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Відвідай сайт Палати
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ЕКСПАНСІЯ УКРАЇНОЮ

У 2018 РОЦІ
«КРЕДОБАНК» ВИДАВ
ПОНАД 2 МІЛЬЯРДИ ГРИВЕНЬ
КРЕДИТІВ МСП

Львівська мережа магазинів «Ру
кавичка» (ТОВ ТВК «Львівхолод»)
впевнено крокує Україною. Новий
магазин у лютому відкрився 15 лю
того 2019 року у м. Чортків на Тер
нопільщині. Магазини присутні у
«Кредобанк» продовжує активно кредитувати мавсіх областях Західної України.
Формат «Рукавички» та врахуван лий і середній бізнес. Протягом 2018 року банк видав
ня потреб цільової аудиторії дає більш як 2500 кредитів українським малим та середзмогу вдало представити відвіду
вачам необхідний асортимент нім підприємствам на загальну суму понад 2,06 мітоварів та професійний рівень льярда гривень.
обслуговування.
Перша «Рукавичка» відчинила Переважна більшість кредитів для завдяки участі у різноманітних
свої двері у грудні 2003 року в місті малого і середнього бізнесу була програмах підтримки малого і сеПеремишляни Львівської області. надана на поповнення обігових реднього бізнесу від міжнародних
коштів підприємств. На другому фінансових організацій та украмісці за обсягом – середньостро їнської влади», – говорить вико
кові інвестиційні кредити. Більш навчий директор напрямку кор
як 690 мільйонів гривень із загаль поративного бізнесу та МСБ АТ
ного обсягу кредитів було надано «Кредобанк» Євген Заіграєв.
аграрним підприємствам, креди Однією з найбільших програм до
тування яких є одним з пріорите ступного кредитування малих та
тів банку та для яких розроблено середніх підприємств України є
особливі умови. Чимало кредитів програма з Німецько-Українсь
надано за різноманітними ким фондом, яка реалізується бан
Бажаєте створити новий чи вдосконалити вже існу- було
програмами пільгового кредиту ком з 2017 року. За цією програмою
ючий аптечний бізнес? Розгляньте можливість вести вання, що дозволяють малим та бізнес може отримати кредит за
середнім підприємствам, що від ставкою близько 15% річних. Банк
свою діяльність під брендом «Аптека «D.S.».
повідають вимогам для таких про також надає пільгові кредити со
грам, отримувати фінансування ціальним підприємствам у співп
за
істотно нижчими за середні раці з Western NIS Enterprise Fund,
у рентабельності вашого бізнесу
ставками.
• Підтримка в процесі роботи гото
а також бере участь у державній
вими управлінськими рішеннями «Робота з малим та середнім бізне- програмі підтримки тваринни
у сфері товарообігу, ціноутворен сом є одним з ключових пріорите- цтва від Міністерства аграрної
ня, реклами, мотивації і навчання тів «Кредобанку». Банк пропонує політики України, яка дає можли
персоналу («самостійний, але не привабливі умови кредитування вість здешевити вартість кредит
Переваги:
для малих і середніх підприємств них ресурсів до 3% річних у гривні
один»)
• Робота під вже відомою спожива
та постійно розширює можливос- або отримати відшкодування 25%
чам торговою маркою – а значить НАША ДОПОМОГА
ті зниження відсоткових ставок від суми кредиту.
менше ризиків, добра впізнава
ність аптеки, позитивний імідж і Відкриття аптеки:
стійка конкурентна позиція
• оцінка потенціалу аптеки
• Можливість зберегти існуючий • допомога із підбором та навчан
бізнес і значно покращити його
ням персоналу
керованість та фінансові резуль • 3D-дизайн інтер’єру аптеки
Львівська торгово-промистати (до +150% виторгу завдяки • оптимальне технічне
лова палата запрошує вас
оптимізації товарних залишків і
комп’ютерне обладнання
з 11 по 14 березня 2019 року
цінової політики та +50% і біль • розробка зовнішньої реклами
ше чеків завдяки вигідній про • розробка рекламної кампанії у пе відвідати Міжнародну меграмі лояльності для постійних
ріод відкриття та у процесі роботи блеву виставку «MEBLE
клієнтів)
POLSKA 2019», м. Познань,
• Для рішучих підприємців-по
Польща.«Аптека «D.S.».
чатківців – реальна можливість
швидко розпочати власний ап
Вартість відвідання виставки: двомісних номерах (3 ночі) + сні
течний бізнес, опираючись на
305 євро з ПДВ
данки, супровід.
багаторічний досвід успішного
У вартість входить: переїзд
Контакт: Олена Комарянська, директор з
бренду
по маршруту Львів-Познаньфранчайзингу мережі аптек «D.S»:
Контактна особа:Тарас Андрущак
• Вигідна і гнучка фінансова мо тел.: +38 (067) 68 58 422
Варшава-Львів, платні дороги,
тел./факс: +38 032 276 46 13
дель співпраці – а значить швидка
паркінг, зелена карта, квит
e-mail: O.Komaryanska@market-universal.
моб.тел.: +38 063 393 66 28
окупність інвестицій і впевненість
ки на виставку, проживання в
com.ua

ФРАНШИЗА ВІД
АПТЕК «D.S.»

MEBLE POLSKA 2019
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ,
ПАРТНЕРИ ТА ДРУЗІ
ПАЛАТИ!
У 2019 році, вже маємо чимало цікавих та затребуваних вами подій.
Насамперед, щиро запрошую на
ІІ Львівський експортний форум,
який відбудеться 14 березня у
Львові. Експорт був і залишається
одним із пріоритетів нашої роботи. Він входить до особливих завдань – напрямку роботи Палати
(поряд із представленням інтересів та послуги). До особливих
завдань належать роботи із соціальної відповідальністі бізнесу,
реалізації міжнародних проектів
та промоція.
14 лютого цього року відбулось
перше засідання Ради та Президії
Львівської ТПП, де було подано
ряд пропозицій. Їх опрацьовано
робочою групою і запропоновано
такі зміни: до напрямку особливі
завдання додати наступні роботи:
підтримка і захист українського
товаровиробника; розвиток малого і середнього підприємництва; сприяння розвитку галузей
із високою доданою вартістю. Ці
зміни внесено до «Плану розвитку
Львівської ТПП 2017-2020».

ЛЬВІВСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА
ПАЛАТА

Принагідно запрошую вас, шановні колеги, до активної участі – планування подій за цими та іншими
напрямками нашої діяльності.
Саме ваші ініціативи – не лише
щодо організаційної роботи Палати – ми готові виконувати, надавати фахову підтримку розвитку
власне вашого бізнесу.
Також у цьому номері ми публікуємо Звіт про діяльність Львівської
ТПП за 2018 рік. Наша робота була
сконцентрована на задоволенні потреб членів Палати, ми були
провідним майданчиком для комунікацій бізнесу та влади в регіо
ні. Чимало підприємств, завдяки
діяльності Палати, змогли знайти
нових партнерів, нові ринки збуту.
Робота продовжується і цей рік
обіцяє буде також насиченим на
події та послуги.

З повагою,
Президент
Дмитро Афтанас

НАПРЯМКИ РОБОТИ ПАЛАТИ:
представлення інтересів
• бізнес-лобізм
• міжнародна співпраця
• робота комітетів
• промоція бізнесу
особливі завдання
• підтримка експорту
• соціальна відповідальність
бізнесу

• жіноче підприємництво
• екологія
• підтримка і захист українського товаровиробника
• розвиток малого і середнього
підприємництва
• сприяння розвитку галузей із
високою доданою вартістю
послуги

НОВІ ПІДПРИЄМСТВА – ДІЙСНІ ЧЛЕНИ ЛЬВІВСЬКОЇ ТПП:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Логістична компанія
«ІНТЕРСЕРВІС»

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Юридична
компанія «ЛІГАЛ ДЖЕТ»

Товариство з обмеженою
відповідальністю «УНІВЕРСАЛЬНІ
ІНЖЕНЕРНІ РІШЕННЯ»

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«ДРЕВИЧ УКРАЇНА»

вул. Олени Степанівни, 47, м. Львів, 79018
Генеральний директор: Едіта ПЕЛЕХ
тел.: +38 032 239-51-51
e-mail: e.pelekh@lkinterservice.com

вул. Перфецького,11/118, м. Львів, 79053
Директор: Ольга ПОХОДЖАЙ
моб.тел.: +38 063 254 20 90
e-mail: ljadvocatus@gmail.com

вул. проф. Буйка, 14, м. Львів, 79034
Директор: Сергій ТРИГУБА
моб.тел.: +38 067 180 41 18
e-mail: uesllc@ukr.net

вул. Роксоляни, 18/48, м. Львів, 79052
Директор: Роман ЛУШПАК
моб. тел.: +38 067 671 23 66
e-mail: drevych2@gmail.com

Види діяльності: транспортно-логістичні послуги

Види діяльності: діяльність у сфері
права

Види діяльності: інженерно-конструкторські послуги, проектування та виготовлення промислового обладнання

Види діяльності: деревообробка

ВІТАЄМО!
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ПРО ЛІБЕРАЛІЗАЦІЮ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
22 січня 2019 року у Києві відбулось засідання Ради
з питань зовнішньоекономічної діяльності при
Торгово-промисловій палаті України.
У засіданні Ради взяв участь народ
ний депутат України, заступник го
лови Комітету ВР з питань бюджету
Віктор Кривенко, представники
Міністерства економічного розви
тку і торгівлі України, Міністерства
аграрної політики та продовольства,
Міністерства юстиції, Державної
установи «Офіс з просування екс
порту України», представники біз
нес-асоціацій та експерти.

Одним із питань, які розглянула
Рада, було звернення до Верховної
Ради України щодо необхідності
зняття обмежень для вітчизняного
бізнесу в зовнішньоекономічній
діяльності стосовно невизнання
усних договорів. Цей крок – реа
лізація Україною в повному обсязі
положень «Конвенції ООН про
договори міжнародної купівліпродажу товарів» від 11 квітня

1980 р. Україна приєдналася до
Конвенції у серпні 1989 року, але із
застереженням ще Президії Вер
ховної Ради Української РСР про
невикористання усних договорів
при укладенні експортно-імпорт
них трансакцій. Давно настав час
усунути це обмеження прав укра
їнських суб’єктів ЗЕД, особливо
експортерів.

ЧЛЕНИ РАДИ ОБГОВОРИЛИ
ПРОБЛЕМАТИКУ ОБКЛАДАНЯ
МИТОМ ЯДРА СОНЯШНИКА ПРИ
ЕКСПОРТІ ТА ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ
ПРОПОЗИЦІЙ ДО УПОВНОВАЖЕНИХ
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЩОДО
ДЕТАЛІЗАЦІЇ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦІЇ НА
КОДИ УКТ ЗЕД, ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬ
«НАСІННЯ ЛЬОНУ ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ» І «НАСІННЯ
ЛЬОНУ ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ
ПРОДУКТІВ». ІЗ ТАКИМ ПРОХАННЯМ
ЗВЕРНУЛИСЬ КОМПАНІЇ – ЧЛЕНИ
РЕГІОНАЛЬНИХ ПАЛАТ

Володимир Коруд, член Ради
від Львівської ТПП, віцепрезидент ЛТПП: «Члени
Ради також підготували звернення до Уряду про скасування
відомого наказу Мінекономіки
№201 від 06.09.2001 «Про затвердження Положення про
форму зовнішньоекономічних
договорів (контрактів)», який
давно застарів і не сприяє ефективній зовнішньоекономічній
договірній діяльності українських підприємств».
Обговорили і важливі питан
ня вдосконалення виставко
во-ярмаркової діяльності в
Україні, співпрацю ТПП Укра
їни з державними установами
для сприяння зовнішньоеко
номічної діяльності вітчизня
них підприємств, проблема
тику обкладання митом ядра
соняшника при експорті та
питання підготовки пропози
цій до уповноважених органів
державної влади щодо деталі
зації товарної позиції на коди
УКТ ЗЕД, що передбачають
«насіння льону для вироблен
ня харчових продуктів» і «на
сіння льону для вироблення
технічних продуктів».
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СЕМІНАР «ПРИНЦИПИ
ЕФЕКТИВНОГО
КЕРУВАННЯ
ПЕРСОНАЛОМ»

ТАК ТРИМАТИ!

Дата: 27/05/2019 09:00 - 17:00
Період проведення занять – 27-31 травня 2019 року.
Модуль 1. Лідерство та організа
ційна структура. Навички пове
дінки ефективного лідера. Модель
оцінки поведінкового профілю
DiSC. Оцінка своїх слабких та
сильних сторін як лідера.
Вста
новлення організаційної структу
ри в своїй компанії.
Модуль 2. Корпоративна культу
ра і набір кадрів. Корпоративна
культура та її вплив на справи
компанії. Чіткі посадові інструк
ції. Порядок прийому на роботу,
який дозволить виявити канди
датів, які задовольняють потреби
та вимоги компанії.
Модуль 3. Мотивування співро
бітників. Програми мотивації,
які підходять компанії. Лідерські
навички з мотивації співробіт
ників. Згуртування колективу
для підвищення ефективності та
продуктивності.
Модуль 4. Керування діяльністю
персоналу.
Важливість плану
вання і вміння викладати планові
показники в письмовому вигля
ді. Ефективний аналіз виконаної
роботи. Вирішення проблеми з
персоналом.
Модуль 5. Система оплати праці.

Ефективний підхід до оплати пра
ці в своїй компанії. Розробка за
гальної системи оплати праці, яка
включає як матеріальні, так і не
матеріальні винагороди.
Вартість 5-денного семінару ста
новить – евівалент $225 за комер
ційним курсом продажу на день
оплати.
Семінар проходить у рамках
БІЗНЕС-КУРСУ
«УСПІШНЕ
ПІДПРИЄМНИЦТВО».
Як стати учасником бізнес-курсу
«Успішне підприємництво» або
семінару?
Кількість учасників – обмежена.
Для відбору у групу з проходжен
ня цього курсу потрібно надісла
ти Заявку на участь, зразок якої
ми Вам надішлемо, на електронну
адресу адміністратора програми
Андрія Єлісєєва – audit.ukr@gmail. За вагомий особистий внесок у за
com.
безпечення розвитку міжнарод
но-економічногоспівробітництва
у Львівській області, багаторічну
Контакти:
сумлінну працю та високий про
ТОВ “Тренінг Центр”
фесіоналізм, Кабінет Міністрів
Телефони: (032) 294 96 61/ 62/ 63
України нагородив Почесною
(050) 317 31 60 – Андрій Єлісєєв
грамотою президента Львівської

ТПП – Дмитра Афтанаса.
Нагороду отримано 05 лютого з
рук очільника Львівщини – Олега
Синютки під час засідання Коле
гії Львівської обласної державної
адміністрації.

АТЕСТАЦІЯ ТА ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ДІАМАНТІВ
ВИЗНАЧЕННЯ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИС ТИК ДІАМАНТІВ ЗА
ОСНОВНИМИ К ЛАСИФІКАЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ:
ВИД ОГРАНУВАННЯ;
МАСА ТА/АБО РОЗМІРНІСТЬ;
ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ;
ЧИСТОТА;
КОЛІР;
ІНТЕНСИВНІСТЬ ФЛУОРЕСЦЕНЦІЇ;

ЯКІСТЬ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ;
ЗГІДНО З ТЕХНІЧНИМИ УМОВАМИ ДЕРЖАВНОГО ГЕМОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ УКРАЇНИ, ЩО ПОШИРЮЮТЬСЯ НА
ОГРАНОВАНІ АЛМАЗИ (ПРИРОДНІ І СИНТЕТИЧНІ) У ВИГЛЯДІ ЮВЕЛІРНИХ ВСТАВОК І САМОСТІЙНИХ ЮВЕЛІРНИХ
ВИРОБІВ.

ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ДІАМАНТІВ.

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

ВІТАЄМО!
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НОВИНИ. ПАЛАТА

ТА ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ,
ЩО БАЗУЮТЬСЯ НА ВСЕСВІТНІХ
СТАНДАРТАХ GS1

ПРОЕКТ ЄС ПРО ПЕРСПЕКТИВИ
ТА ПЕРЕВАГИ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ
ТОРГІВЛІ
Проект Представництва ЄС в
Україні про перспективи та пе
реваги зони вільної торгівлі
UopenEU націлений донести важ
ливу інформацію про економічну
співпрацю України та Європейсь
кого Союзу до кожного українця.
На сторінці проекту можна зна
йти новини про можливості, що

з’являються в представників ма
лого та середнього бізнесу в ході
розвитку партнерських відносин
з ЄС, коментарі вітчизняних і
міжнародних експертів, урядов
ців, бізнесменів та активістів, іс
торії успішних українських екс
портерів, цікаві відеоролики з
представниками
українського

бізнесу, які вже працюють з євро
пейськими партнерами.
Ресурс надає офіційну інформа
цію щодо зростання експортних
показників, нововведень у серти
фікації товарів та анонси подій.
Детальніше: https://www.facebook.com/
uopeneu/

Штриховий код – перш за все,
практичний інструмент, завдяки якому здійснюються облікові операції під час поставок
та продажу товарів. Підприємство торгівлі просто не матиме
змоги обліковувати товар без
штрихового коду GS1.
Тому штриховий код, що присвоїла "GS1 Україна", буде дійсним у будь-якій країні світу.
Представництво Асоціації Товарної Нумерації України "ДжіЕс1Україна" (GS1 UKRAINE) при Львівській ТПП:
 здійснює підготовку документів та укладає відповідні
договори про асоційоване
членство в Асоціації та
участь в Системі GS1, а також
додаткові угоди до них;
 сприяє оформленню заявок
щодо присвоєння та перереєстрації ідентифікаційних
номерів GS1;
 здійснює нагляд за відповідністю застосування
ідентифікаційних номерів,
маркування штрихкодовими
позначками товарів, інших
об’єктів обліку та застосування стандартів електронного
обміну даними Системи GS1
вимогам чинного законодавства України, державних
стандартів України, специфікацій GS1 та Асоціації.

Контакт: Лілія Возняк
79011, м. Львів,
Стрийський парк, 14,
т./факс: +38 032 276 46 11,
моб. т.: +38 067 710 28 19

Контакт:
Тетяна Смірнова
моб. тел.: +38 067 109 84 45
тел.: +38 032 276 46 13
e-mail: smirnova@cci.lviv.ua
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14 БЕРЕЗНЯ

2019

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Дзеркальна зала Палацу Потоцьких
(м. Львів, вул. Коперника, 15).
ПОЧАТОК: о 10.00

 понад 100 учасників (експерти, підприємці,
представники державних установ та ділових кіл)
 нетфоркінг

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ

КОМПАНІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
Оргкомітет Львівського експортного форуму –
Львівська торгово-промислова палата:
Тел./факс: +38 032 295 01 25
+38 032 276 46 13
Е-mail: natalya@cci.lviv.ua
Контактна особа: Наталія Карпенчук-Конопацька
Організатори та партнери:

Інформаційні партнери:

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

ІІ ЛЬВІВСЬКИЙ ЕКСПОРТНИЙ
ФОРУМ – ЗАПРОШУЄМО!
ринків для продукції наших під
приємств Львівська торгово-про
мислова палата разом з Львівською
облдержадміністрацією розпочали
серію щорічних «Львівських екс
портних форумів».

Дмитро Афтанас,
президент Львівської ТПП
Підтримка експорту для Львівщи
ни давно є пріоритетним напрям
ком діяльності як органів влади,
так і бізнес-середовища області.
Львівська торгово-промислова па
лата, розуміючи важливість цієї
сфери, створила Центр підтримки
експорту, регулярно проводить
навчально-тренінгові заходи для
підприємств регіону, залучає для
навчання і консультування кра
щих українських і зарубіжних екс
пертів. Ми також співпрацюємо з
міжнародними проектами у сфері
підтримки експорту, наприклад,
із «Європейською Мережею Під
приємств» (European Enterprise
Network, EEN) – найбільшою в
Європі мережею підтримки під
приємництва, яка працює в рамках
Програми ЄС «Конкурентоспро
можність підприємств малого та
середнього бізнесу (COSME)».
Львівська область є одним із лідерів
у створенні сприятливого середо
вища для експорту українських
товарів і продукції. Торік експорт
області зріс майже на 20%. Товарна
структура експорту змінюється із
сировинної на продукти із високою
доданою вартістю, 67% експорту –
це країни Євросоюзу.
З метою подальшого розвитку екс
портної діяльності регіону та Укра
їни, вироблення ефективних меха
нізмів її підтримки, пошуку нових

У 2018 році провели перший та
кий форум, який пройшов дуже
вдало – у ньому взяли участь За
ступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України – Тор
говий представник України Наталія Микольська, Президенти
Польсько-Української Господарчої
Палати та Канадсько-Української
Торгової Палати, представники
урядового Офісу з просування
експорту, понад 100 підприємців і
експертів.
Львівська
торгово-промисло
ва палата, як найбільше в регіоні
об’єднання місцевих промислов
ців і підприємців, завжди ставила
собі за мету підтримку вітчизня
них експортерів, і ми постійно
розвиваємо цей напрямок нашої
діяльності.

Володимир Коруд,
віце-президент Львівської ТПП,
керівник Центру підтримки експорту Палати
Успішне проведення першого
«Львівського експортного форуму»
дає нам всі підстави для не менш
успішне проведення і «ІІ Львівсько
го експортного форуму». Його ми
проведемо 14 березня 2019 року

в архітектурній перлині Львова –
Палаці Потоцьких.
На Форумі 2018 року відбулися
дуже цікаві дискусії з питань регіо
нальної експортної стратегії, про
досягнення, плани і проекти в
сфері експорту, ключові напрямки
його розвитку у Львівській облас
ті. Ми переконані, що успішна екс
портна діяльність має базуватися
на просування товарів і продукції
з максимальною доданою вартіс
тю, у першу чергу – на розвитку
сучасної індустрії. Тому на фору
мі обговорювалися можливості,
перспективи і виклики, пов’язані
з промисловим розвитком Укра
їни і Львівщини та його експорт
ною складовою. У форумі взяли
участь підприємці з Іспанії та Ма
рокко. Керівництво морського
порту польського міста Ельблонг
представило проект будівництва
морського каналу канал через Ві
слянську косу в Балтійське море в
порту Ельблонга. Для українського
бізнесу – це новий шанс виходу до
Світового океану через Балтійське
море.
«Львівський експортний фо
рум-2019» пройде під знаком по
стійного зростання експорту як
в Україні, так і на Львівщині. За
результатами 2018 року наш регі
он займає сьоме місце в Україні за
обсягами експортних поставок,
тоді як у 2014 – дванадцяте, 2017 –
дев’яте. Але попри це область сти
кається з постійними викликами –
поглиблена глобалізація посилює
конкуренцію, як у торгівлі товара
ми й послугами, так і в людському й
інтелектуальному потенціалі. Нам
слід розвивати індустріальний екс
порт, застосовувати нові технології
та інновації.
Тому на Форум запрошений пер
ший віце-прем’єр Степан Кубів,
народні депутати України, керів
ник реформованого Урядового
«Офіс з просування експорту»,

кращі вітчизняні експерти, про
відні підприємства-експортери.
На Форумі будуть представлені ак
туальні програми фінансової під
тримки експортної діяльності, нові
напрями українського експорту.

Наталія Карпенчук-Конопацька,
начальник Управління міжнароднихекономічнихзв’язківЛТПП,голова Комітету з питань розвит
ку жіночого підприємництва
Однією з родзинок ІІ Львівського
експортного форуму, який ми про
водимо цього року, є представлен
ня Платформи «Sheexports» («Вона
експортує»). Ця програма підтри
мує жінок-власниць та жінок на
керівних посадах у експортно орі
єнтованих компаніях, які зацікав
лені у виході на міжнародні ринки.
У Форумі візьме участь Мар’яна
Каганяк – засновниця Платформи
(і одна із засновниць і перша ке
рівничка урядового «Офісу з про
сування експорту»). Організатори
Форуму впевнені, що збільшення
кількості жінок в експорті може
якісно покращити економічні по
казники нашого регіону. Жінки
стають дедалі більшою і суттєвою
економічною силою та зарекомен
дували себе як висококласні про
фесіонали, зокрема, в управлінсь
кій сфері та бізнесі, формуючи
власну справу, впевнено створюю
чи нові підприємства та бізнесові
структури різного рівня.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

НА ПЕРСПЕКТИВУ:
ПРО ЕКСПОРТ ПРОДУКЦІЇ
ДЕРЕВООБРОБКИ ДО ЄС
22 ЛЮТОГО 2019 РОКУ У ЛЬВОВІ ПРОЙШОВ СЕМІНАР «ЕКСПОРТ
ПРОДУКЦІЇ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДО ЄС»,
УЧАСНИКАМИ ЯКОГО СТАЛИ ПРЕДСТАВНИКИ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ
ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ.
компаній отримали практичні по
ради щодо доступу на ринок ЄС,
участі у галузевих європейських
виставках та мали можливість по
ставити індивідуальні запитання
експерту щодо своїх конкретних
товарів.

Експерт з Німеччини, Клаус Ґьоке,
розповів підприємцям про струк
туру, виклики та сучасні тенден
ції деревообробної галузі в ЄС, а
також про вимоги та ті необхідні
кроки, які необхідно зробити, на
шляху до експорту продукції дере
вообробки з України до ЄС.
Тема виготовлення та збуту виро
бів з дерева, яка є вкрай актуаль
ною в Україні, викликала жваву
дискусію серед учасників та безліч

питань-відповідей.
Були визначені ті документи та
сертифікати, які повинні мати
українські постачальники продук
ції деревообробки, щоб повністю
відповідати вимогам ринку Євро
пейського Союзу та мати реальні
шанси надійних та тривалих біз
нес-відносин з європейськими ім
портерами їх продукції.
Представники

деревообробних

Керівник проекту Центру підтрим
ки імпорту Німеччини (Import
Promotion Desk), Франк Мауль,
проінформував українських під
приємців про послуги Центру та
можливості співпраці підприємств
України з західноєвропейськими
імпортерами.
Import Promotion Desk фінансу
ється Федеральним міністерством
економічного співробітництва та
розвитку (BMZ) та працює в на
ступних секторах:
• свіжі фрукти та овочі,
• натуральні інгредієнти,
• технічне дерево,
• сталий туризм,
• квіти під зріз.
Виходячи з ринкового попиту в
Німеччині та у Європі, IPD вияв
ляє надійних постачальників на
ринках, що розвиваються, надає
їм підтримку в підготовці екс
портної діяльності та знайомить з
європейськими імпортерами.
Україна приєдналася до партнерсь
ких країн IPD у 2018 році.
Актуальні сфери співпраці для
України:
• свіжі фрукти та овочі,
• натуральні інгредієнти.

Одним із основних напрямків діяльності
проекту KVP Ukraine є підтримка
експортної діяльності малого та
середнього бізнесу України насамперед
до країн Європи. Починаючи з 2016 року
ми вже провели цілий ряд тренінгів,
семінарів, навчальних поїздок,
учасниками яких були як експерти
торгово-промислових палат, так і МСП.
Ми переконані, що у деревообробної
галузі України є значний експортний
потенціал. Саме тому сьогодні виступили
співорганізаторами семінару щодо
експорту продукції деревообробки до
ЄС, який не лише надасть галузевим
підприємствам конкретну інформацію
щодо вимог європейського ринку, але й
окреслить можливості та шляхи виходу
їх продукції на ринки ЄС.
Тетяна Білас, координатор
Німецько-Українського партнерського
проекту KVP Ukraine.

Наразі проводиться аналіз ринку
України на предмет включення
деревообробної галузі, як пер
спективної для експорту до країн
ЄС та до площини співпраці IPD з
Україною.
Захід пройшов в рамках Німецькоукраїнського партнерського про
екту торгово-промислових палат
KVP Ukraine та Програми німець
кого Центру сприяння імпорту
(IPD). Локальним партнером та
організатором заходу на Львівщи
ні стала Львівська ТПП.
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Енергоефективні
технології,
екосанітарія, повторне використання відходів – основні напрями
розвитку технологій створення
комфортних умов проживання
людини.
Мінімізація споживання енергії
та води, застосування технологій

V ФОРУМ
ЕНЕРГООЩАДНОСТІ –
2019
«замкнутого циклу» використання
природних ресурсів, використан
ня енергії довкілля за допомогою
«зелених» технологій – актуаль
ні та перспективні напрямки для
Львівщини.

23 травня 2019 року Львівська тор
гово-промислова палата запрошує

усіх бажаючих на щорічний
ФОРУМ ЕНЕРГООЩАДНОСТІ.
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• фінансові установи та організації.
У програмі Форуму – науковопрактична конференція «ЕнерЦе вже п’ята подія, мета якої – по гозберження і нові можливості»,
пуляризація економічних переваг тематика якої:
е не рг о ощ а д 
• енергозбережен
них проектів, а У РАМКАХ V ФОРУМУ ЕНЕРГООЩАДНОСТІ ня, альтернативна
також іннова ВІДБУДЕТЬСЯ КОНТАКТНА БІРЖА – ДВО- та відновлювальна
ційних підхо ТА БАГАТОСТОРОННІ ПЕРЕГОВОРИ ПІД- енергетика;
дів до вирішен ПРИЄМЦІВ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЯК УЧАСНИКІВ • фінансові
ін
для
ня
проблем КОНФЕРЕНЦІЇ, ТАК І ВСІХ, ХТО ЗАЦІКАВЛЕ- струменти
реалізації
про
цієї сфери, по НИЙ У НАЛАГОДЖЕННІ КОНТАКТІВ.
ектів
з
енергота
ширення екс
ресурсозбереження;
пертних та обгрунтованих рішень
для ефективного використання • інноваційні технології створення
комфортного житла;
енергії та для диверсифікації дже
•
навчальні проекти у сфері
рел отримання енергії.
енергозбереження.
Цільова аудиторія Форуму:
• підприємства та організації, що є
Оргкомітет V Форуму енергощадності –
власниками, розробниками, про
Львівська ТПП:
давцями та споживачами енерго
Тел./факс: +38 032 295 01 25
ощадних технологій;
+38 032 276 46 13
• органи виконавчої влади та міс
цевого самоврядування;
e-mail: natalya@cci.lviv.ua
• наукові та навчальні заклади;
Контактна особа: Наталія Карпенчук• галузеві асоціації,
Конопацька
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САМООСВІТА
УЯВІМО СОБІ СИТУАЦІЮ: СПРАВИ У
КОМПАНІЇ ЙДУТЬ ЧУДОВО, ПРАЦЮЄМО
ЗГІДНО ГРАФІКА, АЖ ТУТ РАПТОМ
ТЕЛЕФОНУЄ НАШ НАЙВАЖЛИВІШИЙ
КЛІЄНТ І ГОВОРИТЬ: «З НАСТУПНОГО
МІСЯЦЯ ЗМІНЮЄМО ПОСТАЧАЛЬНИКА.
ДУЖЕ ПРИКРО, ПРОТЕ В НАШИХ
МАЙБУТНІХ ПЛАНАХ НЕМАЄ МІСЦЯ ДЛЯ
ТОВАРУ/ПОСЛУГИ ВАШОЇ КОМПАНІЇ».

Злість і розчарування є чимось
природним. Так само можуть від
реагувати і, швидше за все, відре
агують наші підопічні: вони від
чуватимуть пригнобленість. Не усі
характеризуються однаковим рів
нем психологічного опору на про
блеми. У таких випадках керівник
як коуч – помічна і вкрай необхідна
справа.
Роль коуча – допомогти праців
нику змінити мислення про при
чини суперечливостей долі таким
чином, щоб уникнути непотріб
ного розслідування причин і по
шуку винних, а перейти до плану
дій і реакцій. Іншими словами:
коуч, у даному випадку – керівник,

підтримує здатність працівника
переформувати негативний досвід
у продуктивний. Метою коучингу
у такі хвилини є зміцнення «імуні
тету», тобто вміння швидко і кон
структивно реагування на кризис
ні ситуації.
Часто навіть найкращі керівники
і менеджери у випадках, коли по
трібно бути коучем для своїх безпо
середніх підлеглих, у яких виникли
кризові ситуації, потрапляють у ха
лепу. Вони виголошують їм гідні по
диву надихаючі промови або ста
ють доброзичливими слухачами
та розрадниками, переконуючи,
що все закінчиться добре. На жаль,
жодна із цих реакцій не допоможе

КЕРІВНИК
ЯК КОУЧ ПІД
ЧАС КРИЗИ

працівникам колективу впоратись
із черговою непередбачуваною
проблемою.

його сторону грального поля.
• Не
накладайте
конкретної
перспективи.

У таких випадках дієвим є метод
кооперативного, допитливого об
говорення, що полегшить безпо
середнім підлеглим опрацюван
ня власних розв’язань. Як цього
добитись?

Пам’ятайте про чотири фільтри,
крізь які слід дивитись на усі нега
тивні події:
• Контроль
• Вплив
• Сфера діяльності
• Тривалість

• Задавайте запитання на кшталт:
«Що можеш зробити, щоб яко
мога швидше позитивно впли
нути на ситуацію, що склалась?»,
«Як твої намагання у цьому на
прямку вплинуть на колектив, на
компанію?»
• Постійно «перекидайте» м’яч на

Діючи з таких підходом, коуч не
надає жодних «єдино правильних»
відповідей, натомість – допомагає
зміцнити «імунітет» працівника
колективу.
Юрій Булик
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ПРОГНОЗИ

ВВП УКРАЇНИ У 2019
ВИРОСТЕ ТРОХИ МЕНШЕ ЗА
СВІТОВИЙ – НА 2,8%
Вже кілька років як наша економіка
стабілізувалась і зростає. Хоча таке
зростання близьке до середньосві
тових показників: принаймні поло
вина країн світу матє більш стрімке
економічне зростання. А якщо ще й
згадати, що величезна кількість дер
жав уже зараз мають кращу еконо
мічну ситуацію, то можна зробити
висновок, що з таким економічним

зростанням ми насправді падаємо.
Якщо менш розвинена країна хоче
наздогнати іншу в економічному
розвитку, то необхідно, щоб її еконо
міка зростала швидше, ніж у більш
успішного сусіди, і не один рік, а
певний період часу. Наразі ж відста
вання України від багатих держав
збільшується, а ті, хто бідніший за

нас, наздоганяють і скоро опиняться
на одному рівні з Україною, а потім
можуть і обігнати її.
Вже зараз деякі країни Африки, про
які ми звикли думати, що вони бідні,
насправді не є такими. А багато з них
обганяють Україну за темпами еко
номічного зростання.

ЩО Ж ЗАВАДИТЬ
УКРАЇНСЬКІЙ
ЕКОНОМІЦІ
ЗРОСТАТИ
ШВИДШЕ?
Про ситуацію в Україні The
Economist пише так: повертаються тісні зв'язки
між бізнесом та політичними групами, як було за
часів Януковича. Прогрес
у реформах сповільнився.
Зміни у питаннях ринку
землі, приватизація та
тарифи в енергетичному
секторі були половинчастими. У розпалі війна на
сході країни. У березні – вибори президента.
У 2019 році економіка України
знову буде зростати, як і попере
дні кілька років. Перед виборами
політики обов'язково припишуть
собі це як досягнення. Але досяг
ненням це може назвати або лю
дина, яка погано знається на еко
номіці, або людина, яка бреше. За
прогнозами експертів, один лише
ринок землі міг би додати до ВВП
2%. А для того, щоб люди відчули
реальне покращення життя, не
обхідно, щоб економіка зростала
на 6-7%. І для цього потрібно до
датково 10 млрд доларів інвести
цій щорічно.
Поки їх не буде, навіть фактичне
зростання української економіки
в реальності перетвориться на
від'їзд назад.
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АНАЛІТИКА

КАРТА ДНЯ: ЛЬВІВЩИНА У
5-ЦІ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ, ДЕ
НАЙЛЕГШЕ ВЕСТИ БІЗНЕС
З 2014 РОКУ УКРАЇНА СТРИБНУЛА МАЙЖЕ НА 40
ПОЗИЦІЙ ВГОРУ У ГЛОБАЛЬНОМУ РЕЙТИНГУ
ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ DOING BUSINESS. ПОДИВИСЬ,
ЧИ Є ТВОЯ ОБЛАСТЬ ЛОКОМОТИВОМ АБО
ГАЛЬМОМ ЦЬОГО ПРОЦЕСУ, І НАСКІЛЬКИ МІСЦЕВА
ВЛАДА ХОЧЕ РОЗВИВАТИ БІЗНЕС У РЕГІОНІ.
У глобальному рейтингу Doing
Business 2019 Україна посідає 71
місце зі 190. Це майже на рівні з
Киргизстаном і нижче за середнє
у нашому регіоні (Європа та Цен
тральна Азія). У нас складно при
єднатись до електромереж та легко
отримати дозвіл на будівництво.
Але це середній показник по кра
їні, а Україна велика, і ситуація в
різних областях різна – вони порізному впливають на загально
український результат.

РЕКЛАМА

Регіональний рейтинг Doing
Business дає можливість подиви
тися на позиції регіонів всередині
України. Чим більше балів отрима
ла область, тим кращий її результат
за вказаним критерієм і тим темні
шим кольором зображена вона на
карті.
Топ-5 регіонів для бізнесу: Ві
нницька,
Івано-Франківська,
Житомирська області, Київ та
Львівська області.

БІЗНЕСМЕНАМ НАЙКРАЩЕ У ВІННИЦЬКІЙ
ОБЛАСТІ, НАЙГІРШЕ — У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ
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САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ:
ПРАВИЛЬНО
ЗМОЖЕ КОЖЕН!
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Фото: Архів Палати

Відповісти на просте запитання «Чим ви займаєтеся?», грамотно залучити клієнтів
без копійки на рекламу та стати «лідером думки» мали нагоду понад 40 учасників майстер-класу: «Cамопрезентація, яка приносить гроші онлайн та офлайн» від бізнестренера, автора книги «Почніть говорити «НІ» Людмили Калабухи. Захід відбувся 28
лютого цього року у Львівській ТПП.
Про що йшла мова?
• як розповісти про себе і свій про
ект простими зрозумілими сло
вами за 30 секунд,
• як транслювати людям свою екс
пертність онлайн і офлайн,
• як знайти безліч шансів створити
враження професіонала,
• як використовувати соцмережі

для власного просування без ре
клами та технічних знань,
• як стати для оточуючих людиною,
з якою всі захочуть мати справу.

яка їх добре «продаватиме»,
• познайомитись з унікальними тех
нологіями експрес-презентацій,
• засвоїти алгоритм бізнес-комп
ліменту, який в кілька разів під
Учасники отримали можливість:
вищує результативність ділових
дзвінків та переговорів,
• провести аудит свого бренду та • дізнатись про простий та ді
проектів онлайн та офлайн,
євий механізм самопрезентації
• створити та прописати історію,
в соцмережах без реклами та

технічних знань, що займає міні
мум часу,
• грамотно «пропіаритись» серед
інших учасників,
• вирішити практичні вправи та
отримати вичерпні відповіді на
свої запитання.
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ВЛАСНА СПРАВА

АНДРIЙ
МАТIЙЧИК:
«ЛАСКАВО ПРОСИМО НА БОРТ»

Будь-яка подорож – це чудова нагода відкрити для себе нові локації та людей. Для підприємця – це
також нагода знайти бізнес-партнерів, подивитись як працюють конкуренти, запалитись новими
бізнес-ідеями або ж просто організувати корпоративний виїзд для своїх працівників.
Якісний транспорт, супровід та сервіс, – наступне, що йде відразу за планом подорожі.
Про те, з чого розпочинається добре організована подорож, про переваги якісних перевезень розповідає директор туристичної Компанії «Апельсин» Андрій МАТІЙЧИК.

П. Андрію, бізнес у сфері послуг –
не легкий кусень хліба. Особливо,
якщо вимагає неабияких капіталовкладень на старті. Проте, Ви
на ринку давно. Чому саме цей напрям і чим керуєтесь у повсякденній роботі?
Це – правда. І перевезення, і туризм,
це те, чим хотів і займаюсь вже три
валий час. Якщо ж говорити про
мотивацію, то люблю працювати з
людьми. Спілкування дає додаткові
стимули діяти, розуміти, що послу
ги, які пропоную, є затребуваними.
Якщо ж говорити про пріоритети,
то це – уважність до деталей. Гасло

нашої компанії можна вписати як
«відмінний сервіс у кожній деталі».
Виділяючи перевезення – ми ро
зуміємо наскільки важливим для
кожного нашого клієнта є комфор
табельність у подорожі між пункта
ми призначення. І не важливо, чи це
трансфер з аеропорту до готелю, чи
перевезення за екскурсійною про
грамою, чи подорож в іншу країну
на виставки чи інші події. Возимо і
на далекі відстані.
Ми врахували кожен з перелічених
напрямків та маршрутів, а також
максимальну кількість побажань
наших партнерів та туристів щодо
класу та комплектації найбільш

комфортабельного транспорту для
забезпечення нашою туристичною
Компанією їхніх потреб.
Ваш автопарк?.. Крім зручного сидіння, що ще сьогодні вимагають
клієнти?
О, перелік побажань не такий уже
і малий (сміється…). Але готові
все врахувати. Здійснюємо пере
везення власними мікроавтобуса
ми. Це наші суперкомфортабельні
та найновіші мікроавтобуси марки
Mercedes-Benz Sprinter 519 XXL,
місткістю 23+1 та 20+1 місць.
Кожен
із
них
обладнаний

розкішними сидіннями з повним
регулюванням та ременями безпе
ки, спеціальним сидінням для гіда,
індивідуальним освітленням та
подачею повітря, Wi-Fi-точкою до
ступу, зарядними пристроями USB
у кожному ряді сидінь, монітором
LSD 17’ з можливістю відтворення
всіх існуючих відео та аудіо фор
матів, оригінальним панорамним
подвійним склінням, оригіналь
ним холодильником на 40 літрів,
світодіодним нічним освітленням
салону. І це ще далеко не весь пере
лік елементів комплектації нашого
транспорту.
То ж ласкаво просимо на борт!
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Для Вас як для керівника, що
є найважливішим у сегменті
перевезень?
На першому місці – безпека та ком
форт, адже це перевезення, дорога.
У нашому випадку – мікроавтобуса
ми марки «Mercedes-Benz» Sprinter
519 XXl». Вони є дуже надійними,
перевіреними та максимально при
ємними для пасажирів.
Автобуси базуються в Івано-Фран
ківську, але можливість подачі є у
будь-який населений пункт краї
ни. Скажу, що у своїй категорії наш
власний автопарк – найновіший на
Західній Україні. Свого часу, після
ретельного моніторингу ринку, ми
зрозуміли, що треба інвестувати
саме у цей сегмент, оскільки ніша
доволі велика, але не заповнена.
Ці мікроавтобуси ми спеціально
замовляли із Польщі – для нас їх
формували, компонували, врахо
вуючи усі побажання. І звісно цей
транспорт приїхав до нас напряму
із заводу – це аж ніяк не вторин
ний ринок. Тож чимало клієнтів,

замовників та компаній перекону
ють – подібного роду якості пере
везень і транспорту як у нас, вони
ще не бачили. Це саме той продукт,
який подобається людям.
Що особливо важливо, коли ми го
воримо про іноземних туристів та
для підприємців, – щоб відповідати
доволі високим вимогам, дуже важ
ливо мати саме комфортабельний,
якісний і головне – безпечний тран
спорт. Це норма для багатьох країн
світу. І Компанія «Апельсин» є на
передовій цього процесу в Україні.

географія клієнтів, яких найближ
чим часом чекаємо, дуже велика –
починаючи від Китаю, закінчуючи
Канадою. Як туроператор ми також
працюємо і з нашими, українськи
ми туристами – але тут вже більше у
корпоративному сегменті.
Що готові їм запропонувати?

Ми створюємо для них такий ту
ристичний продукт (в Україні і за
кордоном), де вони зможуть, на
приклад, відсвяткувати корпора
тивні події, відвідати виставку чи
Ви також займаєтесь туристич- взяти участь у навчаннях, зустрі
ними послугами…
тись із партнерами тощо. Тобто ми
говоримо про MICE-туризм.
Якщо говорити про «Апельсин»,
як про туристичну агенцію, то тут
ключовими є кілька моментів: наші
гості потрапляють мабуть у най
комфортніший офіс, який є серед
подібних у нашому місті, і що най
важливіше – їх зустрічають праців
ники, які є справді професіоналами
у своїй справі і надвідповідально
ставляться до своїх клієнтів.
Наша компанія працює як туропера
тор. Тут у першу чергу потрібно гово
рити про внутрішній туризм – адже
активну діяльність ведемо саме у
напрямку приваблення іноземних
клієнтів. Йдеться про формування
власне туристичного продукту на
Західній Україні: це не тільки Івано- Ви розвиваєте внутрішній ринок
Франківська область, де ми знахо туризму, вигідно?
димось, чи лише Карпати, ми також
активно працюємо у Львівській Насправді в Україні є колосальна
області, розробляємо маршрути і кількість унікальних місць, про які
тури уже й на Закарпаття і навіть ми навіть самі не знаємо. Ми націле
у сторону на північ Західної Украї ні як на українців, так і на іноземців. І
ни – Волинь, Рівненщина. Тому, що головне завдання тут показати світу,
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що наша країна є безпечною і сюди
варто їхати. Власне для цього бере
мо участь у різного роду проектах.
До прикладу, наша компанія єдина
на Західній Україні є членом Асоці
ації індустрії гостинності України.
Окрім того, буквально два місяці
тому ми організовували великий
fam-trip для канадських туропера
торів. Вони приїжджали в Україну,
дивилися багато міст, ознайомлю
валися з нашою країною і насправді
були просто захоплені – ніколи не
могли б подумати, що насправді все
так, що якість готелів уже на такому
високому рівні, що є уже така висо
ка якість перевезень (власне тут ми
також використовували власний
транспорт), і що найважливіше –

щирість та відкритість людей, які
приймають туристів, чи у закладах
розміщення, чи просто зустрічають
на вулиці. Адже це сьогодні велика
проблема у великих туристичних
містах світу: Барселоні, Мілані, Римі
– тут туристів не те, щоб ненавиділи,
але точно часто вже ставляться до
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них байдуже, бо є вибір. Насправді
ж основною проблемою України та
розвитку внутрішнього туризму є
те, що про нашу країну дуже мало
знають за кордоном.
Де шукаєте замовників?
Один із способів зацікавити і при
везти сюди іноземного туриста – це
власне ось ці фам-тріпи – інформа
ційні тури, які ми робимо для наших
партнерів. Їм важливо побачити
на власні очі, як все це виглядає, чи
насправді тут є безпека, якість і ком
форт, чи насправді люди чекають
тут туриста, чи ми відповідаємо ба
гатьом їхнім вимогам та критеріям. І,
не можу сказати, що на всі 100 %, але

ВЛАСНА СПРАВА

процентів напевне на 80 вони їдуть
звідси дуже задоволеними. Ще од
ним елементом, який ми намага
ємось використовувати в нашій
діяльності, це виставки, які прохо
дять за кордоном – чи то такі великі
як WTM в Лондоні, чи ITB в Берліні,
щорічні, чи навіть локальні. У лис
топаді ми були на виставці в Польщі
і насправді я був дуже здивований,
що наша компанія, була єдиною
серед бізнесу, яка представляла і
пропонувала власне український
туристичний продукт у Варшаві.
Кожного року плануємо відвідува
ти ряд іноземних тур-виставок та
маркетплейсів задля просування
наших дестинацій та туристичного
продукту, тобто ми всюди шукаємо
потенціал, де наша
країна може бути
цікавою.
Що порадите українським підприємцям сфери послуг
зокрема?
Цікавитись усім. Ви
знаєте, я й сам турист
і також подорожую
світом і щоразу питаю
себе – що мене може
ще зацікавити, чим
мене ще може «під
купити» та чи інша
країна. І щоразу пе
реконуюсь – кожна з
них є різною і щоразу
її можна відкрива
ти по-новому. Так і з
Україною. До прикла
ду, у поляків величез
ну цікавість викликає
Трускавець – можливо

навіть 70% від усіх запитів: цілюща
вода, доступність цін, екологія, ком
фортність проживання. Якщо ми го
воримо про туриста з Канади – то це
власне автентика, та, яка є в наших
Карпатах, зокрема на Верховині. Те,
що там збереглося, мало де мож
на побачити в інших країнах світу.
Ми, наприклад, відвідували під час
фам-тріпу полонину Перці – люди
там створили свого роду комплекс,
де ти можеш покуштувати нашу
карпатську кухню, поспілкуватись
із мольфаром, побачити чудову
природу, тобто вони об’єднали в
одному місці масу унікальних ре
чей і тому цей комплекс просто ви
кликав захват у наших канадських
колег. Якщо говорити про іспанців,
які також брали участь у фам-тріпі,
вони були просто вражені якістю
наших готелів. Казали, що в Іспанії
сьогодні важко знайти подібний
рівень. Що вже говорити про щи
рість та відкритість людей, персо
налу, який відповідає запитам гос
тей – чи українських, чи іноземних,
немає значення. Звісно, гори – це те,
що подобається усім без винятку.
Та ж Львівщина – коли ми возимо
туристів замками, нехай вони і не в
тому стані, як нам би хотілося, але
саме це і приваблює іноземців. Тут
вони можуть побачити справжню,
а не «причесану» красу, як у євро
пейських країнах. Іноземцям дуже
подобається наша самобутність.
Вони щоразу наголошують, що
нам і не потрібно створювати щось
надто фешенебельне, адже Україна
ніколи не асоціюватиметься у них з
Монако, чи Сінгапуром. Натомість
ми маємо дещо інше, не менш важ
ливе: наші традиції, колядки, весіл
ля, автентичну кухню, унікальний
колорит, столітній одяг, який збе
рігається у музеях та скринях – усе
це викликає величезне захоплення
у будь-якого туриста.

Друзі, сподіваємося, що ви
по-справжньому оціните високу якість та незмінний комфорт подорожуючи одним з
цих чудових та максимально
обладнаних для Ваших потреб мікроавтобусах туристичної Компанії «Апельсин».
Водії Компанії матимуть велику честь та неабияке задоволення дбати про вас у кожному наступному трансфері,
екскурсії, чи далекій подорожі мальовничими куточками
нашої країни та закордоння.
Колектив туристичної
Компанії «Апельсин»

Вважаю, що в Україні маємо чима
ло можливостей розвивати власну
справу, займати відповідні ніші. Це
та перевага, яку рідко зустрінеш у
європейських країнах.

Підготував Юрій Булик

вул. Лесі Українки, 7
м. Івано-Франківськ
тел..: +38 0342 72 57 26
+38 050 337 76 76
e-mail: info@apelsyn.com
www.apelsyn.com
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ЕКОНОМІЯ ЧЕРЕЗ ЕНЕРГОВИТРАТИ
ДРУГА ЗУСТРІЧ ТА НАВЧАННЯ УЧАСНИКІВ ПІЛОТНОЇ МЕРЕЖІ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВЩИНИ (МЕП-ЛЬВІВ) ВІДБУЛАСЯ
13 ЛЮТОГО ЦЬОГО РОКУ. ПРИЙМАЛА – ВІДОМА КАВОВА КОМПАНІЯ «ГАЛКА».
обсмаження/сушіння.
засідання, в якій учасники ділили
Цікаво, що виробництво меле ся своїми заходами із енергозбере
ної кави потребує вдвічі менше ження, дійсно показала наскільки
енергоресурсів.
це важливо. У
ЛЬВІВСЬКА ТПП ЗА ПІДТРИМКИ
На підприємстві
результаті – сім
ПРОЕКТУ «КОНСУЛЬТУВАННЯ
шукають
енер
компаній
пре
ПІДПРИЄМСТВ ЩОДО
гоефективні
зентували
35
рішення для ви
заходів.
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ», ЯКИЙ
користання ди ВИКОНУЄТЬСЯ GIZ GMBH У СПІВПРАЦІ
Орг аніз аційна
могарних газів та
модель
таких
З МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО
жмиху від кави. В
Мереж передба
РОЗВИТКУ ТА ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ЗА
цьому напрямку
чає планування
ДОРУЧЕННЯМ УРЯДУ НІМЕЧЧИНИ,
фахівці
Мере
та проведення
НА ПРИКЛАДІ ПІЛОТНИХ МЕРЕЖ
жі також бачить
кожної наступ енергоаудитів, які зараз проводять
своє завдання:
ної зустрічі на ся на підприємствах за рахунок ні
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ,
допомогти зна
одному з підпри мецького проекту*.
ВПРОВАДЖУЮТЬ В УКРАЇНІ МОДЕЛЬ
йти відповідні
ємств-учасників. Досвід на німецьких підприємствах
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ.
рішення.
В МЕП-Львів вже довів ефективність роботи Мереж.
Навчальний ком ПРОЕКТ РОЗРАХОВАНО НА 2018-2020 РР. є річний графік з Її робота сприяє енергозбережен
понент Мережі
локаціями та те ню і дає 2,2% економії, що більше
намагається максимально набли мами засідань.
ніж вдвічі перевищує звичайний
зитись до практичних речей, що
рівень енергозбереження (0,9%).
можуть бути втілені в компаніях На
наступно
Для українських
учасників. Так, на цій зустрічі інже му, третьому за
підприємств цей
5% СЕРЕДНЯ ЕКОНОМІЯ ЗАВДЯКИ
нером-консультантом висвітлюва сіданні Мережі ПРОГРАМАМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
показник
про
лась обрана на попередній зустрічі учасників очікує
гнозується
на
НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Керівництво цієї компанії не перший тема: системи опалення промисло доволі нелегке,
рівні 5%. Попе
але мотивуюче ЗА ПРОГНОЗАМИ ЕКСПЕРТІВ МЕРЕЖІ. редні результа
рік приділяє увагу питанням енерго вих приміщень.
ефективності і сподівається за до
завдання – по
ти
планується
Цю
зустріч
було
помогою участі в
становка
спіль
презентувати
у
ОСОБЛИВІСТЮ МОДЕЛІ РОБОТИ
Мережі виявити
вперше проведе них енергоефективних цілей. Фун публічній презентації наприкінці
МЕРЕЖІ Є ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН
додатковий
по
но українськими даментом цього будуть результати 2019 року.
ПЛАТФОРМИ LEENIZE.
тенціал енергоз
модераторами
ЦЯ ПЛАТФОРМА ДАЄ ЗМОГУ
береження
на
за стандартами
виробництві.
німецької моде
ВИКОНУВАТИ ОДНУ З ОСНОВНИХ
У структурі енер
лі, яка має свої
ЗАДАЧ МЕРЕЖІ – ТРИМАТИ
г о с п ож и в а н н я
принципи
та
АКТУАЛЬНИМИ ТА ПОСТІЙНО
підприємства
певні правила. І
ОНОВЛЮВАТИ ЗАХОДИ З
левову
частку
однією з ключо
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УЧАСНИКІВ
займає газ, 48%
вих задач такої
ПРОЕКТУ, В ТОМУ ЧИСЛІ –
якого
викорис
Мережі є обмін
товує
паровий
професійним до
ОБРАХОВУВАТИ ЕКОНОМІЧНИЙ
котел, 52% – печі
свідом. Частина
ЕФЕКТ.
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3-ДЕННИЙ
НАВЧАННЯ
ЧЛЕНІВ
Зовнішньоекономічний
СЕМІНАР З
КУР’ЄР ТЕНДЕРНОГО
ОХОРОНИ
КОМІТЕТУ
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 ре
кламно-видавничих послуг Палати:
Юрій Булик, шеф-редактор,
начальник управління комунікацій
та організаційного забезпечення
bulyk@cci.lviv.ua
тел./факс: +38 032 295 63 17
моб.: +38 050 431 888 7
Лілія Боднар, редактор
pr@cci.lviv.ua
тел./факс: +38 032 295 63 17
Концепція, проект:
ТзОВ РІА «Профіль»
www.profile.infolviv.eu
Друк: ФОП Подоляк Р. С.
Верстка: Ольга Чернікова
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 відпо
відальності не несе.

Львівська ТПП проводить на
вчання членів тендерного коміте
ту та уповноважених осіб.
Абзацом другим статті 11 Закону
України від 25.12.2015 р. № 922VIІI «Про публічні закупівлі»
пропонується голові, секретарю,
іншим членам тендерного комі
тету та уповноваженим особам
пройти навчання з питань орга
нізації та здійснення закупівель.
Цією ж статтею передбачено, що
голова тендерного комітету при
значається замовником несе пер
сональну відповідальність за ви
конання покладених на комітет
функцій.
Програма семінару передбачає:
• Порядок визначення предмета
закупівлі.
• ДК 021:2015 – як правильно ви
брати код предмету закупівлі?
• Самостійна перевірка замовни
ком інформації про учасника, яка
міститься у відкритих єдиних
державних реєстрах.
• Основні аспекти проведення
електронних закупівель через
систему ProZorro.
• Аналіз основних положень За
кону України «Про публічні
закупівлі»
• Реєстрація та робота на електро
нних майданчиках.
• Допорогові закупівлі. Надпоро
гові закупівлі.

• Організація діяльності тендерно
го комітету.
• Порядок та основні умови пла
нування закупівель, Договір про
закупівлю, коригування його іс
тотних умов.
Учасники семінару мають можли
вість отримати відповіді фахівців
на запитання щодо певної специ
фіки закупівель, особливостей
підготовки тендерної документа
ції та вимог до неї.
Після закінчення навчання учас
ники отримують іменний серти
фікат про проходження навчання,
збірник з нормативними доку
ментами на електронному носії
(компакт-диск), а також забез
печуються харчуванням (обід та
кава-перерва).
2-денні навчання членів тендер
ного комітету буде проводитися:
19-20 березня 2019 року,
23-24 квітня 2019 року,
21-22 травня 2019 року.
Вартість навчання для одного
представника від організації ста
новить 1500 – грн. з ПДВ.
Для участі у семінарі просимо
звертатись:
Тел..: +38 032 295 51 83, 276 46 11
е-mail: valkanna@cci.lviv.ua.

ТРЕТІЙ ФІНАНСОВИЙ ЯРМАРОК ДЛЯ
МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
17 квітня 2019 року у Києві від
будеться «Третій Фінансовий Яр
марок для малого та середнього
бізнесу» – одна з головних подій
українського
бізнес-простору,
яка проходить третій рік поспіль.
Організована
Німецько-Укра
їнським Фондом подія об’єднає

представників МСБ та провід
них гравців фінансового ринку
України.
Кожен відвідувач-підприємець
зможе дізнатися про можли
ві джерела фінансування свого
бізнесу, доступні інвестиційні

програми, успішні кейси інших
представників МСБ. Також в про
грамі галузеві та освітні сесії за
участю бізнес-експертів.

Деталі на сайті Палати.

ПРАЦІ

Львівська торговопромислова палата проводить навчання посадових і
службових осіб підприємств з питань
охорони праці.
Відповідно до ст. 18 Закону України
«Про охорону праці» посадові осо
би, які пов’язані з організацією без
печного ведення робіт, під час при
йняття на роботу і періодично, один
раз на три роки, повинні пройти на
вчання та перевірку знань з питань
охорони праці.
Львівська торгово-промислова па
лата на підставі дозволу Держгірп
ромнагляду України (Свідоцтво
№80.1-14-16-004.11 від 14.12.2011
року) проводить навчання з питань
охорони праці посадових і службо
вих осіб підприємств.
Після проходження навчання та
успішної здачі іспиту слухачі отри
мають посвідчення. Окремо учасни
ки семінару отримають CD-диски, де
записані основні положення законо
давства України з охорони праці, а
також деякі положення та орієнтов
ні посадові інструкції для організації
охорони праці на підприємстві.

Дата: 16 – 18 квітня 2019 року.
Місце проведення: Львівська торговопромислова палата ( Стрийський парк,
14, м. Львів).
Вартість навчання: 600 грн з ПДВ.
Анкета-заявка доступна на сайті
Учбово-консультаційний центр ЛТПП:
+38 032 295 51 83,
flinta@cci.lviv.ua, centr@cci.lviv.ua.
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ДОБРІ СПРАВИ

Підприємці Галичини, інтелігенція та духовенство завжди були захисниками національної ідеї, плекали кращі українські традиції та підтримували різноманітні
проекти задля людей, збереження пам’яток культури та історії.
Таких ініціатив не бракує і сьогодні, то ж запрошуємо приєднатись до деяких із
них, зробити свій вклад у вирішення соціальних проблем.

ВІДНОВЛЮВАЛЬНО-РЕМОНТНІ
РОБОТИ ДЕРЕВ’ЯНОГО ХРАМУ
УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
(М. ГЛИНЯНИ НА ЗОЛОЧІВЩИНІ)

БЛАГОДІЙНИЙ ВЕЧІР
«RENEWAL»
23 березня 2019 року Всеукраїнсь
кий клуб успішних жінок організо
вує вечір на підтримку відновлен
ня 3-ого хірургічного відділення
ЛОКЛ, яке опікується хворими на
цукровий діабет та здійснює ампу
тацію кінцівок, лікування та реабі
літацію. Відділення знаходиться в
умовах непридатності для лікуван
ня хворих.
В Україні лише за офіційними да
ними нараховується 2 млн хворих
на цукровий діабет та щороку ви
конується більше 20 тис висо
ких ампутацій нижніх кінцівок. У
Львівській області нараховується
більше 70 тис пацієнтів, які потре
бують постійної допомоги.
Частиною допомоги стане прове
дення Благодійного вечора на під
тримку відновлення функціону
вання відділення, який відбудеться
23 березня 2019 року. Просимо Вас
долучитися до організації віднов
лення роботи відновлення, а саме
збору коштів на реконструкцію та
ремонтні роботи, які потрібно за
вершити у максимально короткий

термін.
Ви можете долучитися шляхом
переказу коштів на рахунок Благо
дійного фонду «Благодійний фонд
«Фундатор» №2600131079601, Код
банку 305749 АТ «БАНК КРЕДИТ
ДНІПРО», код ЄДРПОУ 40224874
або придбати квиток на Благодій
ний вечір, перерахувавши кошти
на вищевказаний фонд. Вартість
квитка становить 2900,00 грн з
особи або 4000,00 з пари. На благо
дійному вечорі Ви матимете змогу
також придбати лоти відомих мит
ців, усі кошти виручені від аукціо
ну будуть передані на відновлення
роботи відділення. Кожного жерт
водавеця буде згадано на дошці у
відділенні 3-ої хірургії ЛОКЛ.

Пам'ятка архітектури національ
ного значення, дерев'яна церква
Успіння Пресвятої Богородиці збу
дована у 1749 році. 6 січня 1936 року
у Храмі відбулося чудесне віднов
лення ікони Розп’яття Ісуса Хрис
та. З цього приводу Вселенський
Архиєрей Папа Пій XI 18 травня
1918 року надав храму право прово
дити п’ять Відпустів протягом року.
Храм Успіння Пресвятої Богороди
ці є паломницьким місцем Україн
ської Греко-Католицької Церкви.
Сьогодні дерев’яний Храм потре
Благодійний вечір відбудеться за бує реставраційних робіт.
підтримки Львівської обласної
державної адміністрації.
Контактна особа: Надія Гаталяк,
Голова ради КУЖ Україна.
Тел.: +38 067 674 05 66

Банківські реквізити та рахунок
для переказу коштів:
Парафія Святого Миколая УГКЦ
Адреса: м. Глиняни, 80720
вул. св. Миколая, 6а
Золочівський район
Львівська область
тел.: +38 098 333 46 46
р/р 26001300048880
МФО 325796
ЄДРПОУ 20859517
Філія Львівське обласне управління
АТ «ОЩАДБАНК»
релігійна громада УГКЦ
парохії св. Миколая м. Глиняни
Детальні кошториси та опис по
треб можна отримати у о. Андрія
Лукачика – адміністратора па
рафії Святого Миколая УГКЦ, м.
Глиняни
тел.: +38 097 771 90 56
e-mail: o.andrij@gmail.com
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