С. 6

богдан козак:

«На законодавчому рівні потрібно виробити такий
механізм, щоб людина, яка починає бізнес, не
була б винна комусь, ще не почавши діяти».

с. 8-10

с. 16-17

львівська торгово-промислова палата

Мотивувати
людей у мене найкраще
виходить
за допомогою…

Відчуття
приналежності
до чогось великого

Я розслабляюсь…

Те, що треба
виправляти; гармонія
в офісі – це головне
Постійна
напруга на
робочому
місці – це

Скликаю клуб "за інтересами"

У кожного
співробітника
є право висловитися
про цілі
компанії

Готуюсь до марафону

Ваш
бізнес потребує
свіжих ідей

Добрий спосіб
тримати людей у тонусі

Я не говорю
людям, як їм зробити
їх роботу. Я просто дивлюсь
на результати

ЗГОДЕН

Який девіз Вам
є ближчим?

ЯКИЙ ВИ ЛІДЕР?
ЗГОДЕН

Розпорядження мають
іти зверху
Один
з Ваших підлеглих
помилився, Ви…
Дам строгу догану і шанс
виправитись – лише
один шанс

Відвідай сайт палати

Краще,
щоб Вас боялись,
ніж любили

ЗГОДЕН

Виправлю все сам

с. 6

с. 9

Зберу ідеї від
усіх і проведу
голосування

Клієнти
насамперед

НЕ ЗГОДЕН

Розслабляюсь?
У кого є час на
відпочинок?

Усамітнююсь, щоб
обдумати проблему
наодинці зі собою

Заклику
до досягнень

НЕ ЗГОДЕН
Граю у відеоігри

 К ондитерська справа:
німецькі фахівці радять..........с.21

травень-червень 2014

Навчання
новим навикам

Проводячи час на природі
Підвищення
заробітної плати

 Еко-проблеми Львівщини........с.19
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 Н АВЧАННЯ ПОСАДОВИХ
І СЛУЖБОВИХ ОСІБ ПІДПРИЄМСТВ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ.........c.5
 1 3 гран-прі 65 Чемпіонату
«Формули 1».............................. с.9

Зовнішньоекономічний
кур’єр
www.lcci.com.ua

 C ільськогосподарськa виставкa
INDO LIVESTOCK EXPO&FORUM
2014. Індонезія..........................с.5

с. 17

Кращих обрано!

петро писарчук:

«ТВК «Південний» – це українські
інвестиції...».

с. 21

експортер
львівщини 2013

Плюс

Допоможу скласти план
виходу зі ситуації

На офісній вечірці
або під час
неформального обіду

с. 13

Пораджуся з
довіреними
колегами

НЕ ЗГОДЕН

Працівники передусім

У якому
форматі найбільше
любимо спілкуватись
з працівниками?

Регулярно один на один

с. 11
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актуально

Львів презентує себе як новий напрямок
Східної Європи у сфері ділової гостинності
Львів продовжує розвивати новий напрямок міського туризму
– сферу ділової гостинності. днями у Берліні під час великої туристичної виставки ІТБ Львів презентував потенційним клієнтам
ролик про переваги міста, як нового напрямку Східної Європи у
сфері ділової гостинності.
«Місто має великий потенціал для проведення
масштабних форумів, конференцій, в тому числі
міжнародних.
Сучасний
аеропорт, великий готельний фонд, потужні університети, а також архітектурна, історична спадщина та

визнана багатьма відвідувачами краса і гостинність –
це переваги нашого міста»,
– вважає Ліна Остапчук,
директор ЛКП «Агенція
із підготовки м. Львова до
Чемпіонату Європи з футболу 2012».
Для міжнародної попул я-

ризації міста на ринку проведення конференцій та
бізнес-заходів
записано
промоційне відео, яке демонструє переваги Львова,
як нового напрямку у Східній Європі.
«Ролик уже демонструвався потенційним клієнтам

під час однієї з найбільш вагомих туристичних виставок — ITB, що проходила на
початку березня у Берліні»,
– додає пані Остапчук.
У найближчих планах
«Агенції із підготовки
м. Львова до Чемпіонату
Європи з футболу 2012»

У Львові створили місце для розвитку стартапів
У Львові відкрився стартап-інкубатор «Стартап Депо». Заклад працює у форматі коворкінгу, проте в
жовтні засновники планують запустити також освітню програму для стартапів. А до тих пір в «Стартап Депо» можна працювати , спілкуватися з колегами і відвідувати галузеві заходи.
даному етапі.
«Ми будемо
с творювати
м ож л и в о с т і
для розвитку
нових проек тів і потім допоможемо
предс тавити
їх зацікавленим інвестоІнкубатор не інвестувати- рам», – пояснила Соломія
ме в проекти, принаймні на Максимович, представник

«Ми керуємося принципом синергії
коворкінгу та інкубатора. Зараз ми на
першому етапі – побудові ком'юніті. У
«Депо» вже розташовується стартап HappyScan і кілька проектів у процесі прийняття
рішення про переїзд до нас. Крім того, у нас
дислокується Львівський Кластер ІТ та кілька
фрілансерів», – розповіла представник
інкубатора Соломія Максимович.

проекту. – «Сьогодні у нас
є налагоджені зв'язки з
кількома локальними інвесторами та інвестиційними фондами з Польщі, які
приїжджатимуть дивитися
проекти».
Навчальна програма буде
платною. Плануються такі
етапи навчання:
• валідація ідеї;
• дослідження клієнтського
ринку і конкуренції;

• побудова бізнес-моделі;
• побудова
фінансової
моделі;
• підготовка до презентацій
для інвестора.
Ініціаторами і засновниками
проекту є керівник програми міжнародної діяльності Інституту міста Львова
Максим Лисак, виконавчий
директор Львівського Кластера ІТ Степан Веселовський і проектний менеджер

- завершення роботи над
спеціалізованим сайтом,
випуск путівника для організаторів ділових заходів
у Львові, участь у профільних виставках та робота
над залученням нових міжнародних конференцій до
Львова.

Бізнес-інкубатор – це
середовище, де стартапкоманди можуть
обмінюватися ідеями,
думками та досвідом. Його
учасникам надають робочий
простір, фахову менторську
підтримку, а також
фінансування на розвиток
проектів.
компанії Елекс Іван Дмитрасевич. Вони об'єднали зусилля своїх організацій з метою створення ефективного
стартап-ком'юніті в регіоні.
Офіс проекту - на вул. Весняній, 4.

озитивне

травень-червень, 2014
у сфері
зширення
ислова
палата

Прагнете
отримати нові
актуально
торгові контакти?
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Прагнете
торгові контакотримати нові
ти?
торгові контак-
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Відкриття представництва Малопольщі у Львові –
аємо
сіх
питань, пов’язаних
25 червня у приміщенні ЛТПП
бізнесу,
надаємо
кцію,
ти

заних

www.lcci.com.ua
Прагнете
формацію про
ти?
В рамках Business in Małopolska
Прагнете
отримати
нові
агаємо
налагодити
івні черезPartnership Network пропонуємо:
отримати
нові
торгові контакоприємствами,
торгові контакти?
ти?
• допомогу в отриманні нових торгових
ьтації з юридичноконтактів
з
партнерами
із
Малопольщі,
www.lcci.com.ua
ебізнесу –
яві
заходи,
цією на позитивне
• підтримку в організації економічних місій
www.lcci.com.ua
та бізнес-зустрічей,
до
Бажаєте розння
задумів у сфері
иємства
• участь у промоційних заходах,
вивати Вашу
Хотіли б просувати
прави, розширення
презентаціях
та
бізнес-конференціях,
фірму?
ацівників,
Ваш продукт або пон.),
слуги на зарубіжних
• безкоштовну постійну економічну
сновки, даємо інформацію у Малопольщі
Зв’яжіться
з
нами:
ринках? Хотіли б просувати
та у її
мо продукцію, представництвах за кордоном,
ез
заходи,
Хотіли
Ваш продукт або
по-б просувати
Бажаєте
розльному рівні через
Eкономічне
представництво
Малопольщі
вивати
Вашу
Ваш
продукт
аборозподоступність
матеріалів
з
питань
слуги
на
зарубіжних
Хотіли б просувати
•
мітетів,
Бажаєте
ки,
ди,
фірму?
проведення
діяльності у регіоні –Ваш
слуги на зарубіжних
продукт або по- торговоринках?
у Вашому
Львівська
Зв’яжіться
з нами:економічної
вивати Вашу
та галузеві
заходи,
Хотіли
просувати
слугибна
зарубіжних
Малопольщі.
ринках?
фірму?
промислова
Ваш продукт
або подо Зв’язатися
ринках?
представництво
Малопольщі
ааптованіEкономічне
з представництвом
у Малопольщі: палата:
ості
компаній
ого
слуги на зарубіжних
ів, підприємства
у Вашому
регіоні – Львівська торговоcontact@businessinmalopolska.com
фікації працівників,
ринках?
тел.: +38 032 276 46 11
промислова
палата: з нами:
Зв’яжіться
ференції,
Зв’яжіться
з
нами:
з нами:
тел.:Зв’яжіться
+38 032 276
46 11
Малопольщі
роекти та заходи, Eкономічне представництво
Юрій
Булик
– начальник відділу зв’язків з
Eкономічне
представництво
Eкономічне
представництво
регіоні
Львівська
торгово- Малопольщі
Юрій
Булику– Вашому
начальник
відділу–Малопольщі
зв’язків
з
к економіки,
у Вашому
регіоні – Львівська
Вашому
регіоні
торговогромадськістю
ЛТПП торговопромислова
палата:
ЛТПП– Львівська
яжіться
зунами:
одії, громадськістю
промислова
палата:
паній e-mail: bulyk@cci.lviv.ua промислова палата:
e-mail:
ід діяльності
компаній
тел.:
+38
032
276
46 11 bulyk@cci.lviv.ua
ономічне
представництво
Малопольщі
276
тел.:тел.:
+38+38
032032
295
6346
1711
тел.: +38 032 276 46 11

www.lcci.com.ua

www.lcci.com.ua

астинарегіоні
ТПП – Львівська торговоВашому
тел.:
+38
032
295 з63 17
Юрій
Булик – начальник
відділу
зв’язків
Юрій Карпенчук-Конопацька
Булик
– начальник
відділу
зв’язків
з
Наталія
–
начальник
Юрій Булик – начальник відділу зв’язків з
омисловагромадськістю
палата:
громадськістю
ЛТПП
ЛТПП
х рівнях,сектора інформаційно-консультаційних
послуг
громадськістю
ЛТПП
Наталія
Карпенчук-Конопацька
– начальник
e-mail:
bulyk@cci.lviv.ua
e-mail:
bulyk@cci.lviv.ua
л.
+38 032
276 46 11
Управління
міжнародних економічних
зв’язків
ми
ті,
e-mail:
bulyk@cci.lviv.ua
тел.: +38тел.:
032 295
17 295
ТПП ЛТПП
+3863032
63 17
сектора
інформаційно-консультаційних послуг
рівні
як
частина
ТПП
ми
та
тел.: +38
032 295 63 17
рій Булик –Наталія
начальник
відділу
зв’язків
з
Карпенчук-Конопацька – начальник
e-mail: natalya@cci.lviv.ua
Управління
економічних зв’язків
Наталія Карпенчук-Конопацька
–міжнародних
начальник
мадськістю
ЛТПП
інформаційно-консультаційних
послуг
Наталія Карпенчук-Конопацька
– начальник
тел.:сектора
+38 032
297 07 49
омисловими
сектора
інформаційно-консультаційних
послуг
mail: bulyk@cci.lviv.ua
Управління
міжнародних
економічних
зв’язків
ЛТПП
сектора
інформаційно-консультаційних
послуг
компаніями та
міжнародних
економічних
зв’язків
л.: +38 032ЛТПП
295 63Управління
17
Управління
економічних зв’язків
знесу.
e-mail: міжнародних
natalya@cci.lviv.ua
e-mail: natalya@cci.lviv.ua
ЛТПП
ЛТПП
талія Карпенчук-Конопацька
тел.: +38e-mail:
032 297natalya@cci.lviv.ua
07 49– начальник
тел.:
+38 032 297 07 49
e-mail:
natalya@cci.lviv.ua
тора інформаційно-консультаційних
послуг
тел.: +38 032 297
49032 297 07 49
тел.:07
+38
равління міжнародних економічних
зв’язків
under the Małopolska Regional Operation Programme for 2007–2013

ПП
mail: natalya@cci.lviv.ua
л.: +38 032 297
07Małopolska
49 Regional Operation Programme for 2007–2013
under the

факс: +38 032
237 the
98 27
www.uragan.lviv.ua
the Małopolska
Regional
Operation
for
2007–2013
різнимиOperation
товарами.
Оптова торunder
MałopolskaProgramme
Regional
Programme
for 2007–2013
Нові члени under
ЛТПП:
е-mail: office@spectr.lviv.ua
гівля промисловим обладнан- Види діяльності: виробництво
www.spectr.lviv.ua
under

the

тел.: +38 032 237 41 64
факс: +38 032 237 06 27
біопалива,
гуртова і роздрібна
e-mail: lviv@ukrproftur.ua
ням. Інші види
оптової торгівлі.
Małopolska
Regional
Operation
Programme
for 2007–2013

Товариство з обмеженою Види діяльності: посередництво Приватне підпримство
відповідальністю
в торгівлі машинами, промисло- фірма «УРАГАН»
«Науково-виробнича
вим устаткуванням, кораблями вул.Стрийська, 98/111, м. Львів,
та літаками.
Посередництво в 79026
der the Małopolska
Regional Operation Programme
for 2007–2013
фірма «СПЕКТР»
вул.Комарова, 19, м. Львів, 79058
Генеральний директор: Андрій
Мирославович СТАДНИК
тел.: +38 032 237 98 25, 297 66 09,
297 68 05

торгівлі паливом, металами,
корисними копалинами та хімікатами. Інші види спеціалізованого посередництва в торгівлі. Посередництво в торгівлі

Директор: Володимир Павлович
СТЕФАНЕЦЬ
тел.: +38 032 294 89 13
факс: (032) 294-89-10
е-mail: uraganstef@ukr.net

торгівля металопрокатом та Види діяльності: діяльність
будівельними
матеріалами, туристичних операторів, натранспортні перевезення.
дання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого
Приватне акціонерне
товариство «ЛЬВІВТУРИСТ» майна (нерухомого), інші види
роздрібної торгівлі в неспеціавул.Коновальця, 103, м. Львів,
лізованих магазинах.
79057
В.п. Голови правління: Надія
Йосипівна ГОРБАЧ

Вітаємо!
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новини. ПАЛАТА

KFC-Львів
Олексій Єршов, менеджер Департаменту
франчайзингу KFC-Росія: «Серед учасників
презентації ми оберемо одного партнера, який
спільно з командою KFC реалізує плани розвитку
в регіоні та відкриє не менше 3-х ресторанів
за перший рік і в подальшому – ефективно
розвиватиме та управлятиме мережею
ресторанів у Львові».

3 квітня 2014 року у приміщенні Львівської торгово-промислової палати
відбулася презентація компанії KFC.
KFC (Kentucky
Fried Chicken)
– мережа ресторанів швидкого
харчування, яка
пропонує страви зі свіжого
курячого м’яса.
Неповторний
смак курятині
надає оригінальна
рецептура

ФОТОФАКТ

панірування з використанням 11 трав і спецій.
Сьогодні в країнах СНД
працює більше 280 ресторанів мережі, з них 200 – за
ліцензійною угодою франчайзингу. У столиці України
в грудні 2012 року відкрився перший ресторан, вже
до кінця 2013 року у Києві
працювало 5 ресторанів, 3
з яких працюють у режимі

DriveThru (ресторан з можливістю
обслуговування
гостей на авто).
Під час презентації обговорювалося будівництво багатоформатної мережі із 7
ресторанів у Львові.
Брендом
зацікавилися
представники
місцевого
бізнесу, адже проект без
сумніву є перевіреним рецептом успіху.

Економічний форум
«Україна-Канада»
28-30 травня 2014

10 квітня 2014 року відбулася робоча зустріч керівництва Палати з
представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Львові. Було обговорено
питання загальної політичної та економічної ситуації, розвитку бізнесу в Україні та
на Львівщині зокрема.

ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ПОСЛУГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ
Письмові ПЕРЕКЛАДИ з іноземної та на іноземну мову
(англійська, польська, німецька, французька,
чеська, угорська та ін.)
Усі документи завіряються печаткою Львівської ТПП.
Вартість перекладу 1 стандартної сторінки
(1860 др.знаків) становить :
 від 66 грн (разом із ПДВ) – з іноземної мови;
 від 72 грн (разом із ПДВ) – на іноземну мову.
Усний послідовний і синхронний переклад, оренда апаратури для
синхронного перекладу. Підготовка документів для РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВОЇ
МАРКИ в Укрпатенті, а також допомога у продовженні попередньо виданого
свідоцтва.
Вартість підготовки пакету становить 1200 грн (разом з ПДВ)
Вартість послуг з продовження дії свідоцтва – 840 грн (разом з ПДВ)

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

Львівська ТПП спільно із
Канадсько-Українською
Торговою палатою за підтримки урядів провінції
Онтаріо та Саскачеван і Посла Канади в Україні Троя
Лулашника, Львівської обласної державної адміністрації та Львівської міської
ради запрошує Вас до участі
в Економічному форумі
«Україна-Канада».
Черговий українсько-канадський форум стане
головною подією ділової
співпраці України та Канади в цьому році, у ньому
візьмуть участь ключові
постаті бізнесу двох країн
– президенти Торгово-промислової палати України
та регіональних торговопромислових палат, представники уряду України та
Канади, регіональних влад,
міжнародних організацій,
експерти, а також керівники українських і канадських
підприємств, які працюють
у сферах сільського господарства, ІТ-технологій,
фінансів
(страхування,
фондового ринку, банківської діяльності), машинобудування, енергетики,

будівництва.
Форум проходитиме в
«Дністер Прем’єр Готелі».
Для участі у Форумі необхідно заповнити та надіслати до Львівської торгово-промислової палати
Реєстраційну форму учасника, яку Ви можете отримати на сайті ЛТПП.
Організаційний внесок для
участі у Форумі – 2500,00
грн.

Оргкомітет Форуму:
Україна:
Львівська торговопромислова палата
м. Львів,
Стрийський парк, 14, 79011
тел./факс: 032-297 07 49,
276 46 13
e-mail: zed@cci.lviv.ua,
http://lcci.com.ua.
Canada:
Canada-Ukraine Chamber
Of Commerce
145 Evans Avenue,
Toronto on Canada, M8Z 5X8
Tel: 1-416-253-6700,
Fax: 1-514-371-9283
E-mail: info@cucc.ca,
http://www.cucc.ca
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Cільськогосподарськa виставкa
INDO LIVESTOCK EXPO&FORUM 2014. Індонезія

Запрошуємо
відвідати
унікальну
Міжнародну
сільськогосподарську виставку INDO LIVESTOCK
EXPO&FORUM 2014 та 5
ночей відпочити на елітному курорті Нуса Дуа
(м. Денпасар) на березі моря.
Місце проведення:
м. Джакарта, Індонезія.
Дата проведення:
18 – 20 червня 2014 року.

Виставка
INDO
LIVESTOCK EXPO - найбільший презентаційний
захід з питань сільського
господарства Республіки
Індонезія, де підтверджена
участь понад 500 учасників
із 40 країн світу.
Основні тематичні розділи
виставки:
•Тваринництво(свинарництво,
м’ясо-молочне скотарство);

• Технології та обладнання
з відгодівлі та переробки
м’яса та молока свійських
тварин;
• Птахівництво (технології
та обладнання для виробництва переробки м’яса та
яєць);
• Зернові культури та обладнання для виробництва
кормів;
• Виробництво та переробка

НАВЧАННЯ ПОСАДОВИХ І СЛУЖБОВИХ ОСІБ
ПІДПРИЄМСТВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону
праці» посадові особи, які пов’язані з організацією
безпечного ведення робіт, під час прийняття
на роботу і періодично, один раз на три роки,
повинні пройти навчання та перевірку знань з
питань охорони праці.
Львівська торгово-промислова палата одержала
відповідний дозвіл для проведення таких навчань
(Свідоцтво Держгірпромнагляду України про
внесення до Переліку суб’єктів господарювання,
які здійснюють навчання з питань охорони праці
посадових осіб №80.1-14-16-004.11 від 14.12.2011
року). Після проходження відповідних курсів
та успішної здачі іспиту слухачі отримають
посвідчення.

риби та морепродуктів;
•В
 етеринарія та лабораторне обладнання;
•О
 бладнання та технології
з упаковки харчових продуктів та інші.
Серед учасників заходу:
представники уряду і науково-дослідних
інститутів, галузеві експерти,
інтегратори, виробники,
фермери, ветеринари. Експоненти та відвідувачі
представлятимуть нові технології, зможуть розвинути
партнерські стосунки, знайти джерела для інвестицій,
отримати інформацію про
тенденції розвитку галузі,
просувати продукцію та
послуги на азіатські ринки і
розширити бізнес.
Орієнтовна вартість бізнес-місії, яка проходитиме
17-27 червня 2014 р.; – 2 500

дол. США.
У вартість входить:
• міжнародний авіапереліт
Київ-Джакарта-Денпасар-Джакарта–Київ,
• трансфери відповідно до
програми,
• 4 ночі проживання в готелі
4* зі сніданками в Джакарті (двомісні номери),
• проживання 5 ночей на
курорті Нуса-Дуа (Денпасар) в готелі 5* на березі
моря зі сніданками,
• вхідні квитки на виставку.
Члени місії візьмуть участь у
прийомі в Посольстві України в Джакарті та прийомі в
Торгово-промисловій палаті Республіки Індонезія.

Контакт:
Тарас Андрущак
тел./факс: +38 032 297 05 61,
e-mail: turyzm@cci.lviv.ua

Штрихове кодування та електронні
комунікації, що базуються на
всесвітніх стандартах GS1
Штриховий код – перш за все, практичний
інструмент, завдяки якому здійснюються облікові
операції під час поставок та продажу товарів.
Підприємство торгівлі просто не матиме змоги
обліковувати товар без штрихового коду GS1.
Тому штриховий код, що присвоїла "GS1 Україна",
буде дійсним у будь-якій країні світу.
Представництво Асоціації Товарної Нумерації України
"ДжіЕс1-Україна" (GS1 UKRAINE) при Львівській ТПП:

Дата проведення навчання: 24 – 26 червня 2014 року.

 з дійснює підготовку документів та укладає відповідні
договори про асоційоване членство в Асоціації та
участь в Системі GS1, а також додаткові угоди до них;

Місце проведення:
м. Львів, Стрийський парк, 14.
Вартість навчання: 280 грн
з ПДВ.

 с прияє оформленню заявок щодо присвоєння та
перереєстрації ідентифікаційних номерів GS1;

За додатковою інформацією звертатися в учбовоконсультаційний центр
ЛТПП:
тел.: 225-69-56, 295-51-83,
e-mail:
flinta@cci.lviv.ua,
centr@cci.lviv.ua

Окремо будуть роздані CD-диски з основними положеннями законодавства України щодо охорони праці й також Анкети заявки Ви можете
деякі положення та орієнтовні посадові інструкції для ор- отримати також на сайті
ганізації охорони праці на підприємстві.
ЛТПП.

 з дійснює 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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Обрано кращих експортерів Львівщини 2013 року

11 квітня 2014 року під
час засідання членів Ради
Львівської ТПП відбулося
нагородження трійки переможців за 2013 рік, обраних
за допомогою опитування,

розгляду пропозицій та
рекомендацій.
Із побажаннями процвітання, незупинного поступу та успіху представників

Який Ви лідер?

Відповідь на тест 1 стор.

ДЖЕНЕРАЛІСТ
 ПРИКЛАДИ:
Рудольф Джуліані,
Марта Стюард
 СТИЛЬ: Керують зверху
вниз, негнучкі, такий тип
лідера розквітає у кризу,
а також добре піднімає
бойовий дух
 ОТОЧУЮТЬ СЕБЕ:
Людьми, що працюють
у команді та вміють
спілкуватися зі
співробітниками
 ДВІЧІ ПОДУМАЙТЕ,
ПЕРШ НІЖ: відхилити
ідею іншого

підприємств привітав Дмитро Афтанас, президент
ЛТПП, вручивши дипломи
про досягнення.
Перше місце серед експортерів заслужено та уже

традиційно
посіло ТзОВ «ЛЕОНІ
Ваерінг
Системс
УА ГмбХ», що знаходиться в селі Нежухів Стрийського
району Львівської
області. Заснований
на повній власності концерну „Leoni
AG” (Нюрнберг, Німеччина), завод спеціалізується на
виготовленні бортових мереж авто і нині посідає третє
місце в світі з виробництва
такої продукції. Дженерал
Моторз, Порш, Даймлер
Клрайслер, Фольксваген,
Ауді, Ламборджині, БМВ
Хонда – ось неповний перелік клієнтів заводу.
Річна потужність підприємства – комплексне оснащення електроустаткуванням 750 тис. автомашин
(приблизно 3 тис. автомашин в день). Сьогодні завод
постачає свою продукцію

Доброю традицією ЛТПП
стало щорічне нагородження
підприємств – кращих
експортерів Львівщини,
лідерів економіки, які зробили
вагомий внесок у розвиток
зовнішньоекономічної галузі і
економіки України, показують
значні обсяги експорту,
дотримуються високих
стандартів продукції та послуг,
впроваджують провідні
технології, а відтак створюють
імідж Львівщини та України
загалом на світовому ринку.

у Німеччину, Бельгію, Великобританію та ін. Завод
«Леоні» – єдиний в Україні,
на території якого є власний
митний пункт.
За розширену роботу на
міжнародних ринках друге
місце у Львівському регіоні посіла ТзОВ «Львівська
ізоляторна компанія»
(м. Львів), яка продовжує успiхи Львiвського
iзоляторного заводу на
ринках багатьох країн.
Виробництво
iзоляторiв
здiйснюєтьсяiзврахуванням
передових технологiй, нових
досягнень науки та технiки
в галузi матерiалознавства

13 гран-прі 65 Чемпіонату «Формули 1»

Львівська
торгово-промислова палата організовує поїздку на 13 гран-прі
65 Чемпіонату «Формули
1», що проходитиме в
м. Монца (Італія) 5-8 вересня 2014 року.

«Гран-прі Італії» (італ. Gran
Premio d’Italia) – один із найстаріших етапів чемпіонату
світу з автоперегонів у класі
«Формула 1», проводиться
з 1950 року – часу першого
чемпіонату – по сьогоднішній день. Всі гонки традиційно проходять на автодромі
Монца, котрий славиться
найбільшою кількістю відвідувачів з-поміж інших
чемпіонатів «Формули 1».

Фото: архів Палати

й енергетики, з використанням розробок науководослiдних iнститутiв Львова, Києва, випробувального
центру Науково-дослiдного
iнституту високих напруг
(НДIВН) у м. Слов'янськ.
Понад чверть млн шт.
iзоляторiв, вироблених на
Львiвському iзоляторному
заводі, успiшно експлуатуються на лiнiях електропередач напруги вiд 0,4 кВ до 1150
кВ в енергетичних системах
більше 30 країн свiту, що є
незаперечним свiдченням
вiдмiнної якостi та високої
експлуатацiйної надiйностi
iзоляторiв.
Продукцiя
Також для учасників поїздки
надається унікальна можливість відвідати музей легендарного автомобіля «Феррарі», що знаходиться в
м. Маранелло, та прогулятися світовою столицею моди –
містом Міланом.
Вартість поїздки становить
еквівалент 670 євро (з урахуванням ПДВ), сплачується в гривнях по курсу у день
виставлення рахунку та
включає: авіапереліт ЛьвівБергамо-Львів, проживання

компа
нiї пройшла випробування в сертифiкацiйних
центрах, лабораторiях та
нацiональних iнститутах
багатьох країн, зокрема
Чехiї, Нiдерландів, Словенiї,
Хорватiї, Угорщини, Фiнлян
дiї, Канади, Швецiї та iн.
Третє місце серед експортерів присуджено компанії
ТзОВ «Монді Пекеджінг
Бегс Юкрейн» (м. Жидачів). Заснований австрійським підприємством ТзОВ
«Монді АІ», завод спеціалізується в основному на виробництві паперової тари,
зокрема промислових паперових мішків. Наявне устаткування дозволяє заводу
забезпечити широкий асортимент промислових мішків
для будівельної, цементної
і харчової промисловостей
України та країн СНД.
Усім переможцям бажаємо подальшого успіху та
процвітання!
в готелі (3 ночі) зі сніданками, вхідні квитки на перегони, вхідні квитки в музей
Феррарі, супровід.
Якщо є потреба, надається
підтримка в оформленні
візи (вартість сплачується додатково). Внутрішній
трансфер оплачується також додатково.

Контакт: Любомир Едер
тел./факс: +38 032 297 07 49,
моб тел.: +38 067 76 01 123
e-mail: L.eder@cci.lviv.ua
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ІНТЕРЕСИ МІСЦЕВОГО БІЗНЕСУ

передусім

8 квітня 2014 року у конференц-залі Палати
відбулося спільне засідання Ради та Президії
ЛТПП. У ході заходу було підведено підсумки
роботи організації у 2013 році та затверджено
показники соціально-економічного
розвитку ЛТПП на наступний рік; розглянуто
ініціативу щодо дотримання принципів
корпоративної етики під час ведення
комерційної діяльності на території України,
а також обговорено та затверджено низку
організаційних питань.
Дмитро Афтанас, президент
Львівської ТПП: реалізація наших
послуг за 2013 рік зросла на 2%, що на
фоні економічних показників інших
регіональних ТПП є позитивним
результатом. Водночас, є необхідність
дозволити Президії ЛТПП впродовж
року вносити зміни та доповнення
до контрольних показників, адже
підписання урядом України Асоціації з ЄС
внесе серйозні корективи в нашу роботу.
Зазначу також, що в 2014 році зріс попит
на надання довідок по митній вартості,
а послуги відділу оцінки майна зросли
порівняно з 2013 роком на 127%.
Пріоритетами розвитку нашої
палати, крім уже існуючих, надалі
буде всебічне обслуговування бізнеспартнерів, розвиток міжнародного
співробітництва та пошук нових
напрямків діяльності Палати.

Олег Никулишин, Генеральний директор
ТзОВ «Маркет-Універсал»:
У сучасних економічних умовах Палата
мусить мати перспективне бачення
розвитку бізнесу в своєму регіоні, а також
знайти свою нішу у всебічній допомозі
підприємцям Львівщини щодо розвитку бізнесу. Для цього ТПП
повинна мати достатній кадровий потенціал, досвідчених і
фахових спеціалістів.
Виходячи зі стратегічного бачення розвитку бізнесу нашого
регіону, торгово-промислова палата повинна виробити
стратегію і концепцію розвитку регіону, а вже відповідно
до розробленої концепції та стратегії, формувати свою
структуру та повноваження згідно із новими потребами
ринку.

Основним питанням обговорення
ролі Палати на
найближчий період стали можливі
зміни за напрямками робіт, які
надає організація
бізнесу, а також

Михайло Непран, віце-президент ТПП України:
ТПП України тісно співпрацює з урядом України,
а особливо – з міністром економіки Шереметою
П.М., і готує цілий комплекс проблемних питань
з підтримки національного бізнесу, які будемо
передавати в регіональні палати для аналізу
та пропозицій. Сьогодні в уряді немає інших
альтернатив та резервів щодо того, як розвивати
власний національний бізнес. Тому зараз іде активний
перегляд та перезавантаження функцій торговопромислових палат: чим вони займаються і чим
будуть займатися.
питання щодо зростання
ролі ЛТПП у захисті, відстоюванні та лобіюванні
інтересів перед органами
державного управління
усіх рівнів. Одним із інструментів підтримки національного бізнесу є робота
п’яти комітетів, що діють
при ЛТПП, а також проведення ділових міжнародних заходів на найвищому
рівні, найближчим серед
яких має стати Канадськоукраїнський бізнес-форум

наприкінці травня цього
року.
Не менш важливим є продовження роботи з навчання
та обміну досвідом спільно
з іноземними партнерами:
Н і ме ц ь ко - у к р а ї нс ь к и м
партнерським проектом
у сфері бізнесу, проектом
«Польща-Білорусь-Україна», Службою Старших
Експертів, а з червня 2014
року й новим Eкономічним
представництвом Малопольщі в нашому регіоні.
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Петре Івановичу, у 1993
році Ви створили товариство «АЙПІЄ–Л» і почали працювати на себе.
Бажання «піти у бізнес»
виникло відразу після здобуття Україною незалежності? Що Вас спонукало
розпочати власну справу?
Саме життя. Мені у зрілому
віці довелося вчитися відходу від адміністративної
системи того радянського
устрою, де не потрібно було
думати, а бути її «шурупом».
Але, слава Богу, Україна стала незалежною, з’явилася
свобода, якою захотілося
навчитися користуватися.
У мене виникло бажання
щось робити. Зробити щось
для дітей, для родини, адже
у ті часи був якийсь такий
вічний брак коштів, безкоштовна рабська праця в
селі. Мої батьки працювали
все життя і до нічого конкретного не доробилися.
Ви тоді вже побували десь
за кордоном? чи бачили

знай наших!

ПЕТРО ПИСАРЧУК:
«ТВК «Південний» - це українські інвестиції
середнього і малого бізнесу.
Бізнесу, який за 17 років пересів з побитих
запорожців і велосипедів на сучасні мерседеси і
переселився з хрущовок у пристойні особнячки».

якісь аналогічні процеси
ведення власної справи? Бо
більшість людей навіть
не знали звідки «починати
танцювати»?
В той час я дуже рідко бував за кордоном, можливо,
декілька разів у Польщі. Як
гриби після дощу, почали
з’являтися кооперативи, і
люди хапалися, хто за що.
Це був цікавий час. Оглядаючись назад у минуле, можу
сказати, що тоді було більше ентузіастів, ніж є сьогодні. Хтось обпікся, хтось
збанкрутував, комусь все

понищили, декого навіть
вбили.
Успішний бізнес був досить
ризикованою справою: навіть якщо ти став успішним, до чогось доробився,
біля тебе відразу починали
«танцювати» представники
адміністративних і правоохоронних органів, які також хотіли з чогось жити.
Та й бандити були теж.
Якщо говорити про по
чатки… Коли я працював на
ізоляторному заводі, у нас з
кумом з’явилася ідея розпочати свій бізнес. Провівши

примітивний аналіз ринку,
виявили, що тоді дуже бракувало автозапчастин до
легкових автомобілів марки «Жигулі». Він – механік,
я – менеджер, бо вже був начальником цеху. Вирішили
вклинитися в цю нішу, почали робити різні зірочки,
колодки… одним словом
робили все те, що нам дозволяли технічні можливості. Потрохи, помаленьку
перейшли до гальмівних
колодок, сертифікували їх.
Пізніше замахнулися – а давай робити праве переднє

крило! Тоді машини часто
били, крила гнили, а бляхи
не було. Ціна заводського
крила була 15 карбованців,
але знайти її було важко, а на
ринку можна було – правда
за 500.
Вам завжди вдавалося
побачили якусь нішу на
ринку?
Бачили багато чого, але не
завжди відважувалися заявити про це. Повертаючись
до згаданого прикладу, виготовити крило було для нас
складно, але зробити це у
Львові було реально, бо тут
існував автобусний завод,
були автонавантажувачі,
пресове обладнання, присадки, тоді як це неможливо було зробити ні в Луцьку, ні в Івано-Франківську.
Пам’ятаю, тоді ми поїхали в
Тольятті, знайшли креслення для виготовлення, взяли кредит. Сьогодні можна
книгу написати, як все це
відбувалося. Розповідати
легко, а от насправді – було
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оцінюють, бо ТВК «Південний» є прикладом того,
що можуть українці і якою
могла б бути Україна, якщо
б люди в ній дружньо жили
і працювали. Це все – українські інвестиції середнього і малого бізнесу. Бізнесу,
який на моїх очах за тих 17
років пересів із побитих запорожців і велосипедів на
сучасні мерседеси і переселився, не всі звісно, але
більшість, з хрущовок у
пристойні особнячки.
Власне, в тому полягає

Який Ви лідер?

Відповідь на тест 1 стор.

важко, набили собі шишок,
але у підсумку – крило на
львівському заводі автонавантажувача ми зробили.
Щоправда, почався розпад
Радянського Союзу, всієї
системи. Цей бізнес ще працював до 1995-1996 років.
Звідси й перші кошти.
Тоді мізки були ще радянські, і ми не зовсім вдало
розпорядилися заробленими грошима, але власне так
почався старт, звідти бере
початок
багатофункціональний ТВК «Південний»,
про який сьогодні так багато говорять.
Ви почали роботу над його
створенням у 1996 році.
Але чому саме цей вид бізнесу було обрано?
Людей, які в той час мали хоч
якісь гроші, вже зауважила влада, і почала залучати

до різних загальноміських
проектів. Одним із них було
освоєння земельної ділянки, на якій сьогодні стоїть
«Південний». Спочатку це
мала бути велика автостоянка на 1500 машин. На цій
території було велике болото, не було ніяких комунікацій, електрики чи води. Перший етап, який потрібно
було здійснити, – облаштування території. Звісно, усі
бачать те, що зверху, а тому,
що під землею, ніхто не приділяє уваги. Хоча основа коштувала нам найбільше.
А чому потім вирішили
тут створити торгововиробничий комплекс?
Так склалося. От Ви питаєте, чому вирішили… Тому,
що попередній проект не
працював. Автостоянка не
функціонувала належним

чином. Так, була
ідея, що згодом
паркування під
будинками буде
заборонене, бо
нищаться газони, відбуваються
крадіжки.
Але
насправді,
цей
процес є добровільним, а не адміністративним.
Ми назбирували
максимум 300 автомобілів і не могли звести кінці з кінцями (оплата
за землю і все інше). Тоді в
мене виникла думка зректися всього цього. А покійний
нині Володимир Семенюк,
це була його ідея, запропонував збудувати ринок. Я
спочатку був не в захваті
від цієї ідеї, бо це нові капіталовкладення. Та й бізнес
з тими крилами до автомобілів пішов на спад. Але
ми ризикнули, знову взяли
кредити й почали будувати
ринок.
Петро Писарчук – ризикована людина?
Так, дуже. Але, дякую
Богу, що Він мене любить і
допомагає.
У Вашому житті було більше оправданих ризиків чи
навпаки ?
Ще раз дякую Богу, що я не

«прогорав» аж так надто
серйозно, як було в інших.
Це завдяки диверсифікації
бізнес-процесів?
Такою вже є моя філософія,
хоч кожен може сприймати
її по-своєму. Власне кажучи,
в мене завжди було бажання
заробити багато грошей не
для себе, а для людей. Саме
такий підхід є гарантією
успіху для мене особисто.
Якщо людина думає, як би
то побільше накопичити
грошей, – це недобре. Ось
бачите, сьогодні навіть
В. Янукович потерпів фіаско. А якщо діяльність спрямована на розвиток свого
бізнесу, і водночас ти думаєш про людей, про тих, кому
даєш зарплату, про тих, хто
користується твоїми послугами, – то добре буде і людям, і тобі залишиться для
нормального життя.
Тому власне те, що ми заробляли, те й вкладали. І до
сьогодні так робимо. Такий
підхід нам і зараз помагає
триматися на плаву, уникати всіляких неприємних
ситуацій.
ТВК «Південний» сьогодні. Ваше бачення комплексу, чи змінювалося воно з
роками?
Звичайно ж, немає меж
досконалості. Але його

ДОСКОНАЛІСТЬ
 ПРИКЛАДИ:
Стів Джобс, Джек Уелч
 СТИЛЬ: Скеровані
на високі досягнення,
працелюбні.
Встановлюють високі
стандарти і є прикладом,
проте мають проблеми
у спілкуванні і похвалою
інших
 ОТОЧУЮТЬ СЕБЕ:
Наставниками, які
допомагають
співробітникам
зрозуміти, як відповідати
стандартам,
а також командирами, які
підтримують бойовий дух
 ДВІЧІ ПОДУМАЙТЕ,
ПЕРШ НІЖ:
Брати під контроль
проекти інших людей
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Спочатку на місці ТВК «Південний» мала бути велика автостоянка на 1500 машин
його суть для тих, хто хоче
працювати. Проект, сподіваюся, додаватиме їм віри
в те, що це можливо. А хто
не хоче працювати – буде
придумувати всілякі байки, легенди, що тут гроші
Януковича, а там – ще чиїсь
тощо. Тішуся, що є люди,
які розуміють справжній
процес будівництва ТВК, бо
воно відбувалося прозоро,
на їх очах.
Ви ніколи не шукали інвестицій за кордоном?
Тут не було жодних іноземних чи державних інвестицій. В мене навіть ніколи не
було такої думки, тому що
гроші легко позичати, але
важко віддавати. Ми ризикували і ризикуємо донині,
беручи кредити в банках.
Скільки тривав Ваш робочий день у 90-ті?
Понад 24 години (посміхається). Він і сьогодні такий.
Це збоку виглядає – от, мовляв, в якій хаті живе Писарчук, на якій файній машині
їздить, подорожує, носить
дорогий костюм. Насправді, це зовнішні атрибути, а
якщо подумати – то на це
все можна заробити і у простіший спосіб, а не бути відповідальним за всіх тих людей, які тут працюють, які
хочуть отримувати зарплату, мати постійну роботу. Це
велика відповідальність, а
відповідальність, як ми знаємо, забирає сон і видовжує
робочий час.
Прийнявши бізнес-рішення, Ви намагаєтеся йти до
кінця, щоб його реалізувати? Що може змусити Вас
змінити думку?
Ну, напевно, це якісь форсмажорні обставини чи

теперішня ситуація в державі: курс національної валюти не сприяє реалізації
тих задумів, які я мав ще рік
тому. Так, наприклад, потрібно вирішити питання із
вузьким місцем паркування, та ще низку інших.
Ще для Львова проблемним
питанням є сучасні виставкові зали. Восени відкриємо для львів’ян великий, на
4 тис. м2 виставковий зал і
тоді, наприклад, книжковий форум не потрібно буде
проводити в непристосованих для цього приміщеннях, чи на вулиці.
Було багато планів, але у
зв’язку із ситуацією довелося пригальмувати. А
насправді, знаєте, головне,
щоб була мета, і щоб (ми
вже про це говорили), задум був благословенний
Богом. Тішуся, що, хоч це
й вимагало немалих капіталовкладень, ми для дітей
збудували і дитячий садок з
басейном і початкову школу, аналогів якій у Львові
немає. І це не розглядалося
як бізнес-проект.
Також у Львові не було,
окрім клубу «Романтик»,
місця, де можна було провести конкурс бальних
танців із обов’язковою паркетною підлогою. Ми вирішили цю проблему, і тепер
на ринку «Південний» є
сучасний центр «Грація»,
де відбуваються міжнародні змагання. Це також не
бізнесовий проект. Але їх
реалізація приносить задоволення, це – імідж рідного
міста, імідж Галичини.
Ви самі керуєте всіма
ділянками роботи, координуєте їх, чи маєте

відповідальних за конкретні напрямки людей?
Все контролюю сам. Прикро визнавати, але в Україні – брак менеджменту,
і в центральних органах
влади також. Це величезна
проблема.
Політична діяльність?
Покинув.
І все-таки, багато наших
підприємців ідуть у політику. Це захист бізнесу чи
бажання щось змінити в
регіоні, країні?
Є думка, що бізнес і владу потрібно розділити. Це
дуже хибна теза. Я не говорю
про олігархів, не про бізнес,
який «сидить» на бюджеті. Справді, в нас культура
бізнесу ще не європейська,
існує спокуса менше вкласти, більше заробити. Але
державою, вважаю, мають
керувати люди, які щось в
цьому житті «створили»,
вже чогось досягли, не сиділи, наприклад, на митниці
чи в ДАІ, і за ці кошти збудували ресторан/готель. Це не
ті бізнесмени. Мова йде про
тих, які без влади, без припасування державних коштів, навпаки поповнюють
бюджет. От таких бізнесменів до влади треба пускати,
бо вони знають, вміють. Це,
знаєте, така політика. Політик повинен щось робити
для людей, щоб їм ставало
краще жити. Політика – це
створювати робочі місця,
і це для політика України
сьогодні повинно бути головним завданням. Бракує
робочих місць? То хто може
їх створювати? Та тільки
той, хто вже їх створив і
знає, як це зробити.
Ви знаєте таких львів’ян?

Знаю, але тут є велика проблема: вони не хочуть іти
у політику. Нині політику
творять люди, які не розуміють, і не вміють, і не були
в бізнесі. Тому, прийшовши
до влади, вони цей бізнес
своїми ж руками нищать,
топчуть, створюють йому
проблеми.
Як змінити цю ситуацію?
Чи є якісь рецепти?
Як на мене – все дуже просто. Щоб була Україна – потрібно, щоб український
бізнес був у пошані. Непотрібно «совдепії» чи комунізму, коли народ надіється,
що як когось обере, то той
хтось все змінить, всіх одягне, обігріє; а їм самим не потрібно буде змінюватися: всі
будуть далі «лайдакувати»,
трохи красти, трохи бити і
будуть добре жити.
Бог створив людей, кожному дав якийсь талант.
Не всі, хто має дві чи три
освіти, можуть бути успішними керівниками чи
успішними бізнесменами.
Інколи успішними бізнесменами стають ті, хто на
трійки вчився у школі.
Люди повинні зрозуміти,
що потрібно давати дорогу
і шанувати тих, хто сам працює і дає роботу іншим. Не
потрібно ходити і думати,
де він взяв ті гроші, як би в
нього ті гроші хапнути, як
їх вкрасти, як зробити йому
якусь прикрість.
Ви багато помагаєте. Які
проекти підтримуєте?
Життя таке різноманітне,
що тут неможливо виписати якусь інструкцію.
Я не говорю про якусь матеріальну допомогу комусь, говорю про такі проекти, які мали б соціальне
значення для інших, мали б
комусь допомогти.
Більшість тих проектів,
які я підтримав, потерпіли
фіаско. Пояснюю собі це
так: коли позичаю гроші в
банку – відчуваю велику
відповідальність. Це не дає
спати, стимулює до роботи, щоб усе віддати. Зовсім
інше відношення у людини до «готових» грошей,

байдуже, рідним ти їх даєш,
чи чужим. Головне у справі –
горіти нею, щоб той вогник
і переконання, що робиш
важливу справу, не згасали.
Тоді все вдасться. Принаймні так вчу своїх дітей, які
мають можливість навчатися на багатогалузевому
підприємстві, адже це місто
в місті. І тут інколи люди «по
грошах ходять», потрібно
трішки подумати, як їх підняти і реалізувати.
Теперішня молодь не знає,
чого сама хоче, навчаються і згодом не знають, де себе на ринку подіти. Погоджуєтеся з цим
твердженням?
Як казала моя бабця – вони
хочуть легкого хліба.
Але є такі, що і вчаться доб
ре, і хочуть чогось навчитися, але не вміють себе
подати…
Це говорить про те, що потрібно реформувати нашу
вищу освіту, бо вся ця
школа відірвана від життя,
вона функціонує окремо.
Є професори, академіки,
що переважно живуть своїм життям. А освіта зовсім
не пов’язана із реальним
життям і дітей до нього не
готує. Їм дають фундаментальні теоретичні основи,
інформацію, яку нормальна
людина може і сама прочитати, а надто, що сьогодні
все надзвичайно швидко
змінюється. Те, що викладали 5 років тому, може бути
сьогодні неактуальним.
Які плани на майбутнє?
Жити і працювати. Найбільше, чого б мені зараз хотілося – це спокою і злагоди
в державі. Якщо буде це, то
буде все добре, а якщо буде
безлад, які плани можуть
бути?
Що б Ви хотіли побажати львівському бізнесу
сьогодні?
Того ж, що й собі. По-перше
– жити в суспільстві, де
праця, яку робить людина,
буде шанованою, і по-друге
– жити в державі, де пануватиме закон і стабільність.
Дякую за розмову!
Розмовляв Юрій Булик
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ЗЕНОН ПОТІЧНИЙ,
ПРЕЗИДЕНТ КУТП:

«Канадсько-українська торгова
палата здобула репутацію
надійного «бізнес-містка» між
нашими країнами».

НАСТАВНИк

Починаючи з 2008 року,
Палата проводить канадськоукраїнські бізнес-форуми
почергово в Канаді та
Україні. Цьогорічний форум
заплановано провести у
Львові.
Ка н ад с ько - у к р а їнс ьк а
торгова палата позиціо
нує себе як «бізнес-шлюз
між Канадою та Україною». Пане Зеноне, якщо
коротко, якою КУТП є
сьогодні?
Канадсько-українська торгова палата – єдина неурядова організація, створена з
метою сприяння торгівлі та
інвестиціям між Канадою
та Україною. Маючи активно діючі офіси в обох країнах, Палата всіляко підтримує ініціативи канадських
та українських підприємців
з урахуванням їх бізнес-інтересів та загальних тенденцій у розвитку економічних
та політичних відносин між
Канадою та Україною.
Які трансформації відбувалися із Палатою
упродовж понад 20 років її
існування?
Заснована у 1992 році групою бізнесменів та громадських активістів українського походження, тобто
відразу після проголошення Україною незалежності,
КУТП відразу ж розпочала

Фото: архів КУТП

роботу з налагодження економічних зв’язків із відродженою державою. Ми пройшли низку випробувань
– від ейфорійного інвестування в український бізнес
до охолодження та призупинення двосторонніх відносин. Через нестабільність
політичної ситуації в Украї
ні, відсутність чіткої законодавчої бази для ведення
бізнесу, корупцію та незрозумілі
законослухняним
канадцям економічні «схеми», значна частина інвесторів розчарувалася в можливостях підприємницької
діяльності в Україні.
У 1999 році діяльність
КУТП була фактично призупинена і відновлена вже
після Помаранчевої революції в Україні.
У березні 2005 року на загальних зборах Палати в
Торонто, Онтаріо, було обрано нову раду директорів,
виконавчий комітет КУТП,
які зайняли активну позицію щодо підтримки новообраного
Президента
України та демократичного

уряду. У 2008 році створено філію КУТП в провінції
Альберта, розпочалася робота зі створення осередків
в інших провінціях Канади.
Одночасно налагоджувалися контакти з обласними
торгово-промисловими
палатами в Україні. А вже
у 2009 році відбулося урочисте відкриття Канадськоукраїнської торгової асоціації (КУТА) у Києві за участю
Генерал-губернатора Канади Мішель Жан.
КУТП постійно працює над
оптимізацією своєї структури. Так, на минулорічних загальних зборах було затверджено реструктуризацію
Палати, метою якої стало
акцентування уваги на роботі менеджмент-комітету

– новоствореної
адміністрат и в н о ї
структ ури,
що на своїх
щомісячних
засіданнях
вирішує поточні проблеми, в той
час як рада
директорів
визначає загальну стратегію КУТП, засідаючи раз в квартал.
Як співпрацює Палата з
владними структурами
Канади та України у питаннях підтримки підприємців? Як Ви оцінюєте державні системи підтримки
підприємництва в Україні
та Канаді? Наскільки канадський досвід у цьому
питанні може бути застосований в українських
реаліях?
Відносини з Посольством
Канади в Україні, Посольством України в Канаді та
Генеральним консульством
України в Торонто формувалися роками. За цей
час КУТП встигла здобути
репутацію надійного «бізнес-містка» між нашими

 ПРИКЛАДИ:
СЕО John Deere, Семюель
Аллен, який «виховав»
від 20 до 30 співробітників
на різних рівнях компанії
 СТИЛЬ: Цей тип лідерів
заохочує співробітників
звертатися до
довготривалих цілей
і допомагає досягати
успіху, але можуть
виникати проблеми
з фокусуванням на
поточній роботі
 ОТОЧУЮТЬ СЕБЕ:
Самомотивованими
«досконалостями»
і «дженералістами»
(стр.5), які успішно
дають собі раду у
критичних ситуаціях
 ДВІЧІ ПОДУМАЙТЕ,
ПЕРШ НІЖ:
Приділяти багато
часу співробітникам,
які відштовхують
наставництво
країнами.
Уряд Канади прислухається
до української громади, про
що свідчить візит прем’єрміністра Канади Стівена
Харпера до Києва у березні 2014 року. До речі, 26
жовтня 2010 року прем’єрміністр відвідав із неофіційним візитом Львів, і це
також стало можливим завдяки нашому лобіюванню!
У світлі останніх подій в
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мізерними, а українські в
канадський – ще меншими.
Ідея вільної торгівлі між Канадою та Україною – збільшити обсяги торгівлі та
прямого
інвестування.
Декілька разів країни підходили впритул до підписання
відповідної угоди, але нестабільність політичної та економічної ситуації в Україні
щоразу ставала на перешкоді. Під час останнього візи-

Фото: архів КУТП
СЬОГОДЕННЯ

На фото: Зенон Потічний та
Андрий Левкович

Україні консультації українських організацій для
Уряду та Парламенту Канади залишаються вкрай
необхідними. Нас неодноразово запрошували на
урядові та парламентські
слухання, і, у підсумку, дорадча функція Палати виявилася результативною.
За допомогою своїх представників в провінціях
КУТП співпрацює з урядами Альберти та Саскачевану. За сприяння Палати
відбулися успішні зустрічі
членів уряду Саскачевану
з представниками бізнесу у
Львові та Києві в червні 2013
року. Палата співпрацює
з міськими структурами і
навіть організувала приїзд
до Києва у травні 2005 року
тодішнього мера Торонто
Дейвіда Міллера.
КУТП намагається залучити український уряд до
співпраці щодо налагодження комерційних відносин між країнами. Так,
наприкінці березня цього
року я мав нагоду зустрітися
в Києві з високими посадовими особами України, в т.ч.
і з в.о. Президента України
Олександром Турчиновим,
а також з головою НБУ –
Степаном Кубівим. Зустрічі
пройшли ефективно і я переконаний, що стабілізація
політичної ситуації в Україні після президентських
виборів призведе до якісно
нового рівня в діяльності Канадсько-української

КУТП сьогодні – провідна організація, сфера
діяльності якої охоплює весь спектр канадськоукраїнських економічних відносин.
Палата є членом Канадської торгової палати (Canadian Chamber of Commerce), підтримує партнерські
відносини з бізнес-організаціями США (U.S.-Ukraine
Business Council), ЄС (European Union Chamber of Commerce in Toronto) та окремих країн Європи.
Серед партнерів та прихильників КУТП в Україні
– Український союз промисловців та підприємців,
Державне агентство з інвестицій та управління
національними проектами України (InvestUkraine),
Торгово-промислова палата України.

Фото: архів КУТП
торгової палати. Канада має
одну з найкращих у світі
систем підтримки бізнесу.
Україна може запозичити
канадський досвід, але тільки після того, як зробить
реальні кроки щодо подолання корупції.
Які підприємства є членами Вашої Палати?
Членами КУТП, як правило,
є компанії, які стояли біля
витоків Палати, а отже, їх
власники мають українське
походження.
Переважна
більшість – середні (17) та
малі (73) підприємства,
індивідуальні члени (12).
Проте, останнім часом тенденція змінюється. До Палати приєднуються великі
канадські компанії (Black
Iron Inc., CUB Energy Inc.,
Atomic energy of Canada
LTD), які наважилися робити бізнес в Україні. Зростає
кількість наших членів в
Україні. За останні два роки
до Палати приєдналося понад 20 нових компаній.
У
чому
особливість

підтримки бізнесу Вашою
організацією?
Форми підтримки бізнесу
Палатою – найрізноманітніші. В Україні – це боротьба
з рейдерством, консультативно-юридична допомога,
зокрема щодо врегулювання проблем, пов’язаних із
незаконним позбавленням
ліцензій чи відшкодуванням ПДВ. Безумовно, КУТП
надає візову підтримку
українським підприємцям.
У Канаді члени Палати користуються такими суттєвими формами підтримки,
як доступ до аналізу північноамериканських ринків,
лобіювання для приватних
підприємств на провінційному та федеральному
рівнях, участь у бізнес-форумах різноманітного формату, розширення комунікативних можливостей чи
пошук бізнес-партнерів.
Як би Ви оцінили вклад
канадського бізнесу в економіку України, а українського – в економіку

Канади? Наскільки є використаним цей потенціал?
На жаль, економічні показники, що характеризують канадсько-українське
співробітництво,
дуже
незначні. У 2013 році обсяг експортно-імпортних
операцій між Канадою та
Україною склав відповідно
$210,290,234/$112,174,367.
Це майже в десять разів
менше, ніж обсяги торгівлі
між США та Україною (експорт – майже 2 млрд дол.,
імпорт – понад 1 млрд дол.).
Крім того, нерівним є експортно-імпортний баланс.
Торгівля між Канадою та
Україною охоплює продукти рослинництва і тваринництва, хімічну продукцію,
міндобрива, дерево і папір,
камінь та скло, шкіряні, хутрові та текстильні вироби,
металеву продукцію, транспортні засоби, електронні
прилади тощо.
Прямі канадські інвестиції в український бізнес за останні роки були

ту прем’єр-міністра Канади
Стівена Харпера в Україну
було проголошено інтенсивне відновлення переговорів про вільну торгівлю.
КУТП бере активну участь в
цьому процесі, виступаючи
консультантом з прямого
інвестування (Total Direct
Investment).
У яких галузях розвивають
свій бізнес канадські малі
та середні підприємці? Чи
можуть вони зацікавитися українським ринком?
Сектори бізнесу, представлені членами Палати, найрізноманітніші. Це
енергетика, нафта і газ, видобувна промисловість, будівництво, логістика і транспортування, управління
нерухомістю,
фінансові,
аудиторські, юридичні та
імміграційні послуги, страхування, охорона здоров’я,
г о т ел ь но - т у рис т и ч н и й
бізнес, інформаційні технології, агробізнес та виноробство, побутові послуги
тощо. Переважна більшість
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перспективи
компаній
вже працює
на українському (Meest
Corporation Inc., Great
Canadian North LTD, G8
Investment Corp.) та міжнародному (Shelton Petroleum)
ринках.
Успішно застосовуються канадськими компаніями висококваліфіковані трудові
ресурси України в галузі ІТ
(Web4You Inc.), будівельної
інженерії (Consultec LTD) та
інших сферах бізнесу.
Які галузі сьогодні є найпривабливішими для ук
раїнських інвесторів в
Канаді?
Серед найбільш атракційних галузей в Канаді – автомобільна промисловість;
сільськогосподарське
та
металургійне машинобудування; виготовлення обладнання для вуглевидобувної
та нафтогазової промисловості;
біофармацевтика; хімічна промисловість;
агробізнес (переробка с/г
продукції та виробництво
продуктів харчування); логістика (добре організована
мережа транспортування
товарів). Хочу зауважити,
що Канада є лідером з безпеки банківської системи та
надання фінансових послуг.
Чотири з десяти найпотужніших банків в Північній
Америці та шість з 50-и
найбезпечніших фінансових установ світу є канадськими. А фондова біржа
Торонто (Toronto Stock

Exchange) є найбільшою в
Канаді, третьою в Північній
Америці та сьомою у світі за
ринковою капіталізацією.
TSX – світовий лідер у видобувному та нафтогазовому
секторах.
Розкажіть про комунікаційні можливості у Вашій Палаті та членське
життя. Розкажіть про
такі аспекти участі у
суспільному житті Вашої
Палати, як сприяння студентському обміну між Канадою та Україною.
Конгреси, форуми, семінари, виставки, «круглі
столи» за участю членів
канадського та провінційних парламентів, міністрів,
дипломатів – такі формати
комунікаційних можливостей членів КУТП.
Члени КУТП – це люди, як
правило, активні й у інших організаціях. Так, наприклад, Павло Грод, який
представляє
компанію
Rodan Energy, є президентом Конгресу українців
Канади, а я, окрім президентства в КУТП, маю ще
декілька «громадських навантажень», зокрема скарбника Світового конгресу
українців.
При нагоді хочу навести як
приклад два заходи, що відбулися у квітні в The Empire
Club of Canada, – зустрічі з
Вадимом Пристайком, Надзвичайним і Повноважним
Послом України в Канаді,

ГРИБОМ ЄДИНИМ
Щороку у світі зростають обсяги споживання грибів, що культивуються
промисловим способом, адже більшість країн оцінили переваги продукту,
вирощеного на екологічно чистому сировинному матеріалі, за високий
вміст незамінного для організму людини харчового білка. Проте, в Україні
галузь промислового грибовиробництва ще не одержала самостійного
статусу.
Мирон і Михайло Турчини, засновники ПП «Боровик» (м. Борислав,
Львівська обл.) – ті, хто розуміє необхідність розвитку цього бізнесу
в Україні та безпосередньо займається проблемою його виходу на
міжнародні ринки. «Боровик» – приклад трансформації хобі у серйозний
бізнес за недовгий час. У березні делегація ЛТПП, зокрема керівник
Німецько-українського проекту у сфері бізнесу Фолькер Штотцнер,
відвідали нового члена ЛТПП задля налагодження співпраці та надання
консультації щодо пошуку шляхів виходу на європейські ринки. Про
зародження, етапи становлення підприємства, проблеми, досягнення та
перспективи у розмові із Мироном та Михайлом Турчинами.

та його російським колегою
Георгієм Мамедовим. На
початку травня члени Палати взяли найактивнішу
участь у заходах, пов’язаних
із відвідинами Канади Блаженнійшим
Патріархом
Святославом.
КУТП, як активний суб'єкт
канадського
суспільства
та української громади в
Канаді, бере участь у фандрейзингах (fundraising –
збір доброчинних коштів),
банкетах, марафонах та інших доброчинних акціях.
Так, декілька членів Палати
проспонсорували стипендії
студентам УКУ, виступили
донорами цього навчального закладу та інших університетів в Україні. Палата організовує щорічну Різдвяну
вечірку (у грудні 2013 року
під час такої вечірки було зібрано понад $10,000 для підтримки Майдану у Києві).
Найулюбленішим та найочікуванішим
фандрейзинговим заходом Палати
є щорічний турнір з гольфу,
який проводиться в серпні,
і не тільки дає позитивний
фінансовий результат, але
й став за останні роки важливою подією членського
життя КУТП.
Щодо роботи з молоддю, то
Палата залюбки бере на стажування українських студентів. Окрім того, Посольство Канади в Україні курує,
а КУТП підтримує Youth
Mobility Program – урядову

програму сприяння обміну висококваліфікованою
молоддю між Канадою та
Україною. Передбачено дві
категорії молоді віком від 18
до 35 років, на які поширюється ця програма: Студент
– практикант (International
Co-op (Internship)) та Молодий спеціаліст (Young
Professionals).
На Вашу думку, які сильні сторони канадських і
відповідно – українських
підприємців?
Передусім, це прагнення
канадських
бізнесменів
вести бізнес прозоро, дотримуючись чинного законодавства та бізнес-етики. Ще одна важлива риса
– консервативність, уміння
бачити перспективу і терпляче очікувати незначних,
але стабільних прибутків.
Українським бізнесменам
притаманні, на мою думку,
такі рушійні риси, як готовність до ризику і здатність
досягати мети усіма доступними та недоступними
методами.
Але є й спільна риса –
прагнення працювати і
розвиватись!

З чого все почалося?
Як не дивно – з газетної
статті, – зізнається Мирон
Турчин, демонструючи її
як талісман. – Одного разу
я, завзятий грибник, натрапив на статтю в діловому
виданні «Бізнес» під назвою
«Вирощування грибів за
20 тис. грн», що й запалила думкою зайнятися промисловим грибівництвом.
Це бажання посилювало
відчуття «вичерпаності» на
роботі (я працював управляючим
Дрогобицьким
філіалом банку «Аваль»), а
переїжджати задля кар’єри

до Львова чи Києва не
хотілося.
Невдовзі довелося наочно
познайомитися із вирощуванням грибів у київських
колег - грибівників. Думкою про власний бізнес
запалив брата. Михайло у
виші вчив агрономію, тож
відповідно й почав відповідати за технологію, а
я – за комерційну частину
бізнесу (збут, фінансування тощо). І от уже 14 років
існує «Боровик». Ми як дві
частини цілого: забери мене
– Михайлові буде важко, забери його – я не справлюся.

Дякую за розмову!
Розмовляла Олена
Карабчук

Який Ви лідер?

Відповідь на тест 1 стор.

КОМАНДИР
 ПРИКЛАДИ:
Джеймс Сінегал,
засновник Costro, який
як СЕО зберіг високу
заробітну платню
співробітників (а свою
врізав), незважаючи на
протести акціонерів
 СТИЛЬ: налагоджують
міцні взаємовідносини
зі співробітниками і
дають їм багато свободи.
Заохочують до відкритого
спілкування і невтримної
лояльності, але можуть
допускати низьку
продуктивність,
що переходить у
недисциплінованість
 ОТОЧУЮТЬ СЕБЕ:
«Досконалими» людьми,
які задають високі
стандарти, а також
«дженералістами» (стр.5),
зосередженими на
деталях
 ДВІЧІ ПОДУМАЙТЕ,
ПЕРШ НІЖ:
Захвалювати понад міру
Кожен займається тим, що
вміє і може краще.
Ви справді інвестували у
бізнес зазначену у журналі
суму?
Щоб розпочати грибний
бізнес, нам потрібно було
не 20 тис. грн, як подавалося у статті, а 70 тисяч. Адже
ми не хотіли орендувати
Продовження на с. 14
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приміщення, аби уникнути загрози бути виселеним
у будь-який момент. Саме
тому довго не вагалися під
час розпродажі майна ліквідованої воєнної частини
в місті Бориславі, неподалік
від Дрогобича. У цеху площею 1200 м2 влаштували
спершу 3 камери для вирощування грибів, а згодом
ще одну по 200 м2 кожна із
саморобними залізними
стелажами. Сьогодні ж підприємство в 9 малих (по 200
м2) і 6 великих (по 450 м2)
камерах вирощує в місяць
35 т грибів.
Перші кроки не завжди легкі, а як розвивалося Ваше
підприємство?
Спершу підхід до справи був
любительським. Я суміщав
комерційну діяльність в ПП
«Боровик» із керівництвом
філіалу банку «Аваль».
Можливо, так все і продовжувалося б, якби у 2006
році не відбувся «переворот» – ми отримали нагоду
познайомитися із досвідом
голландських колег. Про нідерландську державну програму міжнародної допомоги «PUM» дізналися від

почесного консула Нідерландів у Львові на інвестиційному ярмарку. Ця програма дозволяла запросити
консультанта з Голландії,
забезпечивши його лише
житлом та харчуванням.
Наш консультант із 40-річним досвідом вирощування шампіньйонів допоміг
у визначенні «больових
точок» компанії, підказав
варіанти вирішення проб
лем, а згодом запросив відвідати ферми у Нідерландах
у рамках тієї ж програми.
Ми об’їхали пів-Голландії.
Те, що побачили, заставило
сформувати нову стратегію,
адже ми зрозуміли своє невігластво у сфері не тільки вирощування, а й збуту, ринку.
Відтак, я звільнився із банку
і повністю зосередився на
грибовиробництві.
Тоді ж ми закупили там
серйозне промислове обладнання із врахуванням
економічності, дуже важливої для грибівників, тому
що взимку камери потрібно
обі
грівати, влітку – охолоджувати, в результаті
на енергоносії приходиться половина собівартості

шампіньйонів. Хоч обладання і не було новим, а призначеним для демонтажу на
голландському підприємстві – працює і досі.
Який голландський досвід
згодився найбільше?
Насамперед, ми налагодили
механічне вивантаження
компосту відразу на вулицю, що покращило санітарний стан в цехах. Відмовилися від швидкоржавіючих
залізних саморобних стелажів на користь алюмінієвих або оцинкованих. Закупили комп’ютеризоване
обладнання провідних світових виробників. Правда,
комп’ютеру не надто довіряємо, адже може бути збій,
і вся двомісячна копітка
праця пропаде, а це серйозний збиток. Тому є оператори. Завжди тримаємо руку
на пульсі. Така специфіка
грибовиробництва. Це цілодобовий виклик, що вимагає від керівника постійної готовності.
Наскільки перспективним
є сьогодні цей вид бізнесу?
Переваги грибівництва у
високій
продуктивності
(до 50-60 кг з м2 за 4 тижні)

незалежно від природнокліматичних умов, можливості використання субстратів, непридатних для
інших цілей (солома злакових, лушпиння соняшнику, деревна тирса, курячий
послід і т.ін.); експлуатації
різноманітних неспеціалізованих помешкань (складів, підвалів, ферми); безвідходності, екологічності,
адже використані субстрати можна використовувати
як добрива і кормові добавки у тваринництві.
Що Ви можете пропонувати
українському
ринку і не тільки? Який
асортимент?
Сьогодні ми обслуговуємо
споживачів у 6 областях Західної України (Львівська,
Тернопільська, Івано-Франківська, Хмельницька, Чернівецька,
Закарпатська).
Окрім постачання свіжих
пе че ри ц ь , п р а к т и к ує мо
сушку та консервування як
метод переробки надлишкової продукції. Зареєстрували ТМ «Підкарпаття» для
виробництва консервованих грибів за старими перевіреними рецептами домашньої консервації.
Коричневий
шампіньйон вирощуємо згідно із

замовленнями споживачів.
Плануємо працювати над
ринком збуту білого гриба,
зокрема постачати морожену продукцію у Німеччину.
Майбутнє бізнесу бачимо
в сушених грибах, які мають значні переваги у транспортуванні та у термінах
зберігання.
Виробляємо
приблизно тону сушених
грибів в місяць відповідно із
11 тон свіжих. Також уклали контракт з японською
фірмою на постачання сушених грибів задля наступної переробки їх у грибні
приправи.
Чи думали над вирощуванням біологічно чистих
грибів?
Так, маємо такий намір.
Знаємо про світову тенденцію збільшення попиту на
культивовані гриби з видачею відповідного сертифіката про екологічну
чистоту продукту. Ціна на
них у кілька разів вища. Для
вирощування їх треба зробити сертифікацію ґрунту
(компосту).
Формуючи команду з нуля,
чи зіштовхувалися з проблемою «кадрового голоду»?
Які вимоги до підлеглих?
Така проблема в Украї
ні існує. Сьогодні на
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підприємстві працює 45
людей, а в сезонний і напружений період – ще 20.
Психологія людей на Україні інша, ніж на Заході, у
молодих працівників занижена відповідальність,
тому потрібен контроль. Є й
така загальнолюдська риса:

коли все добре, висока врожайність, високі доходи –
персонал починає розслаб
лятися – гірше стежити за
санітарією і т.д., в результаті
чого виникають проблеми, що спричиняють недобір врожаю. Тому цінуємо
професіоналізм, командну
роботу, готовність до викликів, внутрішню амбіціозність, порядність у відношенні до роботи і колег. А
основна задача менеджера
– універсальність: розуміти бізнес-процеси, вміти
організувати спеціалістів,
надати їм ресурси, створити атмосферу, мікроклімат
в команді і не заважити
працювати.
Відповідно до Вашої стратегії розвитку, які наступні задачі?
У нашій галузі важлива
якісна техніка задля усунення ризиків та реалізації
продаж. Краще обладнання
– краща якість гриба. Зараз
ми зацікавлені у закупівлі
німецького
обладнання,
на
лагодженні контактів із
закордонними партнерами та постачанні продукції
без посередників на ринки
Європи, адже логістичних
фірм, які можуть купляти і
перепродувати в Європу немає. Ми одні з небагатьох на

на Заході України, хто
має документи для переробки грибів.
Нарощувати виробництво – дуже важливо, але важливо і
вигідно продукцію
продати, розвиваючи потребу клієнта в

ньому. Працюємо над маркетингом. Наприклад, просте добавляння слів «Для
мангала» в етикетці печериць зумовило зростання
продаж.
Виношуємо ідею вийти напряму на дрібних клієнтів
у Львові – купити там холодильну камеру і розвозити
легковою машиною партії
по декілька десятків кілограмів піцеріям, кафе, тощо.
Підприємство росте. Розбудовуємо новий корпус, де
будуть офісні приміщення,
приміщення для працівників і цех для консервації.
Які проблеми турбують
грибовиробників?
Наш досвід переконує: технологічні проблеми – найважливіші, адже можуть
створити загрозу закриття
для будь-якої фірми у цій галузі. Найвідповідальніший
момент – влітку не перегріти компост, в якому розвивається грибний міцелій,
аби не з'явилася триходерма, яка буквально «з’їдає»
грибницю. Проблеми виникають і під час перегріву
компосту у процесі довгого
транспортування. Через це
ми відмовилися від завезення компосту з уже пророщеним міцелієм у літній період
з Польщі.

Один із важливих кроків
вдосконалення технології
– вирощування грибів на
компості 3-ої фази, на якому шампіньйони виростають швидше (від закладки
компосту до збору врожаю
проходить 45 днів, тоді як
на компості 2-ої фази – 60
днів), а врожайність вища і
стабільніша. Відтак, грибна
камера дає врожай за рік не
6 разів, а 8, тому знижується
собівартість продукції. До
того ж, в компості 3-ої фази
гарантовано нема хвороб.
Проте, немалі капіталовкладення у цей компост
здебільшого
непосильні
для невеликих ферм. Відтак,
сама технологія диктує важливість розбудови великого
підприємства. Українським
грибівникам
переважно
постачається компост 2-ої
фази – із засіяним міцелієм,
але не пророщеним.
Ще одна важлива технологічна проблема – якість торфу, який використовується
як покрівельний грунт. Хоч
Україна і не має потреби в
торфі, такого, який би відповідав усім вимогам, немає.
Наш торф дрібний і тому
швидко висихає до моменту
збору врожаю першої хвилі.
Потрібно або поливати гриби, які не встигли швидко
вирости (а це не рекомендується, бо гриб втрачає
білизну і якість), або недоотримати врожай. До того
ж невелике передозування води зумовить процес

гниття. На нашому торфі не
виростиш затребуваного гриба висотою 5–7
см. А українські
торфовиробники не зацікавлені у надмірній
трудоємкості
та вибагливості
цього процесу,
коли простіше
виготовляти
торфосуміші
для квітів. Тому
ми вернулися до
польських торфовиробників.
Маючи намір виходити на
європейський ринок, як оцінюєте свою конкурентоздатність? Хто є Вашим
найпершим конкурентом?
Гостро відчуваємо конкуренцію зі сторони польських
виробників,
продукція
яких заповнює європейські
ринки. У Польщі існує вигідна для грибівників конкуренція між виробниками
компосту, який є кращим,
адже курей годують строго
відповідно до норм і правил, тому і білка більше у
посліді. А у нас відсутність
якісного компосту спричиняє банальна нестача соломи в регіоні. Окрім того, в
Польщі існують господарства з камерами загальною
площею 20–30 тис.м2, тому
для них не проблема за 2-3
дні зібрати достатньо грибів, аби загрузити 20-тонну
фуру. На експортний ринок
можуть виходити навіть
дрібні виробники: в Польщі
існують оптовики, які збирають експортні партії. У
нас таких оптовиків немає,
а «Боровик», будучи крупним виробником в регіоні,
не назбирає фуру за 2-3 дні.
Допомагають полякам завойовувати зовнішні ринки і їх «ноу-хау»у зберіганні грибів: оббризкування
шампіньйонів
слабкою
кислотою, типу мурашиної чи лимонної (рецепт – у
таємниці). Оброблений таким чином гриб втрачає на
смакових якостях, зате має

привабливий вигляд і чудово доїжджає з Польщі в Москву, не кажучи про Україну.
Проте, український споживач, який цінує смак, порівнюючи наші гриби і польські – вибирає безсумнівно
наші.
Певна частина грибів потрап
ляє з Польщі контрабандою. Тому наше підприємство об’єдналося з іншими
грибними підприємствами
в Асоціацію «Союз грибовиробників України», яке
намагається звернути увагу
чиновників до цієї та інших
проблеми, як-от: розвиток
інфраструктури галузі (підприємств з виробництва
компосту, спеціальних торфосумішей, оптової структури, які збирали б експортні партії).
Що побажаєте колегам,
підприємцям-початківцям?
Важливим є знання ринку,
пошук своєї ніші і наступний розвиток. Побажаємо
налаштуватися на довгу,
фактично цілодобову копітку працю, вкладати в неї
сили, знання, терпіння. Не
падати духом від невдач,
адже гриби – дуже чутливий
«матеріал». Вивчати тему
щоденно.
Ми акцентуємо на тому, що
бізнес повинен організовуватися прозоро, відкрито,
із залученням передових
технологій не тільки у господарській частині, а й в
адмініструванні.
Коли бізнес стане улюбленою справою – буде успіх. А
час показує затребуваність
цього напрямку в глобальному масштабі. Через декілька років Україна буде
конкурувати з Польщею.
Сьогодні є великі шанси
для росту об’ємів споживання шампіньйонів і для
відкриття нових грибівних
ферм. Будемо сподіватися,
що держава зверне свій погляд на цю багатообіцяючу
галузь, а позиції вітчизняного
грибовиробництва
посилюватимуться.
Бажаємо Вам успіхів!
Розмовляла Олена Карабчук
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БОГДАН КОЗАК:

«Наше завдання сьогодні на законодавчому
рівні виробити такий правовий механізм, щоб
людина, яка починає займатися бізнесом, не
була б винною комусь, ще не почавши діяти».
Про нинішній бізнес-поступ ТзОВ ТВК «Львівхолод» у розмові з Богданом
Козаком,
президентом
компанії.
Богдане Романовичу, як би
Ви охарактеризували умови ведення бізнесу в Україні, та зокрема на Львівщині, сьогодні?
Попри те, що нас розбалансовують зовнішні чинники
– бізнес-середовище в Україні стає все привабливішим.
Це видно за конкретними
діями. Ми бачимо допомогу
США, ЄС, Канади – країн,
які повернулися обличчям
до України.
Дуже знаковим є те, що
для наших товарів відкрилися кордони Європи, і це
стимулюватиме місцевих
виробників. Адже ці додаткові ринки збуту є набагато привабливішими,
ніж північні чи східні (маю
на увазі Росію). З іншого
боку, незважаючи навіть
на певні ризики – це буде
хорошим мотиватором для

інвесторів. Сьогодні бізнессередовище спрагле правильного інвестора, який
би допоміг розвивати всі
напрямки народного господарства. Тому бізнес-клімат
на Львівщині оцінюю дуже
позитивно.
Ви нещодавно побували в Канаді. Поділіться
враженнями від канадського підходу до роботи,
підприємництва.
Я дуже люблю подорожувати і вже давно мріяв подивитися, як живе наша діаспора.
Тому поїздка в Канаду була
особливо приємною. Сьогодні серед 30-мільйонного
населення Канади є майже 2
млн українців. А це досить
багато.
Під час перебування в Канаді ми мали зустрічі на різних
рівнях, у тому числі й з президентом Конгресу українців Канади. Також ми були
свідками того, як лобіюються інтереси українських
бізнесменів у цій країні.
Відвідували підприємства,

зокрема аграрні,
логістичні, транспортні, будівельні компанії. Найперше,
що вразило – це
дуже гарна синергія – поєдання
українського запалу
з канадським порядком.
Ми також мали нагоду познайомитись з фермером
українського походження,
який отримав своєрідний
титул «канадського цибулевого короля». Бачили, як «у
його руках все горить», як
уся сім’я допомагає у розвитку спільної справи, як
застосовуються найновіші
технології. Такий досвід, бачення ведення бізнесу був
би корисним для України.
Крім фінансових інвестицій, дуже важливі «ноухау»-інвестиції, які українські канадці можуть
принести в Україну. Невдовзі у Львові буде українсько-канадський форум,
чекаю його з нетерпінням.
Хотів би знову побачити
тих людей, які нас так гостинно приймали в Канаді,
обговорити з ними недавні
політичні події, почути їхні
настрої як потенційних інвесторів у свою рідну землю.
Тобто наміри інвестувати в Україну канадські
українці сьогодні мають?
Такі насторії у них є. Ми
відчули їхню тугу за рідною
землею, яка збереглася на
підсвідомому рівні. Незважаючи на відчутний розвиток гарного українського
середовища, всі думки і розмови зводяться до рідної
землі. Напевно, це правильно і логічно. Думаю, українцям, де б вони не були, не
може бути байдуже, що відбувається в Україні. Травневий візит до нас такої великої кількості підприємців,
політиків, бізнесменів ще
раз підтверджує наскільки
великим сьогодні є інтерес
діаспори до України.
Кого з українських чи закордонних компаній Ви
б хотіли бачити своїм
партнером?

Ми маємо дуже амбітні плани щодо розвитку нашої
мережі. «Рукавичка» сьогодні є однією з найбільших
мереж у Західній Україні та
перебуває на 9-му місці за
кількістю магазинів в Україні. Невдовзі очікуємо посісти 8-ме місце. Для реалізації
цих задумів намагаємося
залучити інвестиції. Проводимо перемовини з Міжнародною фінансовою корпорацією, з Європейським
банком реконструкції та
розвитку.
Від своїх початків наша
компанія завжди працювала чесно і прозоро. Підтвердження цьому – пройдений
міжнародний аудит, який
тривав впродовж трьох
років. Будемо раді тим інвесторам, які повірять, що
з українцями можна чесно,
прозоро вести бізнес. Про
це ми вже говорили із президентом КУТП, Зеноном
Потічним, маючи на увазі
вихід на біржу в Торонто,
де сподіваємося продати
частину своїх акцій. Я був
би радий, якби свої гроші
у ці акції вклала наша діаспора. Ми ж зі свого боку
готові чесно звітувати перед акціонерами. Думаю, це
дало би сильний поштовх
для української компанії з
українськими традиціями,
з топ-менеджментом, якому
дуже важливі національні
цінності. Адже, коли відбувалися події на Майдані,
кожен з керівників підрозділів компанії забув про
економіку, бо треба було
їхати в Київ і думати про
щось важливіше.
Чи маєте намір виходити
на іноземні ринки?
Можливо, дехто оцінює
мене як консервативного
підприємця, що рухається step-by-step. Проте, мені
запам’яталася оцінка, яку
дав компанії обізнаний в
рітейлі іноземний фахівець,
який довший час працював в Україні. Він сказав,
що компанія «Львівхолод»,
розвиваючи мережу магазинів «Рукавичка», є унікальною, бо є органічною,

як рослина, що росте. Якщо
я сьогодні скажу Вам, що
завтра зможу вийти на ринок, скажімо, Польщі, то
буду нечесним. На все свій
час.
У цьому році ми запланували вийти за межі області
і будемо рухатися по Західній Україні. Я свідомий
того, що як мінімум три
роки наша компанія ще не
готова виходити на іноземні ринки як оператор, який
може достойно конкурувати з кращими мережами
тієї ж Польщі, Німеччини,
Австрії тощо. Подекуди
мені закидають, що я занадто критичний щодо оцінки своєї роботи та роботи своєї команди. Але ми
робимо все для того, аби
мати можливість достойно
конкурувати. До прикладу, сьогодні впроваджуємо
спільний українсько-французько-чеський проект, у
рамках якого маємо можливість переймати кращі
ІТ-технології, кращі бізнес-процеси, завдяки яким
сьогодні працюють провідні західні компанії, наприклад, Теsco. Коли ми їх освоїмо – можна буде думати про
іноземні ринки.
Як у Вашій компанії дотримуються стандартів
контролю якості продукції? Чи готові витримати
жорсткіший
контроль
продукції, аніж існує сьогодні в Україні?
Цього року наша компанія
має намір почати процес
освоєння стандартів ISO.
Крім того, зараз ми працюємо над проектом щодо
стандартизації всіх бізнеспроцесів на підприємстві.
Будучи в Австрії, я мав зустріч в Міністерстві фінансів з головою проекту, який
курує питання стандартизації. Також у червні ми будемо учасниками семінару
під егідою Міжнародної фінансової корпорації щодо
стандартизації, який відбудеться у Львові.
Сьогодні ми приділяємо
велику увагу якості продуктів харчування, якими

ділове видання №1 у регіоні

травень-червень, 2014

17

український бізнес
торгуємо.
Підприємство
має власну лабораторію,
акредитовану Держстандартом України, і всі продукти харчування проходять через неї. Чимало
людей кажуть, що хочуть
жити в Європі, але роблять
багато речей, які було би соромно, або не прийнято там
робити. Я ж хочу, щоб наша
команда не лише декларувала європейські цінності, але
й змінювалась у їх бік.
Хто є для Вас європейським
зразком для наслідування?
Мені дуже подобається австрійська локальна мережа
магазинів, яка називається
«Еmprise». Вона знаходиться тільки в Тіролі. Невдов
зі ми матимемо зустріч з її

а тому, що бажаємо принести європейську культуру
покупки в районні центри.
Це не обов’язково можуть
бути міста. «Рукавичка»
з’являється і в містечках,
і в селищах міського типу.
Люди чекають цих магазинів. Ми відкриваємо їх за
одним стандартом, не поділяючи населені пункти
на перший і другий сорт.
Я твердо переконаний у
тому, що якщо ти любиш
свою справу, якщо люди, які
працюють з тобою, є твоїми однодумцями, якщо ти
працюєш в правовому полі,
якщо ти відповідальний перед своїми працівниками,
(яких вже більше 2 тис.), то
чого має розпорядитися так

власниками. Цікавим є досвід успішного існування
«Еmprise» серед більших
мереж.
Пригадую, колись мені також говорили: «Не тратьте, куме, сил, спускайтеся
на дно», бо йдуть процеси
глобалізації, прийдуть великі, вас проковтнуть і т.д.
Але я одержимий. Мені подобається те, що ми змогли
сформувати гарну команду.
Думаю, той напрямок бізнесу, який розвиваємо, є на
часі, він потрібний. Звісно,
завжди треба дивитися вперед, розуміти світові тенденції в економіці, але моє
життєве кредо: аби дійти
до своєї мети, то передусім
треба йти.
Ми відкриваємо нові магазини не тільки для того, щоб
отримати більше прибутку,

час чи Бог, щоб тебе стерло
чи змело?
Свого часу криза і прихід до
Львова транснаціональних гігантів, як Метро і
Ашан, «вибили» з ринку
інші бренди. А «Рукавичка» вистояла. Завдяки
чому?
З точки зору бізнесмена,
відкриття Ашану і Метро
спричинили для нас спершу
втрати, але як пересічний
львів’янин, я тішуся, що маємо у Львові торгівельнорозважальний центр King
Kross, що будують ще два
чи три такі центри. А якщо
конкуренція здорова, то
вона стимулює самовдосконалення. Звісно, у нас не
той «сайз», не такі фінансові
можливості, але ми відразу
побудували пекарню, навчилися пекти французькі

багети, наша пекарня розвинулася, а відтак зробили
кондитерський цех. І гіпермаркет «Рукавичка» рік
за роком показує кращий
результат навіть після відкриття Ашану. Хоч спершу
ми «просіли», та потім ситуація стабілізувалася. Це доводить ємкість ринку, тільки треба правильно себе
позиціонувати. Правильно
боротися за покупця.
Існує думка, що підприємці
– особливий вид людей, і не
кожен може стати успішним у бізнесі. Наскільки Ви
згодні з нею?
Я думаю, має бути Божа воля
і велике бажання. Якщо людина твердо ставить мету,
то вона її досягає. Звісно, є
й інші фактори.
Залежить, в якому
середовищі
ти ростеш. Я ще з
дитинства мріяв
бути керівником,
але не просто без
якоїсь
відповідальності, а хотів
творити власну
справу, її розвивати. Дякую батькові, що зробив
для мене хороший
старт.
Важливе і вміння спілкуватися.
Наша компанія за останні
три роки дуже змінилася,
і це не лише моя заслуга,
а здобуток усієї команди.
Люди повірили в мене, і те,
що ми напрацювали всередині, – вже не просто прийти
на роботу і піти – це створене середовище. З людьми
я звик спілкуватися по горизонталі, і жодного разу
в мене не було такого випадку, щоб якомусь працівникові я не міг подивитися
в очі, щоб не мав відповіді
на його запитання. У нашій
компанії працює багато сімейних пар. Кажуть, що це
недобре, але в нас воно помічне (усміхається).
Важливо також розуміти,
куди ти йдеш, мати стратегічну мету, правильну
тактику і потребу розвиватися. Сьогодні є безліч

можливостей для розвитку
як в Україні, так і за кордоном. Це бізнес-школи. Наприклад, досить успішною є
бізнес-школа при УКУ.
Дехто вважає, що не можна бізнес поєднувати з політикою? Ви згодні?
Якщо ти успішний бізнесмен, створив робочі місця,
розвиваєш компанію, є позитивна динаміка по сплаті
податків, якщо ти не терпиш корупції, не працював
в тендерах тощо, то можливо, твій досвід і потрібен для
держави. Я переконаний,
що такі люди повинні йти
у політику, адже в політиці
важливий також життєвий
університет, а не тільки, наприклад, освіта політолога.
Але тут потрібно розділяти
два види підприємців. Адже
є такі, що бізнесу ніколи не
бачили, а дорвавшись до
прийняття рішень, отримали не тільки політичні, але
й економічні дивіденти. Таких «державотворців» треба викорінювати.
Що б Ви побажали тим,
хто хоче починати бізнес?
Відвідайте Канаду (сміється). А якщо серйозно, часто,
як депутат, я чую про допомогу для бізнесу від законодавчої, виконавчої влади,
чи низки асоціацій, проте
сьогодні не до кінця знайдений той шлях до серця
підприємця, якому треба
допомогти. Думаю, що в діалозі з нашими канадськими
колегами на Форумі одним
із питань, які треба обговорювати, – це як не словом, а
ділом допомогти українцю
почати вести чесний бізнес,
як не банально це звучить.
Адже та ситуація, яка була
в 90-ті-2000-і, після розвалу
Союзу, вимушено поставила багатьох людей поза законом. Та корупційна гнила
система, яку мусимо повалити разом, тоді заставила
людей бути залежними від
фіскальних органів – а то є
найбільше зло і набільша
біда. Люди, які мали фах
вчителів, лікарів, інженерів,
змушені були годувати свої
сім’ї, їздити за дешевими

ВІЗІОНЕР
 ПРИКЛАДИ:
Річард Бренсон,
Біл Гейтс, Барак Обама
 СТИЛЬ: Глобально
мислять, встановлюють
прозорі стандарти і
внушають людям ідею
загальної місії. Можуть
виявитися владними
людьми
 ОТОЧУЮТЬ СЕБЕ:
Командирами, які стежать
за тим, щоб у гонитві за
великою ідеєю не були
забутими потреби
окремих співробітників
 ДВІЧІ ПОДУМАЙТЕ,
ПЕРШ НІЖ:
Дати зрозуміти розумним
людям, які на Вас
працюють, наскільки Ви
мудріші за них
товарами і приходити на
ринки, де були свої правила. Все було, як викривлене
дзеркало, і це треба змінити.
Наше завдання сьогодні на
законодавчому рівні виробити такий правовий механізм, коли людина, яка починає займатися бізнесом,
не була б винною комусь,
ще не почавши діяти. А щоб
її сприймали як наповнювача бюджету, творця робочих місць і того, хто дбає не
тільки про свій добробут, а
й добробут людей, добробут держави. Слава Україні!
Дякую!
Розмовляла
Олена Карабчук
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будь еко!
До таких проблемних регіонів Львівщини потрібно
віднести цілі території, де за
часів Союзу працювали потужні гірничо-хімічні підприємства на Яворівщині,
в Стебнику, в Новому Роздолі, с. Подорожне в Жидачівському районі; вуглевидобуток, вуглезбагачення
та завод хімволокна на Сокальщині; нафтовидобуток та озокеритна шахта в
Бориславі; нафтопереробка у Дрогобичі та Львові;
полігон ТПВ в Грибовичах
та сітка несанкціонованих
сміттєзвалищ по всій області; неканалізовані взагалі
міста та неефективні технології очистки комунальних
стоків.
Все це знаходиться в прикордонній з Євросоюзом
території, в долині транскордонних рік Дністер, Західний Буг, Сян.
На цих територіях накопичені мільйони тонн промислових, побутових та комунальних відходів, які під
дією атмосферних опадів
вимивають різні шкідливі
речовини, що в кінцевому
варіанті потрапляють в річкову систему, забруднюють
водоносні горизонти, питне
водопостачання, грунти,
а значить негативно впливають на рослинний, тваринний світ та людський
організм.
Ми часто чуємо звернення
органів місцевих та обласних владних структур, депутатів рад різних рівнів,
громадських
активістів
до Президента, Верховної
Ради, Кабінету Міністрів
України щодо тієї чи іншої
проблеми з проханням виділити кошти на вирішення
проблемних питань.
Але все безрезультатно. Це
лише політичні кроки, проте результатів це не дає. В
чому причина?
А причина в тому, що існує
Закон про Держбюджет
України, який порушувати
ніхто не бажає.
Який вихід та реальний шлях вирішення цих
проблем?

Фото: архів ЛТПП

Складні екологічні проблеми Львівщини
на прикордонних з Польщею територіях
та шляхи їх вирішення
Індустріальна Львівщина ще з часів Радянського Союзу накопичила низку складних
екологічних проблем, які до цього часу не вирішені та приносять шкоду довкіллю, а
значить і мешканцям, що проживають на цих територіях.
Ще років 15 тому інститут
"ГІРХІМПРОМ"
спільно
зі спеціалістами гірничо-хімічних підприємств
Львівщини почали вирішувати складні техногенно-екологічні питання на
цих підприємствах. Писали
необхідні обгрунтування,
звернення,
приїжджали
"великі начальники" з Києва, випрошували мізерні
кошти, які нічого не давали
доброго. А ситуація з року
в рік погіршувалася. Те ж
видбувається зараз. Тоді
ми розпочали планомірну
роботу з підготовки необхідних документів, щоб
отримати статус державних програм та ритмічне,
обов'язкове фінансування з
Держбюджету України.
Таким чином ми вибрали розробку комплекс
них
проектів щодо кожного
підприємства.
Реальним, єдиним правильним шляхом, який дає
позитивні результати, є
наступний:
1. Після проведення необхідних наукових досліджень щодо того чи іншомго об'єкта розробляються
вихідні дані для реалізації

комплексного проекту. Іншими словами – це вивчення усіх проблем і того, яким
чином, якими технічними
рішеннями їх можливо
вирішити.
2. На основі вихідних даних,
конкретних рекомендацій,
які проходять обговорення
та затвердження, проектна організація розробляє
комплексний проект. Це
практично проектно-кошторисна документація,
в якій вказано, як робити,
якою технікою, в які терміни, що насамперед, що пізніше. Тобто, це програма дій
на кілька років з розрахунком витрат.
3. Такий проект проходить
державну експертизу, як
правило її проводять Державне підприємство "Держбудекспертиза", та отримує
експертний висновок приблизно 14-ти сертифікованих спеціалістів. Тобто перевіряється правильність
прийнятих технічних рішень, правильність розрахунку необхідних витрат.
4. Наступним кроком є
розгляд та схвалення проекту на науково-технічній
раді
Мінрегіонрозвитку,

будівництва та ЖКГ України. Майже 40 спеціалістів,
вчених різного профілю
розглядають та ухвалюють
рішення про погодження
"Проекту Постанови КМУ
про затвердження проекту".
5.
Затвердження
проекту Постановою КМУ
надає йому статусу державної програми та системного фінансування по роках
з Держбюджету України. Це
дає можливість крок за кроком вирішувати ту чи іншу
проблему, отримуючи регулярне фінансування. Це
також відкриває шлях і для
міжнародних грантів, європейських програм, в тому
числі польських коштів
охорони довкілля та Міністерства закордонних справ
Польщі.
Таким шляхом пройшли
перші комплексні проекти
по Яворову, Новому Роздолу, Подорожньому, Стебнику. Завдяки цим роботам
нам вдалося не допустити
техногенно-екологічної катастрофи в Стебнику, як це
відбулось в 1986 році, та зберегти підприємство для інвестора, який вже сьогодні
проводить комплекс робіт

щодо відновлення видобутку калійних солей.
Здійснивши комплексні заходи щодо Яворівському
ДГХП "Сірка", сьогодні маємо прекрасну рекреаційну
територію на місці жахливого кар'єру та карстів.
Створено каскад з трьох
озер в м. Новий Розділ – це
як перший крок, оскільки на
цьому об'єкті ще дуже багато проблем, які потребують
вирішення.
Створено найглибше (до
100 м глибиною) озеро
України з чистою водою в с.
Подорожне Жидачівського
району.
Спроба таким шляхом вирішити проблеми Сокальсько-Червоноградського
територіального комплексу не завершена, оскільки
за умов регулярної зміни
влади на Львівщині не знайшлося коштів на проведення експертизи. Тому
сьогодні необхідно скоригувати комплексний проект, провести експертизу та
затвердження, щоб планомірно привести територію
до нормального та безпечного стану.
Саме так сьогодні вирішується проблема найбільшого полігону ТПВ на
Львівщині в с. Грибовичі:
комплексний проект, державна експертиза, схвалення Мінрегіонбуду, затвердження КМУ.
Ніякі рішення сесій, судів,
прокуратури чи просто
звернення до Києва дотепер
нічого доброго на цьому
об'єкті не дали. Такі об'єкти
мають закриватись роками,
без помилок, потребують
значних коштів.
Маючи певний досвід роботи над такими складними проектами, вважаю за
необхідне поділитися цією
практикою, щоб ті, від кого
це залежить, змогли використати реальні шляхи
вирішення
екологічних
проблем. Чи є це розуміння в області? Думаю, що ні.
Оскільки, коли від фахівців
йдуть конкретні пропозиції, що за чим робити, ця
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Відкриваємо
звичайний
магазин
з екологічночистими
продуктами
Приміщення загальною площею 30 м2 у великому місті.
ФОРМАЛЬНІСТЬ:
Реєстрація господарської
діяльності і виконання
усіх санітарних, протипожежних та інших норм, що
вимагаються при веденні
продуктового магазину.
КОНКУРЕНЦІЯ:
На ринку працюють декіль
ка магазинів, що мають у
своєму асортименті відповідну продукцію, є неподалік ринок с/г продукції.
Проте практично немає
спеціалізованих магазинів,
відсутні продажі за допомогою Інтернет-магазинів.
ІНВЕСТИЦІЇ:
• Ремонт приміщення –
10000 грн
• Закупівля обладнання для
магазину (полиці, меблі,
шафа для працівників, крісла та ін. – 40 000 грн
• Купівля ваги – 900 грн
• Придбання касового апарату – 3000 грн
• Закупівля товару –
45 000 грн
• Придбання холодильника
або камери – 30 000 грн
• Створення Інтернет-сторінки – 4500 грн
РАЗОМ: 133 400 грн
ЩОМІСЯЧНІ ВИТРАТИ:
Оренда приміщення –
10000 грн
Реклама – 1500 грн
Купівля товару – 20000 грн
Заробітна плата для одного
працівника – 4000 грн
РАЗОМ: 35 500
ОЧІКУВАНІ ДОХОДИ:
Зазвичай протягом 1-2 років вони дорівнюють щомісячним витратам,
Пізніше – приблизно 45 000.
ДОХІД перед оподаткуванням 9500 грн.
Наданий розрахунок є лише
прикладом:
рекомендуємо приготувати власний
бізнес-план, з врахуванням
конкретних умов ведення
діяльності.

Фото: архів ЛТПП
думка ігнорується або її не
розуміють.
Немалий фінансовий ресурс є в області для вирішення екологічних проблем. Це
обласний і районні фонди
охорони довкілля, кошти
за використання упаковок,
міжнародні гранти, інвестиції недержавні.
Проте, на думку багатьох
фахівців, належної координації пріоритетного їх розподілу, як правило, немає.
Рішення приймають чиновники та депутати, це правильно, але личило б послухати думку вчених, фахівців
та громадськості.
Проблемним є те, що ці переліки складаються півроку, зайнято багато людей, а
рішення приймаються без
будь-яких коментарів, в
них відмовлено. До того ж,
враховуючи великий термін
торгів і домовленостей, часу
на реалізацію природоохоронних заходів не залишається. Півроку узгодження
та затвердження переліку,
потім 2 місяці тендерних
процедур, а там – кінець
року з казначейськими
проблемами.
Саме розділ "Розробка цільових програм екологічного спрямування переліку
природоохоронних заходів
обласного цільового фонду
охорони навколишнього
природного середовища"
і мала б, на наш погляд,
фінансувати розробку таких комплексних проектів по найбільш складних
пріоритетних напрямках
екології. Це відкриє шлях
для отримання коштів з

Держбюджету та європейських програм, що формуються на період 2014-2020
років. Розробка нових обласних програм, яких вже
існує так багато, але не фінансується, не дасть додаткового фінансового ресурсу
для їх реалізації.
Сьогодні значна частина
коштів обласного екологічного фонду скеровується на
каналізацію, очисні споруди, на закупку контейнерів
для ТПВ.
Це більше 50% від загального фонду, який, наприклад,
в 2013 році складав приблизно 22 млн грн. Але всі ці
роботи мають і можуть виконуватися за рахунок тарифів, які сплачують мешканці. До того ж, в окремих
випадках, якщо, наприклад,
населений пункт має 50 тис.
мешканців, то при зміні тарифу на 1 гривню в місяць
можна отримати додатковий фінансовий ресурс
600 тис. грн, за які можна
зробити більше корисних
справ, ніж за «подачку»
100-200 тис. грн з обласного
бюджету.
Не розпилюючи фінансові
ресурси, які можна і потрібно використати на природоохоронні заходи, ми кожен
рік зможемо крок за кроком
вирішити усі проблеми, а не
"латати дірки".
Від того, що ми з року в
рік будемо купувати нові
контейнери для ТПВ або
ремонтувати старі очисні споруди, нові технології сучасного зразка не
з'являться, а це означає,
що негативний вплив на

довкілля не зменшиться.
Низка робіт протипаводкового напрямку взагалі,
як відомо, на Львівщині фінансуються з Держбюджету
та інших джерел в значних
об'ємах, тому мізерні кошти
з обласного екологічного
фонду не вирішують цих
складних питань, це лише
розпилення коштів.
Незрозумілим багатьом є
те, чому і як департамент
охорони довкілля бореться
з омелою та борщівником,
коли дерева з омелою та території з борщівником мають конкретних власників і
боротись з цими бідами є їх
обов'язком.
Використання мільйонів
коштів на допомогу нашим
лісовим
господарствам,
напевно, небідним підприємствам, на виявлення та
відтворення
рослинних
ресурсів, що є їх безпосередньою діяльністю і
обов'язком, також не відомі громадськості конкретні
позитивні результати.
Відомо, що окрім обласного фонду на екологію, є ще
районні фонди. Попередній
аналіз показав, що консолідація різних фондів плюс
частина інвестицій – і область здатна кожного року
побудувати один сучасний
об'єкт з приймання та переробки твердих побутових
відходів.
Таким чином, виберемо
шлях розробки комплексних проектів з державною
експертизою та затвердженим КМУ, відкриємо шлях
для отримання фінансового
ресурсу як з Держбюджету,
так і з інших джерел. В іншому випадку звернення в
різні інстанції залишаться
без результату.
Скооперуємо екологічні кошти різних джерел, включаючи і зарубіжні гранти,
вирішимо низку складних
екологічних проблем в області. Сьогодні обласні депутати ділять гроші області,
районні депутати - районні
екологічні кошти, як використовуються інші джерела фінансування – ніхто не

знає.
Напевно, прийшов час, змінивши статус екології, яка
стала обласним департаментом, маючи громадську
раду з комітетом охорони
довкілля, депутатські комісії районів та області, хоча б
раз зустрітися та намітити
спільний план дій для досягнення мети.
Потрібно розробити чітку
стратегію співпраці щодо
цього напрямку, намічені
пріоритетні конкретні заходи з потрібним фінансовим ресурсом та угоди
співпраці.
Іван Зозуля,
Голова комітету охорони
довкілля
Польсько-української
господарчої палати,
заступник голови комісії з
охорони довкілля
Громадської ради
при голові ЛОДА

Зовнішньоекономічний

кур’єр

Видавець: Львівська
торгово-промислова палата
Стрийський парк, 14,
Львів, Україна, 79011
www.lcci.com.ua
Наклад: 5 000 примірників

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

кондитерська справа:
німецькі фахівці радять

На фото: майстер-клас німецького кондитера
Кажуть, ми найкраще
запам’ятовуємо те, що
бачимо чи відчуваємо
першим і останнім.
Так влаштована людська психіка. І смакові
враження не є винятком. Можливо, саме
тому вмілі управлінці
ресторанів розуміють
важливість вдалого
вибору
шеф-кондитера.
Адже десерт – мистецтво
«смачного щастя» – заключний акорд трапезування,
від якого залежить враження, післясмак та спогади
відвідувача.
Саме тому адміністрація
готелю «Леополіс», за сприяння ЛТПП, запросила
шеф-кондитера, консультанта-експерта з Німеччини Вольфганга Альтенбюргера,
тритижневий
візит якого став можливим
завдяки німецькій Службі
Старших Експертів (SES).
Для кондитерів ресторану

готелю це була унікальна можливість перейняти
майстерність, впровадити у
практику німецький досвід,
вдосконалити
десертне
меню, налагодити власну лінію випічки, загалом – розширити бізнес-світогляд.
Вольфганг Альтенбюргер, у
минулому – власник кондитерської та пекарні у Німеччині, продовжувач сімейної
справи – має понад 50-річний досвід роботи у цій галузі. «Вести власний бізнес
не так легко, – роздумує
Вольфганг, – адже це завжди
пресинг, тому, вийшовши
на пенсію, я
SES – Senior Experten Service – Служба Старших
звернувся
до SES, аби
Експертів – фонд німецької економіки з
міжнародного співробітництва – це провідна ГО д і л и т и с я
Німеччини, що об’єднує спеціалістів-пенсіонерів з н а н н я м и
і робітників, які надають консультативні послуги з іншими».
на громадських засадах, починаючи з 1983 року А коли розмова торка– по всьому світу. Служба створена під егідою
ється проНімецького об’єднання торгово-промислових
фесійних
палат (DINK) при фінансовій підтримці
секретів,
Федерального міністерства економічного
власних авспівробітництва і розвитку (BMZ). У базі SES
торських рецептів, конзареєстровано приблизно 10 000 експертів,
дитерських
які володіють знаннями у понад 50 галузях
премудросекономіки.
тей – іскринЛТПП проконсультує усіх зацікавлених щодо
ка захопленпроекту SES та організує приїзд експерта: inv@
ня спалахує
cci.lviv.ua, +38 032 295 01 24 (представник SES у
в очах наЗахідній Україні – Святослав Чухрай).
прочуд не

Особливість експертів SES – їх
багаторічний професійний
досвід та безкорислива
допомога.
по віку молодої та світлої
людини. «Я завжди, увесь
час насолоджувався цією
справою, інакше мене б зараз тут не було», – зізнається Вольфганг.
Здавалося б, професія кондитера не надто складна,
але прискіпливіший погляд доводить, аби стати
справжнім майстром, треба
багато вчитися, володіти
смаковою пам’яттю, творчою креативною уявою, витонченим смаком і нюхом,
розбиратися в продуктах, їх
складі і постійно працювати
руками. Чим не мистецтво?
Саме це, а також доступні
продукти, ніякої екзотики,
проте багато душі у праці – складові майстерності німецького кондитера.
Вольфганг розповідає, що
універсальних таємниць не
має, у кожного – своя, яку
дізнатися можна тільки в
процесі приготування, що
й зробили шанувальники
солодкого впродовж Тижнів швейцарських десертів
(майстер-класів Вольфганга Альтенбюргера), що відбувалися на літній терасі
ресторанів «La Brasserie» та
«Леополіс» з 22 квітня до 4
травня.
Вражає географія мандрівок німецького експерта:

майже уся Європа (Швейцарія, Австрія, Англія, Франція тощо), Близький та Далекий Схід (Азербайджан,
Афганістан, В’єтнам тощо),
Росія аж до Дальнього Сибіру, Румунія, Болгарія,
Молдавія, Індія, Сальвадор,
Непал, Канада. На Україні,
у Львові – вдруге. А взагалі
це 48 місія експерта. У планах – здійснити 50 візитів та
трішки відпочити.
«Місто зі шармом», – так
говорить про Львів німецький гість і сподівається,
що кондитери ресторану
«трошки чогось навчилися
від мене, адже маю великий досвід та практику».
А оновлене альтернативне
десертне меню, сповнене
німецького шарму: легкі
повітряні муси та пудинги
Berner Griesschöpfli, Bailey
Parfait auf Orangensauce,
Reisköpfchen mit Früchten
Tessiner
Pannacotta,
Thurgauer Mostcreme, створені за рецептами пана Альтенбюргера, – саме те, що
потрібно для справжнього
весняного настрою кожному відвідувачу...

Який Ви лідер?

Відповідь на тест 1 стор.

ПОПУЛІСТ
 ПРИКЛАДИ:
СЕО Nee Belgium Brewing
Кім Джордан, СЕО Bob’s
Red Mill Natural Foods Боб
Мур. Ці керівники роздали
100% акції компаній
співробітникам
 СТИЛЬ: Випрацьовують
культуру, де цінують
співробітників і
демократичні принципи,
але можуть страждати
від нерішучості
 ОТОЧУЮТЬ СЕБЕ:
Візіонерами з сильними
ідеями
 ДВІЧІ ПОДУМАЙТЕ,
ПЕРШ НІЖ:
Скликати додаткову
зустріч

Тарас Кузик, Генеральний директор готелю
«Леополіс»:
Впродовж двох тижнів Вольфганг Альтенбюргер
провів кілька майстер-класів із журналістами
та нашими постійними гостями у ресторанах
«Леополіс» та «La Brasserie». Подія набула значного
резонансу в місті. Кількома десертами від пана
Альтенбюргера ми будемо частувати наших гостей,
ввівши їх у постійне меню.
Раді були побачити та повчитися у пана
Альтенбюргера і наші кондитери. Дякуємо Львівській
торгово-промисловій палаті та програмі SES за
те, що допомогли запросити до себе іноземного
експерта.
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КАМ’ЯНКА-БУЗЬКА:
ВІДКРИТО ЦЕНТР
ПІДТРИМКИ
ПІДПРИЄМНИЦТВА
14 травня у м. Кам’янка-Бузька за сприяння Львівської ТПП, Німецько-українського
партнерського проекту у сфері бізнесу та міського голови кам'янки-бузької відкрився
Інформаційно-консультаційний центр для представників місцевого бізнесу.
Дмитро Афтанас, президент Львівської ТПП:
Я радий, що цей проект запрацював, адже це
поштовх, хай і невеличкий, для розвитку економіки.
Центр, як і саму Палату, створено для допомоги
бізнесу. Це бізнес-платформа, де можна отримати
консультації, юридичні поради, наприклад, з
податкового кодексу чи бухгалтерських питань.
А саме Палата допоможе знайти партнерів
для бізнесу за кордоном чи в Україні.
Ми зацікавлені створювати такі консультаційні
центри, які будуть працювати на постійній основі.
Також радимо звертатися до нас, адже в Палаті
є близько 10 підрозділів, які займаються різними
вузькопрофесійними питаннями щодо допомоги
бізнесу.
Олег Омелян, міський голова Кам’янки-Бузької:
До сьогодні у місті не було стратегії розвитку і
бачення того, чим місто буде займатися,
що буде завтра чи післязавтра.
І тому, обійнявши посаду міського голови, нами
передусім було проаналізовано можливості,
географічне розташування щодо Львова, щодо
транспортних шляхів, існуючі підприємства та
їх профіль діяльності, кількість та зайнятість
населення та ін.
Сьогодні ми знаємо, чим може займатися місто, є
плани розвитку промисловості, створення робочих
місць.
Наше місто складається з підприємств та
державних установ, проте левову частку
роботодавців та платників податків становлять
саме підприємці. Тому місто зацікавлене, щоб їх
ставало дедалі більше, а ті, які уже працюють, щоб
розвивалися, розширювали свій бізнес. Переконаний,
що цей проект, можливо і пілотний для нашого
регіону, допоможе усім тим, хто вагається чи не
знає, з чого почати створення власної справи, шукає
нових ідей та партнерів.

Фолькер Штотцнер, керівник Німецькоукраїнського партнерського проекту у сфері
бізнесу:
Приблизно півтора роки тому разом з віцепрезидентом ЛТПП Романом Бараном ми
неодноразово проводили тут семінари. Я багатьох
з вас знаю і мені надзвичайно приємно, що сьогодні
ми
розширили цю співпрацю.
Я представляю тут Німецькоукраїнський проект та торговопромислову палату Лейпцига.
Одним із напрямків нашої
роботи є створення умов задля
розвитку місцевого бізнесу, розвитку малого
і середнього підприємництва в області. Прекрасно розумію, що
розвиток економіки залежить не так від центру, тобто столиці чи
області, як від регіону. Тому нам дуже важливо, щоб співробітництво
продовжувалось в таких центрах, який ми відкрили сьогодні.
Крім того, я запрошую звертатися безпосередньо до нашого
центру у Львові, брати участь у семінарах та інших заходах, які ми
організовуємо.
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З перших вуст

НІМЕЧЧИНА ЗБЛИЗЬКА

Оскільки ці рядки адресую
читачам журналу Львівської торгово-промислової
палати, хотів би розпочати
з короткого огляду економіки мого регіону. Не надто давнє історично-економічне минуле Галле вказує
певною мірою на схожість
зі Львовом. Внаслідок провалу планової економіки
та закриття або суттєве
скорочення масштабів діяльності кількох колишніх
державних комбінатів, наступні
трансформаційні
процеси набували іноді доволі складних форм. Сьогодні економіка регіону
характеризується сильним
галузевим «міксом»: пріо
ритетними
вважається
хімічна промисловість, машинобудування, харчова та
будівельна галузі.
Усім тим, для кого Німеччина зажди була яскравим
прикладом, «економічним
дивом», варто було б знати,
що перетворення у Східній
Німеччині проходили все ж
не без ускладнень: у приватизації початку 90-их було
кілька відомих випадків корупції, зокрема, пов’язаних
із Опікунською приватизаційною радою (з управління
державною власністю) часів
НДР, що діяла на території
тодішнього району Галле.
Частково бізнесмени західної частини Німеччини
скуповували перспективні
державні підприємства, а
невдовзі після цього оголошували про їх закриття.
Таким чином, багато робітників, зокрема хімічної
галузі, були звільнені. Відтак, Саксонія-Ангальт на
початку 90-их мала найвищу квоту безробітних серед
федеральних земель.
Останніми роками м.Галле
стало знаним центром

біотехнологій. Завдяки відповідним інвестиційним
стимулюванням (зокрема,
у розвиток Парку біотехнологій) в регіоні укорінилося
багато нових підприємств;
поряд зі «стартапами» численних випускників університетів природничих
спеціальностей, успішно
налагодили свій бізнес й
іноземні фірми, серед яких,
до речі, й одне українське
підприємство.
Поряд з тим, були намагання створити тут центр
виготовлення
сонячних
батарей. Однак, прихід
сюди підприємств галузі сонячної енергетики не
увінчався довгостроковим
успіхом. Незважаючи на те,
що впродовж кількох років
у цій сфері були досягнуті
непогані прибутки (особливо, коли виробництво
сонячної енергії у Німеччині отримувало інтенсивну
державну підтримку), все
ж потрібно відзначити, що
багато німецьких фірм так і
не змогли розвинутися далі
у змаганні зі східно-азіатськими виробниками сонячних панелей.
Принагідно варто зазначити, що місто Галле виростило й багато митців, у тому
числі найвідомішого свого
сина – композитора Георга
Фрідріха Генделя.
Чому Україна та Львів?
Доволі часто мене запитують, чому я працюю в Україні, у Львові. По-перше, це
питання мене дещо дивує,
бо мушу сказати, що жити у
Львові – місті, яке захоплює,
яке багате на історичне минуле, відзначається великою палітрою культурних
подій, – справжня насолода
та радість. У Львові, до слова, я втратив і своє серце... 
Декілька слів про сходинки свого кар’єрного шляху. Після студентських
років у Лейпцигу, СанктПетербурзі, Потсдамі і
Шпайєрі на початку професійної діяльності в Ульмі,
Штутгарті, Галле та Москві

я займався, в основному,
економічними питаннями,
контактуючи часто з компаніями зі Східної Європи.
Окрім того, на громадських
засадах впродовж понад
десять років брав участь у
численних місіях зі спостереження за виборами ОБСЄ
у різних країнах Східної Європи, Південного Кавказу
та Центральної Азії. Тому
восени та взимку 2004 року
під час «Помаранчевої революції» я перебував декілька
тижнів у Центральній, Південній та Східній Україні.
Деякі паралелі із мирною
революцією у моїй батьківщині, свідком якої я став ще
у дитячому віці, особливо
заінтригували та зацікавили мене в Україні. Як результат – я розпочав роботу,
а заодно і вивчення української мови, в одній австрійській юридичній фірмі у
Києві. Сьогодні я працюю
адвокатом у м.Штутгарт та
володію дозволом виконувати функції перекладача
з російської та української
мов у німецьких судах.
У 2009 році в рамках однієї
програми німецько-української співпраці я розпочав свою діяльність як
радник у Львівській торгово-промисловій палаті, і
відтоді проживаю у Львові. Додам, що лише тут я
дійсно навчився говорити
українською.
Радник у ТПП
Робота на посаді радника
у Львівській ТПП приваблює мене, передусім, багатогранністю виконуваних
обов’язків. Спектр моєї діяльності коливається від
юридичних завдань щодо
представлення регіону та
його інвестиційного потенціалу аж до порад щодо організаційної діяльності.
До класичних завдань
ТПП, безумовно, належить
представлення регіону за
кордоном. У Німеччині є
регіональні торгово-промислові палати, діяльність яких спрямована на

особливо інтенсивні контакти з Україною. На спеціальних галузевих заходах, організованих зокрема
ТПП Рейн-Неккар в Мангеймі, Нюрнберзькою ТПП
для Середньої Франконії,
а також ТПП Мюнхена та
Верхньої Баварії, я представляв Львівську область.
Водночас я регулярно подорожую з представниками
українських компаній та
органів влади на спеціалізовані виставки у Німеччині.
Так, нещодавно відвідував
виставку "Drupa" (друк та папір ) у Дюссельдорфі, «ITB»
в Берліні та «Т & C» в Лейпцігу (туристична індустрія),
"BioFach" у Нюрнберзі (виробництво еко-продуктів) та
"IFAT" у Мюнхені (технології
водопостачання, очищення
стічних вод, утилізації відходів та переробки сировини).
Мої обов’язки у юридичноправовій сфері охоплюють
регулярне консультування
підприємств-членів Львівської ТПП щодо їх контрактів із німецькими партнерами. У деяких випадках
представляв інтереси підприємств у суді в Німеччині, зокрема про визнання
і приведення у виконання
рішень арбітражного суду
Торгово-промислової палати України [МКАС при
ТРР України]. Паралельно
я виступав як експерт y Арбітражному інституті Стокгольмської торгової палати.
Кільком українським підприємствам я допоміг у
підготовці та створенні
представництв у Німеччині. Консультував і німецькі
компанії щодо їх виходу на
ринок чи створення представництв в Україні. Кілька проектів перебувають
ще у стадії підготовки, і я
сподіваюся, що, незважаючи на поточну політичну
ситуацію у вашій країні,
вони все ж будуть успішно
реалізовані.
Остання з ініціатив – пілотний проект «Бізнесмедіація», до реалізації
якого в ЛТПП я залучений
разом з іншими німецькими

партнерами. Поряд із підготовкою і поданням документів на тендер (в якому ми
успішно здобули перемогу),
до моїх теперішніх завдань у
цій ділянці належить організація пілотного навчального курсу, для викладання
в якому запрошені тренеримедіатори з Мюнхенської
ТПП. Цьому передувала
організація інформаційних
семінарів з представлення
проекту у Києві, Львові та
інших містах України.
На жаль, моя діяльність у
СІМ / GIZ обмежена в часі, а
відтак завершується восени
2014 року. Саме тому хотів
би завершити цю коротеньку статтю словами підтримки, визнанням досягнутого,
а також побажанням мужності у нелегких зусиллях
найближчими
місяцями
для моїх українських співгромадян та друзів. Я цілком упевнений, що ви знайдете правильний шлях
виходу з кризи.
Я також не маю сумніву, що
для підприємців Львівщини
Торгово-промислова палата є хорошим партнером,
зокрема у зовнішньоекономічних питаннях. Найсвіжіший доказ успішності
цієї діяльності – ініціатива
«Експорт-UA» у співпраці з
іншими регіональними торгово-промисловими палатами України. Контактною
особою щодо «ЕкспортуUA» є начальник відділу ЗЕД
ЛТПП Володимир Коруд.
Зажди радий Вам допомогти у питаннях, пов’язаних з
моєю палатною діяльністю,
щодо проекту «Бізнес-медіація», щодо бізнес-контактів з Німеччиною, а також
при виникненні юридичних питань у німецькому
законодавстві.
Мої контакти у Львівській торгово- промисловій
палаті:
E-mail: rank@cci.lviv.ua;
Тел.: +38 032 295 01 24
+38 032 276 46 11
До зустрічі,
Гартмут Ранк

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

