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АНДРІЙ  ЄЛІСЄЄВ: 
«БІЗНЕС ЗРОСТАТИМЕ, ЯКЩО ВИ 
ВИЙДЕТЕ ЗА МЕЖІ ТОГО, ЩО 
МАЄТЕ І ПОБАЧИТЕ ТЕ, ЧОГО ЩЕ НЕ 
ПОБАЧИЛИ КОНКУРЕНТИ»

ПОЧАТОК. ПРОДОВЖЕННЯ 
НА СТОР. 8

ВІД ПОЧАТКУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНА ДВІЧІ ЗМІНЮВАЛА ВАЛЮТУ, 
ПЕРЕЖИЛА Й ПЕРЕЖИВАЄ ФІНАНСОВІ «ПОТРЯСІННЯ». ПРОТЕ І ТОДІ, І 
СЬОГОДНІ УКРАЇНЦІ РОЗУМІЮТЬ, ЩО ЛИШЕ ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ 
І ЕКОНОМІЧНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ДОПОМОЖЕ БІЗНЕСУ ТА ДЕРЖАВІ ЙТИ 
ДАЛІ. ПРО ТЕ, ЩО ВІДБУВАЛОСЬ ІЗ БІЗНЕСОМ НАПРИКІНЦІ ХХ СТОЛІТТЯ, 
ЯК ЗАРОБЛЯТИ, НАДАЮЧИ ПОСЛУГИ АУДИТУ ТА ПРО СОЦІАЛЬНУ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ – У РОЗМОВІ З АНДРІЄМ ЄЛІСЄЄВИМ, 
КЕРУЮЧИМ ПАРТНЕРОМ КОМПАНІЇ «КОНТРАКТИ-АУДИТ».
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Стипендії від мережі аптек «D.S.» 
здобули двоє студентів 5 курсу 
фармацевтичного факультету 
ЛНМУ ім. Д. Галицького – Юрій 
Сьома та Ольга Марущак, а 
вартість навчання студентки 3 
курсу соціальної роботи УКУ 
Мар’яни Чернецької повністю 

покриває родина Олега та Ірени 
Никулишиних 
Стипендіати ‒ цікаві, талановиті, 
неординарні особистості, які за 
роки навчання у своїх ВНЗ вже 
відзначилися як здібні студенти, 
перспективні науковці та мотиво
вані соціальні працівники. 

АКТУАЛЬНО

Щороку компанія «Маркет Універсал» (мере-
жа аптек «D.S.») надає стипендії кільком сту-
дентам Львівського національного медично-
го університету імені Данила Галицького та 
Українського католицького університету, які 
відзначилися високою успішністю.
У такий спосіб – підтримують талановиту 
молодь і плекають культуру меценатства в 
Україні. 

ОБРАНО СТИПЕНДІАТІВ 
НА 2018-2019 
НАВЧАЛЬНІ РОКИ

Духовний вимір людини, до па
раметрів якого знову й знову спо
нукають повертатися публікації 
«ЗВУ плюс», ось уже півтора деся
тиліття нагадує нашій читацькій 
громаді однодумців про пріори
тет духа над матеріальними пере
петіями буття. Певна річ, матеріа
льна складова важлива – адже 
духові треба «десь жити» – одначе 
сама фарба і папір (навіть най
ліпшої якості) ще не творять ко
респонденції чи есею, інтерв’ю чи 
аналітичної статті. Усе залежить 
від духу і таланту авторів, які тру
дяться над появою, редагуванням 
і добором текстів та ілюстрацій. А 
відтак передають готовий матері
альнодуховний продукт Вам, ша
новні читачі. 

Богдане, твою газету можна чита
ти сьогодні, і через місяць, і через 
рік… – сказав мені якось один 
вдумливий читач і повідомив, що 

колекціонує газетні підшивки 
за кільканадцять років. А відтак, 
один по одному, стали признава
тися окремі ентузіасти, які збері
гають кожне число нашої газети 
від самого початку виходу у світ. 

…Звичайно, таке приємно чути. 
Це також накладає особливу від
повідальність, бо як подумаєш на 
хвильку, що пожовклі сторінки 
колись – може бути – читатиме 
ще й наступне покоління… Сло
вом, передплата триває. Зреш тою, 
вона ніколи й не припинялася. 
Ласкаво просимо…

Богдан ВОВК,
головний редактор «ЗВУ плюс»

Багатий не той, хто має багато, а той, кому 
вистачає того, що має. У правдивості цих 
слів переконувався не раз, і читачі тижневи-
ка «За вільну Україну плюс» також підтвер-
джують їх у листах і бесідах. Надто ж після 
того, як перечитають чергове творіння пси-
холога, філософа, публіциста, письменника, 
лікаря, священика, науковця… 

ГОРТАЮЧИ 
СТОРІНКИ…

P.S. Передплатити газету можна у будь-
якому відділенні пошти на будь-який 
період.
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З НОВИМ РОКОМ!

НОВІ ПІДПРИЄМСТВА – ДІЙСНІ ЧЛЕНИ ЛЬВІВСЬКОЇ ТПП: 
Фізична особа підприємець 
Костянтин МЕРЗЛОВ 
вул. Студинського, 12/10, м.Львів, 79037
тел.: +38 097 474 8078
e-mail: svtravel-Lviv@ukr.net
www.sv-travel.lviv.ua 
Види діяльності: діяльність туристичних 
агентств.

Фізична особа підприємець 
Василь ЧЕРЕПАНИЧ
вул. Б.Котика 5/38 , м. Львів, 79014
тел.: +38 067 770 33 30
e-mail: 4vp2008@gmail.com
www.cherepanych.com.ua

Види діяльності: стоматологія
Товариство з обмеженою 
відповідальністю «АКСЕЛО»
вул. Голубовича 37 корпус, 3/1, м. Львів, 
79018
Директор:  Марко ТКАЧ
тел.: +38 032 247-08-88
e-mail: office@axelo.com.ua 
www.axelo.com.ua 
Види діяльності: діяльність у сфері 
права.

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ГРЕГОРІ»
вул. Б.Котика 5/38 , м. Львів, 79014

Директор  Оксана ЧЕРЕПАНИЧ 
тел.: +38 067 931 00 05
e-mail: vytivskaksenja@gmail.com
www.grehori.com.ua
Види діяльності: виробництво корпора-
тивного одягу та інтер’єрного текстилю.

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «МЕДІАЛЬТ»
вул. Ніжинська 9/21, м. Львів, 79010
Комерційний директор: Наталія 
МАЦОЛА 
тел.: +38 067 760 07 68
e-mail: matsola.natalka@gmail.com 
Види діяльності: медична практика.

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Адвокатська компанія 
«КОСИЛО і ПАРТНЕРИ»
вул. Я.Стецька 5/2 , м. Львів, 79003
Керівник: Юрій НАУМОВИЧ 
тел.: +38 097 7641802
e-mail: y.naumovych@kosylo.com
www.kosylo.com
Види діяльності: юридичні та консал-
тингові послуги.

ВІТАЄМО!

За нами ще один рік. Рік, що минув, 
був для кожного з нас по-своєму 
особливим: комусь дав нові про-
екти, комусь – зміну планів… Але 
кожному з нас приніс новий до-
свід. Ми стали більш фаховими, 
краще зрозуміли, куди слід руха-
тись у майбутньому. І ми навча-
лись бізнес-життю.

Переконаний, що найважливішим 
та найбільш важким проектом для 
кожного з нас стало управління 
самим собою. Особливо, якщо ви – 
керівник, лідер. Це лідер повинен 
розуміти власні потреби, знати 
сильні сторони та ідентифікувати 
ті слабкі. Тільки досконале розу-
міння себе дасть змогу керівнику 
свідомо і ефективно мотивувати 
працівників.

Успішність кожного з нас залежна 
від моделі управління собою. Мо-
делі, автором якої і користувачем 
водночас є ми самі. Це навчання 
триватиме постійно, і, напевно, 
саме воно і мотивує нас рухатись 
вперед.

На додаток до цього, презентуємо 
вам першу приємну несподіван-
ку – річний календар з порадами 
щодо планування власного часу, 
отримати який ви можете в ЛТПП. 

Крім того, Львівська ТПП і надалі 
готова підтримувати ініціативи ва-
шого особистого розвитку, ініці-
ативи з розвитку вашого бізнесу; 
відстоювати інтереси та прагнен-
ня росту. З цією метою ми запла-
нували чимало щорічних, добре 
відомих заходів, а також готові під-
тримати нові ваші ідеї. Період но-
ворічних та різдвяних свят – якраз 
той час, коли варто зустрічатись, 
спільно планувати та впроваджу-
вати дієві для вас інструменти та 
ідеї. Двері Палати відкриті – гос-
тинно запрошуємо!

А з нагоди Нового року бажаю, щоб 
у 2019 ми продовжували філігран-
ну роботу над собою, розвивали 
бізнес та економіку країни!

З повагою,
Президент  Дмитро Афтанас

Львівська торгово-промислова 
палата є найбільш дієвою та впли-
вовою бізнес-асоціацією Львів-
щини, створеною бізнесом для 
сприяння інноваційному розви-
тку економіки регіону та усіх ви-
дів підприємництва, підвищення 
конкурентоздатності ділового 
середовища області, його прибут-
ковості та відповідальності перед 
громадою.

ДОРОГІ ДРУЗІ,

ЛЬВІВСЬКА 
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА 

ПАЛАТА
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ЗУСТРІЧ ІЗ ЖІНКАМИ 
З ОРГАНІЗАЦІЇ 
“INNER WHEEL”
Ділова зустріч з жінками з орга
нізації “Inner Wheel” (Туреччина) 
відбулася наприкінці листопада 
в ТПП  у рамках роботи Коміте
ту з питань розвитку жіночого 
підприємництва. 
Було обговорено варіанти можли
вої співпраці у новому році.

Організація “Inner Wheel” зас
нована у 1924 році і є найбільшою 
жіночою організацією у світі.

Налічує 3895 клубів IW, що пра
цюють з 103 000 членами у 103 
краї нах світу.

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ 
В 2019 РОЦІ ЗРОСТЕ 
НА 0,5%
За прогнозами економістів у 2020 
2021 роках зростання ВВП стано
витиме, відповідно, 1% та 2,9%.

Зростання валового внутрішньо
го продукту в Україні в 2019 році 
складе 0,5%, тоді як в 2020 2021 
роках цей показник становитиме, 
відповідно, 1% і 2,9%.

ЗАДЛЯ ЕКСПОРТУ
23 листопада 2018 року у Львівській ТПП завер-
шили навчання 17 учасників «Школи експорте-
ра для початківців».

Мета «Школи експортера» – на
дання допомоги малому та серед
ньому бізнесу в освоєнні  основ 
експортної діяльності та набутті 
практичних навичок для виходу 
на зовнішні ринки для успішного 
продажу своїх товарів за кордон 
«Школа експортера для почат
ківців» стане постійно діючою 
навчальнотренінговою плат
формою для малого і середньо
го бізнесу Львівщини у сфері 

експорту продукції та послуг. 

Курс «Школи експортера для по
чатківців» – це 8 модулів і 16 го
дин інтенсивних навчань, це – 8 
провідних лекторів (з Львівської 
торговопромислової палати, 
Урядового офісу просування екс
порту, НУ «Львівська політехні
ка»), кращих українських трене
рів і практиків. Завдання організації – 

заохочувати ідеї особистого 
служіння, сприяти розвитку 
комунікацій між жінками у 

всьому світі.
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Контакт:
Ольга Зінько, експерт-оцінювач
e-mail: zinko@cci.lviv.ua
Тел.: +38 032 295 01 57

АТЕСТАЦІЯ ТА ЕКСПЕРТНА
ОЦІНКА ДІАМАНТІВ

ВИД ОГРАНУВАННЯ; 
МАСА ТА/АБО РОЗМІРНІСТЬ; 
ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ; 
ЧИСТОТА; 
КОЛІР; 
ІНТЕНСИВНІСТЬ ФЛУОРЕСЦЕНЦІЇ;

ЯКІСТЬ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ;

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ДІАМАНТІВ.

В И З Н А Ч Е Н Н Я Я К І С Н И Х Х А РА К Т Е Р И С Т И К Д І А М А Н Т І В З А 
О С Н О В Н И М И К Л АС И Ф І К А Ц І Й Н И М И ОЗ Н А К А М И:

ЗГІДНО З ТЕХНІЧНИМИ УМОВАМИ ДЕРЖАВНОГО ГЕМО-
ЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ УКРАЇНИ, ЩО ПОШИРЮЮТЬСЯ НА 
ОГРАНОВАНІ АЛМАЗИ (ПРИРОДНІ І СИНТЕТИЧНІ) У ВИ-
ГЛЯДІ ЮВЕЛІРНИХ ВСТАВОК І САМОСТІЙНИХ ЮВЕЛІРНИХ 
ВИРОБІВ.

Впровадження таких мереж є час
тиною проекту «Консультування 
підприємств щодо енергоефек
тивності», що виконується GIZ 
GmbH у співпраці з Міністер
ством економічного розвитку та 
торгівлі України за дорученням 
уряду Німеччини. 
Мережі енергоефективності у 
Німеччині активно використо
вуються урядом для підвищення 
енергоефективності у торгівлі, 
промисловості, бюджетній сфері. 
Наразі Федеральне міністерство 
економіки та Федеральне мініс
терство навколишнього середо
вища Німеччини підтримують 
програму зі створення 500 та
ких мереж у Німеччині до 2020 
року. Загалом концепція поля
гає в тому, що 812 підприємств 

об’єднуються у мережу та визна
чають спільні енергоефективні 
цілі на наступні 34 роки. Про
тягом цього часу підприємства 
регулярно обмінюються досвідом 
та отримують кваліфіковану екс
пертну підтримку і супровід.  
В Німеччині – країні суттєво 
більш енергоефективній ніж 
Україна, показник зростання 
енергоефективності учасників 
таких Мереж оцінюється у 2,2% 
порівняно з 0,9% у випадку самос
тійної роботи підприємства над 
своїми заходами з енергозбере
ження. Тобто ефективність під
вищується більш ніж в два рази.  
В Україні очікуваний показник є 
значно вищим!
Мережа енергоефективнос
ті Львівщини (МЕПЛьвів), що 

працюватиме за німецькою мето
дикою, передбачає наявність го
ловного місцевого координатора, 
або носія, мережі, роль якого на 
Львівщині виконує Львівська тор
говопромислова палата.  Носій 
мережі уповноважений залучати, 
відбирати учасників, призначати 
модератора та інженераконсуль
танта, які є обов’язковими учас
никами процесу функціонування 
мережі.  
Стосовно підприємствучасни
ків пілотної Мережі у Львові, то 
вони відбирались за принципом 
наявності суттєвого енергоспо
живання та бажання удоскона
люватись у зменшенні цих по
казників. Офіційне оголошення 
компанійучасниць МЕПЛьвів 
з урочистим підписанням згоди 

про створення такої Мережі, від
булося на події з офіційного стар
ту Мережі енергоефективності 
Львівщини.

МЕРЕЖА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВЩИНИ
ОФІЦІЙНО СТАРТУВАЛА!
Подію, що відбулася 15 листопада 2018 р., підтримали Державне агент-
ство з енергоефективності та енергозбереження України, Львівська 
ОДА, Львівська міська рада.

КОМПАНІЯМИ, ЩО ПРИЄДНА-
ЛИСЯ ДО МЕП-ЛЬВІВ, СТАЛИ:
ПАТ «Галичфарм»
ПрАТ «МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ»
ТзОВ «Агролайф транссервіс»
ТзОВ «Галка ЛТД»
ТзОВ «Каньйон2017»
ТОВ «Торговельновиробнича 
компанія «ЛЬВІВХОЛОД»
ПрАТ «Компанія Ензим»
ТзОВ «ВЕЕМ Металавтопром»
ТзОВ «ЕКОЦЕГЛА»
ТОВ «Молочна компанія 
«Галичина»
ТОВ «ЯвірІнвест»
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Контакт:
Тетяна Смірнова

моб. тел.: +38 067 109 84 45
тел.: +38 032 276 46 13

e-mail: smirnova@cci.lviv.ua

Штриховий код – перш за все, 
практичний інструмент, завдя-
ки якому здійснюються облі-
кові операції під час поставок 
та продажу товарів. Підприєм-
ство торгівлі просто не матиме 
змоги обліковувати товар без 
штрихового коду GS1. 

Тому штриховий код, що при-
своїла "GS1 Україна", буде дій-
сним у будь-якій країні світу.

Представництво Асоціації Товар-
ної Нумерації України "ДжіЕс1-
Україна" (GS1 UKRAINE) при Львів-
ській ТПП:
  здійснює підготовку доку-

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

  сприяє оформленню заявок 
щодо присвоєння та пере-
реєстрації ідентифікаційних 
номерів GS1;

  здійснює нагляд за від-
повідністю застосування 
ідентифікаційних номерів, 
маркування штрихкодовими 
позначками товарів, інших 
об’єктів обліку та застосуван-
ня стандартів електронного 
обміну даними Системи GS1 
вимогам чинного законо-
давства України, державних 
стандартів України, специфі-
кацій 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

ТА ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ, 
ЩО БАЗУЮТЬСЯ НА ВСЕСВІТНІХ 

СТАНДАРТАХ GS1

Після урочистого засідання відбула
ся перша робоча зустріч учасників 
МЕПЛьвів, результатом якої стали: 
• ідентифіковані найбільш пріо

ритетні теми для фахового роз
бору на найближчих зустрічах 

• призначені дати наступних 
засідань

• визначені підприємства, які 
прий муть в себе майбутні засі
дання Мережі з відвіданням ви
робничих ділянок. 

Також подальша діяльність перед
бачає проведення енергетичних 
аудитів, дані яких стануть від
правною точкою для моніторингу 
результатів.

Демонстрація більшої ефектив
ності роботи саме в таких мережах 
порівняно з самостійним впровад
женням енергоефективних за
ходів, є важливим компонентом 
проекту. Публічна презентація по
передніх результатів проекту за
планована на осінь 2019 року, про
ект розрахований до кінця 2020 р.   
Захід отримав інформаційну під
тримку від Львівської ОДА, ЛМР, 
ін. Запис події доступний на You 
Tube каналі медіахабу Твоє Місто.

Рікардо Кюльхайм, директор цьо
го проекту, відкрив захід загальним 
оглядом досягнень та планів проек
ту. До цих планів в тому числі вхо
дить створення декількох мереж 
енергофективності, першою з яких є 
львівська.     

Від імені Львівської обласної дер
жавної адміністрації привітав 
учасників заходу заступник дирек
тора департаменту ПЕК та енер
гозбереження Михайло Грет. Він 
навів конкретні приклади щодо 
стимулювання владою енергозбе
реження у бюджетній та комуналь
ній  сферах та привітав з учасників 
з тим, що з даним проектом і біз
несова сфера, а саме промисловий 
сектор, тепер отримає підтримку.  

Ірина Кулинич, директор департа
менту економічного розвитку, відзна
чила важливі досягнення співпраці 
Львова з GIZ GmbH, відмітила успіхи 
програм міської влади з питань енер
гозбереження та побажала плідної 
роботи новоствореній Мережі енер
гоефективних підприємств.   

Андрій Гунько, начальник відділу 
економічних відносин Управління 
реформування сфери  енергоефек
тивності та енергозбереження, за
цікавив аудиторію перспективними 
програмами стимулювання енергое
фективності на підприємствах. 

Володимир Коруд, віцепрезидент 
Львівської ТПП, привітав учасників 
заходу. 
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ПРО БІЗНЕС-
ПАРТНЕРСТВО

Особливістю заходу 2018 року стала участь 26 підприємств з Донецької 
та Луганської областей України. Відкрив Міжнародну контактну біржу 
віцепрезидент Торговопромислової палати України Валерій Король, 
перед учасниками Біржі виступила Виконавчий директор Канадсько
Української Торгової Палати Емма Турос. 

Біржу відвідали Торговий радник Посольства Австрії в Україні Ґабріеле 
Газельсбергер, представник ТПП Киргизстану в Україні, представники 
Посольства Узбекистану в Україні, підприємці з Болгарії. 

У заході взяли участь 60 підприємців і промисловців Львівщини.

1 листопада 2018 року в рамках XVIII Міжнародного 
Економічного Форуму «Львівщина – хаб можливос-
тей» Львівська торгово-промислова палата спільно 
з Програмою розвитку ООН в Україні організували і 
провели Міжнародну контактну біржу.

Партнери заходу:
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АНДРІЙ ЄЛІСЄЄВ: 
«БІЗНЕС ЗРОСТАТИМЕ, ЯКЩО ВИ ВИЙДЕТЕ ЗА МЕЖІ ТОГО, ЩО 
МАЄТЕ І ПОБАЧИТЕ ТЕ, ЧОГО ЩЕ НЕ ПОБАЧИЛИ КОНКУРЕНТИ»
Від початку незалежності Україна двічі змінювала валюту, пережила 
й переживає фінансові «потрясіння». Проте і тоді, і сьогодні українці 
розуміють, що лише фінансова грамотність і економічна незалеж-
ність допоможе бізнесу та державі йти далі. Про те, що відбувалось 
із бізнесом наприкінці ХХ століття, як заробляти, надаючи послуги 
аудиту та про соціальну відповідальність бізнесу – у розмові з Андрі-
єм Єлісєєвим, керуючим партнером компанії «Контракти-Аудит».

П. Андрію, розкажіть з чого починалась кар’єра?

Я напевно був першим безробітним у країні (сміється…). Як усі випускни
ки навчальних закладів радянського періоду, і на додаток як голова проф
бюро, у мене було право першочергово вибрати підприємство, щоб піти на 
роботу. Домовився з директором одного з ужгородських заводів і поїхав 
працевлаштовуватись. Молодий інженермеханік. І вийшло так, що в пе
ріод, коли я мав приїхати на роботу, директор заводу змінився. Так я став 
першим безробітним у ті часи.
Але буквально через 2 тижні познайомився з людиною, яка запросила мене 
до молодіжного центру. То ж моя кар’єра почалася з Молодіжного центру 
«Планета». Через рік я зареєстрував мале підприємство, це було у 1990 році. 
Я його зареєстрував, бо тоді з'явилася можливість великих пільг для ма
лих підприємств. У той час вийшов закон СРСР про малі підприємства, ми 
тоді ще працювали за іншим законодавством, і, щоб мати значні пільги з 
оподаткування, слід було зареєструвати мале підприємство з надання 
послуг населенню або з виробництва товарів народного вжитку. Цим 
я і займався. 
Тоді були практично порожні полиці в крамницях, і ми почали ро
бити тверді меблі для кухні, плюс всілякі барельєфи з гіпсу (для 
оздоб лення), розмальовували їх. 
У ті часи був дефіцит всього, тож товар розкуповували миттє
во. Я, можна сказати, був у числі першопрохідців. Обіг коштів 
теж відбувався поіншому. Бухгалтерів було обмаль, бо тоді не 
було в них потреби. 
Треба додати, що з 1992 року, одночасно з розвитком під
приємницької діяльності, почався шалений рекет. Ці люди 
були неадекватними і часто вимагали: «Віддай усе!». 

Цього можна було якось уникнути?

Мій бізнес розвивався в Новому Роздолі: усі всіх зна
ли, і уникнути атак було неможливо. Міліція рекету 
боялася. Мого партнера якось вимагачі вивезли в 
ліс, били. Він ледве вижив. Поскаржитися в мілі
цію не мало жодного сенсу. Викрадали дітей та 
членів родини. Все заради грошей.

Було бажання кинути все?

У цей момент мені зателефонував керівник місцевої 
податкової інспекції: в них збільшувався набір пра
цівників. Це був 1993 рік. І запитав, чи хочу  працювати у 
податковій? Це був такий момент, (коли хлопцірекетири просто  «дістали»). 
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Я відразу погодився. Перейшов на другу сторону барикади так би мовити. 
Практично подарував свою фірму людям, які ще хотіли цим займатися. 
Для розуміння ситуації: вони сиділи в іншому підвалі і про них рекет ще 
не знав. Я передав їм цю фірму і вони працювали далі. 

Знайти своє призначення в ті 
часи, та ще й в невеликому місті, 
напевно, важко…

Новий Розділ тих часів – малень
ке містечко, містосупутник. Для 
молодих хлопців, для прикладу, 
працювало всього три секції: бокс, 
волейбол і футбол. Цікаво що усі  
волейболісти пішли у бізнес, а всі 
футболісти – в рекет.  
У податковій я попрацював 2 роки, 
і в цей час вона фантастично роз
вивалася, там працювали розумні 
люди, які хотіли працювати. Кри
терієм хорошої роботи податкової 
була відсутність порушень з боку 
платників податків. 
Тому ми переважно вели 
роз’яснювальну роботу. Але по
тім податкова стала змінюва
тися і з’явився перший тиск на 
підприємців. 

Ваше розуміння причин появи корупції?

Низькі зарплати у державному секторі – перш за все. А ще – людські цінності. 
Тобто ті люди, які не хотіли бути корупціонерами, ті люди, які не хотіли про
гнутися під «поняття» податкової з часом все одно звідти пішли. В нашому ре
гіоні – до нашої (аудиторської) фірми. У 1994 році я звільнився з податкової, 
оскільки зрозумів, що ця робота не 
відповідає моїм життєвим принци
пам та цінностям. 
Тому перейшов працювати до га
зети «Галицькі контракти». Почав 
писати про податки та особливо – 
про їх оптимізацію. «Галицькі контракти» почали «зростати» через якість 
матеріалів, податки – були актуальною темою. Це була нова сфера, яка, по 
суті, тільки розвивалася. Наклад газети зріс і я по суті виконував функції 
економічного редактора, хоча такої посади в нас не було. 
Приблизно через пів року, коли вий
шов закон «Про аудиторську діяль
ність», я зрозумів, що це моя тема, 
зможу працювати майже як подат
ківець, але такий, що приносить 
підприємцям користь і отримує за 
це гроші. 

Які послуги надаєте сьогодні?

Товариство з обмеженою відпо
відальністю Аудиторська фірма 
«Контракти  Аудит» надає сьогодні 
весь спектр послуг з аудиторської 
діяльності, окрім аудиту банків. 

Чому без банків?

Тому, що потрібно мати окрему 

У 1993 РОЦІ КАБМІН ВИДАВ БЕЗГЛУЗДУ ПОСТАНОВУ 
ПРО ПРИМУСОВУ ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ, МЕТОЮ ЯКОЇ БУЛО 
ВСЕ ДООЦІНИТИ ТА 50%  КОШТІВ ВІД ДООЦІНКИ СПРЯ-
МУВАТИ ДО БЮДЖЕТУ. ТОДІ НА ЗАГАЛЬНІЙ НАРАДІ УСІХ 
КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ, Я СКАЗАВ ПРЕДСТАВНИКУ 
ПРЕЗИДЕНТА, ЩО ЦЕ НЕ Є ЗАКОННИМ І ВИГЛЯДАЄ АБ-
СУРДНИМ, НА ЩО ОТРИМАВ ВІДПОВІДЬ: «ТИ – ДЕРЖ-
СЛУЖБОВЕЦЬ  І ПОВИНЕН ВИКОНУВАТИ ТЕ, ЩО ТОБІ 
КАЖУТЬ».  

БУЛИ СТВОРЕНІ ОПЕРАТИВНІ ГРУПИ ЗІ ВСІХ КОНТРОЛЮ-
ЮЧИХ ОРГАНІВ (ПОДАТКОВА, КРУ, МІЛІЦІЯ, СБУ) І ІНВЕН-
ТАРИЗАЦІЯ ПРОТЯГОМ 3-Х ДНІВ В РАЙОНІ БУЛА ПРО-
ВЕДЕНА В УСІХ ПІДПРИЄМСТВАХ. ПРОТЕ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ 
ЦЯ ПОСТАНОВА БУЛА СКАСОВАНА. АЛЕ НЕГАТИВНИЙ 
ОСАД ВІД УСЬОГО ЦЬОГО ЗАЛИШИВСЯ.

УКРАЇНЦІ РОЗЦІНЮЮТЬ ІНВЕСТИЦІЇ У НАВЧАННЯ ЯК ВИ-
ТРАТИ, А НЕ ЯК ІНВЕСТИЦІЇ В МАЙБУТНЄ.

ліцензію. Це дуже вузький ринок і ми  розуміємо, що однозначно про
граємо великій четвірці міжнародних аудиторських компаній, які цим за
ймаються (і мають своє реальне лобі). Реально оцінюємо ситуацію і маємо 
свою власну специфіку.

З точки зору аудитора: як ведеть-
ся бізнес сьогодні, з чим українські 
підприємці мають найбільші 
клопоти?

Мені здається, що однією з проблем 
українського бізнесу є неосвіченість. 
І некомпетентність. А ще – пробле
ма жадібності, яка призводить до 2 
перших. Люди розцінюють інвес
тиції у навчання як витрати, а не 
як інвестиції в майбутнє. І в цьо
му – глобальна проблема. Знову 
ж таки, це – чесноти керівника. Є 
керівник, який постійно тримає 
руку на пульсі, слідкує за новими 
тенденціями, намагається побачи
ти те, чого, ще не бачать інші, вийти 
за межі того, що він має сьогодні, – 
його бізнес рухається, а є такі, які 
живуть сьогоднішнім днем або ще 
гірше – минулим, і дуже пишаються 
своїми минулими досягненнями. Їх 

цікавлять гроші і більше нічого. І тому такі завжди у програші. Бізнес – сво
єрідний марафон. І тут потрібно дуже довго показувати й доказувати свою 
порядність, чесність, принциповість. Це – нескінчена гра, у якій періодично 
змінюються як складові, так і різноманітні фактори та результати.

Яким підприємствам Ваша компанія допомогла скерувати роботу в 
правильне русло?

За 24 роки безперервної роботи 
ми перевірили дуже багато ком
паній (понад 2500). Одним з ціка
вих кейсів був проект для компанії 
«Procter&Gamble», коли ми адапту

вали акції, які вони проводили у всьому світі, до правил, які діяли в Україні. 
Пригадую варіант,  коли подарунок,  який вони давали, дарували переможцям 
акції, ми запропонували продавати за одну копійку. Цей механізм змінив їх 
корпоративну політику в Україні, тому що для них акція це – подарунок, а не 
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продаж, навіть за 1 копійку.  Але коли ми їм пояснили, що за ті самі гроші вони 
зможуть зробити 3 «продажні» акції замість однієї «подарункової», врахо
вуючи тодішнє податкове законодавство, – логіка взяла гору і вони запро
вадили цей механізм до усіх акцій. А потім практично усі аналогічні акції 
усіх компаній в Україні почали відбуватися саме за таким механізмом (для 
оптимізації оподаткування).
 
А  ще якісь цікаві випадки?

Кожна фірма має свої особливості, кожна перевірка – індивідуальна. У 
95% ми допомагаємо компаніям. Ми приходимо і дивимося очима про
фесіонала як ведеться фінансовий та управлінський обліки, як нарахову
ються та сплачуються податкові платежі. Робимо свої підрахунки, даємо 
рекомендації щодо покращення. Лише так можемо скерувати клієнтів у 
правильне русло. 
Це як у фільмі «Список Шиндлера»,  де один з героїв говорить, що у 
кожної людини є три найважливіш особи: священик, сімейний лікар 
та бухгалтер. Ми – професійні бухгалтери, нам довіряють матеріально 
найсокровенніше. 

Український бізнес чимось відрізняється?
    
Є певні тенденції. Все більше українців хочуть працювати легально. Вони 
хочуть сплачувати податки, бо, коли будуєш систему, дуже складно пра
цювати з тими білими і чорними оборотами, ти не бачиш картину в ціло
му, і ти досягаєш рано чи пізно до певного рівня, коли тобі це просто не 
зручно, бо це блокує діяльність, твій розвиток. 
Все більше компаній це розуміють і легалізуються, переходять у пло
щину закону. Більше того, якщо такі компанії бачать, що партнери не є 
«чистими», то просто відмовляються від співпраці з ними. Це – хороша 
тенденція.

А якщо вони відкрито говорять, що ведуть щось не так як потрібно, 
але готові все владнати…

Звісно, якщо ми бачимо тенденцію, що компанія прагне змін на краще – го
тові допомогти. Допоможемо все налаштувати, направити. 
У 2003 році я захистив кандидатську дисертацію на тему оптимізації по
датків «Податкове планування на підприємстві». Податки – це така сама 

складова собівартості, як і усі 
інші (вартість комплектуючих, 
матеріа лів, трудових ресурсів). Це 
нормально, коли підприємство 
планує свою діяльність, здійснює 
бюджетування, наперед враховує 
скільки доведеться платити подат
ків і оптимізує їх законними спо
собами, але просто тупа несплата 
податків – це кримінальний зло
чин. Якщо ти красиво, законно і 
грамотно граєш – це одне, але якщо 
ти крадеш, –  тобі не місце у бізнесі.

Що з мікробізнесом, зокрема з 
ФОПами? 

Для організації бізнесу це також до
брий варіант. Будьяка форма опо
даткування це ж і є оподаткування. 
І зараз у малого бізнесу надзвичай
но величезні можливості. Платиш 
5% від обороту і можеш працювати 
і отримувати доходи до 5 мільйонів 
гривень на рік. Це – нормально, це 

просто і легально, це – супер. 

Говорять, що важко вести бізнес в Україні. Кажуть «ми закриваємося, 
бо не витримуємо»…

Ну, знаєте, завжди є оптимісти і песимісти. Ну що значить «важко»? А чого 
можна досягти легко, не докладаючи зусиль? Можливо, вони чогось не 
враховують. 
Треба рахувати собівартість своїх послуг, реально слідкувати за тенден
ціями ринку. Перед тим як почати бізнес, треба планувати, звернутися до 
професіоналів, спитати чи вигідно в цю нішу входити, чи ні. Тому що це  

– як айсберг. (І ще один важливий нюанс: якщо ви хочете створити якийсь 
бізнес, щоби просто отримувати гроші, – успіху не буде. Бізнес повинен 
робити країну кращою як би пафосно це не звучало, він повинен надавати 
суспільству користь, надавати цінності людям, а не просто його засновни
ку гроші.

На мою думку, в Україні сьогодні є набагато більше шансів заснувати 
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щось своє. Далеко не всі ніші зайняті. 

У нас, особливо в сфері сервісу, просто неймовірні можливості. Кожен з 
нас, коли виїжджає за кордон, бачить таку разючу відмінність у порівнянні 
з нашим сервісом. У нас, що не почни робити, – зможеш досягнути успіху, 
якщо ти будеш робити це добре, якісно, з повагою до людей, надаючи цін
ності людям. 

За період незалежної України, які з місцевих компаній Ви готові вважа-
ти  прикладом? 

Для мене певним прикладом є підприємство «Ензим». Це компанія, яка 
динамічно розвивається, робить це правильно. Досить значний час ми 
аудіювали  «Львівобленерго». У них теж була «запущена» ситуація з точ
ки зору ведення бухгалтерського обліку, а зараз можна сказати, що вона 
наближається до такої, можна сказати, еталонної компанії, з точки зору 
ведення обліку. 

А якщо говорити погалузево, якими галузями може гордитися Львів? 

Зараз це – сфера харчування. У Львові можна смачно поїсти. З’явилася маса 
дуже хороших закладів харчування. 
ІТ кластер. Проте сфера ІТ – це, як правило, управляюча компанія та співп
рацюючі з нею ФОПи. Це не є компанії, такі як Micrоsoft. У нас це як «збірна 
солянка» різних організаційноправових форм під однією вивіскою. 
Це також освіта. Львів – місто студентів.

Ваша компанія проводить чимало соціальної роботи, яка полягає, 
з-посеред іншого, і в навчанні того ж таки бізнесу. За якими програмами 
навчаєте? 

Вимоги суспільства зараз змінилися у ставленні до бізнесу.
Сьогодні він повинен бути корисним суспільству, громаді, робити світ кра
щим, а не просто щось виготовляти, продавати та отримувати прибуток.
Нещодавно наша компанія «КонтрактиАудит» мала честь виступити 
партнером важливої події для Львова – приїзду всесвітньо відомого моти
ватора Ніка Вуйчича 28 жовтня цього року. На цей виступ, який відвідали 
близько 15 000 людей, наша львівська команда організаторів мала мож
ливість безкоштовно запросити понад 2 000 людей з інвалідністю, воїнів 
АТО, малозабезпечених, щоби вони могли отримати поштовх від Ніка не 
втрачати надії та боротися за життя і знаходити у ньому своє призначен
ня. Мотивація інших людей дуже надихає.

Взагалі у структурі нашого бізнесу є 3 компанії, тобто це – безпосередньо 
«КонтрактиАудит»,   аудиторська  компанія,  яка  займається  аудиторськими 

перевірками, постійним абонентним обслуговуванням наших клієнтів з 
питань оподаткування, бухгалтерського обліку, правових та кадрових пи
тань. У структурі «КонтрактівАудит» є юридичний відділ. Ми захищаємо 
порушення прав суб’єктів підприємництва. У бізнесі дуже важливо мати 
правильну інформацію, підтримку та захист від свавілля, у першу чергу від 
контролюючих органів.

Друга компанія – це аудиторська фірма «Дебет – Кредит Консалтинг», яка 
займається виключно консалтингом та бухгалтерським обслуговуванням. 
Ми обслуговуємо понад 100 різних суб’єктів підприємництва, ведемо об
лік, кадри. Все більше компаній віддають на аутсорсинг ведення своєї бух
галтерії. Це більш надійно та дешевше, ніж мати свого бухгалтера.
І третій напрям – це тренінгова компанія ТОВ «Тренінг Центр».

Ми зацікавлені у розвитку своїх клієнтів. Коли до нас приходить замов
ник, хочемо, щоб він став нашим постійним клієнтом, клієнтом на все 
життя. То ж ми зацікавлені в розвитку його бізнесу. Абсолютна більшість 
клієнтів, які до нас приходять, вони від нас вже не йдуть, і ми їх розвиває
мо. І цей центр створився сам по собі, органічно: ми їх вчимо.

Тобто все почалося від, скажімо… відповідей на стандартні та постій-
ні запитання? 

Деякою мірою. Тобто ми дотягували, допомагали їм, скажімо так, докрути
ти їх бізнес, щоби він ставав більш прибутковим.
 
Це фінансовий напрямок навчань?

Виключно фінансовий напрямок. Ми вчимо бухгалтерів, маємо програми 
з навчання міжнародним стандартам фінансової звітності, фінансового 
менеджменту, стратегічного пла
нування, управління фінансами, з 
бізнес компетентності і всього, що з 
цим пов’язане. 

А є ще особлива програма з амери
канцями, яка називається «Успіш
не підприємництво». Це унікаль
ний продукт, ми його проводимо 
на базі Львівської ТПП, за її під
тримки. Він полягає в тому, що 4 
групи американців приїжджають 
до нас протягом року і читають для 
наших підприємців, для власників 
та керівників бізнесу 4 тижневих 
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семінари. Це – маркетинг, управ
ління фінансами, управління пер
соналом і стратегічне лідерство. 
Після цього надається кожному 
слухачеві, який пройшов всі 4 блоки, 
можливість їхати в Америку на ста
жування (до 7 – 10 днів), і там наші 
слухачі живуть вже в сім’ях бізнес
менів і відвідують різні компанії. 
Цей проект стартував в 2015 році. 
2 групи повернулись зі США. Вра
ження – фантастичні. 

Фантастичні від відвідання краї-
ни чи від бізнес-життя?  

Від життя, від бізнессвободи, в 
тому числі і від відповідальності їх
нього бізнесу. Ми дивилися на ком

панії, які мають певні цінності, де лідер є по суті слугою. Як лідер, який під
бадьорює свій персонал, надає їм цінності, допомагає розкрити їх сильні 
сторони. Натомість він отримує хороших працівників.
 
Як стати учасником цієї програми?    

Треба бути власником або керівником бізнесу. Мати хоча б 5 людей в під
порядкуванні, і зголоситися, заповнити заявку. Зараз триває набір на 4 
курс цієї програми, який стартує з 18 лютого 2019 року.

Американці. Що думають вони про українських бізнесменів?

Цей проект розвивається в 13 країнах. А особливе захоплення в них – від 
України. Основні ресурси скеровують сюди. Навіть, коли почалася війна, 
вони відмовилися працювати з Росією і всі ресурси спрямовували до Укра
їни. Американці бачать нашу гостинність, нашу кмітливість, наш розум. 
Їх дуже дивує, як ми можемо пристосовуватися до різних обставин, бути 
позитивними, вести бізнес у складних умовах. 

Ви згадували про партнерів, це партнери по бізнесу? 

Мій єдиний і постійний партнер – Володимир Блотнер, який до нашого 
спільного бізнесу працював головним контролеромревізором міста Льво
ва. Чесна, розумна і порядна людина. Ми знайшли спільну мову, хоч є аб
солютно різними людьми, але працюємо разом 24 роки. Партнерство, на 
мій погляд, це – супер.  Це – форма, 
яка дає можливість підзвітності 
один одному, зваженого прийняття 
рішень.  І от навіть це, що ми різні, 
я такий: давайте туди побіжимо, те 
зробимо, побудуємо, організуємо, а 
він не такий, він каже «нехай воно, 
Андрію, «нехай ся влежить», «на
бере державної ваги»,  «давай ще 
подумаємо над цим, чи дійсно воно 
нам потрібне». І у результаті ми при
ймаємо зважені розумні  рішення.

І чим більше проходить часу, тим 
більше я ціную нашу довголітню 
співпрацю. Для мене – це є актив, 
хоча у фінансовій звітності він не 
відображається.
  

Чим займаєтесь у поза робочий час? 

У мене четверо малих дітей (троє дівчаток та, найменший, хлопчик), то ж 
весь свій час після роботи я приділяю їм. Тому що вони цього потребують. 
Складно бути багатодітним батьком. На хобі зараз немає часу. Я просто 
мрію про риболовлю, про гірські лижі, але меншому сину 8 місяців, тому 
це тільки мрії наразі. 

Що Вас мотивує в житті?

Я доволі мотивована і щаслива людина. Але, коли підтримую  інших людей, 
а інші люди досягають чогось з цією допомогою, це мене надзвичайно під
бадьорює. Це як виховання дітей: ти щоденно робиш добре свою роботу, 
ти знову та знову повторюєш правила та істини і не чекаєш подяки, тобі 
подобається це робити, бо ти любиш цих дітей, це твоя відповідальність 
перед ними та перед Богом, але коли люди усвідомлюють, що ти їм допоміг 
і дякують, – це дуже приємно.

Що б Ви побажали українському бізнесу?

На кожній стадії  розвитку компанії є свої переваги. Ми тішимося успіху 
і дуже часто не аналізуємо справжніх його причин, чому так вийшло. На
томість труднощі змушують нас краще аналізувати ситуацію, яка склалася, 
щоби знайти правильне рішення.  Мабуть, ви помічали, що після хвороби 
дитина стає розумнішою. Бо вона набуває досвіду переходу через труднощі 
хвороби. Тому, слід радіти як успіхам, так і труднощам, – усе це на благо 
вашому бізнесу.
Сдід тримати руку на пульсі та змінюватися. Щоб змінити світ, потрібно, 
перш за все, змінитися самому. Стати прикладом змін. 
Керівникам підприємств потрібно зростати у лідерстві та розвивати свій 
емоційний інтелект. Якщо ти просто бос, ти не втримаєш хороших пра
цівників, – це вчорашній день. Якщо керівник не є лідером, – кінець буде 
незабаром і це слід врахувати.

Якщо сам не вмієш, де шукати поради? 

Де шукати? Є багато розумних людей, які здатні розвинути вас, є маса 
ресурсів в Інтернеті. Просто потрібно відкрити цей внутрішній слух, від
кинути свої «понти» крутого боса, свою самозакоханість, усвідомити що 
ви не найважливіша персона на землі. В нас є два вуха і один рот. Просто 
потрібно навчитися для початку більше слухати, ніж говорити. 

Дякую за розмову,
Юрій Булик
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Впродовж Форуму учасниці го
ворили про роль жінки в бізнесі, 
політиці, соціумі, про духовність 
і родинні цінності, волонтерство і 
здоров’я, виклики, які стоять перед 
жінкою сьогодні, обмінювались 
знаннями, досвідом і контактами.

На Форумі було підписано Мемо
рандум про співпрацю між най
впливовішими жіночими органі
заціями регіону. Участь відомих  
гостей з Києва та інших регіонів 
України  підтвердили наші очіку
вання щодо потреби у  проведенні 
цього заходу та його важливість 
для подальшої діяльності з під
тримки жіночого підприємництва. 

Організаторка заходу Наталя Кар-
пенчук-Конопацька, Голова Комі
тету з питань розвитку жіночого 
підприємництва при Львівській 
ТПП зазначила: 
«Щиро вдячна усім учасникам, спі-
керам за роботу, а особливо – чле-
нам Комітету з питань розвитку 
жіночого підприємництва. Дуже 
приємно, що нам вдалося сформува-
ти нову комунікаційну платформу 
для співпраці та обміну досвідом в 
регіоні. Спільно ми робимо велику 
справу на благо нашої держави!» 

Оксана Юринець, Народна Депу
татка України:
«Кожна успішна жінка може 

поділитися унікальним досвідом. І 
що більше зустрічей, обмінів дум-
ками, здобутками, зрештою, і 
поразками також, – то більший 
ефект. Тому підтримую і намага-
юся за можливості брати участь у 
всіх таких заходах. Українська жін-
ка може бути прикладом для пред-
ставниць багатьох інших народів. 
Українки ніколи не були слабкими. 
Вони творили історію, боролися за 
свою державу і разом з тим берегли 
домашнє вогнище, виховували ді-
тей. Увесь світ знає нашу Княги-
ню Ольгу, наша земля дала Ізраїлю 
прем’єр міністра Голду Меїр. У сьо-
годнішній Верховній Раді понад 12% 
депутатів – жінки. В уряді кож-
ним п’ятим Міністерством керує 
жінка». 

Дана Мехедова, Голова ГО «Спілка 
жінок Львівщини»:
«Це, без перебільшення, історична 
подія, яка увійде у часопис хроно-
логії нашого краю, в аспекті кон-
солідації та розвитку жіночих 
ініціатив, сфери підприємництва, 

освіти, культури, здоров’я, соці-
альних та ґендерно-орієнтованих 
програм»...

Надія Гаталяк,  Голова Ради КУЖ 
УКРАЇНА:
«Жінка в бізнесі – це не так просто 
і гладко! Добре що маємо таку на-
году поспілкуватись та отримати 
корисні контакти! Велика подяка 
організаторам». 

Юлія Жишко, Президент ГО «Ді
лові Українські Жінки у Львівській 
області»:
«У форумі взяли участь понад 100 
жінок, які ділилися історіями влас-
ного успіху у професійній сфері, по-
літиці, суспільстві. Говорили про 

ЖІНОЧИЙ ФОРУМ

ЖІНОЧИХ РУК СПРАВА
29 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ У ЛЬВОВІ ВІДБУВСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ДІЛОВИЙ ЖІНОЧИЙ ФОРУМ, ЯКИЙ ОБ’ЄДНАВ ДІЛОВИХ ЖІНОК, 
ПРЕДСТАВНИЦЬ ПРОФІЛЬНИХ БІЗНЕС-АСОЦІАЦІЙ, ОРГАНІВ 
ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. 
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ГОЛОВНА ІДЕЯ ЗАХОДУ – 
ЄДНАННЯ, ПАРТНЕРСТВО 

ЗАДЛЯ ПІДТРИМКИ 
ОДНА ОДНОЇ, СТВОРЕННЯ 

СПРИЯТЛИВИХ УМОВ 
І МОЖЛИВОСТЕЙ 

РОЗВИТКУ ЖІНОЧОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА 

І ЕКОНОМІЧНОГО 
ПРОЦВІТАННЯ КРАЇНИ. 
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важливість ролі жінки, про виклики 
сьогодення, про родину, духовність, 
здоров'я, благодійність. Це прекрас-
но, коли жінки об'єднуються для 
спілкування, змін, впливу, розвитку, 
підтримки, допомоги та дії!»

Розалія Кобилянська,  віцепре
зидент ГО «Ділові жінки України»:
«Сьогодні українська жінка – це гар-
монійна і цілісна особистість, яка 
живе повноцінним життям, прагне 
змін і росту у всіх сферах життя, бо 
усвідомлює, що може змінити світ, 
змінюючи себе. Саме таких – розум-
них, креативних, красивих, енер-
гійних, успішних жінок України зі-
брав 29 листопада Всеукраїнський 
жіночий форум. 
Виступ кожної спікерки – це істо-
рія жінки, яка взяла на себе відпо-
відальність за своє життя, навчи-
лась ефективно використовувати 
свій час, свої знання,навики і досвід 
і з вірою в себе, долаючи перешкоди, 
не сподіваючись на диво, впевнено 
йде до омріяної мети!
Україна має майбутнє! І це май-
бутнє жіночого роду – така думка 
не покидала мене протягом всього 
Форум».

Зоряна Бурик:
«Всеукраїнський Діловий Жіночий 
Форум» – це можливість об’єднати 
інтереси, потенціал, ресурси най-
більш активних та ділових жінок 
Західного регіону України. Це ство-
рює перспективи для подальшої 
співпраці в рамках Комітету з пи-
тань розвитку жіночого підприєм-
ництва Львівської ТПП, Львівської 
ОДА.

ЖІНОЧИЙ ФОРУМ

LEO COFFEE! 

UAKrasa – це проект, що об’єднує виключно 
українських виробників косметики та нішевої 

парфумерії. Основний задум красиво на високому 
рівні продавати український продукт. Проект був за-

снований у 2015 році, коли відкрились перші магази-
ни в Києві, а у  квітні 2018 року – відкрився перший бутик 

у Львові на вул. Коперніка, 16. 

У Львівському бутику UAKrasa представлена доглядова 
косметика, з дуже ретельним підбором найкращих зразків 

кремів, сироваток… і все це вироблено в Україні! Косметика 
по догляду за волоссям, обличчям та тілом має дуже широкі 

лінійки якісних дієвих продуктів від кращих косметологів, лі-
карів гомеопатів і всесвітньовідомих технологів-хіміків. Пріо-

ритет в асортименті належить натуральним продуктам, є навіть 
продукти, що мають міжнародну сертифікацію. Є також і профе-
сійна косметика. Але перлиною є найбільш широка лінійка ніше-
вої української парфумерії. Деякі парфуми ексклюзивно можна 
придбати тільки в Бутику UAKrasa у Львові.
Але найголовніше – це високий сервіс, консультанти, що працю-
ють в Бутику мають широкий спектр знань, щодо шкіри, волосся та 
продуктів. Для них головне, щоб клієнт був задоволений результа-
том. Для цього і працюємо! Для жіночої краси та щастя.

Компанія «Лео Стиль» є виробником кави.
Обсмажуючи зелені зерна арабіки та робусти, привезені з країн, 
де вирощують кавові дерева, ми створили торгову марку «Leo 
Coffee».
Для багатьох з нас кава означає більше, ніж ранковий заряд орга-
нізму кофеїном – це задоволення, ритуал, маленький щасли-
вий момент дня.

Як і ви, ми також піклуємось про смак і якість, саме тому пропонує-
мо натуральну, ароматну та свіжообсмажену каву.
Спробувавши один раз каву ТМ «Leo Coffee»  Ви станете справжнім 
поціновувачем та гурманом смачного напою.
Наша компанія озброїлась знаннями, стійкою відданістю і при-
страсними зусиллями, щоб створити смачну, натуральну каву з не-
перевершеним ароматом та незмінною якістю. Результати нашої 
клопіткої роботи можна побачити в кожному окремому зернятку.

Ми робимо це для себе, 
оскільки ми любимо 

смачну і якісну каву, і ми 
робимо це для вас, тому 

що Ви - наш Успіх!

ТМ «Leo Соffee» - щастя, на-
повнене ароматом кави!

• Кава мелена або в зернах. (100г; 250г; 500г; 1кг).
• В асортименті 7 сортів 100% Арабіки з Колумбії, Ефіопії, 

Коста-Рики, Бразилії та 4 купажі Арабіки та Робусти у різних 
співвідношеннях.

• Обслуговування, налаштування, технічне забезпечення 
кавомашини – безкоштовно.

• Доставка кави  – безкоштовно (м.Львів).
• Безкоштовна дегустація у вашому офісі в будь-який зручний 

для Вас час та день (20хв), щоб обрати свою каву.
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Ольга Вільхова, Начальник Го
ловного управління Держпраці 
у Львівській області вважає, що 
співпраця між бізнесом і органами 
влади є: «Співпраця між нами і біз-
несом існує, безперечно. Бізнес нас 
почув, адже у жовтні ми отримали 
інформацію, що більше 40 тисяч 
осіб були прийняті офіційно на ро-
боту. Це – хороший показник. Ми 
не караючий, а контролюючий ор-
ган. Консультуємо, роз’яснюємо, ін-
формуємо. У травні минулого року 
набрав чинності новий порядок 
здійснення державного контролю 
за додержанням законодавства 
про працю, який насправді є зна-
чно лоя льнішим до роботодавців. 
Зокрема ним передбачено не лише 
конт рольні заходи, так звані «ін-
спекційні відвідування», а й кон-
сультаційні – відвідування з метою 
інформування, інформаційно-
роз’яснювальні кампанії та аудит. 
Вважаємо, що це – крок назустріч 
бізнесу. До прикладу, прийшовши на 
аудит, інспектор вивчає докумен-
ти, чи все правильно оформлено, чи 
потрібні якісь поради. У випадку 
виявлення порушення, консультує-
мо, яким чином його усунути. Такі 
заходи абсолютно безкоштовні 
та не несуть санкцій чи штрафів 
для підприємця. Окрім цього, якщо 
роботодавці усувають порушен-
ня вчасно, штрафні санкції до них 
не застосовуються. Однак, це не 

стосується порушення в частині 
використання незадекларованої 
праці, заборгованості по заро-
бітній платі та недотримання 
мінімальних гарантій в оплаті 
праці. Бізнес має зрозуміти, що ми 
співпрацюємо з тими, хто працює 
в рамках закону та прагне дотри-
муватись усіх його вимог, такому 
бізнесу тоді нічого не загрожує».

Андрій Кавчук, адвокат, партнер 
Attorneys at law «BK partners»,  за
значив, що Трудовий кодекс за
старілий, його вимоги юридично 
і практично важко виконувати 
бізнесменам: «Наші семінари про 
перевірки органом Держпраці біз-
несу отримали великий ажіотаж. 
Понад сотня учасників відвідали ці 
заходи. Інколи нас обвинувачували 
в тому, що ми вчимо, як обходити 
закон. Але ми вчимо, як виконува-
ти закон і як не мати ризиків та 
штрафів. Після цього наші учасники 
оформлювали офіційно своїх пра-
цівників. Круглий стіл  сьогодні – це 
експертна оцінка ситуації – що від-
бувається, аналіз і взаємодія між 
тими, кого перевіряють і тими, 
хто перевіряє».

Ярослав Данилюк, голова Гро
мадської ради при ГУ Держпраці 
зазначив, що потрібно зважати на 
людський фактор та нюанси зако
нодавства: «Законодавство тру-
дового кодексу дійсно застаріле. 
Якщо закон не влаштовує – треба 
обговорювати його, адже є багато 
нюансів. Легко сказати інспекто-
рам – «легалізуйте працівників». 
Але є багато нюансів – ті самі 
субсидії, люди самі не хочуть, аби 
їх офіційно працевлаштовували. 
Треба допомогти один одному, щоб 
все було в правовому полі і це усіх 
влаштовувало. Наша позиція – за-
кон виконувати треба, але треба 
дослухатися і до бізнесу».

Віцепрезидент, начальник Управ
ління міжнародних економічних 
зв’язків Львівської ТПП Володи-
мир Коруд сподівається, що такі 
заходи у форматі обговорень ста
нуть періодичними, адже комуні
кація між двома протилежними 
сторонами – інспекторами із праці 
та роботодавцями має бути тісною, 
зрозумілою. 

19 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ У КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛІ ПАЛАТИ ВІДБУВСЯ 
КРУГЛИЙ СТІЛ «БІЗНЕС І ДЕРЖПРАЦІ: ЧИ МОЖЛИВА СПІВПРАЦЯ?». 

Організатори круглого столу: Громадська рада при управління Держ
праці у Львівській області спільно із Адвокатським об'єднанням «Ба
чинський та партнери», в партнерстві із управлінням Держпраці у 
Львівській області та Львівською торговопромислової палатою.

ПРАВО

Протягом двогодинної зустрічі у форматі дискусій – розмов та запитувань-відповідей – учасники 
круглого столу обговорили проблемні моменти, що виникають у ході перевірок та напрацювали низку 
пропозицій, які б врегулювали усі непорозуміння, що виникають між сторонами.

НЕЗАДЕКЛАРОВАНА ПРАЦЯ

З початку осені в області та в Украї
ні загалом, стартували масштабні 
перевірки підприємств, компаній 
Львівщини, інспекторами Держ
праці. Лише у жовтні на Львівщині 
за використання незадекларованої 
праці 101 особі винесено постано
ви про застосування фінансових 
санкцій на суму 11 млн. 280 тис. грн. 
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Цього року до участі в конкурсі зго
лосилися 32 компанії та організації, 
20 з них були допущені до II етапу 
конкурсу – голосування. Перемогу 
у номінаціях здобуло 13 компаній. А 
володарем Гранпрі «Обличчя міс
та2018» – бронзового лева – став 
Райффайзен Банк Аваль.

Райффайзен Банк Аваль у ре
гіоні обслуговує 12 500 компа

ній. Має 27 відділень, 144 
банкомати, 18 центрів 
самообслуговування.

Серед клієнтів Львівської 
обласної дирекції АТ «Райф

файзен Банк Аваль» – підпри
ємства міста і області, що мають 
стратегічне значення у розвитку 
економіки регіону та наповненні 
місцевих бюджетів: ПАТ «Концерн 
Галнафтогаз», ПрАТ «Компанія 
«Ензим», ТзОВ «Кормотех», ВАТ 
Концерн «Хлібпром», ПП «Олі
яр», СП «Електронтранс», а також 
мультинаціональні компанії, такі 
як: ТзОВ «МондіПекеджінгБегс
Юкрейн», ТзОВ «ОДВЕлектрик», 
ТзОВ «Електpоконтакт Укpаїна», 
ТОВ «СВІСС КРОНО» та інші.

Надані банком кредитні кошти, ске
ровані у бізнеспроекти, що визнача
ють привабливість інфраструктури 
Львівщини – розширення та осучас
нення мережі АЗК «ОККО», виготов
лення рухомого складу електротран
спорту, переробну промисловість, 
торгівлю та туристичну  галузь.

Дирекція банку є активним учас
ником громадського життя міста та 
області. За підтримки банку реалізо
вано чимало проектів соціального, 
мистецького та освітнього характеру: 
Форум місцевого самоврядування, 
Форум соціальних інвестицій, «Ін
новаційна весна», міжнародний фес
тиваль музики Маттіаса Кендлінгера 
у Львові, Різдвяний та Великодній 
ярмарки, встановлення велостоянок 
біля ВНЗ Львова, понад 15 років під
тримки Форуму видавців, постійне 
надання стипендій кращим студен
там Львівського банківського інсти
туту та УКУ. Банк постійно підтримує 
та допомагає Львівській організа
ції УТОС, реабілітаційному центру 
«Джерело», проекту «Безпечне місто» 
на проведення тематичних тренінгів 
та розповсюд ження світловідбиваю
чих аксесуарів тощо.
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Дмитро Афтанас, президент 
Львівської торгово-промислової 
палати:
«Конкурс «Обличчя міста» став 
доб рою традицією Львова. Наступ-
ного року вже можемо святкувати 
ювілей самої події. І ця подія є своє-
рідною: ми не намагаємось влашту-
вати змагання кращих, навпаки, 
коли компанії зголошуються до 
участі, ми прагнемо оцінити заслу-
ги кожного окремо, просимо багато 
додаткової інформації, яка стосу-
ється їх діяльності, від партнерів, 
державних установ, експертів та 
громадськості. Саме тому щороку 
маємо більше 10 фіналістів.

А гран-прі конкурсу отримують 
компанії, які для нашого міста 
стають своєрідними флагманами. 
І давно, в силу різних соціально-еко-
номічних причин, переможцем не 
була компанія сфери фінансів. Цього 
року з-поміж номінантів ми вибра-
ли банк Аваль саме за постійну при-
сутність на ринку, за його власну 
стабільність і передусім за значну 
і стабільну підтримку міста, його 
подій та, безперечно, підприємств 
Львова».

«ЛЬВІВ ІНФОРМАЦІЙНИЙ» –
 ТРК «Львівська хвиля», ТзОВ

«СКАРБНИЦЯ ЗДОРОВ’Я: 
ЛЬВІВ МЕДИЧНИЙ» – 

Rikota, Стоматологічна клініка, ТзОВ

«МІСТО МАЙСТРІВ: ЛЬВІВ ПРОМИСЛОВИЙ» – 
ТВК «Перша приватна броварня «Для людей – 

як для себе», ТзОВ
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ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВІЛЬНОГО ЧАСУ» – 

«Віденська кав’ярня», ТзОВ
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о. Богдан Прах, ректор Українсько-
го Католицького Університету: 

Слава Ісусу Христу! Щиро радий ві-
тати усіх у нашому університеті! 
Дуже приємно і дуже добре, що ми 
віддаємо, те, що маємо найціннішо-
го: свої вміння, свої таланти. 
Коли дивлюся на вас, дивлюся на 
місто, яке процвітає, на наші під-
приємства, що зростають, розу-
мію, що це – великі зусилля кожного 
з вас. 
І радію, що є нагода вітати Вас: тих 
кращих з кращих, тих, хто працює. 
Хай Бог благословить вас і ваші по-
чинання, успіхів! Переконаний, що 
всі разом збудуємо нову незалежну 
державу. Божого Благословення і 
миру усім нам!

Андрій Моcкаленко, заступник 
міського голови Львова:

Думаю, що сьогодні ви є найважли-
віші. І що б не сказали, саме ваша 
дія льність – гідна найвищої похва-
ли. Завжди, у кожній країні, в  кож-
ному місті рівень ділової активнос-
ті є одним з індикаторів не лише 
наповнення бюджету, а й, можна 
сказати, успіху його мешканців. Ви 
є індикатором, своєрідним тоном, 
який може задавати місто, може 
задавати країна. 
Тому низький вам уклін за те, що ви 
робите.              

«ЛЬВІВ СОЦІАЛЬНО-
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ» – 

«РСП «Шувар», ТзОВ

«ЛЬВІВ ІННОВАЦІЙНИЙ» – 
«ВФ Україна» (ТМ Vodafone), ПрАТ

«МІСТО ХЛІБА ТА ДОСТАТКУ: 
ЛЬВІВ ХАРЧОВИЙ» – 
«Галицька здоба», ТзОВ

«ЛЬВІВ ТОРГОВИЙ» –
 «Мульті Весте Україна 3» (ТРЦ «Forum 

Lviv»), ПрАТ
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Конкурсанти оцінювались із вра
хуванням думки громадських 
організацій, бізнесу, наукових 
кіл, органів влади. Усі небайдужі 
мешканці Львова могли висловити 
свою підтримку улюбленим та до
стойним, на їхній погляд, компані
ям та підприємцям за допомогою 
інтерактивного голосування на 
вебсторінці Львівської торгово
промислової палати.
 
За минулі роки «Обличчям міста» 
Львова були визнані знакові ком
панії: Український Католицький 
Університет, ТзОВ ТВК «Львівхо
лод», ТРК «Львівська хвиля», ПАТ 
«Концерн Електрон», ТзОВ «Тери
торія бізнесу» та інші.
 
Організатори конкурсу: Львівсь
ка міська рада, Львівська торгово
промислова палата.

Вікторія Довжик, радник місько-
го голови: 

Шановні наші і дорогі наші під-
приємці, сьогодні маю нагоду при-
вітати Вас  з річним підсумком! 
Приємно, що бачу представників 
успішних компаній. 
Мені здається що саме ви, ваші 
компанії, виробництва є цією озна-
кою стабільності для наших людей 
в регіоні. Ви є тією надією, що все 
буде добре. Тому створюйте, ви-
робляйте, набувайте і будуйте, як 
казав отець-ректор, будуйте нашу 
Україну! 
Бажаю, щоб робота в наступні 
роки тільки покращувалася. 
Все більше людей працювало 
для вас і разом з вами!
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Відділ оцінки майна:
 тел.: +38 032 295 01 57

e-mail: wom@cci.lviv.ua, info@cci.lviv.ua

ОЦІНКА МАЙНА ТА МАЙНОВИХ ПРАВ
ЛЬВІВСЬКА 

ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА 
ПАЛАТА

ЛЬВІВСЬКА  ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА

Купуєте/продаєте майно? Пропонуєте майно в якості забезпечення за кредитом? 
Надаєте майно в оренду? А, можливо, проводите переоцінку основних фондів для цілей 
бухгалтерського обліку? Львівська ТПП пропонує наступні види послуг:

Пошук ціни товару, визначення вартості партій товару; зміни ціни товару у разі її 
коливання на ринку (ст.36 ч.4 Закону «Про публічні закупівлі»).

Визначення вартості товару при імпортних/експортних операціях: на умовах контракту, 
на кордоні України, біржові ціни.

Оцінка нерухомості: житлова, нежитлова та комерційна нерухомість, земельні ділянки.

Оцінка машин і обладнання: устаткування, прилади, інвентар.

Оцінка колісних транспортних засобів – автомобілі, причепи.

Оцінка літальних апаратів, оцінка судноплавних засобів.

Оцінка цілісних майнових комплексів, цінних паперів, паїв, майнових прав і 
нематеріальних активів.

Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД

ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ СЕРВІС 
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ,

www.lcci.com.ua

КОНСУЛЬТУЄМО; ВИДАЄМО ДОВІДКИ, ЗВІТИ ПО ОЦІНЦІ
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Пане Назаре, керуєте новим для Львова інноваційним проектом, має-
те певні плани. На Ваш погляд, де можуть бути точки співпраці між 
Центром та Львівською ТПП, з бізнесом?

Плани звісно є, і неабиякі. Якщо говорити про співпрацю з Вашою орга
нізацією, з бізнесом в цілому, то, скажімо, шляхи перетину є при створен
ні МВАпрограми: ми могли б залучати львівських бізнесменів – членів 
Львівської ТПП. 

Другий момент, важлива підтримка ідей, які можуть знадобитись бізнесу. 
Сьогодні закордоном є гроші, але немає ідей. У нас – з точністю до навпа
ки: є ідеї, нехай вони інколи в такому «зародковому» стані, що не можуть 
«дійти» до створення прототипів, бо бракує інвесторів. Ось сьогодні, ми 
створюємо декілька прототипів продуктів, і процес – є складним, бо є 
проблема з фахівцями, які вміють робити це швидко і якісно. І потрібні, 
насамперед, – механічні прототипи, обладнання. Як виявилось, в Україні 
це – космічна проблема, часто потрібно вести матеріал в Польщу, обро
бляти його, повертатися в Україну. Такі ж проблеми з біотехнологічними 

СИНЕРГІЯ  СПІВПРАЦІ

Про нові можливості працювати над власни-
ми проектами, про платформу, де знаходять 
один одного винахідники та інвестори, а ще – про 
управління одним з трьох найбільших стартап-
майданчиків розмовляємо із керівником Tech StartUp 
School – Назаром Подольчаком.

стартапами. Відсутнє обладнання з біотестування: пробірки з речовина
ми потрібно возити до Польщі, Німеччини чи Великобританії. 

Маємо розум, але не маємо на чому працювати?

Немає на чому працювати, і бракує ще, я сказав, тієї культури – показа
ти, що саме на цьому можна досить швидко і досить непогано заробляти. 
Тобто не обов’язково йти працювати в якусь аутсортсингову фірму і до
биватися там кар’єрного зростання. Добитися успіху можна, коли маєш 
ідею, об’єднуєш навколо себе однодумців і  сам створюєш хороший бізнес. 

На Львівщині є підприємства, які хоча б частково розвивають ці якос-
ті у молоді чи серед персоналу? Чи мають для цього обладнання, зал, 
засоби, людей? 

Якщо взяти ІТфірми, то всі аутсортсингові компанії намагаються пере
йти в площину продуктових компаній; перейти у нішу продукту. Це по
требує певних інвестицій, але це – набагато перспективніше і маржиналь

ніше з точки зору прибутку. 

«Механічні» ж компанії, і машино
будування не виняток, – сьогодні 
послуговуються аутсортсингом. 
На «Електроні» робляться спроби 
введення інновацій, ми з ними пра
цюємо за декількома програмами, 
але виникає проблема з обладнан
ням. Також частина працівників не 
готові впроваджувати ці інновації. 
Вони проти змін та хочуть працю
вати постарому. 

Якщо говорити про інновації фірм, 
то я б виокремив «Кормотех». Вони 
є явним лідером. 

Ваші поради для представників 
компаній, які не знають з чого по-
чати роботу в цьому напрямку?

НАЗАР ПОДОЛЬЧАК:  
УКРАЇНСЬКИМ ВИНАХІДНИКАМ ЧАСТО 
НЕ ВИСТАРЧАЄ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ 
НАВИКІВ
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Перше, слід усвідомлювати, що це – складний процес. Слід визначити 
лідерів, які готові брати на себе відповідальність, сформувати команди. 
Друге – потрібно залишати період людям, щоб вони мали час на творення 
нових ідей та проектів (від 10% до 50% робочого часу). Компанія повин
на собі це дозволити. Ну і третій момент: необхідно залишати в бюджеті, 
який формується на наступний рік, певний фонд розвитку.

З чого все почалося, коли почали створювати Tech StartUp School? Яка 
основна місія? 

Основна місія осередку – розвиток та підтримка  інноваторів та науков
ців, потік інновацій. Хочемо показати студентам, викладачам, науковцям, 
зрештою – молоді, широкій спільноті, що зараз модно і необхідно, і, зре
штою,  вигідно творити інновації. Через такі інструменти як нетворкінг, 
коворкінг, проведення різних челенджів і т.д.

Почалося все з ідеї, що варто зробити школу стартапів і з цією ідею ми 
прийшли до ректора Національного університету «Львівська Політехні
ка», запропонували. Він підтримав і ми починали працювати у маленькій 

кімнатці в головному корпусі, але через 23 місяці було прийнято рішення 
почати реконструкцію цього будинку на вул. Колесси, 2, де ми сьогодні 
знаходимось.

Для кого працює Tech StartUp School?

Основною аудиторією є, звісно ж, студенти. Ми намагаємося прищепити 
їм навики підприємництва, інноваційності і винахідництва. 

Друга група – науковці. Хочемо показати, що наука може приносити кош
ти, якщо є можливість комерціалізувати і трансформувати наукові досяг
нення. І третій сегмент – споживачі та інвестори. Вони можуть прийти до 
нас і спробувати ті новинки, які уже є в наявності, а в нас їх – достатньо. 
Співпрацюємо з інвесторами, які шукають, куди вкласти гроші. І таких, 
як виявилося, є багато. 

У що готові інвестувати сьогодні?

Найбільш ефективною є сфера ІТ. Це процес, який себе дуже швидко 
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окуповує, не потребує значних капіталовкладень, за винятком галузі, де 
робляться продукти віртуальної або ж доданої реальності, де повинні 
бути потужні відеокарти, які, в свою чергу, – достатньо дорогі. 

Другий сегмент – біотехнологічні стартапи. 

І третій, який є притаманним для «Львівської Політехніки», – механічні 
стартапи. 

Які плани на майбутнє? 

Ми побачили, що нашим айтішникам і винахідникам не вистарчає під

приємницьких навиків, особливо, коли вони переходять від стадії ма
ленької компанії до середньої, з середньої до великої, тому зараз починає
мо формувати програми МВА та короткострокові корпоративні курси.
 
Також хочемо запустити низку акселераційних програм спільно з різни
ми компаніями, щоб вони нас підтримали у цьому прагненні змінювати 
та удосконалювати роботу в окремих галузях і щоб люди приходили і вже 
знали чітко, де і що потрібно виконати, і де мають надійти інвестиції, де 
їх шукати. Як зробити найпростіший прототип, бо з цим виникає най
більше проблем. 

Робимо і краудфайдинговий майданчик Startera, де буде три типи проектів. 
Перший тип це – отримання коштів під комерційні стартами, другий – со
ціальні стартами, де буде оплата 0% за надані послуги. Це наша соціальна 
відповідальність, і третій – так звані аутстафингові проекти, тобто ті, які 
потребують людей з відповідними навичками для того, щоб реалізувати 
цей стартап. 

На які заходи Ви готові запроси-
ти бізнес у 2019 році?

Маємо величезний проект з British 
Counсil, суть якого – залучити 500 
підприємців, науковців, студентів 
віком до 35 років, тобто молодих 
людей, які володіють англійською 
мовою хоч б на рівні В1 з усієї краї
ни, для навчання підприємництву 
та розвитку стратапів. Якщо вони 
не знають мови, то ми надамо мож
ливість вивчити її. 

Пізніше учасників проекту навча
ємо, закріплюємо менторів. У кінці 
відбору представників 10 найкра
щих проектів плануємо відправи
ти до Великобританії. Проект роз
раховано на 5 років. 

Крім того, 2325 травня 2019 року 
спільно з містом проводимо кон
ференцію «Інноваційна весна». Це 
буде захід для науковців, а також 
виставка, мотивуючі історії від 
людей, які добилися успіху, пре
зентація проектів. 

Молодь самостійно приходить 
до вас зі своїми ідеями?

Так, приходять з різними ідеями. 
Приходять на конкурси, прихо
дять із вимогою «мені потрібне 
фінансування». 

Рідше приходять із проханням, що 
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Маємо дуже добрі контакти з торгово-промисловою палатою в 
Тюрингії. І у травні 2019 заплановано провести спільно «Саміт 
прем’єр». Захід, учасниками якого з нашого боку буде Міністерст-
во економіки і розвитку, а з німецького – прем’єр-міністр Тюрин-
гії, спільно з представниками економічного блоку регіону. 

Один день буде віддано під стартапи, бо німецьких бізнесменів 
цікавлять нові ідеї. Вони вже були в нас, бачили проекти молодих 
дослідників і були вражені побаченим. 
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потрібне навчання. Частіше гово
рять: «я  бачив у вас львівських під
приємців – Андрія Худо чи Тараса 
Кицмея, дайте мені телефон до них, 
я хочу з ним познайомитися, і хочу 
запропонувати їм геніальну ідею». 
Буває і таке. 
 
Що побажаєте українським під-
приємцям, студентам, колекти-
ву у новому році?

Перш за все – бути  здоровими, а 
ще – брати ініціативу в свої руки, 
бути інноваційними, намагатися 
кожен на своєму місці змінювати 
країну та творити інновації. 

Дякую,
Юрій Булик




