не так поширено, але
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у Києві цілі відділи працюють саме
з цією метою. Чому? Шахрайство
всередині компаній, недобросовісні працівники, конкуренти тощо.
У нас з цим все гаразд чи просто
бізнес малий?
У нас це все також присутнє. Здебільшого, до мене звертаються
компанії, які мають у Західній
Україні свої філії. Найбільш поширена проблема – недобросовісна
робота працівників. Другий аспект –
недобросовісні контрагенти. Тут,
щоб захистити свої права, юридичним особам також часто доводиться звертатись до правоохоронних
органів.

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО,
РИНОК НЕРУХОМОСТІ
ТА БУДІВНИЦТВО

Я розумію, що на дворі не 90-ті,
але все ж… що вигідніше – мати
«дах» чи юридичний супровід?
Набагато вигідніше винайняти адвоката, аніж платити якісь неправомірні кошти. Чому? Та ніхто ж
розписок про закриття кримінального провадження вам не дасть. І
ви у результаті заплатите раз, потім ця справа може виплисти в іншому місці. Це – реалії. Насправді –
Партнер адвокатського об’єднання
краще йти до кінця, мати офіційну
законну резолюцію з будь-якого Пане Андрію, якщо говорити про документації на будівництво, в т.ч.
безпеку в заявлених сферах, на ліцензій для забудовника.
спірного питання.
якого виду допомогу бізнес може До цих послуг відноситься і розрозраховувати?
робка та пропозиція для забудовВаша порада малому бізнесу?
ника схем організації будівництва
Раджу пройти тренінг з безпеки Ми здійснюємо повний супровід та, в подальшому, продаж збудобізнесу. Ряд таких тренінгів та се- усіх операцій по земельних відно- ваної житлової та комерційної
мінарів пропонує наша компанія. синах: оформлення прав на земель- нерухомості. Якщо говорити про
Кожен повинен навчитись як пра- ні ділянки, приватизація, оренда, ситуацію на ринку сьогодні, то,
вильно побудувати зовнішню та супровід угод при купівлі/прода- наприклад, у Львові будівництво
внутрішню безпеки свого бізнесу. жу, проведення аудиту земельної ведеться (з юридичного боку) за
Як себе поводити із правоохорон- ділянки при купівлі чи інвестуван- п’ятьма-шістьма типовими схеманими органами. Як, при потребі, ні коштів в об'єкти. Якраз ця ділян- ми. Законодавство України визнасебе поводити, коли до тебе прихо- ка роботи або, як ми її називаємо, чає як легальну одну-дві. Решту
дять і ставлять якісь певні вимоги практика земельного права, будів- схем «непрямо» передбачені, але
або прохання. Ну і друге – скориста- ництва та нерухомості закріплена де факто законодавчо вони не вреза мною.
гульовані. Кожна схема має свої
тись послугою «24/7».
певні переваги і недоліки як для
Щоб дізнатись, що буде найбільш доцільним конкретно кожному, за- Відразу до проблемних питань: на забудовника, так і для потенційпрошую зателефонувати до нас та українському ринку є чимало не- ного інвестора чи покупця житла /
проконсультуватись або ж завітати законних будівництв. Ваша оцін- комерційної нерухомості. Ми розка того, що відбувається?
глядаємо кожен випадок індивідудо нашого офісу.
ально, рекомендуємо оптимальну
Загалом, користуючись нагодою
хотіла б привітати українських під- Відразу скажу, що ми готові схему продажу об’єктів.
приємців з новорічними та різдвя- допомогти бізнесу працювати про- Також наше об’єднання займаєтьними святами, побажати подаль- зоро від початків. Якщо говорити ся усіма видами операцій з нерушого розвитку, цілеспрямованості конкретно про будівництво, то хомістю. Це супровід усіх операцій
це і супровід повного циклу під- на первинному і на вторинному
та впевненості.
готовки об’єкта до будівництва, в ринках.
т.ч. земельних ділянок; і супровід
Дякую!
Юрій Булик та виготовлення усієї дозвільної Працюєте лише з компаніями?
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Ні, з фізичними особами також.
Працюємо у форматах В2В і В2С.
B2С напрямок в об’єднанні курує
старший юрист Тетяна Кардіяка, а за мною закріплено супровід
бізнесу.
Окрім цього, я веду практику юридичного супроводу бізнесу, так
звані послуги бізнес-адвоката. Ця
практика передбачає роботу з початківцями бізнесу (з тими, хто має
бізнес-ідею, кошти і готовий інвестувати). Для них – пропонуємо
реєстрацію бізнесу під ключ. І ми
не просто здійснюємо реєстрацію
ФОПа чи ТзОВ. Ми вивчаємо запит
клієнта і підбираємо відповідну
модель, рекомендуємо як краще зареєструвати бізнес. Якщо є кілька
партнерів, розробляємо корпоративні договори між засновниками.
Проводимо повну реєстрацію, підбираємо оптимальну систему оподаткування, КВЕДи, перевіряємо,
чи така діяльність потребує якихось дозвільних документів, наприклад, ліцензій чи сертифікатів.
Якщо так – виробляємо. І завершуємо цикл – реєстрацією в нотаріуса /
державного реєстратора. Віддаємо
клієнту готове рішення під його
бізнес-проект.
Інший блок – для тих, хто вже працює в бізнесі. Пропонуємо юридичний аудит, як комплексний,
що включає фінансову та бухгалтерську частини, так і виключно
юридичний. Перевіряємо установчі чи корпоративні документи,
внутрішню документацію, трудові
відносини. Проводячи аудит, виявляємо та попереджуємо потенційні ризики для підприємця. Це –
уникнення значних штрафів.
З якими проблемами львівський
бізнес
стикається
сьогодні
найчастіше?
Захист власних активів, безпека
бізнесу. У нас звикли звертатись до
юриста, коли «припече». Поки бізнес функціонує, ніхто особливо не
переймається належним оформленням документації, відповідними дозвільними документами. А
кожен бізнесмен повинен зрозуміти, що попередити ризики значно
дешевше і простіше, ніж подолати
наслідки. Бо, коли вже наклали
штраф, потрібно звертатись до
суду. А це час і кошти. Слід сказати,
що значна частина бізнесу вже усвідомила, що з документами треба
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наводити лад. Серйозний бізнес
починає працювати поетапно і розуміє, що, при правильному підході,
інвестиції у правильне юридичне
оформлення бізнесу є дешевшими,
ніж коли це робити по факту.
Приклад зі сфери будівництва:
якщо раніше будували і через суд
узаконювали, то на сьогоднішній
день процедуру спрощено. І якщо
все робити поетапно, це не настільки складно. Спокійніше, коли ти
будуєш об’єкт і маєш на нього відповідні документи. У разі потреби –
ти у будь-який момент можеш його
продати.

ЗНАЮ ЯК!
ти розумієш, скільки ця процедура
вартує, як її пройти, чітко зазначені строки. А якщо включається
суб’єктивний чинник чиновника
і рішення залежить від волі однієї
людини, то саме «вона» диктує ціну
питання. У такому випадку забудовник стає заручником ситуації, а
йому це не вигідно.
Така ситуація виникає не тільки
у забудовників? Ви є фахівцем і з
аграрного права.

А як це виглядає на практиці?
Хтось приходить на поле і збирає
твій врожай?
Так. Приїздить техніка, комбайни –
збирають врожаї. Такі випадки популярні в центральній Україні та на
півдні. В нас на заході – менше.
Це стосується великих площ?
На маленьких об’єктах немає інтересу працювати, з практики –
рейдери цікавляться площами від
1000 га.

В аграрному секторі теж є певні
ризики, зокрема – внутрішнє і зовнішнє рейдерство.
З чого зазвичай розпочинається
Належне оформлення докуменспівпраця з юристами Вашого
тації – лише гарантії продажу Забирають поля?
об’єднання?
об’єктів будівництва?
Забирають врожай. Схема доволі Якщо бізнес вже зареєстрований
І не тільки це. Будівельний бізнес проста. Хтось пропрацював вес- і виникла разова потреба, разова
давно усвідомив, що вигідніше ну-літо, а восени з’являється юри- послуга (стосовно працівників, з
працювати прозоро і за правила- дична особа, яка представляє свої договірних робіт тощо), то підприми. Може ще не всі навчились це права на це поле, і збирає врожай.
ємство звертається з конкретним
робити відразу. До того ж – це репу- Щоб цього уникнути достатньо на запитом і ми по ньому працюємо.
тація. Треба розуміти, що одна-дві початковому етапі засіву перевіри- Якщо бізнес функціонує, але є
скандальні забудови в місті псують ти всі документи.
можливість і бажання інвестувати
репутацію не лише конкретній Зазвичай такі речі відбуваються за кошти у свою юридичну безпеку
компанії, а й усім забудовникам підтримки або за мовчазної згоди оптимальним рішенням буде зверрегіону. А це – їхні кошти, їхні при- органів влади.
нутись до нас.
бутки. Порядний забудовник інвестує і хоче на цьому заробити, а Як тут підприємцю себе зас- Вступна консультація – безкошякщо в нього імідж скандальний, трахувати?
товна?
то потенційний покупець до нього
ставиться з упередженням, нега- На жаль, в Україні операції з паями Звісно. Є такі три особливі противно. Це вливає на кінцеву рин- не до кінця юридично врегульо- фесії – юрист, лікар, священик –
кову ціну. Сьогодні у нас створена вані: на одну ділянку може бути до яких люди бояться звертатись.
Західноукраїнська асоціація забу- кілька угод оренди і, як наслідок, Ми створили простий та функдовників, куди ввійшли усі серйоз- аграрій не може себе захистити. ціональний сайт, на якому можна
ні гравці будівельного ринку. Саме Мають бути застосовані і фізичні замовити on-line консультацію,
вони працюють над тим, щоб були інструменти елементарної охоро- пройти безкоштовний юридичзапроваджені єдині уніфіковані ни (сторож, інформаційні табло ний аудит. Людина залишає базоформальні і неформальні правила, тощо), сьогодні це – миттєвий за- ву інформацію. Ми робимо аналіз,
які би регулювали ринок. Це сто- хід, який здійснюється по факту визначаємо ризики. За результасується і схем продажу квартир чи виникнення «пожежі». Для того, тами аудиту даємо рекомендації,
комерції, і публікації на так-званій щоб захистити себе в подальшому, над чим варто працювати і далі
скандальній карті; визначаєть- у судах, необхідно мати грамотно замовник може зосередитись пося критерій, за яким об’єкт туди оформлені документи.
секторально – це або корпоративвключається. Адже не є секретом,
на документація, або підготовка
що деякі «громадські активісти» Хто є тими рейдерами? «Липові» до рейдерської атаки, або налаперетворили цей процес на певний агрофірми чи ФОПи?
годження роботи по договірній
вид заробітку. Свідомо вносячи
документації чи ще щось. У разі
неправдиві дані, вони у такий спо- Буває по-різному, питання оформ- потреби можна замовити широсіб «стимулюють» забудовника до лення залежить від фантазії юрис- кий аудит, який передбачає робопереговорів і виплати певних сум, тів. Серйозні фірми реєструють ту з первинними документами. На
щоб забрати об’єкт із скандальної складніші утворення. Наша реко- основі цієї документації зможемо
мендація аграріям – обов’язкова дати максимально точний діагноз
карти.
Кожному забудовнику тоді дово- фізична охорона об'єктів та на- бізнес-процесів і вжити необхіддиться зустрічатись з представни- лежне юридичне оформлення. Без них реанімаційних заходів щодо
ками органів влади, невизначені другого – свої активи зберегти і безпеки.
правила та процедури примушу- відшкодувати збитки, спричинеють бізнес робити певні неофіцій- ні рейдерською атакою, вони не Погляд зі сторони більш твені платежі. Значно простіше, коли зможуть.
резий?

Панацеєю не є ні корпоративний
юрист, ні зовнішній. Чим корпоративний юрист зручніший? Добре,
якщо бізнес має корпоративного
юриста-універсала і, разом з тим,
високого фахівця з певної спеціалізації. Такі фахівці, правду кажучи, –
монстри, з відповідною оплатою
праці. Бути «широким» спеціалістом і разом з тим вузькоспеціалізованим – дуже важко. Коли людина
досягає такого рівня, вона ставить
високу планку оплати своєї праці.
У разі, якщо бізнес не потребує на
постійній основі послуг юриста,
він не готовий виділяти для нього робоче місце, адмініструвати
його як працівника по податках,
по виплатах, забезпечувати його
комп’ютером і кабінетом і т.д. Тут
варто скористатись послугами
юридичного аутсортсингу. Послуги бізнес-адвоката по ціні прирівнюються до оплати послуг юриста
in haus, але за конкретний період
часу. До того ж, за ці гроші бізнес
зможе найняти адвоката з десятирічним досвідом, який має практичний досвід роботи в тих галузях,
які його цікавлять.
Часто бізнес боїться витоку інформації….
За це можна не хвилюватись. Із кожним клієнтом укладається договір
про конфіденційність. За правилами адвокатської етики адвокат
зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю і будь-яка інформація, яку він отримав від клієнта,
набуває статусу адвокатсь
кої таємниці. У випадку її розголошення
без згоди клієнта він може втратити свідоцтво і, фактично, професійне майбутнє.
Що б Ви побажали українському
бізнесу у переддень новорічних та
різдвяних свят?
Працювати превентивно і не мати
проблем. Україна, на щастя, дійшла
до того моменту, коли почала звертати увагу на юридичні аспекти ведення бізнесу, особливо в стосунках з органами державної влади.
Є розуміння того, що, коли бізнес
юридично грамотно оформлений,
то він є захищеним.
Дякую.

Юрій Булик
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ТАРАС БАЧИНСЬКИЙ: «ГАЛИЦЬКА ЗВИЧКА БІЗНЕСУ ЖАЛІТИСЯ,
ЩО ВСЕ ЗЛЕ, ЩО НЕМАЄ ЧИМ ЗАПРАВИТИ «МЕРСЕДЕС» S-КЛАСУ,
СВІДЧИТЬ ПРО ТЕ, ЩО НЕ ВСЕ ТАК ПОГАНО».
Про світогляд юристів нової генерації, про потреби та проблеми українського бізнесу, у розмові з адвокатом, кандидатом юридичних наук, викладачем НУ «Львівська Політехніка» та УКУ, керуючим
партнером Адвокатського об’єднання Бачинський, Коломієць та партнери Тарасом БАЧИНСЬКИМ:
Пане Тарасе, адвокатське об’єд
нання, яке Ви представляєте… з
чого починали?

більше 20 фахівців володіють ан- ТОП-3 ринків країни. Це означає,
глійською мовою. Це також пере- що нам є куди розвиватись.
вага, наша УТП.
Другим напрямком роботи є
міграція іноземців та супровід
На ринку юридичних послуг ми
Наскільки відрізнялися напрям- іноземних інвестицій. Сюди вхоз’явились у 2008 році, де факто – на
ки, які Ви для себе виокремили на дить повний супровід іноземців
старті працювала фізична особастарті юридичної практики і піс- у нашій країні, їх підтримка з усіх
підприємець. Робота велась під ТМ і по напрямках дала змогу виокре- ля першого аудиту?
правових питань, що можуть ви«Лігалейд». До речі – раджу, це хоро- мити конкретні напрямки, з якими
никнути чи виникають.
ший бюджетний варіант старту для цікаво було працювати далі і де ми Вони скоротилися. Сьогодні ми Також спеціалізуємося на таких
багатьох видів бізнесу. Оптималь- мали конкурентні переваги.
виокремили для себе такі основні напрямках як нерухомість та
ний варіант, коли мова йде про оптинапрямки: супровід ІТ-компаній. кримінально-правовий захист.
мальне оподаткування і про ознаки Під перевагою маєте на увазі Це продиктовано якраз досвідом
компанії (бренд, логотип тощо і, як досвід?
роботи. Так склалось, що сьогодні Ваше бачення львівського ринрезультат, – краща впізнаваність).
навіть інші юристи – наші парт- ку юридичних послуг?
На початку ми як і всі – вивчали ри- Це також. Але його мають усі. Тут нери – часто радять саме нас, бо
нок, бралися за різні види робіт. Я мова йде про досвід у конкрет- знають, що у цій галузі ми кру- Він завжди був насиченим. Одце називаю юридичним супермар- них видах робіт або, скажімо, про ті. Звісно ми могли б працювати, нією з причин був стереотип, що
кетом. Аналіз роботи перших років, 5-річний досвід роботи з інозем- скажімо і для аграрного секто- бути юристом – престижно. Діти
відповідна статистика і по галузях, ними компаніями. Крім того, у нас ру, який за об’ємами входить в усіх, хто міг собі це дозволити,
ФОП + БРЕНД
Бюджетний оптимальний варіант, коли
мова йде про оптимальне оподаткування і про ознаки компанії для багатьох
видів бізнесу на старті.
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юриспруденція, чи це родинна
справа?
До мене у родині юристів не було.
Спочатку мені подобалась історія.
Але потім я зрозумів, що історики
з часом перетворюються у політиків (посміхається).

ТАРАС БАЧИНСЬКИЙ
Адвокат, кандидат юридичних наук,
викладач НУ «Львівська Політехніка»
та УКУ, керуючий партнер
навчались на юридичному факультеті ЛНУ імені Івана Франка
чи інших навчальних закладів.
Чому був?
Бо сьогодні цей процес спостерігаємо у навчанні на програмістів.
Престижність змінилася необхідністю та реальним попитом на інших фахівців.
Порадите товаришу відкрити
юридичну компанію?
Я прихильник того, що потрібно
займатись справою, яка тобі до
вподоби, до цього повинна лежати
душа. І ще – нею слід системно і довго займатись. Особисто мною прочитано багато бізнес-літератури,
навчався не лише юридичній справі, стежив за бізнесменами-юристами. Головний успіх будь-якого
бізнесу – це системність. Майже всі,
хто досягає хороших результатів –
зірки, успішні бізнесмени – працюють у вузькому спектрі протягом
багатьох років. Якщо хтось постійно займається своєю справою,
то успіх буде. Я у 16 років знав, що
буду займатись юриспруденцією,
з 9 класу брав участь у олімпіадах,
у всеукраїнських конкурсах, вигравав призові місця. З 3-го курсу
університету вже почав працювати. Була чітка візія на 10 років уперед. З таким планом, мені здається,
можна досягти задуманого у будьякій сфері.
Розуміння, що щось приносить
користь і я це можу робити,
цей процес мені подобається, –
найкращий мотиватор. Чому

Повертаючись до бізнесу… На
старті радите майбутнім власникам бізнесу реєструватись як
ФОП?
Випадки звісно бувають різні. Але,
здебільшого, юридичне структурування більш доцільне, коли уже
все запрацює як слід. З практики
скажу, що до нас часто приходять
майбутні підприємці, які хочуть
відразу створити складну юридичну структуру, так як це уже існує
на підприємствах з історією. Ми їм
радимо саме вищеописаний варіант і говоримо, щоб повернулись
до цього питання через рік, коли
«випробують» свій бізнес. Завжди
готові підказати та допомогти
уникнути додаткових витрат при
створенні юридичної особи.

інвестицій у нерухомість. Погано
складений договір призвів до того,
що орендодавець захотів його розірвати в односторонньому порядку за місяць, без попередження.
У Києві нещодавно був випадок,
коли ІТ-компанія вклала кошти в
ремонт своїх офісів і її «виставив»
орендодавець. Зрозуміло, що такі
наслідки можуть бути репутаційно плачевні і для орендодавця. Тим
не менше. У нас у Львові також є
бізнес-центр, з яким, м’яко кажучи,
теж слід бути обережним.

коли наш юрист представляв інтереси сторони у суді Великобританії через скайп-конференцію.
Статистично, це не найбільша проблема ІТ-компаній. Начастіше це
HR-питання: переманювання, відхід команд від проекту, крадіжка
напрацювань або клієнта. Такі речі
превентивно страхуємо договорами. Хоча тут потрібно вдосконалювати законодавчу базу. Практика
вже показує, що це – необхідність.

Працевлаштування іноземців в
Україні… доволі складний мехаЦе викликано недостатньою нізм. Є якісь зміни?
кількістю сучасних офісних
Нещодавно прийнято закон з меплощ?
тою спрощення працевлаштуванЗараз ситуація покращується, але ня іноземців. Уже не вимагається
все одно прецеденти виникають. диплом про відповідну освіту, що
Ми готові зробити аудит орендова- було найбільшою перешкодою,
ного приміщення, проаналізувати спростили й інші моменти. Тут слід
угоди, внести свої правки. Знаємо розуміти, що на роботу до нас їдуть
усі можливі наслідки з постачан- висококваліфіковані спеціалісти,
ням світла, газу, при розірванні люди з досвідом. Процедуру спроугоди і т.д., ведемо переговори з щено, проте вона стала дорожчою
орендодавцем, відстоюємо інтер- щодо державного збору.
еси клієнта.
Такий супровід при оренді ми здій- Наскільки активно корпорації
залучають юристів зі сторони?
снюємо і для фізичних осіб.

З чого підприємцю почати співпрацю з Адвокатським об’є
д ІТ-компанії мають якісь особливі
нанням «Бачинський, Коломієць питання до вирішення?
та партнери»?
Зазвичай це – процес запуску комУ нас є 5 департаментів. Кожен панії. Перш за все – структуруванмає свою спеціалізацію. Це і кри- ня бізнесу. Як оформити працівмінальний захист, і робота з не- ників, адже є багато фрілансерів,
рухомістю, і ці три, про які я вже віддалених працівників? Вся терозповідав раніше.
матика обертається довкола юриПочати співпрацю – просто. Мож- дичного обґрунтування роботи
на зателефонувати до нас або за- контрагентів (ФОПів – програмісмовити дзвінок на сайті. Чи кон- тів). Це пов’язано з тим, що ці прокретно за напрямком чи загальну. цеси можуть мати ознаки трудових
Це нічого не коштує. У ході розмо- відносин.
ви стане зрозуміло, чи ми уже до- Допомагаємо також з оформпомогли підприємцю порадою, чи ленням міжнародних контракє конкретні речі, за які ми будемо тів, здійснюємо їх експертизу. Не
готові взятись.
секрет, що більшість замовлень
Крім того у нас є навчання. Можна вони отримують з-за кордону. Визаписатись на відповідний тренінг. никають також фінансові питання
заборгованостей за такими міжнаЗ якими проблемами звертають- родними оплатами. Але оскільки
ся найчастіше?
це – міжнародне право, яке зазвичай регулюється правом ВеликоЗалежно від напрямку. Наприклад, британії, чи правом відповідача, то
якщо брати роботу з нерухоміс- у даному випадку ми виступаємо у
тю, то був випадок, коли компа- якості так званого проектного менія орендувала приміщення під неджера, який знаходить юриста у
ресторан, вклала неабиякі кошти країні замовника. На жаль, ми не
в ремонт, дизайн, але не переві- маємо права з українською ліценрила договір оренди. Такі капіта- зією представляти права клієнта за
ловкладення прирівнюються до кордоном. Хоча у нас був випадок,

Ми часто працюємо за аутсортсингом по вузькоспеціалізованих
питаннях за напрямками нашої
діяльності.
Крім того затребуваними є внутрішньокорпоративні навчання.
З нагоди новорічних та різдвяних
свят – Ваше побажання українському бізнесу?
Я переконаний, що український
бізнес іде у ногу з часом, синхронно розвивається. Розвивається
бізнес-свідомість
підприємців.
Галицька звичка жалітися, що все
погано, що немає чим заправити
«Мерседес» С чи S-класу, свідчить
про те, що не все так погано. Бажаю
усім більше позитиву, віри у завтрашній день!
Приєднуюсь і дякую за відверту
розмову.
Юрій Булик

www.legalaid.ua
www.juresprudency.com.ua
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РУСЛАНА РИМАРСЬКА:

«КОЛИ ТВОЇ СОЛОДОЩІ ЇДЯТЬ ДІТКИ…»
Про проблеми здорового харчування, про особливу
аудиторію, для якої створюється продукт, про
екологічні аспекти добору інгредієнтів у розмові
з директором сімейної пекарні «Будьмо здорові»
(печиво ТМ «Смакулі») – Русланою Римарською:
розвиватись далі. Усі виробничі потужності ми запустили з
нуля, робили згідно європейських
стандартів.

вкладати». Тобто радили робити
так, як робить більшість вітчизняного бізнесу, тобто працювати без
документів, без дозволів, а потім
вже якось все це підтягувати.
Не лячно вкладати відразу вели- Але не у нашому випадку. Це, перш
за все, не мій підхід, а по-друге – у
кі кошти?
ніші, яку я вибрала, без правильної
організації
роботи, – шлях в нікуди.
Коли ти ще не знаєш, які це об’єми
То
ж
ми
зробили
все: містобудівне
робіт, то нестрашно. Ти опираєшся
на свої мрії і на своє бачення: по- обґрунтування для створення вивинно бути саме так, ідеально. Це, робничих потужностей, дозволи
напевно, і найгірше. Ти не маєш на реконструкцію будівель, адже

Глютен або клейковина (від лат.
Gluten – клей) – група запасаючих
білків, виявлених в насінні злакових
рослин (пшениці, жита, вівса і
ячменю). Термін «глютен» позначає
білки фракції проламінів і глютелінів,
де значна частина глютену припадає
на частку перших. Вміст глютену в
пшениці інколи може сягати 80%.
Пані Руслано, сьогодні бути еко –
модний тренд. Якщо ж говорити
про користь, то якою компанія є
сьогодні?
Ми – перший виробник продукції
без глютену (клейковини) в Україні. Виготовляємо солодощі, печиво. У нас досить молода компанія,
молода команда. Проте у цьому
є й плюси: відразу освоїли нову
технологію, новий вид продукції
без «пережитків» минулого. Для
безглютенової продукції – це надзвичайно важливо. Далі розповім
чому. Я почала цей бізнес у 2010
році, після народження синочка.
Саме в цей період ми почали пекли
хліб без дріжджів.

Що спонукало Вас взятись за настільки спеціалізовану нішу?
Здорове харчування для дітей. Виробництво це справді затратне на
старті, потребує значних капіталовкладень, розробки технології,
що відповідатиме цінностям, які
ми пропагуємо. Але наша мета –
допомога дітям та дорослим відчувати якість життя через якісну
їжу – нівелює всі питання, мотивує

кількох сценаріїв розвитку, а дієш
тільки за найкращим з них. Це –
певний урок: добре мати хоч би 3
сценарії розвитку бізнесу. Те, що
може бути найгіршим, середнім і
найкращим. Мріяти слід про найкраще, але орієнтуватися – на найгірший розвиток подій. Це якраз і є
той досвід 4 років роботи у попередньому проекті з випіканням хліба
без дріжджів.
Ми купили обладнання в кредит.
Обізнані у справі люди питали навіщо робити великі потужності,
робити все ідеально… «спочатку
зароби гроші, а потім вже будеш

6% американців має алергію на
глютен. У людей може розвинутися
незасвоєння глютену, що вимагає
постійного дотримання дієти з
повним виключенням всіх продуктів,
які містять клейковину.
це була територія колишнього колгоспу, де було багато приміщень.
Відповідно довелося отримати велику кількість експертиз, дозволів,
щоб ввести приміщення в експлуатацію для виготовлення харчових
продуктів.
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який ще є й трендовим на ринку.
Таким, що відрізнятиметься від інших, які виготовляє численна кількість українських підприємств.

Звідки взялась назва?
«Будьмо здорові» – приватне підприємство, сімейна пекарня. У назві закладена сама ідея його створення. Я за цікаві, промовисті
бренди. Наприклад, наше печиво
називається «Смакулі», його так
назвали наші діти.
Можливо, невдовзі ми побачимо
фірмовий магазин?
Сьогодні про фірмові магазини
питання поки не ставиться, насамперед думаємо про розширення
асортиментної лінійки продуктів.
Зараз це – печиво. Правду кажучи, ні для кого не є секретом, що
всі діти люблять солодощі, хочуть
їх постійно. То ж ми поставили

Що входить до складу такого
печива?
Основними інгредієнтами є рисове і кукурудзяне борошно та натуральні згущувачі. У печиві, де відсутня клейковина, тобто повністю
відсутнє пшеничне, ячмінне чи
вівсяне борошно, ми використовуємо натуральні загущувачі, соняшникову олію, курячі яйця та різні корисності: грецькі горіхи, родзинки,
сушену журавлину, ананасові цукати, кокосову стружку, какао.
Хто був першим покупцем продуктів без глютену?
Першими «клієнтами» насправді
були і залишаються наші діти. Ми
створили печиво саме для них, щоб

Так, і не тільки львів’яни, бо ми
зорієнтовані на людей, яким
таке печиво чи інший продукт є
необхідним,а також на тих, хто веде
здоровий спосіб життя, життя в
На що орієнтуєтесь при виборі стилі «глютен-фрі лайф стайл». Сеасортименту?
ред наших покупців – велика кількість іноземців, що проживають в
Відштовхувались від ідеї створити Україні і для яких ця культура споможливість споживати солодощі живання їжі є нормою. То ж перш за
для всіх людей в т.ч. для тих, хто все нашою ціллю було представити
має харчові обмеження. Ми відві свою продукцію у всіх містах-мільдували різні виставки і саме на од- йонниках та у обласних центрах.
ній із них знайшли компанію, яка
виготовляє суміші для випічки без Яку нішу українського ринку плавмісту глютену. Зрозуміли, що це нуєте зайняти?
нам підходить і що ми розпочнемо
Плани амбітні – ми збираємося
охопити не менше 30% ринку безглютенових солодощів в країні. Для
цього маємо на меті бути присутніми у малих нішевих магазинах, і у
супермаркетах. Дещо вже вдалося
реалізувати.
Працюємо над виходом і на зовнішні ринки. Пріоритет – це ті
країни, де розвинена культура
«глютен-фрі». Розглядаємо Канаду,
Японію та країни Перської затоки.
Це ті ринки, куди можна йти зі свовиробництво продукції без глюте- їм брендом.
ну. Однак, при виборі асортименту
Зернові, що не містять глютену:
печива, перш за все орієнтувалися
амарант, гречка, кукурудза, пшоно,
на необхідність створити не просто
солодке печиво, а печиво з додатко- індійська рисова трава, рис, дикий
вими корисними перевагами, тому
рис, теф, сорго, кіноа, монтина.
в ньому є горіхи та різноманітні
сушені фрукти. Такий підхід став Тобто ми не говоримо сьогодні
нашою візією.
про країни ЄС?
Ми почали із товарів без глютену,
сьогодні вже запровадили продукти без лактози. Наступний крок –
продукція без цукру, без яєць. Це
наші цілі стосовно виробництва
солодкого печива, а якщо говорити
про розширення асортименту, то
це, швидше за все, будуть макаронні вироби без глютену.
Де можна
продукти?

собі за завдання створити корисні солодощі, корисне печиво, без
трансжирів та консервантів. До
прикладу в 2018 році плануємо
запустити у виробництво печиво без цукру, зараз працюємо над
технологією.

бути впевненими, що дітки споживають якісні солодощі. Наше печиво створене для всіх категорій людей, для тих, хто прагне споживати
якісну їжу, а також для тих, хто має
алергію на клейковину чи лактозу.
В результаті ми створили продукт,

придбати

Ваші

Європейський споживач надто
консервативний. Коли ми говоримо про Німеччину, Австрію чи
Бельгію – туди вигідно заходити
тільки під private label конкретної
компанії. Наша ціль – розвивати
власний бренд. Мрію представити
Україну на міжнародному ринку з
хорошим та якісним українським
продуктом.

Бажання експорту пов’язане з
низькою купівельною спроможУ Львові і не лише у нашому місті – ністю українців?
це мережа магазинів «Еколавка».
Із супермаркетів – у мережі «Ме- Ні. Це пов’язано зі слабкою обізнагамаркет» (м. Київ) та у мережі ністю людей, з відсутністю культу«Новус» (м. Київ та Київська обл.). ри споживання здорової їжі. НаНещодавно запустили можливість приклад, люди, які скаржаться на
замовлення на нашій сторінці www. погане самопочуття, інколи навіть
budmozdorovi.com.ua в Інтернеті.
не можуть собі уявити, що це може
бути пов’язане з поганим засвоєнЧи львів’яни готові купувати ням чи несприйняттям глютену або
таку продукцію?
лактози організмом.
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Ваша ніша вимагає філігранної
роботи з потенційним клієнтом,
і далеко не кожен ним є, навіть не
з огляду на гроші, а з огляду на доцільність на потреби, на знання?

Через героїв, які зображені на упаковці, ми намагаємось донести до
дітей та дорослих ідею необхідності харчуватись правильно.
Чи розглядаєте присутність у
сегменті HoReCa?
Маємо таку опцію для кав’ярень.
Наш продукт уже представлено в деяких кав’ярнях столиці та
м. Львова.
Якщо говорити про саме виробництво, наскільки воно відрізняється від класичної пекарні?
До виробництва самого продукту
без глютену – підвищені вимоги.
Наприклад, у приміщенні, де виробляється продукція з глютеном,
тобто там, де є виробництво продукції з пшениці, виготовляти безглютенову продукцію не можна.
Шкала вимірювання присутності
глютену всього у декілька мікрон,
а один мікрон – це декілька пилинок. Тобто, в приміщенні, в якому
випікається продукція з глютеном
вже на етапі просіювання борошна утворюється безліч пилинок з
клейковиною. Для безглютенової
продукції вони вже становлять
небезпеку.
Окрім того, ми свідомо пройшли
сертифікацію на дотримання стандартів якості та безпечності харчових продуктів ISO 22000 та Халяль.
Як Ви обираєте партнерів для
співпраці?
З постачальниками все дуже прискіпливо. Ми працюємо тільки з
перевіреними, виробничі потужності яких ми відвідали і переконалися в дотриманні ними стандартів якості та безпеки виготовлення

продукції. На кожен інгредієнт ми
отримуємо відповідні сертифікати
якості. Серед наших
партнерів-постачальників є німецькі та українські компанії. Так, ми використовуємо безглютенову суміш
німецького виробництва, оскільки
для нас найбільш переконливим
аргументом є дотримання високих стандартів харчової безпеки. І,
наприклад, у Німеччині весь процес вирощування кукурудзи, яка
є основою безглютенової суміші,
стратегічно продуманий, піддається суворому контролю навіть на
етапі посадки злаків. Тобто поруч
із полями, де вирощується пшениця не сіють злаків, що містять глютен, щоб вітром не занесло зерна
на ті поля, де росте та ж кукурудза.
Навколо таких полів ростуть виноградники та овочі. Кукурудза,
що міститься в нашій суміші, використовується також для дитячого харчування. Для збереження
стандартів, фермерами ведеться
навіть постійний контроль грунтів, повітря у процесі вирощування злаків. Вони все вирощують
так, як їх просить закупівельник і
не пробують обманювати, бо знають, що за цим стоять багаторічні контракти. Мені дуже імпонує
їхній підхід роботи, немає прагнення однієї компанії самостійно
забезпечувати весь виробничий
цикл від засіювання до готового
споживання продукту. Навпаки
– вирощує фермер, один завод переробляє на готову сировину, інший – виготовляє готові вироби.
І кожен зацікавлений зробити все
якомога якісніше, діяти у стратегії
«виграв-виграв», в результаті чого
народжується висока конкурентоздатність кожного.

Так, така робота проводиться. Вона
ведеться і через магазини, і через
соціальні мережі. Дає свої плюси
присутність на виставках,
а також інформаційні
кампанії про продукти без глютену. Хоча останні
не є такими масовими як цього хотілося б.

ми робимо. Я не одна, в мене є команда. Ми намагаємося створювати Європу у себе вдома. Тільки своєю відповідальною роботою кожен
з нас може цього досягти.
Вважаю, що для того, щоб стартувати з власною справою, варто постійно вчитися, адже життя
швидкоплинно змінює все, що відбувається навколо. Те, що, наприклад, працювало 2 роки чи 5 років
тому, сьогодні взагалі може виявитись непридатним.
Мій рецепт: мріяти, планувати і
працювати над собою, а також не
втрачати віри у те, що ти робиш і
робити це добросовісно. І все буде!

Як купити про- Дякую за розмову.
дукт без глютену, наприклад, на
селі?
Це – без проблем! Бізнес-модель
наших продажів сьогодні зорієнтована й на прямі контакти, на
прямі поставки. Ми готові постачати продукцію прямо з пекарні в
будь-яке село чи містечко. Можна
зробити індивідуальне замовлення через сайт, і ми відправимо його
через служби доставки.
Через що б не переступила Руслана Римарська у своїй професійній
роботі?
Точно не переступлю через свої цінності, які вкладаю у все, що роблю.
Моя мета – зробити життя кращим
для людей через наш продукт. Ніколи не переступлю через свою совість. От наприклад, є люди, котрі
створюють продукт, який самі не
споживають. Для нашої компанії
і для мене особисто таке не припустимо. Однією з цінностей є
здоров’я людини, то ж намагаюся
цю цінність втілювати у роботі.
Ваші поради молоді, яка б хотіла
відкрити власну справу?
Сьогодні критично багато людей
виїжджає за кордон. Навіть у моєму оточенні є люди, які маючи
власну справу, продають бізнес і
їдуть, бо хочуть кращої якості життя і не готові чекати чи боротися.
Мене особисто мотивує наступне:
що я скажу своїм дітям у відповідь
на запитання, що я особисто зробила для побудови гідної України?
Сьогодні роблю хороший продукт,

Юрій Булик

Зовнішньоекономічний
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ОКСАНА КАМІНСЬКА:
«МИ ЗА ЯКІСНИЙ
УКРАЇНОМОВНИЙ
КОНТЕНТ ПРИ
ЗДІЙСНЕННІ ОН-ЛАЙН
ПРОДАЖІВ»

www.ublviv.ub.ua
Український ринок торгівлі он-лайн має свою специфіку. Він не так довго формувався, як, скажімо, американський чи західноєвропейський. Проте, ми швидко наздогнали технології, ба більше, українські
фахівці здатні самі створювати відповідний продукт, є конкурентними і успішно працюють не лише
в нашій країні. Про український продукт, про сучасні аспекти продажів через Інтернет – у розмові з
керівником Львівського офісу Інтернет-порталу «Укрбізнес» Оксаною Камінською:
Пані Оксано, чому і чи вигідно
компаніям продавати он-лайн?

Що Ви готові запропонувати
ринку сьогодні?

Ця тенденція продиктована часом
та потребами сьогодення. Продажі
через віртуальні канали поширення інформації – це сучасно і справді
вигідно.
Сьогодні існують три способи торгівлі для компаній: традиційний
офлайн, тобто через звичні магазини,
поєднання офлайн/онлайн, і лише
онлайн. Та серед них, на мою думку,
найбільша загроза для бізнесу – залишитися тільки в офлайні. Адже
в останні роки кількість людей,
яким набагато зручніше купувати
через Інтернет, невпинно зростає.
Мережа – це колосальний ринок,
який дає необмежені можливості
для розвитку бізнесу та заробітку.

Компанія «Укрбізнес» добре відома українцям, а також полякам.
Сьогодні на українському ринку
ми працюємо за трьома напрямками: це сучасна платформа для створення сайтів, он-лайн магазини та
каталог компаній. Ми позиціонуємо себе як портал про бізнес та для
бізнесу. Готові промувати фірми та
продавати їх товари та послуги.
У чому унікальність Вашої пропозиції на ринку?
Портал «Укрбізнес» – це український ресурс: за вмістом, змістом
і за духом. Ми завжди відстоюємо інтереси українського бізнесу.

На ринку працюємо вже 15 років і
знаємо, що український продукт є
якісним. Готові допомагати йому
просуватись та продавати.
Поза тим, Інтернет-портал «Укр
бізнес» розробляє для українських
компаній стратегії зростання продажу відповідно до моделі та цілей
їх бізнесу, допомагає залучити
нових клієнтів шляхом створення торгової площадки у формі
сайту чи Інтернет-магазину. Інші
он-лайн магазини цього не пропонують. Ми володіємо власною
технологією збільшення доходів
від продажу в Інтернеті товарів та
послуг.
Компанія входить до п’ятірки найкращих Інтернет-порталів України у розділі «Бізнес». Працюємо
на території всієї України та ЄС

(платформа – Tius.pl). Постійно
розвиваємо та вдосконалюємо наш
продукт та клієнтський сервіс.
На Вашу думку, яким має бути
якісний сучасний сайт компанії?
Сучасний сайт повинен, перш за
все, відповідати цілям бізнесу, реаліям ринку і допомагати в реалізації стратегії розвитку компанії в
цілому. Це у тому разі, якщо у вас
справжній, прибутковий бізнес, а
не «як у всіх».
Час реклами як двигуна прогресу
минає. У споживачів розвивається «рекламна сліпота», перед якою
безсилі креативні ідеї і великі рекламні бюджети. Вже не так важливо, наскільки великою є ваша компанія, і який розмір рекламного
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бюджету. Важливо те, чи правильно ви побудували комунікацію зі
споживачем, чи відповідаєте потребам вашої аудиторії, цікаві та
корисні для неї.
Створити сайт – це, на перший погляд, легко і просто. Однак створити такий сайт, який стане для вас
рішенням, а не проблемою, джерелом прибутку, а не безглуздих витрат – це вже завдання зовсім іншого рівня. Ми створюємо сайти, які
генерують рішення, а не проблеми,
приносять доходи, а не витрати.
Хто є
Вашою
аудиторією?

цільовою

У нас знайдеться місце для кожного
підприємця: від малого – до великого. Ми чітко бачимо, де можемо
допомогти. Тут найважливішою
перевагою є індивідуальний підхід.
Тому ті компанії, які вже працюють
з «Укрбізнесом», будуть розвиватися і рости. А загалом – портал відвідує 20-30 тисяч українців щодня.
Однак ми робимо акцент не лише
на кількість, а й на якість аудиторії,
на відповідність її зацікавленням
тим, що ми пропонуємо.
Яким є основне завдання, місія
Компанії сьогодні?

компаній перестала бути настільки
ефективною, як раніше. Це означає, що корпоративному бізнесу
сьогодні вкрай важливо шукати
нові моделі розвитку. Одна з них −
просування та продаж через
Інтернет.
Перспектива: у якому напрямку
плануєте розвиватись?
Потенціал ресурсу, а відтак і компанії залежить від двох складових.
У першу чергу – від команди, яка
тут працює. Від нашої мотивації,
підходу до роботи, наполегливості, креативності. Друга складова і
вона, мабуть, найбільш важлива –
це участь клієнта. Портал «Укр
бізнес» – інструмент, який покращує свій потенціал з кожним новим
клієнтом, з його новими вимогами
та потребами, це додає цінності.
Ринок росте, тому клієнти, які вже
зараз працюють з нами, мають суттєві переваги. Вони детально аналізують усі можливості платформи
і шліфують свій рейтинг не лише на
порталі, а й щодо загальної присутності на українському Інтернет-ринку. Кожен наш клієнт може
розраховувати на те, що, співпрацюючи із нами, досягне та заробить
більше.

Насамперед, це – покращення умов
ведення бізнесу для українських Яким український ринок Інтерпідприємств, сприяння компаніям, нет-торгівлі є сьогодні?
які мають підприємницький потенціал, у швидкому пошуку свого
споживача, закріпленні фінансового становища. Ми допомагаємо
перевести і розвивати бізнес в Інтернеті, що дає змогу заощаджувати ресурси і робить український
бізнес більш сучасним та технологічним, допомагаємо в пошуку нових ринків збуту та інвестицій.
А як щодо B2B-сегменту, де, традиційно, важливе значення мають особистісні фактори?
Справді, бізнес, який працює в
B2B-форматі, традиційно робився і розвивався на особистісних
і неформальних стосунках між
власниками, топами і навіть менеджерами середньої ланки різних
компаній. Їх підтримка завжди була
запорукою успіху для компаній
корпоративного сегменту. Але часи
змінюються. Модель неформальних стосунків між менеджерами

Він дуже активно розвивається.
Наше завдання – якомога краще
наповнити його українським змістом та інструментами. Адже тепер
на ринку представлені здебільшого
закордонні інструменти: пошукові
системи, saas-платформи та інші
різноманітні засоби для комерції.
Вважаю, що у нашій країні повинні
працювати власні розробки, і саме
в цьому полягає один із напрямків
діяльності порталу «Укрбізнес».
Це – елемент захисту внутрішнього ринку.
Я за те, щоб з'явилося більше
українських Інтернет-продавців
і щоб вони почали використовувати сучасні інструменти для
онлайн-торгівлі.
Ще одне важливе завдання «Укр
бізнесу» – це популяризація української мови. Ми сприяємо росту
якісного україномовного комерційного контенту в мережі Інтернет.
Хоча це не означає, що ми не розробляємо, наприклад, сайтів-візиток,
Інтернет-магазинів або лендінгу
мовами цільової аудиторії клієнта
(польською, російською, англійською тощо). Ми також готові запропонувати українським компаніям співпрацю щодо он-лайн
продажів в країнах ЄС, зокрема –
готові просувати товари та послуги
на польській Інтернет-платформі.
Сьогодні дуже багато російських
сайтів, наприклад, з доменом ru
успішно виводяться в пошукових

системах на перші позиції і вони
відводять на задній план українські
сайти. Як на мене, російським сайтам, які виводяться в топ-переліках
і перетягують на себе трафік, слід
протиставляти україномовні ресурси. Це – важливий елемент розвитку економіки України.
Чому компанія «Укрбізнес» відкрила офіс саме у Львові?
Компанія «Укрбізнес» працює на
ринку з 2002 року, її головний офіс –
у Луцьку. Компанія визначила своїм завданням охопити всю ділову
еліту України, стати лідером серед
платформ для розвитку бізнесу в
Інтернеті, а також сприяти українським компаніям при виході на
ринки Євросоюзу. Львів є потужним центром ділового життя, містом з європейською культурою і
цінностями. Тут вирує міжнародна
співпраця, є велика кількість підприємств, які орієнтують свій розвиток на європейські ринки. Разом
з тим, Львівський офіс Інтернетпорталу «Укрбізнес» співпрацює
не лише з львівськими компаніями,
ми працюємо на загальноукраїнському рівні. Зокрема, серед наших
клієнтів є й потужні столичні компанії, українські представництва
великих міжнародних корпорацій.
Дякую.

Юрій Бойко
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ОБЛИЧЧЯ

МІСТА 2017
ПЕРЕМОЖЦІ
ЗА НОМІНАЦІЯМИ:

«У СВІТІ ГРОШЕЙ: ЛЬВІВ ФІНАНСОВИЙ»
«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ПАТ

«МІСТО МАЙСТРІВ:
ЛЬВІВ ПРОМИСЛОВИЙ»
«ФУДЖІКУРА АУТОМОТІВ
УКРАЇНА ЛЬВІВ», ТзОВ

«ЗЕЛЕНЕ МІСТО: ЛЬВІВ ЕКОЛОГІЧНИЙ» – «ЕКОПАКЛЬВІВ», ТзОВ
«СКАРБНИЦЯ ЗДОРОВ’Я: ЛЬВІВ МЕДИЧНИЙ»
ФРАНЧАЙЗИНГОВА КОМПАНІЯ «БІОМЕД», ТзОВ
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«ЛЬВІВ ТОРГОВИЙ»
«ЛЬВІВХОЛОД»
(Мережа магазинів
«РУКАВИЧКА»), ТзОВ

«ЛЬВІВСЬКЕ
ДОЗВІЛЛЯ:
НАЙКРАЩИЙ ВИБІР
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
ВІЛЬНОГО ЧАСУ»
– КОМПЛЕКС
ВОДНИХ ВИДІВ
СПОРТУ
(Аквапарк
«ПЛЯЖ»), ТзОВ

«ДО ВАШИХ ПОСЛУГ»
«РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО
«ЛЮКС», ТзОВ

«ЛЬВІВ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНИЙ»
«КОМПАНІЯ ЕНЗИМ»,
ПАТ

«ЛЬВІВ-ПРОДОВОЛЬЧИЙ»
«БАРКОМ» ( ТМ «Родинна ковбаска»), ТзОВ

«У СВІТІ ПРАВА: ЛЬВІВ-ЮРИДИЧНИЙ»
Адвокатське обєднання «БАЧИНСЬКИЙ, КОЛОМІЄЦЬ
ТА ПАРТНЕРИ»

«У СВІТІ ХЛІБА ТА ДОСТАТКУ» – ТзОВ «Галицька здоба»

«ЛЬВІВ-РОБОТОДАВЕЦЬ»
«РСП «ШУВАР», ТзОВ

«ЛЬВІВСЬКІ ТРАДИЦІЇ»
СТУДІЯ ВИШИВАНКИ
«ГОЙРА», ПП
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Є КИМ ПИШАТИСЬ!

ВОЛОДАР ГРАН-ПРІ КОНКУРСУ:
УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Підставою для здобуття головної перемоги стало відкриття Інформаційно-ресурсного центру імені Митрополита Андрея Шептицького. Саме спорудження багатофункціонального закладу, що об’єднує сучасну бібліотеку, майданчик для проведення культурних заходів і наукових конференцій стало вирішальним при обранні
переможця. Це також перша будівля за часів незалежності України, яку збудували спеціально для бібліотеки.
Дмитро Афтанас, президент Львівської торговопромислової палати:
«Як і щороку, ми намагаємось вибрати знакові компанії
та організації Львова, які гідно представляють наше
місто. У такий спосіб дякуємо підприємцям за те, що
вони працюють задля розвитку міста, держави та нас з
вами. Особливістю XVIIІ конкурсу «Обличчя міста-2017»
став факт, що вперше ми нагородили не компанію, а організацію, яка чимало зробила і, переконаний, ще більше
зробить для розвитку бізнесу в тому числі у майбутньому. Адже формування світогляду у молоді, який дає УКУ, є
запорукою розвитку і держави, і підприємництва у тому
числі. Перемога в «Обличчі міста» – це, насамперед, висока оцінка діяльності компанії громадою».

Конкурсанти оцінювались із врахуванням думки громадських
організацій, бізнесу, наукових
кіл, органів влади. Усі небайдужі
мешканці Львова могли висловити
свою підтримку улюбленим та достойним, на їхній погляд, компаніям та підприємцям за допомогою
інтерактивного голосування на
веб-сторінці Львівської торговопромислової палати (понад 25 000
голосів).
За минулі роки «Обличчям міста»
Львова були визнані знакові компанії: ТзОВ ТВК «Львівхолод», ТРК
«Львівська хвиля», ТОВ «SoftServe»,
ТзОВ «Віденська кав’ярня», ПАТ
«Концерн Електрон», ТзОВ «Територія бізнесу» та інші.
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ПРОБЛЕМИ ЛЬВІВСЬКОЇ ЗЕМЛІ АБО
ЯК НЕ ПОПАСТИСЬ НА ГАЧОК НЕКОМПЕТЕНТНОСТІ
1 грудня 2017 року відбулося засідання новоствореного Комітету з питань промислової політики та підприємництва при Львівській ТПП. Відразу після організаційних питань, його учасники розглянули актуальні питання галузі.
Співголова Комітету Ігор Секелик (голова Асоціації приладобудівних підприємств Львівщини) озвучив проблему одного з підприємств Львівщини, яке у Львові користується, при сплаті орендної плати за землю, понижуючим коефіцієнтом та підпадає під Програму захисту львівських товаровиробників. Органи ДФС України
у Львівській області, при здійсненні перевірки даного підприємства, вказали, що Ухвала ЛМР від 20.01.2015
року № 4270 суперечить нормам Податкового кодексу України, згідно якого до 31.12.2016 року розмір орендної
плати не може бути нижчим ніж 3% від нормативної грошової оцінки.
Таким чином, орган ДФС донарахував підприємству більше 500 тис. грн. орендної плати за землю, в т.ч. понад
110 тис. грн. штрафних санкцій. Товариство, про яке йшлося вище, зараз знаходиться у судових процесах.
Наступне засідання Комітету відбудеться за участі керівників підприємств, які користуються понижуючим коефіцієнтом при сплаті орендної плати за землю, з метою вироблення спільного бачення вирішення
земельних проблем у Львові.
Про законність дій і Львівської міської ради, і ДФС України у Львівській області, а також проте, як захистити свої права у таких випадках, поговоримо з Юрієм Зошією, юристом, директором однієї з львівських
юридичних компаній, членом Комітету з питань промислової політики та підприємництва при ЛТПП:
А як щодо інших напрямків
бізнесової діяльності, окрім
промисловості?
Львівські ринки та торгові центри
підняли орендну плату за торгові
місця для підприємців, а ті, у свою
чергу, віднесли таке збільшення на
вартість товару. Жоден бізнес не
бажає працювати собі у збиток, відтак – висока вартість землі вплиПане Юрію, протистояння між нула на купівельну спроможність
львівським бізнесом та Львів- львів’ян у вигляді зростання ціни, з
ською міською радою тягнеться одного боку, та на зменшення зарпще з далекого 2010 року. Яка зараз лат, з іншого.
ситуація із земельними справами
у Львові?
Який же ж вихід був запропонований Львівською міськрадою?
Насамперед, слід зазначити, що
орендна плата за землю у м. Льво- Якщо говорити про сьогоднішній
ві за рішеннями ЛМР є другою в час, то з 2015 року ЛМР прийняУкраїні після м. Києва, причому, її ла Програму сприяння розвитку
вартість у 2010 році збільшилася львівських товаровиробників на
дуже різко, мінімум у 5 разів (для 2015 - 2017 роки.
промисловості). Така ситуація не Згідно цієї Програми львівським
сприяє розвитку промисловості у товаровиробникам надано понимісті.
жуючий коефіцієнт для розрахунЦе потягнуло за собою ряд неспри- ку плати за оренду землі у м. Львові.
ятливих наслідків для львівських Цим документом визначено низку
підприємств, зокрема – заморожу- критеріїв для підприємств та комвання росту заробітної плати, ско- паній, які можуть користуватися
рочення працівників, оскільки ви- наданою пільгою, а саме, для присока вартість земельної орендної кладу: для промислових підприплати відображається на кінцевій ємств, які мають у користуванні
земельну ділянку для виробничих
ціні продукції.

потреб площею не менше 1,0 га;
чисельність працюючих становить
більше 50 осіб; середня зарплата –
більше 4 000 грн.
Яка мета цієї Програми?
Програма сприяння розвитку ль
вівських товаровиробників на
2015-2017 роки є одним з важливих механізмів реалізації на місцевому рівні політики підтримки
виробничого підприємництва, зайнятості населення, підвищення
конкурентоспроможності та економічного розвитку міста.
З метою сприяння розвитку львівських товаровиробників у період
економічної кризи, підвищення їх
конкурентоспроможності, зменшення фінансового навантаження
на підприємства, що виробляють
продукцію на території м. Львова,
Львівською міською радою заплановано до впровадження ряд заходів, що мають на меті спрощення
умов ведення діяльності для виробничих підприємств, місцевих
товаровиробників.
Потенціал підприємництва не
може реалізуватися повною мірою в Україні через незадовільний
бізнес-клімат.
Про це свідчать результати впливових міжнародних досліджень,

зокрема – Світового банку «Ведення бізнесу – 2014». Так, за простотою ведення бізнесу Україна
піднялася з 137 сходинки і посідає
112-е місце зі 189 країн світу. Однак, до цього часу Україна залишається у числі світових аутсайдерів
у субрейтингах доступу до енергопостачання (172-е місце), сплати
податків (164-е місце), процедури
банкрутства (162-е місце), міжкордонної торгівлі (148-е місце) і захисту інвесторів (128-е місце).
Несприятливий бізнес-клімат є
основним чинником, що стримує
інвестиції. Крім того, криза значно
звузила внутрішні джерела для інвестицій, а міжнародні фінансові
ресурси стали практично недоступними. Багато міжнародних
інвесторів вимушені обережніше
ставитися до ризиків країни. Зокрема, низький інвестиційний
імідж України зробить країну менш
привабливою для міжнародного
капіталу у посткризовий період.
Непрості умови, у яких на сьогодні
працюють львівські товаровиробники, зумовлюють необхідність
докладання місцевими органами
влади додаткових зусиль для збереження і розвитку підприємництва
у виробничій сфері.
Програма сприяння розвитку
львівських
товаровиробників
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2015-2017 роки формулює завдання, спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку промислового виробництва, різних
форм підприємництва у м. Львові,
надходження інвестицій і забезпечення економічного зростання.
У чому ж тоді проблема?
Висловлю власну точку зору: слід
зазначити, що згідно ст.15 Закону
України «Про захист економічної
конкуренції» антиконкурентними
діями органів місцевого самоврядування, є прийняття будь-яких
Ухвалою Львівської міської ради від
20.01.2015 року № 4270 затверджено
«Програму сприяння розвитку
львівських товаровиробників на 20152017 роки».
Згідно цієї ухвали 20 найпотужніших
товариств м. Львова отримали пільгу
зі сплати орендної плати за землю у
вигляді понижуючого коефіцієнта 0,6
- 0,8.
Однак, вже наприкінці 2017 року ДФС
України у Львівській області відмовилася
визнавати законність дій Львівської
міської ради із підтримки львівських
товаровиробників та за 2015 - 2017 роки
донараховує орендну плату за землю
й штрафує товариства за порушення
податкового законодавства.
актів, які призвели або можуть
призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції.
Антиконкурентними діями органів місцевого самоврядування, зокрема, визнаються надання
окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання пільг чи інших переваг, які
ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, що
призводить або може призвести до
недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції.
Так, постає логічне запитання:
яка різниця між підприємствами,
де працюють 49 чи 50 осіб та де
в оренді є земельна ділянка розміром 0,999 га чи 1 га?
На нашу думку така перевага є явно
необґрунтованою та такою, що надає незаконну перевагу по сплаті

платежів за землю, що в кінцевому
результаті впливає на собівартість
продукції.

законодавства, у разі, коли норма
цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта припускають неоднозначне (множинне)
А до чого тут органи ДФС трактування прав та обов'язків
України?
платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є
Нещодавно, органи ДФС України у можливість прийняти рішення на
Львівській області здійснили пере- користь як платника податків, так
вірку щодо повноти сплати оренд- і контролюючого органу, рішення
ної плати за землю у м. Львові ТОВ приймається на користь платника
Науково-виробнича фірма «Орус», податків.
чиї інтереси захищає моя юридична компанія.
По-третє: згідно ПК України,
Так ось, при перевірці органи ДФС контролюючі органи мають право
зайняли позицію, згідно якої Про- звертатися до суду, у тому числі
грама не підлягає до застосування, подавати позови до підприємств,
оскільки згідно норм Податкового установ, організацій та фізичних
кодексу України до початку 2017 осіб, щодо визнання оспорюваних
року орендна плата за землю не правочинів недійсними.
могла становити менше 3% від її Системний та правовий аналіз
вартості, а за Програмою орендна норм Податкового кодексу Україплата становить лише 1,8%.
ни та Закону України «Про місцеве
Відтак, на думку податкових ор- самоврядування в Україні» дає підганів, ухвала, якою затверджена стави вважати, що контролюючий
Програма суперечить податково- орган, як зацікавлена сторона, не
му законодавству, а норми дого- позбавлений права звертатися до
вору оренди землі є недійсними, суду про визнання нормативнооскільки також суперечать нормам правового акту недійсним і не назакону.
ділений правом самостійно в позасудовому порядку надавати йому
Пане Юрію, що Ви як юрист ска- правову оцінку.
жете в такому випадку?
Таким чином, навіть за наявності
ознак недійсності правочину та/
По-перше: акти Міської ради, при- або ознак незаконності ухвал оргайняті в межах наданих їм повно- ну місцевого самоврядування, поважень, є обов'язковими для ви- даткові органи мають право лише
конання всіма розташованими на звертатися до судів з позовами про
відповідній території органами ви- визнання оспорюваних правочиконавчої влади.
нів недійсними та/або визнання
незаконними актів місцевої влади.
По-друге: згідно податкового Інший підхід потенційно надасть

можливість посадовим особам
державних органів на власний розсуд оголошувати будь-який правочин недійсним (нікчемним) та/або
нормативно-правовий акт незаконним без звернення до суду, що
не є правильним виходячи із загальних засад судочинства.
Який, на Вашу думку, вихід із ситуації, що склалася із вартістю
землі у м. Львові?
Навчитись бізнесу відстоювати
власні інтереси, лобіювати. Навіть
у цій ситуації доводиться чути від
переважної більшості бізнесменів
слова: «Ми собі самі «порішаємо».
Але ж бо не «порішали»!
У розрахунки вартості землі, формула якого затверджена Кабміном,
входить вартість утримання різного роду мереж та комунікацій.
Ця формула була затверджена у ті
часи, коли такі структури як обленерго, облгаз та інші були у державній власності.
Постає логічне запитання, чому
в той час, коли згадані структури перейшли у приватні руки, їх
комунікації дотуються кожним
львів’янином та львівським бізнесом через сплату за землю?
До речі, і ЛТПП, і «Лобістська
компанія Зошія», яку маю за честь
представляти, є тими структурами,
завданням яких і є лобіювання інтересів бізнесу у відкритий та прозорий спосіб.
Дякую за ґрунтовне інтерв’ю.
Уляна Беньо
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ЗАПРОШУЄМО НА ІНТЕНСИВНИЙ КУРС «АНГЛІЙСЬКА ДЛЯ ЕКСПОРТЕРІВ»
Anglia Network Europe – діюча мережа шкіл англійської мови в Нідерландах, що складається із 375 шкіл,
коледжів та університетів, які працюють разом, щоб стимулювати і структуризувати вивчення та викладання англійської мови. У 2015 році вона випустила більше 21000 учасників міжнародних іспитів, літніх
шкіл та навчальних курсів. Anglia Network Europe : «Наші викладачі не просто є носіями мови, вони є професіоналами своєї сфери, в даному курсі – у сфері експорту»
За 10 годин Курсу ви розширите liudmyla@cci.lviv.ua свої контактні
свої професійні горизонти, отри- дані з темою електронного листа
мавши практичні знання та навич «Англійська для експортерів».
ки з:
Початок курсу 22 січня 2018 року.
•  термінології міжнародної тор- Знижка 10% для членів Львівгівлі;
ської торгово-промислової пала•  встановлення нових іноземних ти та для компаній, від яких буде
контактів;
більше 1 учасника.
•  презентації компанії та напи Економте час на пошуки потрібної
сання комерційних пропозицій; міжнародної навчальної програми,
•  ведення листування з партнерами; отримайте кваліфіковану допомо•  розуміння нормативної доку- гу з вивчення англійської мови від
ментації .
професіоналів швидко, якісно та
Для реєстрації на курс необхідно доступно!
пройти он-лайн тестування для виКонтактна особа: Людмила
значення рівня знання мови на офіГорбачова
ційному сайті www.anglianetwork.
тел.: 38 032 295 01 25
eu (Practice/PlacementTest/Online
Test/Firstname, Lastname, Email/ тел.моб.: 38 096 23 75 340,
e-mail: liudmyla@cci.lviv.ua
Get
S tarted!) та вислати на

ЄВРОПЕЙСЬКА МЕРЕЖА ПІДПРИЄМСТВ
EUROPEAN ENTERPRISE NETWORK (EEN)
Найбільша в Європі мережа підтримки підприємництва, створена Європейською комісією у 2008
році працює в рамках Програми
ЄС «Конкурентоспроможність
підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)».
Пропонуємо використати потенціал Європейської мережі підприємств з метою розширення
інвестиційних та торгівельних
можливостей українських підприємств і надаємо наступні
послуги:

ПОШУК ПАРТНЕРІВ-ІНВЕСТОРІВ У КРАЇ- • комерціалізація інновацій –
НАХ – УЧАСНИЦЯХ EEN;
трансфер технологій, пошук ін• Пошук інноваційних техноловестора/партнера за кордоном
гій у країнах – учасницях EEN;
для виведення на ринок нової
• П
 ошук партнерів у країнах –
технологічної продукції чи поучасницях EEN для створення
слуг, захист прав інтелектуальспільних підприємств;
ної власності.
• Пошук партнерів у країнах –
учасницях EEN для імпорту й МЕРЕЖА EEN ВКЛЮЧАЄ:
експорту товарів.
• п
 онад 600 організацій із підтримки та розвитку бізнесу;
ПРІОРИТЕТИ EEN:
• понад
2,5
мільйона
• інтернаціоналізація МСП – поорганізацій-учасників;
шук партнерів у 65 країнах світу; • понад 6000 технологічних

профілів;
• п
 онад 10000 бізнесових профілів;
• п
 онад 100 великих заходів і 18
тисяч B2B-зустрічей на рік.
ПРАГНЕТЕ СТАТИ УЧАСНИКОМ ТА
КОРИСТУВАЧЕМ МЕРЕЖІ? ЗВЕРТАЙТЕСЬ!
Контактна особа EEN у Львівській
торгово-промисловій палаті:
Людмила Горбачова
+38 032 295 01 25
+38 096 23 75 340
liudmyla@cci.lviv.ua

ДІЛОВЕ ВИДАННЯ №1 У РЕГІОНІ

22

НАПРИКІНЦІ

БІЗНЕС-ПАРТНЕРСТВО У ФОРМАТІ В2В

26 жовтня 2017 року в рамках
XVII Міжнародного Економічного Форуму Львівська торгово-промислова палата провела
Міжнародну Біржу Контактів
«Бізнес-партнерство 2017».
На зустрічах і презентаціях Біржі
учасники представили можливості виходу на ринки Республіки
Молдова, Угорщини, Німеччини та
Європейського Союзу. Банківські
послуги з виходу на міжнародні
ринки представив один з найбільших банків світу – «Креді Агріколь». Інвестиційна компанія «SP
Advisors» (Україна-США) презентувала інвестиційні послуги для

залучення капіталу, кращі юристи
Адвокатського об’єднання «Бачинський, Коломієць та партнери»
представили нові можливості підтримки бізнесу у найрізноманітніших сферах, у тому числі щодо
питань безпеки бізнесу, ІТ-права
та вирішення інших проблем при
здійсненні міжнародної господарської діяльності.
Неприбуткова угорська організація з садівництва «MKSZN Kft», яку
представляв давній партнер Палати Віктор Базан, запропонувала
можливості співпраці в галузі вирощування якісних і стійких фруктів та ягід.

site logo
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МІЖНАРОДНА МЕБЛЕВА ВИСТАВКА «IMM СOLOGNE 2018»
Шановні колеги, запрошуємо вас
відвідати Міжнародну меблеву
виставку «IMM Сologne 2018», яка
проходитиме 15-21 січня 2018 року
в м. Кельн, Німеччина.
«IMM Cologne 2018» – одна з найбільших виставок світу, присвячена виробництву меблів і дизайну
інтер'єрів. Новинки сезону і перспективні розробки демонструватимуть найбільші виробники меблів і товарів для дому.

• б
 ілизна для спалень,
• текстиль,
• матеріали для оздоблення стін,
підлоги,
• освітлення та аксесуари,
• с учасний дизайн меблів,
• оформлення інтер'єру.

Додаткова інформація на сайті:
Основні тематичні розділи ви- http://www.imm-cologne.com/imm/
index-2.php
ставки IMM Cologne:
Ми забезпечуємо:
• меблі для віталень і спалень, ванВартість
відвідання
виставки:
•
переїзд Львів-Дрезден-Кельнних та дитячих кімнат,
Краків-Львів,
550,00
євро
(сплачується
в
гривнях
• кухні,
• проживання
в
двохмісних •
по курсу на день оплати).
• матраци, ліжка,

номерах з сніданками в *** та ****
зіркових готелях, вхідні квитки
абонемент,
с упровід.

ВІДКРИТІ ЛЕКЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЛТПП ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Уже стало доброю традицією проводити відкриті лекції та семінари для студентів, учнів та молоді. І що найцікавіше – все частіше навчальні заклади звертаються з таким проханням. Адже студенти мають нагоду порозмовляти з практиками, відчути як відбуваються бізнес-процеси, придивитись до можливостей
розпочати власну справу.

16 листопада 2017 року Львівсь
ка торгово-промислова палата
спільно з Посольством США в
Україні провела зустріч науковців
та підприємців Львівщини з відомим американським дослідником

15 листопада 2017 року Юрій Булик, кандидат філологічних наук,
начальник Управління з питань
комунікації та роботи з членами

ЛТПП, провів відкриту лекцію
«Соціальна відповідальність бізнесу» для студентів Українського
Католицького Університету.

професором Вейном Парроттом
для обговорення питань використання біотехнологій в сільському
господарстві.
5 грудня 2017 р. для викладачів і
студентів Навчально-наукового
інституту економіки і менеджменту Національного університету
«Львівська політехніка» віце-президент Львівської торгово-промислової палати Володимир Коруд прочитав відкриту лекцію
«Роль торгово-промислових палат
України в підтримці зовнішньоекономічної діяльності».

01 БЕРЕЗНЯ

2018
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Дзеркальна зала Палацу Потоцьких
(м. Львів, вул. Коперника, 15).
ПОЧАТОК: о 10.00
 понад 100 учасників (експерти, підприємці,
представники державних установ та ділових кіл)
 3 секції
 біржа контактів

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ
КОМПАНІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ.
Оргкомітет Львівського експортного форуму –
Львівська торгово-промислова палата:
Тел./факс: +38 032 295 01 25
+38 032 276 46 13
Е-mail: zed@cci.lviv.ua
Контактна особа: Наталія Карпенчук-Конопатська

ГОЛОВНИМ ЗАВДАННЯМ ФОРУМУ
Є СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ
ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ.
У ході заходу:
П
 рограми підтримки експорту українських підприємств, у
т.ч. представлення міжнародних програм з просування виходу на інші ринку
 Виступи експертів
 Презентації компаній
 Дискусії та обговорення питань та перспектив

