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Укрзалізниця має намір за 2020 рік 
побудувати євроколію від стан
ції «Скнилів» на околиці Львова до 
державного кордону. Про це  пові
домив у Facebook голова УЗ Євген 
Кравцов.

«За рік ми можемо збудувати від дер
жавного кордону до станції «Скни
лів» євроколію. «Скнилів» розташо
вана у Львові. Від вокзалу – відстань 

5,5 км, від Міжнародного аеропорту 
«Львів» – 3 км та автостанції – 1 км. 
Розташування чудове. Тобто через 
рік українці зможуть отримати пря
ме швидкісне сполучення зі Львова 
до Кракова, Праги, Відня», – написав 
він.
Крім цього, між «Скниловом»,  ае
ропортом і львівським залізничним 
вокзалом планують запустити екс
прес для комфорту пасажирів.

Для подачі звітності в електронній 
формі необхідно сформувати фай
ли звіту в  форматах XML та  PDF, 
підписати їх кваліфікованим елект
ронним підписом будьякого укра
їнського акредитованого центру 
сертифікації ключів та  надіслати 
на спеціально виділену електронну 
адресу банку. Накласти електронно
цифровий підпис можна за допомо
гою програми електронного доку
ментообігу M.E.Doc або будьякого 
сервісу,  який дозволяє це зробити.

«Кредобанк постійно працює над роз-
ширенням електронних сервісів для 
клієнтів-юридичних осіб. Відтепер 
позичальники банку зможуть нада-
вати банку регулярну електрон ну 
звітність без друку паперових до-
кументів та візиту до банківського 
відділення. Наступним кроком ста-
не можливість завантаження звітів 
безпосередньо до  системи онлайн-
банкінгу», – говорить директор опе
раційного центру  АТ «Кредобанк» 
Оксана Городецька.

Досі юридичні особиклієнти банку 
мали можливість замовляти готівку 
та отримати погодження валютних 
контрактів безпосередньо з Інтер
нетбанкінгу  iFOBS. У майбутньому 
клієнтам також буде доступна мож
ливість віддаленої подачі документів 
на отримання кредитів та відкриття 
рахунків без візиту до відділення.

ПЕРШ ЗА ВСЕ

НОВІ ПІДПРИЄМСТВА – ДІЙСНІ ЧЛЕНИ ЛЬВІВСЬКОЇ ТПП: 
Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «РЕПЛАСТ»
вул. Кульпарківська, 25/5а, м. Львів, 79041
Керівник – Микола БАЛДІН
тел.: +38 097 945 6650
E-mail: replast@ukr.net  
www.replast-ltd.com 
Види діяльності: виробництво плит, 
листів, труб і профілів та інших товарів із 
пластмас.

Фізична особа-підприємець РЕМЕНЮК 
Микола Володимирович
вул. Симиренко, 14/9, оф.97, м. Київ, 

03134
моб. тел.: +38 067 549  6653
E-mail: remennv@ukr.net 
Види діяльності: рекламні агентства

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Виробнича комерційна фірма 
ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД АВТОМОБІЛЬ-
НИХ КРАНІВ»
вул. Гайдамацька, 22 м. Дрогобич, Львів-
ська область, 82100
Керівник – Ігор ЗАЛІСКО
тел.: + 38 032 441-73-37
E-mail: dak@dak.com.ua 

www.dak.com.ua 
Види діяльності: виробництво і реалі-
зація автомобільних кранів, запчастин 
до них.

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Компанія «ЦЕНТР ЛТД»
вул. Академіка Лазаренка, 1а/12, м. Львів, 
79026
Керівник – Олег БОТА
моб.тел.: +38 096 781 0537
E-mail: oletg.bota@gmail.com 
www.center-ltd.lviv.ua 
Види діяльності: надання комплексних 

послуг у сфері екології, охорони праці, 
лабораторних долсіджень, будівельного 
проектування.

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «ЛТК «РЕБОРДА-ЛОГІСТИК»
вул. Б. Хмельницького, 20/5, м. Львів, 
79019
Керівник –  Євген ТАЛОХА
моб. тел.: +38 066 804 7975
E-mail: rebordalogistic@gmail.com  
Види діяльності: надання транспортно-
експедиційних послуг, ремонт вагонів і 
локомотивів.

ВІТАЄМО!

МЕРЕЖА АПТЕК «D.S.» 
ОПРИЛЮДНИЛА 
СОЦІАЛЬНИЙ ЗВІТ ЗА 
2016-2019 РОКИ
Основними напрямками соціа ль    
ної відповідальності мережі аптек 
«D.S.» є: 
• інвестиції в належну якість ліків, 
• онлайнінновації для клієнтів, 
• історичне обличчя фармації, 
• фахові знання й освіту в Україні, 
• активна громадянська позиція, 
• екоініціативи, 
• допомога потребуючим 
• благочинні аспекти в діяльності 

інтерактивного музею «D.S. Тає
мна аптека».

За звітний період на благочинність 

і меценацтво із фонду компанії 
скеровано понад 2 млн. грн. Вод
ночас, свою соціальну відпові
дальність аптеки «D.S.» вбачають 
не тільки у наданні фінансової 
підтримки – на допомогу вої
нам, молодіжнопатріотичним 
організаціям, студентам, дітям у 
складних життєвих обставинах і 
важкохворим – але і у способі ве
дення бізнесу. Йдеться про від
повідальне ставлення до ділових 
партнерів, працівників, до якос
ті послуг, які надаємо, а також до 
ресурсів та екології.

УЗ ПЛАНУЄ ЗА РІК ПОБУДУВАТИ 
ЄВРОКОЛІЮ ВІД ЛЬВОВА ДО 
ДЕРЖКОРДОНУ

КРЕДОБАНК 
РОЗШИРЮЄ 
ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ 
ДЛЯ БІЗНЕСУ
КРЕДОБАНК РОЗШИРЮЄ МОЖЛИВОСТІ 
ВІДДАЛЕНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ОБСЛУ-
ГОВУВАННЯ БІЗНЕС-КЛІЄНТІВ. ВІД-
НЕДАВНА КЛІЄНТИ-ПОЗИЧАЛЬНИКИ 
БАНКУ ОТРИМАЛИ МОЖЛИВІСТЬ ПО-
ДАВАТИ БАНКУ ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ, 
ЗАСВІДЧЕНУ ЕЛЕКТРОННО-ЦИФРОВИМ 
ПІДПИСОМ.
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ПЕРШ ЗА ВСЕ

Вони й стали ініціаторами створен
ня Жіночої Ділової Палати України, 
яка буде постійним консультатив
нодорадчим органом, утвореним з 
числа жінокпідприємців України, 
жінок – представниць підприємств. 
Мета – сприяння розвитку жіночо
го підприємництва в Україні. 

2019 рік у Львівській торгово-промисловій палаті став 
роком становлення нового надзвичайно важливого на-
прямку діяльності – підтримки жіночого підприємниц-
тва: до створеного минулого року Комітету під одной-
менною назвою швидко долучилася велика кількість 
активних ділових жінок, висококласних професіоналів в 
управлінській сфері та  у бізнесі. 

РОЗВИТОК 
ЧЕРЕЗ 

ОБ’ЄДНАННЯ

Діяльність Жіночої Ділової Пала
ти України спрямована на розви
ток жіночих ділових ініціатив та 
підприємництва, самореалізації 
жінок, посилення їх ролі та впли
ву на економічну, політичну і со
ціальну складові життя суспіль
ства, формування ділових зв'язків 

жінокпідприємниць Львівської 
області з представницями бізнесу 
інших регіонів та інших країн світу. 

За три місяці своєї роботи Жіноча 
Ділова Палата України провела ба
гато ділових заходів: 
• Міжнародну Жіночу 

Бізнесасамблею, 
• Другий Всеукраїнський Діловий 

Жіночий Форум в м. Києві, 
• ряд бізнесзустрічей з іноземни

ми партнерками, 
• коучсесії та тренінги,
• благодійні проекти тощо. 

Уже підписані Меморандуми про 
співпрацю із регіональними, на
ціональними й міжнародними 

жіночими організаціями. Щодня 
Жіноча Ділова Палата причетна до 
безлічі надзвичайно цікавих і ко
рисних ініціатив. 

У підсумку за квартал 2019 року Па
лата стала платформою, яка успіш
но об’єднує жінок з усієї України. 
Щиро запрошуємо активних, креа
тивних, підприємливих українок 
творити велику історію жіночого 
бізнессередовища нашої країни 
разом!

Наталя Карпенчук-Конопацька,
Президентка Жіночої Ділової 

Палати України
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МІЖНАРОДНА ЕКОЛОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«SMART ЗЕЛЕНИЙ, SMART ГОЛУБИЙ – ПРИРОДНІ РІШЕННЯ 
І ПІДХОДИ ДО ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ В ЕКОЛОГІЧНОМУ 
МЕНЕДЖМЕНТІ, ПЛАНУВАННІ ТА ПОЛІТИЦІ» 
7 листопада 2019 року Львівська тор
говопромислова палата стала пло
щадкою для проведення міжнарод
ної екологічної конференції щодо 
проблем довкілля у місті Львові. 
У рамках реалізації міжнарод
ного проекту Erasmus+ CBHE 
INTENSE – Integrated Doctoral 
Program for Environmental Policy, 
Management and Technology, в 
якому бере активну участь давній 

партнер Львівської ТПП Інститут 
екології Карпат НАН України за під
тримки Львівської міської ради та 
Департаменту екології та природних 
ресурсів Львівської облдержадміні
страції пройшла міжнародна кон
ференція «SMART Зелений, SMART 
Голубий  природні рішення і підхо
ди до екосистемних послуг в еколо
гічному менеджменті, плануванні та 
політиці».

Метою конференції була оцінка су
часного стану реалізації «розумних» 
зелених й «розумних» голубих техно
логій у вирішенні проблем м. Львова 
та інших урбанізованих територій 
України, міст Європи та Азії з огляду 
на перспективи їхнього подальшого 
розвитку (впровадження й застосу
вання політичних, управлінських і 
технологічних інновацій). 

На конференції виступили допо
відачі зі Львова (Інститут екології 
Карпат НАН України, Національ
ний університет «Львівська політех
ніка», Національний лісотехнічний 
університет України, Львівський 
національний університет ім. Івана 
Франка), інших міст України (Одеса, 
Харків), країн Європейського Союзу 
(Австрія, Естонія, Латвія, Нідерлан
ди) та Азії (В`єтнам, Монголія).

На конференції були роз
глянуті питання щодо: 

• регенерації урбанізо
ваних територій з вико
ристанням природних 
рішень;

• природних рішень для 
покращення добробуту 
населення в містах;

• «зеленої» та «голубої» інфра
структури у сфері просторово
го планування та ландшафтної 
архітектури;

• поліфункціонального управ
ління річковими басейнами на 
основі природних рішень та від
новлення екосистем;

• природних рішень для підви
щення сталого використання 
речовини та енергії;

• природних рішень для під
вищення страхової цінності 
екосистем;

• збільшення поглинання вугле
цю з використанням природних 
рішень;

• «зеленої» (у т. ч. біобазова та цир
кулярна) економіки для міст і 
їхньої територіальної стійкості;

• інтеграції культурних цін
ностей і екосистемних послуг 
у планування і менеджмент 
природокористування.

Був оцінений сучасний стан реаліза
ції «розумних» зелених й «розумних» 
голубих технологій щодо вирішення 
проблем м. Львова з урахуванням 
досвіду інших урбанізованих тери
торій країн Європи та Азії (впро
вадження й застосування політич
них, управлінських і технологічних 
інновацій).
На конференції досягнуто домовле
ності щодо налагодження співпраці 
для впровадження у місті Львові до
свіду міст України (Одеса, Харків), 
Європи (Відень, Таллін, Рига, Ам
стердам) та Азії (Ханой, Хо Ши Мін, 
УланБатор, Ховд) стосовно реаліза
ції природних рішень у функціону
ванні урбанізованих екосистем. 
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Львівщина стала одним з лідерів 
конкурсу як за загальною кількістю 
зареєстрованих заявок, так і за їх
ньою якістю (тобто тими заявками, 
що були відібрані) за найкращими 
освітніми програмами Офісу про
сування експорту Export Evolution 
Ukraine, Creative Export Ukraine та 
Train the Trainers. Всього надійшло 13 
670 заявок. 
1 місце зайняла Дніпропетровська 
область, 2 місце – Львівська область, 
3 місце – Одеська область.

У рамках заходу відбувся практичний 
семінар «10 лайфхаків з дослід ження 
нових ринків», який провела Ану
Малл Наарітс,  провідний тренер та 
ментор програм Export Evolution 
Ukraine та Creative Export Ukraine.
АнуМалл Наарітс – експерт з мар
кетингу та експорту з понад 15річ
ним досвідом у галузі. Керувала 
відділами продажу та маркетингу в 
Baltika, Radiolinja (зараз – Elisa), Eesti 
Kindlustus (If Kindlustus) та провела 
сотні різних маркетингових кампа
ній, лауреат Best Marketing Award за 
запуск маркетингової стратегії для 
Seaplane Harbour.

АКТУАЛЬНО

Найбільша в Європі мережа під
тримки підприємництва, створена 
Європейською комісією у 2008  році 
та працює в рамках Програми   ЄС 
«Конкурентоспроможність підпри
ємств малого та середнього бізнесу 
(COSME)».

Пропонуємо використати потенціал  
Європейської мережі підприємств  з 
метою розширення інвестиційних 
та торгівельних можливостей укра
їнських підприємств і надаємо на
ступні послуги:
• Пошук партнерівінвесторів у 

країнах – учасницях  EEN;
• Пошук інноваційних технологій 

у країнах – учасницях  EEN;
• Пошук партнерів у країнах – 

учасницях   EEN для створення 
спільних підприємств;

• Пошук партнерів у країнах – 
учасницях   EEN для імпорту й 
експорту товарів.

Пріоритети  EEN:
• інтернаціоналізація МСП – по

шук партнерів у 65  країнах світу;

• комерціалізація інновацій – 
трансфер технологій, пошук ін
вестора/партнера за кордоном 
для виведення на ринок нової 
технологічної продукції чи по
слуг, захист прав інтелектуаль
ної власності.

Мережа EEN включає:
• понад 600 організацій із під

тримки та розвитку бізнесу;
• понад 2,5 мільйона 

організаційучасників;
• понад 6000 технологічних 

профілів;
• понад 10000  бізнесових 

профілів;
• понад 100 великих заходів і 18   

тисяч b2bзустрічей на рік.

http://een.ec.europa.eu

19 листопада 2019 року в iHUB на 
Хрещатику в Києві пройшло офі
ційне відкриття програми Export  
Evolution PRO, яку проводить Дер
жавна установа «Офіс з просуван
ня експорту України» за підтримки 
Посольства Естонської Республі
ки в Україні та Програми USAID 
«Конкурентоспроможна економіка 
України».

«Офіс з просування експорту 
України» розробляє освітні події 

ЄВРОПЕЙСЬКА 
МЕРЕЖА 
ПІДПРИЄМСТВ
EUROPEAN ENTERPRISE NETWORK  (EEN)

УРОЧИСТЕ НАГОРОДЖЕННЯ 
ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ 
«РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ЕКСПОРТНИЙ ВИКЛИК»

Контактна особа EEN у Львівській 
торгово-промисловій палаті:
Артур Торський
Тел.: +38 067  130 17 41
zed@gmail.com

та програми у сфері сприяння екс
порту, що націлені на розвиток 
людського капіталу та зміцнення 
навичок і компетенцій підприємств, 
зокрема МСП, необхідних для учас
ті в міжнародній торгівлі. Країні по
трібні підприємства, які володіють 
необхідними знаннями в галузі біз
несу та міжнародного маркетингу, 
розуміють вимоги іноземних по
купців і здатні реагувати на них.
У рамках заходу відбулося урочисте 
нагородження переможців конкурсу 
«Регіональний експортний виклик»  
в рамках освітньої програми  Export 
Driver Challenge. 
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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

4 листопада 2019 року спільно з Посольством Литовської Республі-
ки в Україні та Почесним Генеральним Консульство Литви у Львові 
Львівська торгово-промислова  палата провела Українсько-Литов-
ський бізнес-форум. 
Форум відкрили Надзвичайний і 
Повноважний Посол Литовської 
Республіки Марюс Януконіс, на
чальник управління інвестиційної 
політики Львівської облдержадмі
ністрації  Роман Матис, президент 
Львівської торговопромислової 
палати Дмитро Афтанас та прези
дент Вільнюської торговопромис
лової та ремісничої палати Сігітас 
Леонавічус.

Президент Львівської ТПП Дми
тро Афтанас інформував учасни
ків Форуму про діяльність палати, 
про можливості для діяльності 
литовських компаній у Львівській 

області та послуги і підтримку, яку 
може їм надати ЛТПП. 

Начальник управління інвести
ційної політики Львівської облдер
жадміністрації  представив інвес
тиційний потенціал Львівщини, 
президенти Львівської торгово
промислової палати Дмитро Афта
нас та Сігітас Леонавічус підписали 
Угоду про співпрацю. Крім іншого, 
говорили про співпрацю у сфері жі
ночого підприємництва, поділили
ся досвідом розвитку підприємни
цтва в регіонах. 

Пройшла цікава дискусія про 

потенціал проблеми і перспекти
ви ділової співпраці між Литвою 
та Львівщиною, про використан
ня досвіду Литви у реформуванні 
економіки, подолання проблем, які 
виникають у процесах економічних 
трансформацій, у тому числі залу
чені інвестицій, відтоку працівни
ків, подолання  корупції і ефектив
ність судової системи.

Львівські й литовські підприємці 
провели переговори у трьох пане
лях  «Енергетика», «Інфраструк
тура» та «Освіта». У Форумі взя
ли участь 10 компаній з Литви та 
близько 30  з  Львівської області.

ДВОСТОРОННЯ 
СПІВПРАЦЯ
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НАШІ ПЕРЕМОЖЦІ

27 вересня 2019 року в рамках проведення V Між-
народної конференції «Соціальна відповідальність 
бізнесу» відбулась церемонія нагородження пере-
можців ювілейного XХ Конкурсу-промоції львівсько-
го підприємництва «Обличчя міста».

«СФЕРОС-ЕЛЕКТРОН» 
І ТВК «ЛЬВІВХОЛОД»
СТАЛИ «ОБЛИЧЧЯМ 
МІСТА-2019»

Ігор Пастущак, 
ТзОВ ТВК «Львівхолод» 

Олександр Стародуб, 
СП ТзОВ «Сферос-Електрон»

Анастасія Бережна, 
Інтер'єр-студія гардин JAKKARD  

Номінація «Львів торговий» 

Клавдія Гордієнко, 
ТзОВ «РСП «Шувар» 

Номінація «Львів соціально-
відповідальний»

Лідія Лукович, 
Ресторан-кондитерська  «Фраєрка» 

Номінація «Львівське дозвілля: 
найкращий вибір для проведення 

вільного часу»
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ЦЬОГО РОКУ ДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ 
ЗГОЛОСИЛАСЯ 32 КОМПАНІЇ, 22 З 
НИХ БУЛИ ДОПУЩЕНІ ДО II ЕТАПУ 
ГОЛОСУВАННЯ. ПЕРЕМОГУ У 
НОМІНАЦІЯХ ЗДОБУЛО 14 КОМПАНІЙ. 
А ВОЛОДАРЯМИ БРОНЗОВОЇ 
СТАТУЕТКИ СТАЛИ ОДРАЗУ 
ДВІ КОМПАНІЇ.

Галина Заяць,  заступник начальника управлін-
ня економіки ЛМР: «Обличчя міста» –  це справ-
жнє  свято підприємців і підприємств, які працю-
ють для слави нашого міста. Ви розробляєте нові 
проекти й ідеї – і успішно втілюєте їх в життя, 
таким чином змінюючи економіку обличчя міста. 
Ми пишаємось нашими підприємцями, нашими під-
приємствами та їх досягненнями. Успішних вам ін-
вестицій, нових проектів і звершень!» 

Так, за «розвиток новітніх технологій для місько
го пасажирського  електро та автотранспорту та 
зростання обсягів реалізації продукції більш ніж 
у два рази» було нагороджено СП ТзОВ «Сферос
Електрон», а за  «багаторічну професійну торгі
вельну діяльність, розвиток і експансію у інші об
ласті» – нагороджено ТзОВ ТВК «Львівхолод».

Олександр Стародуб, СП ТзОВ «Сферос-Елект-
рон»: «Хочу висловити подяку організаторам, які 
проводять  «Обличчя міста». Дуже приємно, що 
наше підприємство отримало гран-прі. Це додає на-
снаги, впевненості і оптимізму для подальшого руху 
вперед. Хоча, поряд з цим, постає багато викликів. 
Але ми готові до них».  
 
Ігор Пастущак, ТзОВ ТВК «Львівхолод»: «Отри-
мати гран-прі надзвичайно приємно, адже  цьогоріч 
ми відзначаємо 16-річчя діяльності нашої мережі 
«Рукавичка». Ми довго йшли до головної нагороди і 
я дякую своїй команді, яка працює фактично у всіх 
регіонах України, де ми є, і це – результат нашої 
роботи».

Конкурсанти оцінювались із врахуванням думки 
громадських організацій, бізнесу, наукових кіл, ор
ганів влади. 

Дмитро Афтанас, президент Львівської ТПП: «Що-
року ми нагороджуємо компанії Львова, які гідно пред-
ставляють наше місто. Особливістю XХ  Конкурсу 
«Обличчя міста» є велика активність компаній, ке-
рівниками яких є жінки. Традиційно – маємо чимало 
представників малого та мікробізнесу. Перемога в 
«Обличчі міста» – це, насамперед, висока оцінка ді-
яльності компанії громадою».

У минулі роки переможцями конкурсу були такі 
компанії як: «Райффайзен Банк Аваль», Україн
ський Католицький Університет», ТРК «Львів
ська хвиля», ТОВ «SoftServe»,   ТзОВ «Віденська 
кав’ярня», «Концерн Електрон», ТзОВ «Територія 
бізнесу» та інші.

Павло Борецький, 
ТзОВ «Лео Стиль» 

Номінація «Львів – гурман»

Ігор Ступець, 
ТзОВ «Максіфуд Україна» 

Номінація «Львів торговий» 

Ірина Плахтій, 
коуч-тренер 

Номінація « Жінка-підприємець»

Андрій Єлісєєв, 
ТОВ аудиторська 

фірма «Контракти-Аудит» 
Номінація «До ваших послуг» 

Тарас Чубінський,
ТзОВ «Сихівська управляюча 

компанія» 
Номінація «До ваших послуг»

Надія Гаталяк, 
ТМ BOITIER/124 ТзОВ «Голд Стайл»  

Номінація «Б'юті – Львів»

Тарас Кузик, 
BankHotel 

Номінація «Львів – відкритий для 
світу»

Ростислов Антошик, 
Ferenc Hotel&Resraurant 

Номінація «Відкриття року»
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Цього року учасники – підприємці, 
науковці та представники влади, а 
було їх майже 100, – обговорювали 
соціальну місію компаній: чому і 
для чого. Вивчали вже реалізовані 
проекти, обговорили нові напрям
ки, корпоративне волонтерство та 
співпрацю з клієнтами – актуальні 
та відкриті питання українського 
бізнесу. 

У заході взяли участь представ
ники місцевої влади – Василь Ло-
зинський, заступник губернатора 
області та Андрій Москаленко, 
заступник міського голови Львова; 
представники громадських орга
нізацій – Дмитро Афтанас, прези
дент ЛТПП, 

Наталя Карпенчук-Конопацька, 
президент Жіночої Ділової Палати 
України, Тарас Дзюбанський, голо
ва Центру міжрелігійного та між
конфесійного діалого «Лібертас».

Під час привітань, представники 
влади високо оцінили роботу львів
ського бізнесу та ЛТПП у цьому 
напрямку. Так,  пан Василь Лозин-
ський зазначив: «Мені надзвичайно 

ІНТЕРВ'Ю НОМЕРА

27 вересня 2019 року у Львові відбулася V Міжна-
родна конференція «Соціальна відповідальність 
бізнесу». 

приємно що цей напрямок Львівська 
ТПП активно розвиває. Приємно 
що знаю більшість компаній, які 
задекларували свою участь у конфе-
ренції. Більшість з них, якщо є якесь 
звернення, прохання, побажання, 
відгукуються ефективно, швидко, 
оперативно. Це в першу пергу є прояв 
людяності, розуміння потре, і допо-
моги. Це є великий і чудовий приклад 
соціальної відповідальності». 

Андрій Москаленко, заступник 
міського голови Львова додав: «Ба-
гато хто з тут присутніх людей, я 
не буду називати імена, прізвища 
і підприємства, я би так сказав є 
мегапроривними в питаннях соціа-
льної відповідальності. Частина з 
компаній робить це публічно, час-
тина  робить це не публічно. Думаю, 
тут є певна дилема: чи потрібно це 
робити публічно? Вважаю, що так. 
Потрібно робити цю роботу дуже 
публічно, показувати приклад. 
Краще робити «культ успіху».  І 
судячи з того, яка кількість людей 
сьогодні зібралася, це свідчить про 
факт, що настав той момент, 
коли все генерується соціальною 
відповідальністю».

ЧАС, КОЛИ СВІТ КЕРУЄТЬСЯ 
СОЦВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
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Розпочалася робота з надихаючої 
промови про цінності Мирослава 
Мариновича, керівника Інституту 
релігії і суспільства УКУ. Олександ-
ра Гондюл, координаторка про
ектів з Цілей сталого розвитку в 
CSR Ukraine, розповіла як і навіщо 
створювати соціальну місію, що 
таке «стале мислення», презентува
ла онлайнплатформу Impactorium 
та перший в Україні курс з КСВ, та 
зазначила, як ефективно впрова
джувати та реалізовувати соціаль
ну місію на прикладі міжнародних 
компаній і як взаємодіяти з поко
лінням Z.

«Сьогодні все більше компаній го-
ворять про свою соціальну місію 
як ключову ідею для залучення та 
утримання співробітників, співп-
раці з інвесторами та завоювання 
любові клієнтів і споживачів. Гло-
бальні компанії вже визначили, що 
саме соціальна місія допомагає під-
приємствам орієнтуватися на лю-
дину аби бути human-centered. Пере-
конаний, що малий бізнес, якщо вже 
не робить цього свідомо чи інтуї-
тивно, також готовий працювати 
у цьому напрямку» – говорить Юрій 
Булик, організатор Конференції.

Питання, які має ставити собі ком
панія, що хоче демонструвати свою 
соціальну місію: 
• Що робить Ваша компанія для 

суспільства? 
• Яка корпоративна соціальна від

повідальність Вашої компанії? 
• Як Ваша компанія взаємодіє 

зі співробітниками, клієнта
ми та іншими зацікавленими 
сторонами? 

• Як Ваша компанія заохочує лю
дей до чогось більшого, окрім 
«робити роботу» і заробляти 
кошти?

«Конференція вже стала щорічною 
платформою для обміну думками, 
новими ідеями, пошуком партнерів, 
представлення широкій аудиторії 
своїх напрацювань у цій сфері. Важ-
ливо розуміти, куди ми рухаємося 
на усіх рівнях розвитку бізнесу: 
регіональному, державному, світо-
вому. Львівському та й українсько-
му бізнесу є чим пишатись у цьому 
напрямку і є куди рухатись далі» – 
говорить Дмитро Афтанас, прези
дент Львівської ТПП.

Своїм досвідом, wowпрактиками 

та кейсами, які уже успішно пра
цюють у цій сфері, тенденціями та 
прогнозами на майбутнє ділилися 
представники бізнесу.  

«У попередні роки ми вчили бізнес, 
що таке соціальна місія компанії, 
навіщо вона потрібна. Вчилися від-
різняти філантропію від соціальної 
відповідальності бізнесу, розглядали 
й інші аспекти. Цього року ми обго-
ворили кейси підприємців, що вони 
зробили та як вони працювали у 
цьому напрямку. Які плани на май-
бутнє» – зазначив Юрій Булик

Зі своїми кейсами виступили Ма-
рія Неділько (Watsons Ukraine), яка 
розповіла про соціальні проекти 
компанії і зазначила, що «Роблячи 
добрі справи щодня – ви змінюєте 
світ!», Ольга Тишко (АТ «Прикар
паттяобленерго»), яка розповіла 
про досвід компанії в КСВ та про
екти, що роблять їх співробітників 
щасливими та натхненними.

Досвідом поділилися і Олексій Да-
ців (ІТКомпанія CeReRa), і Сер-
гій Матвіїв (юридична компанія 
«Матвіїв та партнери»), і Віктор 
Гальчинський (АТ «Кредобанк»), 
а також Клавдія Гордієнко (РСП 
«Шувар»).

«Цікавим є той факт, що серед 
бізнес-структур та асоціацій на-
бирає обертів тенденція послуго-
вуватися термінологією, що є при-
таманною релігійним колам: місія, 
відповідальність, спільне благо чи 
добро, гідність тощо. Зі свого боку, 
багато релігійних спільнот також 
цікавляться процесами самих біз-
нес-структур, вживаючи та імп-
лементовуючи у свій лексикон такі 
терміни як бізнес-план, стратегія 
та проекти. Центр діалогу «Лібер-
тас» вже вкотре відслідковує такий 
взаємний обмін та зацікавлення 
конференцією про СВБ представ-
никами різних конфесій, що, на нашу 
думку, вносить додаткову вартість 
для цього важливого щорічного захо-
ду» – додає Тарас Дзюбанський, го
лова ГО «Лібертас»

Організатори заходу: Львів
ська торговопромислова палата, 
Libertas Center for interreligious 
dialogue, CSR Ukraine та Жіноча Ді
лова Палата України. 
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ПАРТНЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

ОСНОВНІ ІНСАЙТИ З ВИСТУПІВ 
УСІХ СПІКЕРІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:
• Цінності – наріжний камінь соціально відповідального 

бізнесу!

• В бізнесі діє теорія ігор – і тому потрібно прагнути не до 
гри з нульовою сумою (win-lose), а до гри з ненульовою сумою 
(а саме – win-win).

• Медіа мають бути відповідальними, нести позитивні но-
вини та ефективні рішення.

• Кожен працівник компанії має розуміти її КСВ та соціаль-
ну місію, незалежно від того, чи це СЕО чи прибиральник.

• Наш сучасний світ – це Нове Просвітництво.

• Якщо людям подобається у вас працювати і вони не хочуть 
йти від вас – це чудово. Але коли працівник йде з вашої ком-
панії, відкриває свій бізнес і стає вашим партнером - це 
демонструє високий рівень відповідальності та взаємодії.

• Кожна людина, а не лише кожна компанія, має бути соці-
ально відповідальною.

Хотів би поділитися з Вами трьома міркуваннями. І почати хочу з того, що 
люди розуміють соціальну відповідальність бізнесу перед усім, як таке 
собі доброчинство, за яким стоїть християнське милосердя. Це давня 
практика і нічого нового тут ми не відриємо. А ще мені страшенно подо-
бається фраза митрополита Андрея Шептицького «Будьте ощадними, але 
не скупим» або «Ви, багаті, пам’ятайте, що добро, яке ви маєте, ви маєте від 
Бога, а Бог вам наказав давати милостиню. В годину смерті з цілого майна 
залишиться тільки те, що ви дали убогому». Це фантастичні вислови. 

Ми всі говоримо, що все що ми нажили, ми не заберемо на той світ, але ви-
являться – заберемо. Це зовсім інший рівень розуміння реальності. Але 
на цьому митрополит Шептицький не зупиняється і йде далі і каже знову: 
«Допомагайте убогому не лиш з дня на день, але як можете, так поможіть, 
щоб він міг вийти з біди та стояти на своїх ногах. Дайте убогому здатність 
до заробітку, навчіть його, покажіть йому, щоб він сам міг свою долю по-
правити». Це мені нагадує таке запитання: що краще – дати склянку води 
спраглому чи показати шлях до Господа? Ніхто не заперечує, що потрібно 
дати склянку води, але слід обов’язково показати людині шлях до Бога. 

То ж я вважаю, що в соціальній відповідальності бізнесу, в цьому плані, 
вона мала б полягати в тому, що ви стали на цей шлях. Дуже тішуся і вітаю 
вас, що ви сміло і твердо стоїте на своїх ногах. Допоможіть тепер іншим 
стати на свої власні ноги. 

Друге. Ви напевне всі знаєте, що завжди якщо хтось виграв, значить хтось 
програв.  Всі виграють через співпрацю. У бізнесі це дуже чітко простежу-
ється. Процитую  Вам  Євгена Болицького: «Служіння в бізнесі – це вияв 
любові до клієнтів чи до майстрів чи постачальників, до тих хто в ньому 
задіяний. Це антитеза до відомої приказки «нацарював 100 рублів і втік». 
Служіння – це прояв відносин у суспільстві, що ґрунтується на  повазі, 
любові, прагненні поділитися, часом – розділити. 

І нарешті третій пункт. Це те, що бізнес так чи інакше діє в якомусь цілісно-
му просторі. У людей є певні поняття добра і зла, поняття, що допустиме, 
що не допустиме. І ви мусите в цих умовах діяти. Я б дуже хотів що б ви, 
тут присутні, допомогли змінити управлінські процедури. Ці процедури 
потрібно міняти і забезпечувати людську гідність. Дякую.

Мирослав Маринович, 
директор Інституту релігії та суспільства УКУ 
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У сучасних умовах державотво
рення України чимало запитань 
виникає з приводу наявності пріо
ритетів економічного розвитку. І 
навіть якщо такі пріоритети є, то 
дуже незрозумілим є їхній вплив 
на довгострокові, так би мовити 
стратегічні економічні процеси, в 
часовому діапазоні майбутніх 1020 
років. Економіка потужної держави 
мусить мати добре структуровану 
основу, яка гарантуватиме стабіль
ність, глобальну конкурентоспро
можність, впливовість держави не 
тільки економічну, але й політичну. 
Переконаний, що такою економіч
ною базою мають стати промисло
вість та сільське господарство. На 
цю платформу варто нарощувати 
сферу послуг, туризм, рітейл, ІТ та 
інші галузі. Але основу має стано
вити матеріальне виробництво. 
Той хто буде мати добре розвинуту 
промисловість, буде диктувати рі
вень матеріального забезпечення 
країнспоживачів, а у випадку сіль
ського господарства – виступатиме 
гарантом продовольчої безпеки, що 
дуже важливо в глобальних еконо
мікополітичних відносинах.

На жаль, протягом усіх років неза
лежності України ми жодного разу 
не мали чіткої політики розвитку 
промисловості. Хоча, в 90тих ро
ках, мали чітку політику її розвалу, 
зміни структури, насамперед че
рез зміну власності. Далі політики 

і урядовці все віддали на поталу 
ринку, мовляв ринкова економіка, 
якої вочевидь ми не маємо і дони
ні, через присутність монополій, у 
всьому сама розбереться. Можливо 
й так, але ринкову економіку буду
ють, поступово і цілеспрямовано 
посилюючи конкурентоздатність 
національного виробника. Те, що 
потрібно було робити вчора, будемо 
змушені робити завтра, адже вигля
дає так, що сьогоднішній день теж 
маємо шанс втратити. Ринок має 
саморегулюватися, але й сьогодні 
провідні країни світу якто США, 
Китай та інші, агресивно підтриму
ють свого виробника як тарифними, 
так і не тарифними методами.

Теперішня промисловість України 
теж потребує підтримки. Націо
нальний виробник не може повно
цінно конкурувати не те, що на 
зовнішніх, а що головніше на вну
трішньому ринку, через тіньову еко
номіку і контрабанду, які ламають 
цінову кон’юнктуру, дорогі і корот
кі гроші, які не дають можливостей 
технікотехнологічної модернізації, 
дефіцит кадрів і слабку соціальну 
складову, які істотно зменшують 
продуктивність праці.

У цих умовах кивати на ринок без
відповідально, домінуючою повин
на стати політика економічного на
ціоналізму. Так, держава не повин на 
ламати ринкових зв’язків, має 

перемагати той, хто пропонує якіс
ніший продукт за нижчою ціною, 
але українська держава має підви
щити конкурентоздатність україн
ського виробника. Тут насамперед 
варто подолати як мінімум тіньові 
та корупційні процеси, а як макси
мум дати стимули.

Зниження облікової ставки НБУ, 
а як наслідок зниження вартості 
фінансового ресурсу, механізми 
створення індустріальних парків 
з фіскальною підтримкою високо
технологічного та наукомісткого 
продукту, експортнокредитне за
безпечення як інструмент стиму
лювання експорту товарів з висо
кою доданою вартістю, державні 
закупівлі за критеріями ціни та 
локалізації, підтримка професій
нотехнічної освіти – це лише деякі, 
але гостро необхідні механізми сти
мулювання промисловості Украї
ни. Це би мало супроводжуватися 
підвищенням рівня життя, а відтак 
платоспроможного попиту. Далі 
мали би йти програми галузевої 
спеціалізації, тобто програми під
тримки пріоритетних галузей, якто 
машинобудування, авіабудування, 
обороннопромисловий комплекс. 

Адже сьогодні через фізичне та 
моральне зношення заміні під
лягає майже увесь рухомий склад 
для прикладу залізниці, автомо
більних пасажирських перевезень, 

не говорячи вже про потреби в 
озброєннях.
Чи складно це зробити? Визнаю, що 
не просто, але коли немає політич
ної волі, то й взагалі неможливо. Чи 
реально це зробити? Сто відсотків, 
що так. Для цього має бути сформо
вана чітка державна політика під
тримки національного виробника. 
Ми не можемо закрити внутрішній 
ринок, а найголовніше, що цього 
робити не потрібно, ми просто по
винні створити умови в яких укра
їнський промисловець буде кон
курувати своїм підприємницьким 
хистом, маючи рівні вихідні позиції 
у порівнянні з іноземним.

Добре розвинута промисловість 
дасть можливість стати Україні 
гравцем на міжнародній арені. Не 
маючи переробки нам відводять 
роль сировинного додатку. Спочат
ку сировину купують дорого, потім 
політичними та іншими механіз
мами ціну сировини знижують, а 
далі, як правило, хочуть забрати 
безкоштовно, як для прикладу, 
шляхом викупу української зем
лі. Натомість країна, яка має про
мислову переробку, сировину за 
кордон здебільшого не відпускає, а 
якщо й так, то по високій ціні, яка 
в кінцевому результаті приглушує 
конкурентоздатність іноземного 
виробника. Відтак він хоче локалі
зувати виробництво там, де є така 
сировина, тим більше, якщо це дає 

РОМАН 
ФИЛИПІВ:
ЯКОЮ МАЄ 
БУТИ ПОЛІТИКА 
ПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ?
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переваги на державних закупівлях. 
А тут вже й іноземні інвестиції, про 
які так багато говорять, робочі міс
ця, конкуренція за робітника і як 
наслідок підвищення заробітної 
плати, тим самим платоспромож
ного попиту і так далі. Економіка 
складна наука, але у ній всі процеси 
взаємопов’язані, даєш поштовх чо
мусь одному – розвинеш все, при
гальмуєш якийсь процес – зруйну
єш систему.

Я завжди виступав на захисті про
мисловості як рушійної сили роз
витку національної економіки, 
розумів і розумію важку працю 
українського виробника, а відтак 
закликаю владу до формування 
професійного середовища на базі 
Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства 
для напрацювання, прийняття і 
реалізації національної політики 
промислового розвитку. Пропо
ную представникам промисловос
ті Львівщини об’єднатися навколо 
цієї ідеї та задекларувати чітку візію 
економічного зростання України.

Роман Филипів,
кандидат економічних наук, еконо-

мічний експерт,
екс заступник голови Львівської об-

ласної державної адміністрації

Видавець: Львівська 
торговопромислова палата
Стрийський парк, 14, 
Львів, Україна, 79011

www.lcci.com.ua
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кламновидавничих пос луг 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. 

КУР’ЄР
Зовнішньоекономічний

ВИСТАВКА-ЯРМАРОК 
«BUDMA 2020» 
Львівська торгово-промислова пала-
та запрошує Вас відвідати Міжна-
родну будівельну виставку-ярмарок 
«BUDMA 2020», яка проходитиме 
04-07 лютого 2020 року в м. Познань, 
Республіка Польща.
Виставка-ярмарок «BUDMA 2020» є 
найбільшим спеціалізованим заходом 
в країнах Східної Європи .

Тематичні розділи виставки:
• Елементи конструкцій, стіни та 

фасади
• Стелі та підлоги
• Будівельні матеріали
• Дахи
• Будівельні хімікати
• Обробка
• Малі архітектурні елементи
• Система управління 

приміщеннями
• Будівельне обладнання
• Будівельні агрегати
• Транспортне будівництво
• Дизайн
• Захист здоров’я та безпека

Виставкаярмарок «BUDMA 2012» 
– чудова нагода для представлення 

ринкових новинок та ознайомлен
ня з ними, а також ідеальне місце 
для встановлення і розвитку но
вих ділових контактів і отримання 
всієї необхідної актуальної інфор
мації за тематикою будівництва, 
будівельних матеріалів, техніки та 
обладнання.

Сайт виставки: 
http://www.budma.pl

Вартість відвідання виставки 
«BUDMA 2020» – 332.00 євро.

У вартість входить:
• Проживання у в двомісних 

готельних номерах
• Проїзд по маршруту Львів

ПознаньЛьвів. мікроавтобу
сом: VW Caravella 2015р.

• Харчування: сніданки
• Квитки на виставку «BUDMA 

2020»
• Супровід

Додатково оплачуєте на місці про
живання в готелі третю ніч у Варша
ві – 18,00 євро

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.
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ БІЗНЕСУ

Робочим майданчиком цього разу 
виступило підприємство “Мико
лаївцемент”. Під час екскурсії по 
80 гектарах його території колеги з 
інших компаній отримали всебічне 

уявлення про технологічні процеси 
виробництва. Не дивлячись на ніби 
прості та роками перевірені техно
логії, компанія все одно проявляє 
гнучкість, де це можливо, скорочує 
енерговитрати та вплив на навко
лишнє середовище при стабільно 
високій продуктивності, відповід
но до сезонів. 
Тематично зустріч було присвячено 

102 ПРИЧИНИ 
ОБ’ЄДНУВАТИСЬ У 
НАВЧАЛЬНІ МЕРЕЖІ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

системам рекуперації тепла. Були 
розглянуті особливості рекупера
торів, наведені приклади розра
хунку потенціалу утилізації тепла, 
тощо. З цього приводу учасники 

мали можливість по
спілкуватись з досвідче
ним консультантом від 
компанії «Топ Інформ» 
Віктором Чухно та двома 
представниками поста
чальників технологіч
них рішень – теплових 
насосів від ТОВ «Стала 
Енергія» та  полімерних 
теплообмінників від 
компанії Heat Matrix. 
Діяльність львівської 

Мережі енергоефективності добі
гає середини, і як було заплановано 
на листопад 2019 року, проміжні 
результати впровадження енергое
фективних заходів були підраховані 
та озвучені. Дякуючи спільній робо
ті компаній та технічних консуль
тантів, Мережа енергоефективних 
підприємств Львівщини майже на 
10% наблизилась до спільної мети 

енергозбереження в 6330 МВт*год 
та стала на 24% ближче до скоро
чення викидів CO2 з встановленим 
показником економії в 4270 т.
Та варто відмітити, що для май
бутнього таких Мереж важливі не 
лише цифри, а й бажання людей 
об’єднуватись в такий спосіб. І щоб 
з’ясувати привабливі сторони цієї 
моделі співпраці, ми запитали пря
мо за зустрічі, що учасникам тут по
добається?  І отримали надихаючі 
відповіді. Так, за відгуками компа
ній, трійка основних цінностей, які 
вони отримують від участі у Мережі, 
виглядає так:
• обмін досвідом в ході професій

ного спілкування, що втілюється 
в проекти на своїх підприємствах,

• підвищення рівня своєї компе
тентності у супроводі перевіре
них консультантів,

• відвідання інших підприємств 
з наочною демонстрацією енер
госпоживаючих процесів.

Щоб ці оцінки були озвучені на ши
рокий загал, на річній конференції 
«Енергоефективність в компані-
ях: можливості та рішення», що 

проходила 27 листопада 2019р. в 
Києві за участю представників про
фільних міністерств, проектом* ор
ганізовано окрему панель, присвя
чену таким навчальним мережам, 
як інноваційному інструменту 
для стимулювання енергоефек-
тивності. Адже в Німеччині феде
ральний уряд дійшов висновку, що 
підтримка таких мереж є ефектив
нішою, ніж підтримка окремих ком
паній. Тож команда проекту робить 
всі можливі кроки, щоб українські 
державники теж скористалися та
кою моделлю підтримки компаній.
Більше інформації на сторінці  
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
energyefficiency.ua/ 

*Львівська торгово-промислова палата   за 
підтримки проекту "Консультування під-
приємств щодо енергоефективності", який 
виконується GIZ GmbH у співпраці з Мініс-
терством економічного розвитку та торгів-
лі України за дорученням уряду Німеччини, на 
прикладі пілотних Мереж енергоефективних 
підприємств впроваджують в Україні модель 
підвищення енергоефективності. Проект 
розраховано на 2018-2020 рр.   

Саме така кількість енергоефективних заходів 
реалізується командою з 11-ти львівських ком-
паній станом на листопад 2019 року!
Про це та про інші проміжні досягнення та пере-
шкоди говорили на черговій зустрічі учасників пі-
лотної Мережі енергоефективних підприємств 
Львівщини 13 листопада 2019 р.
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Нові технології мали слугувати розвитку людства, 
тим часом вони роблять нас залежними, змушують 
їм опиратися і штовхають у обійми тролів. Як це ви-
правити? Троє гуру ІТ-сфери мають відповіді.

Наше життя «опутане» повідомлен
нями, емейлами, соціальними ме
режами. Втрачаємо здатність бути 
справді присутніми. Справді слуха
ти. Врештірешт – справді мислити. 
Такий діагноз у своїй новій книзі ста
вить нам усім Роб Волкер, журналіст 
та викладач,  який у сервісі Lifehacker 
вже кілька років поспіль радить, як 
віднайти себе у світі всюдисущих 
технологій. Під назвою The Art of 
Noticing, тобто «Мистецтво уваги» 
або, якщо дослівно, – «Мистецтво 
зауважувати», не криється обіцян
ка відірвати нас від сучасних смарт
фонів. Бо це, звісно ж, неможливо і 
непрактично – малий смартфон за
міняє нам з десяток інших пристро
їв, і все більше є, дослівно, світом у 
долоні. Автор обіцяє подати лишень 
131 спосіб того, як у цьому багатстві 
цифрових засобів та вражень не за
бути про ті аналогові.

Пропонує хоч би вправи, які «до
зволять зауважувати речі, які всі 
інші проґавили». Під час виконання 
нудної роботи автор сам має звич
ку звертати увагу на те, що, теоре
тично, це вартує робити. Очікуючи 
візиту до лікаря (замість того, щоб 
втупитись у телефон) можна уваж
но роздивитись взуття, яке мають 
на собі інші пацієнти. У черзі до 
каси – роздивитись, де висять ві
деокамери. «Мої знайомі щодня 
проводжають сина до школи. Після 
цього грають у гру, суть якої – по
мітити довкола себе щось бридке» – 
пише Волкер. І власне такий свіжий, 
можливо дитячий погляд потрібен, 
бо він дає змогу зосередитись на чо
мусь тут і зараз. Зауважити те, що 
власне робимо, а не думати про те, 
що нас власне оминає. «При більш 

ГЛОБАЛЬНЕ 
ОТУМАНЕННЯ

глибокому аналізі, це дає нам шанс, 
щоб вслухатись у свою власну ціка
вість. Побачити, що нас захоплює» – 
обіцяє Волкер.

Автор пропонує і більш амбітні 
вправи. Замість того, щоб робити 
знимки, намалюйте цю картину або 
озвучте. Подивіться на оточення 
оком історика, актора, винахідни
ка, вандала. Побудьте самі у натовпі. 
Поблукайте. Поміркуйте, які звуки 
найкраще характеризують околи
цю, в якій ви мешкаєте. Коли бува
єте у чужому домі, знайдіть найдив
нішу річ і обов’язково розпитайте 
про неї. Бо «коли все довкола вима
гає нашої уваги, маємо навчитись 
зосереджувати увагу на тому, що 
нас насправді цікавить». Чергова 
сварка у Facebook дійсно варта на
шої уваги? Можливо варта, мож
ливо ні, але маємо знати відповідь 

– говорить Волкер. І додає, що навіть  
компанії типу Google чи Goldman 
Sachs запровадили для своїх пра
цівників програми, які мають їм 
допомогти відновити здатність зо
середжуватися. Бо розпорошеність 
руйнує їх креативність та ефектив
ність. «Своїм студентам, особливо 
тим, хто хоче займатись дизайном, 
постійно повторюю, що для них 
найважливішими речами є саме ті, 
які помічають вони і лише вони. Зре
штою, саме так впродовж тисячоліть 
виникають інновації» – додає.

ТЕХНОЛОГІЯ ШТОВХАЄ 
НАС НАЗАД

Зі скиданням відповідальності на 
користувачів не погоджується і 
Трістан Харріс, відомий у минулому 
відповідальний за «етику» у Google. 

Насправді кілька років тому це він 
намовляв виробників смартфонів, 
щоб переставили екрани своїх те
лефонів на шкалу сірості. Це мало 
лише тимчасово роззброїти час
тину пасток, які розставляють на 
нашу увагу програмісти компаній
гігантів. Символом цього є черво
ні крапки, які нагадують про нове 
повідомлення, коментар знайо
мим. Інтернетконцерни – говорив 
Харріс – «продукують» у нас залеж
ність, схожу на азарт: що отримаю 
цього разу, якою буде нагорода за 
лайк чи за клікання на посилання? 
Цю спокусу стимулює кортизол, 
гормон, що виділяється під час за
грози, стресу. А цим сьогодні для 
нас є не що інше, як ситуація, коли 
ми на хвилину відкладемо телефон, 
або коли дивимось у нього, але нічо
го нового на екрані не висвітлилось. 
У такій ситуації машинально по
чинаємо листати соціальні мережі, 
сайти новин чи пошту: аби лишень 
розсіяти страх. Свідомі цього про
грамісти соцмережі Instagram «при
тримують» частину повідомлень, 
щоб ми після під'єднання до мережі 
завжди були чимось «нагороджені». 
Своє понуре спостереження Харріс 
підсумував твердженням: «У діях 
людськості  ніколи раніше така не
велика група людей з такої малої 
кількості компаній не формувала 
так сильно того, що і яким чином 
мільярди людей думають і відчува
ють щодня, які приймають рішення, 
дивлячись у ці свої екрани».

Це він відкрив популярне сьогодні 
гасло «Time Well Spent», тобто по
стулат доброго проведення часу. 
Проте, на його думку, не ми за це 
несемо відповідальність. Ми «здані 

на ласку» тих кількох ІТгігантів, 
які вирішують, яку інформацію ми 
отримуємо і значною мірою фор
мують те, як відповідаємо чи реа
гуємо. Приклад: набір реакцій, які 
три роки тому додав Fscebook до 
функції «like» – серце, сміх, смуток 
чи гнів. Тому особисті вправи, зо
крема ті, які запропоновано у книзі 
«Мистецтво зауважувати», у більш 
далекій перспективі не мають зна
чення. Маємо швидше апелювати 
до володарів Кремнієвої Долини 
про зміну підходу.

Тільки чи будуть слухати? Такий 
шанс є, оскільки гасло «Time Well 
Spent» підхопили і Facebook, i Apple, 
i Google. «Новою ціллю нашої ком
панії є забезпечити людям добре 
проведення часу» – декларував 
Марк Цукерберг на початку року. 
Телефони iPhone і ті, з системою 
Android, також збагатилися інстру
ментами, які мають нам допомогти 
«добре проводити час». Показують, 
скільки часу ми дивимось на екран і 
які додатки та аплікації так привер
тають нашу увагу. Дають змогу та
кож впровадити «денний ліміт часу 
для вибраних категорій додатків».

Важко сказати, скільки з 3,3 млрд 
людей зі смартфонами скориста
лись цими функціями. Але розголос 
зробив Харріса однією з найбільш 
впливових постатей у Кремнієвій 
Долині. До створеної ним органі
зації Center for Humane Technology 
приєдналось декілька сотень ко
лишніх працівників з Google, 
Facebook чи Twitter. А у травні цього 
року у СанФранциско він розпові
дав про свою нову концепцію впли
ву нових технологій на наше життя. 
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ТЕНДЕНЦІЇ

Говорив, що його обмежує слово 
downgrading – на відміну від попу
лярного у галузі терміна upgrading. 
Тобто «деградація» або точніше 
«дегенерація». Бо технологія мала 
допомогти людству розвиватись, а 
натомість штовхає нас у розвитку 
назад.

ОХОРОНА КЛІМАТУ

Яким чином?  Інтернетконцерни 
свідомо паразитують на тому, як 
легко можна розпорошувати нашу 
увагу і вподобання, і що Інтернет 
настільки сильно сприяє поляриза
ції. У змаганні за нашу увагу і лайки 
їх «партнерами» є hate (ненависть) і 
мережеві «сварливі баби – псевдо
лідери думки», особливо ті, що зачі
пають базові світоглядні чи політичні 
цінності. Бо негативні емоції нас най
більше притягують до екрану. «На 
Twitter кожне слово, яке сигналізує 
обурення, на 17% збільшує шанс 
того, що ваш допис буде подано 
далі» – говорить Харріс. Невипад
ково твіти багатьох політиків (не 
лише Дональда Трампа, але й укра
їнських) закінчуються знаками 
оклику і вигуками типу «Скандал!», 
«Немає сорому!», «Ганьба!!!».

Чудово собі радять у мережі і фей
кові новини, теорії змов і Інтернет
тролі. Своєю чергою, у тих більш 
позитивних мережах – а такою сьо
годні вважають Instagram – царює 
марнославство. Кожен хоче бути 
зіркою, мати хоча б невелике коло 
фанатів. Харріс аналізує амери
канські дослідження, згідно яких 
55% пластичних хірургів хоч раз 
зустрічали особу, яка хотіла зміни
ти свій вигляд «на кшталт фільтрів 
Snapchat», що покращують наші 
лиця. «Усі ці додатки та аплікації 
окремо може й  виглядають нешкід
ливо, але разом мають величезний 
вплив на самопочуття і психічне 
здоров'я наших дітей, на наш полі
тичний вибір» – зауважує Харріс. На 
його думку, людство опинилося в іс
торичному моменті: збудувало тех
нологію, яка почала контролювати 
свого творця, яка використовує наші 
слабкості і примножує їх наслідки.

Організація, створена Харрісом 
називається «змаганням до самого 
дна», де кожен з концернів шукає все 
більш дієвих гачків на користувачів. 
І він апелює про зміну вектора цих 
перегонів. Хай технологія сприяє, а 

не ускладнює нам зосередження на 
важливих речах. Нехай спрощує, а 
не ускладнює консенсус, подаючи 
те, що нас єднає, а не роз'єднує. Хай 
підтримує, а не нищить демократію. 
Хай сприяє мудрому, здоровому 
підростанню – адже рекомендації 
YouTube і рейтинги ігор могли б ви
глядати дещо поіншому. Техноло
гічний шум для нашого соціуму сьо
годні є тим самим, чим кліматична 
криза для планети. Одне і друге веде 
нас до катастрофи. Але поіншому, 
ніж у випадку з кліматом може бути 
зі сферою ІТ. Достатньо щоб якісь 
1000 осіб, дослівно 5 компаній, змі
нило свою поведінку. Ефекти цих 
змін відразу відчують мільйони, мі
льярди людей.

Ким є ці згадані 1000 осіб? Мова 
йде про проектантів і програміс
тів головних технологічних кон
цернів. Часто несвідомі наслідків 
своєї роботи.«Хтось, хто працює 
над поштою Gmail, комунікатором 
WhatsApp чи алгоритмами Facebook 
може не усвідомлювати, що його рі
шення можуть впливати на переслі
дування у М’янмі, на вибори у США 
або на напади на популістів у Євро
пі. Я ж лише написав декілька рядків 
коду!» – говорить Харріс. Особи, які 
задіяні до проектування і програ
мування популярних Інтернетпо
слуг повинні пам’ятати не лише про 
кліки (лінки), а й про тих, хто цими 
послугами користується». Його ви
ступ звісно підняв масу критики 
та насмішок. Технологічні гачки 
сьогодні більше нагадують хімічні 
субстанції, яких додавали, напри
клад, до сигарет, щоб пришвидши
ти залежність. З програмістів часто 
роблять маріонеток, які зовсім не 
усвідомлюють, що стоїть за цими 
написаними декількома рядками 
коду.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ШУМ 

ДЛЯ НАШОГО СОЦІУМУ 

СЬОГОДНІ Є ТИМ САМИМ, 

ЧИМ КЛІМАТИЧНА КРИ-

ЗА ДЛЯ ПЛАНЕТИ. ОДНЕ 

І ДРУГЕ ВЕДЕ НАС ДО 

КАТАСТРОФИ.

СУМЛІННЯ ПРОГРАМІСТА

На останню згадану проблему звер
тає увагу Джек Поулсон, інший екс
працівник Google, який залишив 
компанію після оприлюднення 
проекту Dragonfly – пошуковика 
для китайського ринку. Він мав бути 
обладнаний штучним інтелектом, 
який би цензурував результати по
шуку згідно з волею Пекіну. У липні, 
під час слухання справи у амери
канському Сенаті, представниця 
компанії повідомила, що проект 
«заморожено». Причиною став не 
лише зовнішній тиск, а й обурення 
програмістів, які лише від Поулсо
на дізналися, над чим так насправді 
працюють. Цей досвід сприяв тому, 
що Джек створив організацію Tech 
Inquiry (Технологічне Інтерв’ю), яка 
має підтримувати програмістів «з 
почуттям відповідальності» і за
охочувати їх бити в набат, коли кон
церни переступають через етичні 
норми.

Іншим контроверсійним прикла
дом Google був Проект Maven, який 
стосувався створення штучного 
розуму для Пентагону. Пентагон за
просив до його розробки Microsoft, 
Amazon, Intel та IBM. Офіційно 
компанія вийшла з цього проекту, 
посилаючись на свої «цінності», але 
так сталося лише після розголосу 
справи і протестів програмістів. На 
думку вчених варто апелювати саме 
до розробників програм.

Тим більше, що це не так і складно. 
Більшість молодих програмістів 
хоче «змінювати світ на краще» – як 
декларує кожен другий стартап, 
навіть той, що продає дешеві брит
ви чи екологічну білизну. Також і 
Facebook в офіційних документах 
обіцяє «наближати до себе світ».

Слоганом Google є «Don't be evil» 
(«Не бути злим»), але «Do the right 
thing» («Роби те, що потрібно»). Ви
слови такого роду принаймні не 
скеровані до користувачів чи інвес
торів, а власне до теперішніх і по
тенційних працівників. У погоні 
за талантами сьогодні уже мало за
пропонувати цікаву фінансову про
позицію – за роботу в Кремнієвій 
Долині і так отримують 810 тис. до
ларів на місяць (плюс безкоштовне 
помешкання). Слід обіцяти власне 
«зміну світу на краще» або принай
мні гарантувати, що вони не будуть 

його змінювати на гірше. Після ви
буху афери Cambridge Analityc не
багато користувачів видалили свій 
акаунт у мережі. Натомість компа
нію покинуло чимало працівників. 
Серед причин звільнення – етичні 
моменти.

БІЗНЕС-ЗАЛЕЖНІСТЬ

В обіцянки покращення ситуації 
поволі перестають вірити політики. 
Британський парламент розпочав 
слідство в справі «заангажованих 
технологій, що спричиняють залеж
ність». У США республіканський 
сенатор Джош Хавлей у липні пре
зентував готовий проект ухвали, 
яка забороняла б «технології, що 
мають на меті створення і зміц
нення цифрової залежності». Що 
конкретно мається на увазі? Хоч 
би так зване нескінченне гортання 
(infinite scroll). Коли гортаємо сто
рінку у Facebook чи Instagram, чер
гові повідомлення з’являються са
мостійно. Не потрібно жодної волі 
користувача.

Схожою проблемою є всюди присут
ній автозапуск (autoplay). У YouTube 
чи у порталах новин чергові кліпи 
завантажуються автоматично. Хав
лей хоче заборонити «відзнаки» та 
будьякі інші нагороди за часте ви
користання платформ. Причиною 
став Snapchat, який «розкладає» на 
полички знайомих залежно від того, 
як довго – без жодного дня перерви – 
ви спілкуєтесь між собою. Через два 
тижні такого спілкування ви отри
муєте червоне серце і ім’я Найкра
щих Друзів. Через два місяці – два 
серця і статус Мегадруга / подруги. 
Чимало батьків скаржаться на те, на
скільки негативний вплив це у під
сумку має на їх дітей: ті бояться, що, 
якщо перервуть спілкування хоча б 
день, то перестануть бути друзями. 
У реальному житті також.

«Великі техноконцерни зробили 
із залежності свою бізнесмодель – 
говорить Хавлей – Їх інноваційність 
полягає не у створенні кращих про
дуктів, а у використанні психологіч
них трюків, щоб ми не були в стані 
відвести погляду від екрану». І ри
торично запитує: хіба можна було 
від Кремнієвої Долини очікувати 
чогось іншого?

Макс Херма
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а 12% – вже економлять 
для пенсій. Це, однак, не означає, 
що Z не любить витрачати гроші. 
Володіючи сумою в 3,4 трлн дол., 
вони генерують до 7% від загаль

них витрат домогосподарств, хоча 
вони все ще, переважно, підлітки і 
навіть діти.

Представники покоління Z масово 
присутні в соціальних медіа, але, на 

Представники покоління Z дотри-
муються набагато більш здорового 
глузду у своїх фінансових рішеннях. 
Понад 35% з них економлять гроші, 
перш ніж робити великі покупки, а 
12% – вже економлять для пенсій.

Тому компанії повинні знати спе
цифічні характеристики цього 
покоління і адаптувати до нього 
власні бізнесстратегії, маркетин
гові стратегії, адже через 10 років 
1/3 всіх клієнтів у світі буде презен
тувати саме цю генерацію.

Рапорт «Покоління без кордонів», 
підготовлений англійською ком
панією OC&C Strategy Consultants 
показує, що Zпокоління відріз
няється багато у чому від міленіа
лів – формує нові зразки і основу, 
а водночас має ще більш 
г л о б а л ь 
ний, уні
версальний 
характер. 
Не з а леж но 
від країни 
погодження 
«зет» це осо
би, народжені 
в добу реце
сії, багатьох 
л о к а л ь н и х 
воєн і проблем, пов’язаних із 
тероризмом, а з іншого боку – блис
кавичного розвитку нових техно
логій і соціальних ЗМІ. Тому пред
ставники цього покоління цінують 
відчуття безпеки і стабільності, і 
водночас намагаються вирізнити
ся і піддаються впливові друзів, 
зірок, у яких бачать авторитетів. 
Це покоління характеризується 6 
рисами:
• Глобальний характер – пред

ставники покоління схожі один 
на одного у всьому світі

• Піддаються впливам – частіше 
ніж інші покоління керуються 
думкою знайомих чи зірок

• Більші вимоги – надалі 

важливими є ціна та якість 
продукту,а також його дру
горядні властивості, такі як 
екологія, унікальність, етичні 
аспекти бренду, великий вибір

• Тяга до унікальності – у світі, 
здомінованому соціальними 
мережами багато молодих осіб 
відчувають сильну потребу яки
мось чином відрізнятися. Більш 
цінується також нноваційність.

• Пошук досвіду – представники 
цього покоління, ще більше ніж 
поколін

н я 
міленіалістів, воліють трати

ти кошти на враження, досвід, а 
не на продукти.

• Соціальна відповідальність 
– свідоме споживання з ураху
ванням соціальної діяльності 
бренду, його етики, історії та 
репутації.

Дослідження групи з 15 500 рес
пондентів, яку провела OC&C, по
казало, що, порівняно з безтурбо
тними міленіалами, представники 
покоління Z у своїх фінансових 
рішеннях набагато частіше корис
туються здоровим глуздом. По
над 35% з них економлять гроші, 
перш ніж робити великі покупки, 

відміну від міленіалів, вони став
ляться до таких типів вебсайтів як 
до інструментів і використовують 
їх більш з раціонального, ніж з емо
ційно боку. Вони часто використо
вують багато типів соціальних медіа 
та мають кілька облікових записів 
на кожному каналі. Лише одна з них, 
зарезервована для близьких друзів 
та родини, використовується для 
с п о р а 

дичного розкриття 
реальної інформації 
про їх життя. З іншого 
боку, публічно доступні 
облікові записи ведуть
ся регулярніше і служать 
свідомому створенню 
власного іміджу. Пред
ставники покоління Z надзвичай
но чутливі до впливу друзів, зна
йомих та знаменитостей, в тому 
числі просто через соціальні медіа. 
Це основне джерело отримання 
інформації та думок щодо соціаль
ного життя, політики, а також про
дуктів та послуг.

ЯК ЗАЛУЧИТИ КЛІЄНТІВ 
ПОКОЛІННЯ Z
З огляду на специфічні особли
вості покоління Z, компаніям слід 

ГЕНЕРАЦІЯ Z, ТОБТО ПОКОЛІННЯ 
ЛЮДЕЙ, НАРОДЖЕНИХ ПІСЛЯ 2000 

РОКУ, СТАНОВИТЬ 30% СВІТОВОЇ 
ПОПУЛЯЦІЇ. Ї Ї НАЙСТАРІШІ 

ПРЕДСТАВНИКИ ВЖЕ СТАЛИ 
ДОРОСЛИМИ І Є САМОСТІЙНИМИ 

ТА ПОВНОПРАВНИМИ 
СПОЖИВАЧАМИ НА РИНКУ

ТЕНДЕНЦІЇ
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розробити новий бізнеспідхід до 
цієї постійно зростаючої групи 
клієнтів. Бренди та торгові мережі 
повинні вжити наступних дій, щоб 
«здобути» Zклієнтів:
1. Нова сегментація – оскільки ми 
маємо справу з дуже однорідною 
групою клієнтів, сегментація 
п о 

винна зна
чною мірою базуватися на ви
вченні тенденцій в Інтернеті та 
соціальних медіа, відстеженні груп 
впливів, що визначають конкрет
ний тип досвіду. Приклад: Бренд 
Gymshark, створений у 2012 році 
групою підлітків, зумів зібрати 2,7 
мільйона відданих шанувальників 
в Instagram і в даний час є одним 
з найбільш швидко зростаючих 
спортивних брендів.

2. Бізнес-модель, що відповідає 
потребі унікальності – створюю
чи нові продукти та послуги, слід 

враховувати необхідність виділя
тися чимось незвичним, нетипо
вим, хоча все ще в межах відомих 
брендів та з упізнаваним логоти
пом. Приклад: Nike дозволяє спо
живачам персоналізувати своє 
взуття через 

NikeiD. Інструменти для 
персоналізації, доступні в Інтер
неті, стали ключовим елементом, 
що стимулює розвиток каналу, 
орієнтованого на безпосереднє до
сягнення споживача.

3. Формування цінності з досвіду – 
тільки покупки повинні стати до
свідом для покупців, і слід подба
ти про поглиблення відносин між 
споживачем та брендом. Приклад: 
Belong by Game запустила мережу 
ігрових арен у Великобританії. 
Кожна з арен має власний кален
дар заходів, змагань та соціальних 
вечорів. Споруди приваблюють 

багатьох молодих споживачів, і 
відвідувачі арен витрачають біль
ше, ніж клієнти тієї ж компанії, 
хто користується звичайними 
магазинами.

4. Потенціал спільнот клієн-
тів – роздрібні бренди та мере
жі можуть отримати прямий 
доступ до клієнтів, а також 
«спровокувати» взаємодію 
між ними та знаменитостями 
/ послами бренду, будуючи 
власні со

ціальні мережі. 
Приклад: Мережа магазинів кос
метики Sephora має активну Інтер
нетспільноту з виділеними тема
тичними підгрупами для людей, 
які хочуть обговорити важливі для 
них теми (наприклад, «проблемна 
шкіра», «способи отримати густе 
волосся» тощо), ділитися порада
ми та надихати один одного.

5. Ефект соціальної мережі – доб
ре спланована стратегія охоплення 
споживачів різними типами со
ціальних каналів, орієнтована на 
прямий і швидкий контакт з клі
єнтами. Приклад: бренд лаків для 
нігтів NeoNail запропонував своїм 
шанувальникам спільно створити 

нову колекцію гібридних лаків. У 
режимі прозорого голосування на 
корпоративному вебсайті та об
мінній платформі шанувальники 
NeoNail обрали назву колекції, її 
амбасадорів та кольори нових гі
бридних лаків.

6. Соціальна відповідальність  
клієнти покоління Z вимагають, 
щоб бренди більш ніж середньо 
статистично  брали участь у питан
н я х соціальної від

повідальності 
та турботи про 
охорону на
вколишнього 
сер едовища. 
П р и к л а д : 
Mokosh, ви
робник нату
ральної кос
метики для 
догляду за 
тілом, про

дає продукцію в упаковці, що 
легко переробляється; організовує 
благодійні акції.

7. Проста розповідь – споживачі 
Zпокоління оточені медіашумом 
та інформаційним перенасичен
ням. Для того, щоб повідомлення 
дійшло до них, потрібна виняткова 
чіткість розповіді та простота по
відомлення. Приклад: польський 
бренд кондитерських виробів 
Wedel у кампанії «Відчуй радість 
дитини» повернувся до «коріння» 
самого бренду. А марка у вигляді 
хлопчика на зебрі – візуальний під
пис бренду – і через смішні історії 
з мораллю, які вона використовує 
в рекламі, будує емоційний зв’язок 
між споживачами та брендом.

ТЕНДЕНЦІЇ
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ОСОБЛИВОСТІ 
ПЕРЕКЛАДУ

Пане Богдане, розкажіть, що 
означає переклад, виконаний 
присяжним перекладачем? Чим 
це відрізняється від звичайного 
перекладу?
Присяжний переклад   це своє
рідний "спеціальний переклад з 
печаткою", виконаний професій
ним перекладачем, який входить 
до спеціального списку Міністер
ства юстиції Республіки Польщі і 
має право перекладати юридичні, 
процесуальні, офіційні і інші дер
жавні документи. Переклади, ви
конані присяжним перекладачем, 

мають силу оригіналу і прийма
ються усіма державними і приват
ними установами Польщі.

До прикладу, у  більшості вузів 
Польщі, під час вступу, необхід
ний саме присяжний переклад 
документів на польську мову (ди
плом / атестат/ додаток до дипло
ма тощо), а донедавна замовити 
його можна було тільки в Польщі. 
Однак, від певного часу дозволя
ється діяльність присяжних пере
кладачів поза РП.
Багато студентів, які приїхали до 
Польщі з заздалегідь перекладе
ними документами в Україні, час
то стикаються з тим, що співро
бітники навчальних закладів або 
державних органів не приймають 
документи, перекладені звичай
ними перекладачами і вимагають 
підтвердження цих перекладів, 

ПРО РОБОТУ ПЕРЕКЛАДАЧЕМ, ПРАВОВІ ФОРМАЛЬНОСТІ 
ПРИ ПЕРЕКЛАДІ У РОЗМОВІ З БОГДАНОМ ФОТЮКОМ, 
ПРИСЯЖНИМ ПЕРЕКЛАДАЧЕМ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ.
завірені присяжним переклада
чем у Польщі. На території Респу
бліки Польща це стало нормою. 
Тому, щоб не витрачати  зайві 
гроші на подвійний переклад, від
тепер є змога відразу отримати 
переклад документів, виконаний 
присяжним перекладачем у Льво
ві, не виїжджаючи до Польщі!

Це стосується лише документів 
для здобуття вищої освіти у Рес-
публіці Польща?
Ні, не лише. Переклад, виконаний 
присяжним перекладачем, ви

магається при подачі 
документів у дипло
матичні установи РП 
на території України 
з різною метою: на
буття польського 
громадянства, при 
возз’єднанні сімей, 
при нотаріальних 
процедурах  (від ку
півлі нерухомості до 
простого посвідчен
ня копії іноземного 

документа) також потрібен при
сяжний перекладач.

У яких ще установах потрібен 
буде "присяжний" переклад? 
В усіх, де ви надаватимете будь
які документи з України. Напри
клад, щоб отримати дозвіл на про
живання, підтвердити водійські 
права, взяти шлюб, вступити до 
навчального закладу, в суді, під 
час купівліпродажу нерухомості, 
а часом навіть найму. "Присяжно" 
перекладається також більшість 
договорів будьякого характеру, 
якщо задіяна українська та поль
ська сторона. Немає необхідності 
"присяжно" перекладати лише у 
випадках, коли між двома анало
гічними установами в Україні та 
Польщі існує договір про двосто
ронню співпрацю. Але і тут мож
ливі різні варіанти.

Що робити в аварійній ситу-
ації, коли переклад потрібен 
терміново?
У такому разі клієнт може наді
слати сканкопію документів 
через електронну адресу. Пере
кладач виконає переклад, якщо 
повірить Вам на слово, що Ви за 
ним приїдете і оплатите послугу. 
У випадку невеликого замовлення 
так зазвичай є, але якщо переклад 
об`ємний, у Вас, швидше за все, 
попросять задаток. Якщо боїтесь 
вносити кошти завчасу, можете 
підписати договір з перекладачем. 
Однак, жоден присяжний пере
кладач не намагатиметься ошука
ти Вас, оскільки ризикує втратити 
ліцензію. Забираючи документ, 
необхідно обов`язково  показати 
перекладачеві оригінал, як у нота
ріуса. Не забудьте взяти його із со
бою на зустріч, інакше доведеться 
повертатись за ним. Тут вже Вам 
"на слово" не повірять. Якщо у 
Вас немає можливості показати 
оригінал, перекладач може вико
нати переклад з копії документа. 
У цьому випадку буде зазначено, 
що переклад виконано з копії. У 
критичних ситуаціях це може до
помогти. Уточніть у тій установі, 
куди необхідно надіслати пере
клад, чи приймуть "присяжний" 
переклад з копії документа.

А звідки власне пішла ця наз-
ва – присяжний перекладач чи 
переклад?

"Присяжний", а правильно кажу
чи, завірений переклад викону
ється перекладачем, котрий здав 
спеціальні іспити у Міністерстві 
юстиції конкретної країни ЄС. 
Інститут присяжного переклада
ча натомість в Україні відсутній. 
Це – юридична професія. Іспити, 
окрім знання двох мов (польської 
як рідної та іноземної) обіймають 
також юридичну термінологію. Як 
свідчить практика, у  середньому 
іспити здає лише 20 % кандидатів. 
У разі успішного їх проходження 
перекладач складає присягу в Мі
ністерстві юстиції, звідси і назва 
"присяжний". Свідомо це слово 
рекомендую взяти в лапки, оскіль
ки правильно казати, що перекла
дач присяжний, а документ – заві
рений (тим же перекладачем).

Тобто, цьому передує кропітка 
праця і досвід? Та чи давно Ви за-
ймаєтесь перекладом з польської 
чи на польську мову ?
Так, дуже давно: понад 25 років уже. 
Цьому сприяла робота у Комітеті 
міжнародних відносин Львівської 
облдержадміністрації, де мав наго
ду працювати з «живою» мовою під 
час численних зустрічей офіційних 
делегацій з Республіки Польща, чи 
зустрічей на кордоні спеціальних 
служб при розбудові пунктів про
пуску через кордон, а потім понад 
10річна робота у Львівській торго
вопромисловій палаті у Відділі іно
земних перекладів, майже 10 років 
роботи перекладачем у АТ «Кредо
банк» – дочірній фірмі найбільшого 
державного банку Польщі – РКО ВР. 
Найголовніше, що завжди викону
вав те, що любиш, а значить – вмієш. 

А чому Ви вирішили організува-
ти офіс присяжного перекладача 
саме у Львівській торгово-про-
мисловій палаті?
Насамперед, завжди приємно по
вертатись до друзів, туди, де тебе 
знають і поважають. Окрім того, 
потенційним клієнтам буде також 
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03 жовтня команда агенції Ін
тернетмаркетингу iMAGO, дій
сного члена Львівської торго
вопромислової палати, провела 
майстерклас “Google та соцме
режі як джерела кадрів”. Попри 
прохолодну погоду надворі, в залі 
панувала тепла та невимушена 
атмосфера. Під час кавоперерви 
HRспеціалісти та маркетологи 
активно обговорювали проблеми 
пошуку кадрів та радо ділилися 
своїми спостереженнями.

Протягом 3ох годинного заходу 
спікер Наталя Місюк розповіла 
про те, як сучасні інструменти Ін
тернетмаркетингу допомагають 
не лише знайти нових клієнтів, а й 
нових працівників.

ПУБЛІКУЄМО ДЛЯ ВАС 5 
ОСНОВНИХ   ТЕЗ   ДОПОВІДІ:

У більшості сфер діяльності кіль
кість вакансій переважає над 
кількістю пошукачів роботи. 75% 
вакансій у Львівській області – ро
бітничі професії.

Для залучення потрібних праців
ників потрібно сформувати бренд 
роботодавця та перемогти у кон
курентній боротьбі.

Пошукачі роботи є у соцмережах 
та шукають роботу через пошук 
Google.
Зокрема, за інформацією business.
facebook.com, у Львівській області 
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НАПРИКІНЦІ

GOOGLE ТА СОЦМЕРЕЖІ 
ЯК  ДЖЕРЕЛА ПОШУКУ 
КАДРІВ

зручно, адже відстань до Гене
рального Консульства Республіки 
Польща у Львові – це 10 хвилин 
приємної прогулянки у будьяку 
пору року Стрийським парком, 
який, як відомо, також має історію 

у розвитку підприємництва на на
ших теренах.
Отож, запрошую до співпраці!

Дякую,
Юрій Бойко

є 100 тис. пошукачів, які активно 
користуються Facebook, 53 тис. 
пошукачів – Instagram. Щомісяця 
близько 15 тис. жителів області 
шукають в Google слово “робота”.

Завдяки інформації, яку про нас 
збирають Google та соцмережі, 
маркетологи знають, хто саме ці
кавиться роботою, та як влучно 
проінформувати цих людей про 
наявні вакансії.

Інструменти Інтернетмаркетингу 
допомагають знаходити потрібних 
людей для підприємств – від робітни
ків до топменеджерів. Для цього по
трібно правильно підібрати канали 
просування та запустити ефективну 
рекламу вакансій. Підтвердженням 
цього є кейс львівського замовника 
агенції, який обговорювався на май
стеркласі (в результаті просування 
протягом 3ох місяців 513 людей по
дали заявки на співбесіду).
 
Основний висновок, який зроби
ли для себе учасники майстеркла
су – роботодавець повинен бути 
присутній там, де знаходиться 
його цільова аудиторія. Бажаємо 
Вам завжди знаходити тих, хто по
трібен, бо вони також потребують 
вас!

Дізнатися детальніше про можли
вості просування вакансій можна 
на сайті агенції iMAGO: https://
imago.com.ua/hr

Наталія Яневич




