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ПРО ПЕРСПЕКТИВИ МІСТА ДЛЯ ЖИТТЯ І БІЗНЕСУ – 
У РОЗМОВІ З АРХІТЕКТОРОМ, ДИРЕКТОРОМ КОМ-
ПАНІЇ «УКРДИЗАЙНГРУП», ЧЛЕНОМ ПРАВЛІННЯ 
СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ, ГОЛОВОЮ ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «ФОРУМ ЛЬВІВ І МАЙБУТНЄ».
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Будівельна виставка відбудеть-
ся 1-3 квітня 2020 року за адресою: 
м. Львів, вул. Щирецька, 36 ВЦ «Пів-
денний-ЕКСПО». Вона охоплює на-
ступні тематичні експозиції: 

• XII «Буд-ЕКСПО-весна»
• XV спеціалізована  «Вікна. Двері. 

Дах» 
• XV спеціалізована   «Опалення 

будинку»

Окрім постійного та вже звичного 
складу учасників, які щоразу ре-
тельно готуються, прийдешня буді-
вельна подія уже готова анонсувати 

нові імена виставки та знайомити 
з новими учасниками. Також, ви-
ставкову експозицію доповнить 
програма   ділових заходів, в ході 
якої протягом  3-ох днів відбудуться 
обговорення актуальних питань та 
проблем  будівельної галузі, презента-
ції та семінари, майстер класи, та зага-
лом продуктивні зустрічі як для учас-
ників, так і для відвідувачів виставки. 

Cтоматологічна виставка «Ден-
тал-ЕКСПО» збирає понад 10 років 
поспіль у Львові вчених, фахівців 
у галузі стоматології, представ-
ників відомих фірм-виробників 
стоматологічного обладнання та 
інструменту.

У рамках експозиції вистав-
ки «Дентал-ЕКСПО» буде 

продемонстровано:сучасне стома-
тологічне обладнання та інструмен-
тарій; витратні матеріали та ліку-
вальні препарати; сучасні методики 
лікування в галузі стоматології; за-
соби дезінфекції та гігієни.

Для відвідування виставки Ви мо-
жете зареєструватись на:
http://www.galexpo.com.ua/galmed/

АКТУАЛЬНО

ПУБЛІЧНІ 
ЗАКУПІВЛІ – 
ЯК УСЕ 
ПРАЦЮЄ
4-5 ЛЮТОГО 2020 РОКУ У ЛЬВІВСЬКІЙ 
ТПП ВІДБУВСЯ СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ З 
ПИТАНЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ НА 
ЕЛЕКТРОННИХ МАЙДАНЧИКАХ ТА ФУНК-
ЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННИХ ЗА-
КУПІВЕЛЬ PROZORRO ДЛЯ РОЗПОРЯД-
НИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ.

У семінарі взяли участь осо-
би, відповідальні за здійснен-
ня електронних закупівель у 
м. Львові та Львівській області. 

На заході розглядалися основні 
принципи роботи електронних 
закупівель, практичні прикла-
ди проведення закупівель, зо-
крема детально розглядався 
проект нового Закону України 
«ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ». 

Учасники отримали детальну 
інформацію щодо вимог закону 
України «Про публічні закупівлі» 
та розглянули ряд практичних 
питань функціонування систе-
ми електронних закупівель, а 
також мали змогу отримати від-
повіді на проблемні питання. 

Семінар провели кваліфіковані 
лектори – Ірина Корда і Тамара 
Бахтіна.

Додамо, що ці тренінги відбува-
ються у Львівській ТПП постійно, 
слідкуйте за анонсами на сторін-
ках ЗК та на сайті Палати.

23-27 березня 2020 р. у Львові від-
будеться унікальний інтенсив з ін-
новацій та сталого розвитку для 
бізнес-шкіл та хабів для підвищення 
інноваційних можливостей та по-
тенціалу розвитку бізнес-шкіл, інку-
баторів та хабів в Україні.

Реєстрація на сайті: 
www.lcci.com.ua

БУДІВЕЛЬНИЙ ФОРУМ 2020

ДЕНТАЛ-ЕКСПО

7-9  КВІТНЯ 2020  РОКУ  У ЛЬВОВІ ВІДБУДЕТЬСЯ  XI  МІЖНАРОДНА СТОМАТОЛОГІЧНА 
ВИСТАВКА «ДЕНТАЛ-ЕКСПО»

Контакти:  
тел.: +38 067 332 92 52
е-mail: n.n.galexpo@gmail.com,  
www.galexpo.com.ua/budvesna

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 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
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ПЕРШ ЗА ВСЕ

Cвіт і Україна потребують більше підприємців. Економіка і суспільство без духу підприємництва – мертві, не роз-
виваються. Саме інноватори, творці, лідери, які керуються ідеєю, а не виключно зиском, змінюють світ. Спричи-
няються до того, що регіони, країни розвиваються, розвивається демократія і суспільство, вони самі ростуть як 
особистість.
На шляху розвитку підприємництва є чимало перешкод. Про виклики, про перспективи та напрямки економічного 
розвитку регіону, а також про історичне минуле найпотужнішої бізнес-спільноти Львівщини поговоримо з Дми-
тром Афтанасом, президентом Львівської торгово-промислової палати.

Пане Дмитре, цього року Львівська ТПП святкує ювілей. Є чим пишатись?

Так, справді, нам цього року виповнюється 170 років. Її було створено у 1850 році згідно з рішенням австрійсько-
го цісаря Франца-Йосифа. Перш за все, хочу привітати з ювілеєм усіх дійсних членів Львівської торгово-про-
мислової палати. Їх сьогодні – 463 компанії: послідовних у своїх діях, тих, на кому базується економіка Львів-
щини. З ясним усвідомленням, що від їх роботи залежить добробут спільноти. Ще львівські підприємці – члени 
Палати мають в своїх, якщо хочете «генах», закладену соціальну відповідальність, розуміння. Це, напевно те, що 
й об’єднує нашу ділову спільноту.
Весь 2020 рік позиціонуватимемо як ювілейний, заплановано ряд публікацій про історичне минуле ЛТПП, біль-
ше подій та святкування самого ювілею, наприкінці року. 

Все задля підтримки українського бізнесу?

За часів незалежності – так. Палату було створено більше ніж півтора століття тому. На неї покладались різні 
функції. Організували її, збудували приміщення – сьогодні це будинок прокуратури на проспекті Шевченка – 
самі підприємці. Робилося це з метою розвитку бізнесу. Чи була потреба? Звісно. І про це свідчить той факт, що 
на території сучасної області палат було дві – іще одна у Бродах. 
Загалом, це світова практика, хоч у кожній країні такий процес мав свої особливості.

КЛЮЧІ ДО 
ЕФЕКТИВНОСТІ
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Щодо членства: як відбувається відбір?

Ключовим є бажання керівника вступити до організації і чітке розуміння навіщо це йому. Брати активну участь 
у діяльності Палати.
Звісно ми, а точніше не лише ми, а й інші члени Палати дивимось, що це за компанія, як вони працюють, які 
цінності несуть. Недобросовісні, якщо відверто, самі з часом відсіюються, розуміють, що не до кінця пасують. 
Бували випадки, коли переоцінюють свою точку зору, змінюються.

Сьогодні понад 70% наших підприємців – малий бізнес. Уже майже не залишилось старожилів радянського 
періоду. 35% – молоді компанії, молоді люди, віком до 40 років, з новими вимогами і баченням. Вони прагнуть 
працювати і заробляти як колеги, скажімо, у тому ж ЄС. З того, що бачу, – орієнтири ведення бізнесу саме такі.

Ви – управлінець зі стажем. З досвіду, що реально сьогодні стримує належний розвиток бізнесу?

Однією з найбільших перешкод є більш складне ніж раніше економічне оточення. Достатньо згадати глобалізм, 
швидкість обміну інформацією і на додаток – загрозу територіальній цілісності країни, війну на Сході України.
Звідти у нас проблеми з промисловістю, виробництвом в цілому. Проте розвивається сфера послуг. Бізнес сам 
знаходить вихід.
 
Впевнений, як тільки матимемо сприятливі умови на державному рівні, то виробництво повернеться. Моніто-
ринг очима підприємця не припиняється ніколи. Правда ми не повинні забувати і про ІТ-технології, штучний 
інтелект тощо. Ці та інші досягнення мають стояти не поряд зі стратегією чи управлінням компанією, а бути її 
інтегральними елементами. У іншому випадку – будете пасти задніх.

Яка ж рада, якщо говорити про розвиток?

Сила мас. Потрібно об’єднуватись задля змін на краще. У всіх сферах. По-іншому протидіяти негативним чин-
никам сьогодні не зможемо. 
У бізнесі також. Одним із наших статутних завдань є представлення інтересів. Тим компаніям, які приходять з 
проблемами ми намагаємось і, у більшості випадків, допомагаємо. Об’єднання і є одним з таких інструментів. 
Ми окреслюємо проблему, визначаємо її масштабність, об’єднуємо з іншими регіонами, що можемо робити як 

Після скасування кріпацтва в Ав-
стрійській імперії у 1848 році, в пе-
ріод швидкого розвитку капіталіз-
му, виникали спеціальні установи, 
що представляли інтереси торго-
вого і промислового капіталу.

До таких установ відносяться і тор-
гово-промислові палати, створені 
за розпорядженням уряду. До того 
ж він офіційно визнав їх представ-
ницькими органами промисловців 
і торгівців. У цьому, між іншим, 
відбилося прагнення австрійської 

монархії пристосувати свою держа-
ву до потреб розвитку економіки.

Львівська торгово-промислова 
палата була заснована 25 вересня 
1850 року. Спочатку вона виявила-
ся єдиною на всю Східну Галичи-
ну, де, за офіційними даними, було 
зареєстровано 9 732 купці і 21 896 
промисловців. Однак у тому ж році 
було створено Торгово-промисло-
ву палату для Західної Галичини в 
Кракові та другу – для Східної Гали-
чини в Бродах.

СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ТПП
Представників у Торгово-промис-
лову палату промисловці і купці ви-
діляли зі свого середовища. На чолі 
палати стояли президент і віцепре-
зидент. Торгово-промислові палати 
захищали і представляли інтереси 
підприємців шляхом внесення різ-
номанітних пропозицій урядовим 
органам. Палати мали вирішальний 
вплив  при виборах асесорів в торго-
ві суди, створювали третейські суди 
по торгових справах. З метою під-
силення представництва промис-
ловців та купців у Крайовому сеймі 
та в парламенті Торгово-промислові 
палати в Австро-Угорщині були ви-
знані окремими округами по вибо-
рах і обирали своїх депутатів.

У період польської окупації Західної 
України організація, коло діяльнос-
ті і склад Львівської торгово-про-
мислової палати були визначені 

розпорядженням президента Поль-
щі від 15 липня 1927 року. Вона 
розповсюджувала свою діяльність 
на Станіславське, Тернопільське і 
більшу частину Львівського воє-
водства, за винятком західних пові-
тів. Тому у Станіславові і Тернополі 
знаходились відділення Львівської 
торгово-промислової палати.

Львівська торгово-промислова 
палата складалася з двох секцій: 
промислової і торгової. До скла-
ду правління палати входили 
найбільш крупні власники-про-
мисловці, головні акціонери най-
більших підприємств. Палата вела 
облік усіх торгових і промислових 
підприємств і видавала відповідні 
свідоцтва. 

В 30-х роках XX в. було видано 
декілька десятків тисяч таких 

Раніше у цьому будинку знаходилась 
Львівська ТПП (Львів, пр. Шевченка.). 
Сьогодні – приміщення Прокуратури
Львівської області
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частина ТПП України. Разом ми становимо найбільшу бізнес-асоціацію країни, що стоїть на варті вітчизняного 
підприємництва.  І тоді проблема перетворюється на різного роду рішення, які виконуються на рівні держави, 
регіону тощо.
Кожен випадок є індивідуальним.

Заходи Палати постійно на слуху. Що ще пропонуєте бізнесу?

Форуми, бізнес-зустрічі та ділові сніданки, круглі столи чи конференції – це заходи у відповідь на запити під-
приємців. Цей напрямок роботи називаємо особливими завданнями. За останні роки за тематикою цих запитів 
можемо виділити підтримку експорту, соціальну відповідальність бізнесу, жіноче підприємництво, екологія, 
енергоефективність підприємств, а також реалізацію міжнародних проектів.
Крім того, є ще і третій напрямок – послуги. Ми проводимо тренінги та навчання, аналізуємо документи, прово-
димо оцінку майна, видаємо карнети АТА чи сертифікати  походження товарів, здійснюємо послуги перекладу, 
штрих-кодування тощо.

Окремо хочу виділити роботу комітетів. Маємо їх сьогодні 11. Це об’єднання за галузями. Найбільш дієвим за 
останній рік був Комітет з розвитку жіночого підприємництва. Їх діяльність перетворилась сьогодні на загаль-
нонаціональну Жіночу Ділову Палату України. Чому ні? Може і добре, що ініціатива іде з регіону. Тим більше, що 
Львівська ТПП свого часу також була першою на території сучасної України. Сьогодні така бізнес-асоціація є у 
кожній області.

Чи маєте конкурентів, хто ще?

Є організації, з якими перетинаються певні функції. Тому я б говорив про співпрацю та партнерство. До того ж, 
галузеві об’єднання також можуть бути нашими членами.

Що побажаєте львівському бізнесу з нагоди святкування?

Щоб не стояли на місці, шукали нових можливостей. Тільки рух генеруватиме у підсумку успіх. Ну і нових ініціа-
тив, тих, із нашою участю, у тому числі.

Дякую,
Юрій Бойко

НОВІ ПІДПРИЄМСТВА–  
 ДІЙСНІ ЧЛЕНИ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ТПП: 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«ФАСТ ФУД ФРАНЧАЙЗИНГ ГРУП»

вул. Технічна, 1 м. Львів, 79000
Керівник: Юрій ЗАГРОДСЬКИЙ
тел.: +38 0800 750-403
e-mail: lvivcroissants@gmail.com
www.lviv-croissants.net
Види діяльності: франчайзингова 
мережа пекарень.

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ 
КОМБІНАТ»

вул. Січових Стрільців, 108, 
м. Теребовля, Тернопільська область, 
48101

Керівник: Олексій ПЕРЕВЕРА
тел.: + 38 067 949-75014
e-mail: tds@tmk.com.ua
www.tmk.com.ua
Види діяльності: виробництво верш-
кового масла, спреду, маргарини, рос-
линно-вершкових паст і сумішей.

Фізична особа-підприємець 
ПІДСТАВСЬКА Світлана 
Володимирівна

вул. Соломії Крушельницької, 17/5, м. 
Львів, 79000
Керівник: Андрій ПІДСТАВСЬКИЙ
тел.: +38 068 059-4060
E-mail: pidstavskiy@gmail.com 
Види діяльності: веб-розробка сайтів і 
Інтернет-реклама.

ВІТАЄМО!

свідоцтв (при чисельності населен-
ня біля 5 млн. осіб).

Палата видавала двотижневик «Вя-
домосці господарче ізби пшемисло-
во-гандльовей в Львові».

У післявоєнний період частину 
функцій палати виконувало Бюро 
товарних експертиз Управління тор-
гівлі Львівського облвиконкому. На 
його базі у 1974 році було утворене 
Львівське відділення Торгово-про-
мислової палати УРСР, яка поширю-
вала свою діяльність на Львівську, 
Івано-Франківську, Тернопільську, 
Рівненську та Волинську області. 

У 1989 році Львівське відділення 
ТПП УРСР було реорганізоване у 
виробничу госпрозрахункову фірму 
«Львівзовнішсервіс» Торгово-про-
мислової палати УРСР. 25 березня 
1995 року рішенням Президії ТПП 
Украї ни була утворена Львівська 
торгово-промислова палата.

На сьогодні членами Львівської 
ТПП є понад 463 підприємства 
Львівської області. Послугами ж ор-
ганізації користується понад 3 500 
компаній.
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З 2018 року Львівська торгово-про-
мислова палата проводить Львів-
ські Експортні Форуми.

Підтримка експорту для Львів-
ської ТПП давно є пріоритетним 
напрямком діяльності. Львівський 
експортний форум – щорічна подія 
Палати. Розуміючи важливість цієї 
сфери для підприємців, ми ство-
рили Центр підтримки експорту, 
регулярно проводимо навчально-
тренінгові заходи для бізнесменів, 
залучаємо для навчання і консуль-
тування зарубіжні проекти і екс-
пертів, постійно надаємо консуль-
тації та підтримку потенційним і 
діючим львівським експортерам.
У Львівських Експортних Фору-
мах беруть участь вітчизняні та 
зарубіжні експерти, науковці, екс-
портери (як початкуючі, так і ті, 
що успішно здійснюють експорт-
ну діяльність). Проведені у 2018 
та 2019 роках Форуми показали, 
що Львівська область є одним з 
лідерів у створенні сприятливого 

середо вища для експорту україн-
ських товарів і продукції. 
Проведення Форумів підтримує 
Львівська обласна державна адміні-
страція, Львівська обласна та Львів-
ська міська ради, Торгово-промислова 
палата України, найбільші й найактив-
ніші білатеральні палати – Німець-
ко-Українська, Польсько-Українська, 
Канадсько-Українська, Державна 
установа «Офіс з просування експорту 
Украї ни», провідні експертні та наукові 
організації. 

З метою подальшого розвитку 
експортної діяльності регіону та 
України, вироблення ефективних 
механізмів її підтримки, пошуку 
нових ринків для продукції наших 
підприємств 12 березня 2020 року 
відбудеться ІІІ Львівський екс-
портний форум. 
На форумі виступить Заступник 
Міністра розвитку економіки, 
торгівлі і сільського господарства 
України – Торговий представник 
України Тарас Качка. 

ЕКСПАНСІЯ РИНКІВ: 
КОЛИ, КУДИ І ЯК

ТРИДЕННИЙ 
СЕМІНАР З 
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 прий-
няття на роботу і періодично, один 
раз на три роки, повинні пройти 
нав чання 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 USB-флеш-
накопичувачі, де записані основні 
положення законодавства України 
з охорони праці, а також деякі по-
ложення та орієнтовні посадові ін-
струкції для організації охорони пра-
ці на підприємстві.

Дата: 25-27 лютого 2020 року.
Місце проведення: Львівська торгово-
промислова 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.

Львівська торгово-промислова 
палата проводить навчання по-
садових і службових осіб підпри-
ємств з питань охорони праці.

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

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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НАШІ ПЕРЕМОЖЦІ

12         БЕРЕЗНЯ

2020

З ПИТАНЬ УЧАСТІ ТА ПАРТНЕРСТВА 
ПРОСИМО КОНТАКТУВАТИ:

Володимир Коруд, 
віцепрезидент Львівської ТПП
тел.: +380 32 276 46 11
          +380 50 317 32 47 
e-mail: korud@cci.lviv.ua;

Наталія Карпенчук-Конопацька, 
начальниця Управління міжнародних економічних 
зв’язків Львівської ТПП 
тел.: +380 32 276 46 13
          +380 67 308 08 40
e-mail: natalya@cci.lviv.ua.

    понад 100 учасників (експерти, підприємці, 
профільні держслужбовці) 

    нетворкінг

ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ ФОРУМУ – СПРИЯН-
НЯ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ВІТЧИЗНЯНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ
Ключові теми ІІI Експортного форуму-2020:

   промисловий та інноваційний розвиток економіки як передумова 
ефективного і сталого зростання експорту, 

  нові ринки Азії й Африки для української продукції, 
 програма She Exports для жінок підприємниць та власниць 

бізнесів. 

ПІД ЧАС ФОРУМУ ПРОЙДУТЬ ПРЕЗЕНТАЦІЇ,
ДІЛОВІ ЗУСТРІЧІ ТА В2В ПЕРЕГОВОРИ.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 
Конференц-зала Premier Hotel Dnister Lviv 
(м. Львів, вул. Матейка, 6).

ПОЧАТОК: о 10.00. Реєстрація з 9.30.

Організатори та партнери:
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На Вашу думку, пані Галино, якості людини і 
внутрішнє самопочуття, вони напряму зале-
жить від умов, у яких живемо? 

Так, я  впевнена, якщо  людина живе в комфорт-
них умовах, у добрій атмосфері,  яка створює-
ться ще під час будівництва цього житла, а 
також правильно обрана локація, однозначно 
впливають на якість та комфорт  життя. 

Коли була заснована компанія? 

Компанію створено у 2005 році і основним ви-
дом діяльності було будівництво виробничих 
та складських приміщень, а 6 років тому ком-
панія зосередилась на будівництві житлово-
комерційних приміщень по всій Україні.

Тобто на ринку Ви – старожили! Які плани 
щодо розвитку на майбутнє?

У наступних комплексах хочемо дивувати на-
ших майбутніх мешканців впровадженими ін-
новаціями. На сьогоднішній день люди потре-
бують ексклюзиву як у будівельних проектах,  
так і у дизайнерських рішеннях. 

Чим здобуваєте довіру майбутніх покупців?

Довіра покупців – найголовніше, що може 
бути  в роботі девелопера. Завоювати її дуже 
важко, але ми стараємось досягти цього! 

У першу чергу – через якість будівництва! І вчас-
ну здачу житлових комплексів в експлуатацію.  
А ще в наших проектах також дивуватимемо на-
ших мешканців прибудинковим благоустроєм.

Якщо говорити про якість будівництва, 
як перевірити наскільки якісно збудований 
об'єкт?

У нас  є  експерти (внутрішній відділ),  який  раз 
в тиждень перевіряють якість будівництва,  і 
звичайно ж, усі матеріали, які повинні бути 
сертифікованими та екологічно-чистими. 

Будівництво Ваших комплексів відбуваєть-
ся за досить складною технологією...
 
Ідеальне житло для нас, передусім, – це якісне  
будівництво,  і воно розпочинається на стадії 
закладання фундаменту. Тому ми використо-
вуємо  монолітно-каркасну технологію  із вдав-
люванням паль. Це одна з найдорожчих техно-
логій, але такі будинки є надійними. Термін їх 
експлуатації понад 300 років. 

РОДИННИЙ ПРОСТІР 
ДЛЯ ЩАСТЯ
РІДНА ДОМІВКА – НАЙДОРОЖЧЕ МІСЦЕ ДЛЯ КОЖНОГО З НАС. ТУТ МИ 
ЗНАХОДИМО ЗАТИШОК, СПОКІЙ, ТУТ НАС ЛЮБЛЯТЬ І РОЗУМІЮТЬ. 
ДІМ СТАЄ ДЛЯ НАШОЇ СІМ’Ї ЗАХИСТОМ, ТИХОЮ ГАВАННЮ. АДЖЕ 
КАЖУТЬ «МІЙ ДІМ – МОЯ ФОРТЕЦЯ». ЯКОЮ Є СУЧАСНА ФОРТЕЦЯ 
УКРАЇНЦІВ, НА ЩО ЗВЕРТАЮТЬ УВАГУ У РОЗМОВІ З ГАЛИНОЮ 
ГРЕНДИШ, КЕРІВНИКОМ ЛЬВІВСЬКОЇ ФІЛІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ КОМПАНІЇ 
"CITY OF DREAMS".

ПАНІ ГАЛИНО, КАЖУТЬ, ЩО ЩАСЛИВИЙ ТОЙ, ХТО ЩАСЛИВИЙ У СЕБЕ ВДОМА. 
ПРО ЦЕ МОЖНА ГОВОРИТИ БАГАТО. Я ОСОБИСТО Б ПОЧАЛА ЗІ СНІДАНКУ! ЦЕ 
ТАК ВАЖЛИВО, В КОМФОРТНИХ УМОВАХ... ЦЕ ЧАС, ЯКИЙ МИ ВИКОРИСТОВУЄМО 
ДЛЯ РОЗДУМІВ  НАД ВАЖЛИВИМИ ПИТАННЯМИ, І ЧАС, В ПРОЦЕСІ  ЯКОГО 
ВИКОНУЄМО ПОБУТОВІ СПРАВИ. І ТУТ ПЕРШОЧЕРГОВИМ Є, ДЕ ПРОХОДИТЬ ЦЕЙ 
СНІДАНОК І ДЕ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ НАШ ДЕНЬ. 

ІДЕАЛЬНО – У КРАСИВІЙ, СУЧАСНІЙ КУХНІ-ВІТАЛЬНІ, З ГАРНИМ ВИГЛЯДОМ З 
ВІКНА. 
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РОДИННИЙ ПРОСТІР 
ДЛЯ ЩАСТЯ

У нас є традиція, перед початком 
будови нового ЖК, запрошуємо 
гостей – потенційних мешканців 
на відкриття. Презентуємо проект, 
разом із прибудинковою ділянкою! 
Сьогодні, за новими нормами ДБН, 
забудовник повинен 50% площі 
відводити під прибудинковий бла-
гоустрій.  І я дуже радію з цього при-
воду, адже це – зручність для меш-
канців та їх діток. Майбутнє – за 

щастям наших дітей!

Якщо говорити про Ваших покуп-
ців, хто вони?

Молоді люди, сімейні пари, і, час-
тенько, ті, хто вирішив, що мріють 
жити в Україні! Частенько таке рі-
шення у заробітчан, які побачили 
світ і приймають відповідне рішен-
ня – моя домівка на рідній землі! 

КОНТАКТ:
ТОВ "БУДИНКИ МРІЙ"

+38 073 505 01 04
+38 097 505 01 04

CITYOFDREAMS.UA

Вік? До 45років, це вже сформовані 
особистості, які розуміють, чого 
вони хочуть! Це і батьки, які мріють 
про комфорт для найдорожчих чад! 
Адже, перший крок, простір, ото-
чення, і, врешті-решт, гардероб, все 
впливає на розвиток особистості 
дитини / дітей!

Тобто орієнтуєтесь 
і на наймолодших 
мешканців?

Звісно! Дуже 
важливо, щоб 
перші кроки дитин-
ка робила у комфорт-
них умовах. Важливо, 
щоб було достатньо простіру 
та гарне планування, важливо, 
коли дитячий майданчик – безпеч-
ний та розвиває. Від усіх цих фак-
торів залежить майбутнє наших 
маленьких мешканців.  

Що найважливіше для Компанії 
при продажі квартир?

Щоб клієнт залишився задоволе-
ний, адже разом із квартирою ми 
несемо добробут, затишок, злаго-
ду. А ще для нас важливо, що саме 
завдяки нам у когось здійснилася 
мрія!

Читачам видання та й усім укра-
їнцям зичу добробуту, достатку, 
злагоди.

Будьте щасливі в своїй оселях, при 
потребі правильно обирайте свій 
простір, а експерти нашої компанії 
Вам допоможуть!

Щасливий той, хто щасливий в себе 
вдома.

Дякую,
розмову вела Надія Гаталяк! 
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Контакт:
Ольга Зінько, експерт-оцінювач
e-mail: zinko@cci.lviv.ua
Тел.: +38 032 295 01 57

АТЕСТАЦІЯ ТА ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ДІАМАНТІВ

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

ЯКІСТЬ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ;

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ДІАМАНТІВ.

ВИЗНАЧЕННЯ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДІАМАНТІВ ЗА 
ОСНОВНИМИ КЛАСИФІКАЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ:

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.

Для участі у семінарі просимо 
звертатись:
Тел.: +38 032 295 51 83, 276 46 11 
е-mail: valkanna@cci.lviv.ua.

НАВЧАННЯ ЧЛЕНІВ 
ТЕНДЕРНОГО 
КОМІТЕТУ
Львівська ТПП проводить нав-
чання членів тендерного коміте-
ту та уповноважених осіб.

Абзацом другим статті 11 Закону 
України від 25.12.2015 р. № 922-
VIІI «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 єди-
них державних реєстрах.

• Основні аспекти проведення 
електронних закупівель через 

систему ProZorro.

• Аналіз основних положень За-
кону України «Про публічні 
закупівлі».

• Реєстрація та робота на елек-
тронних майданчиках.

• Допорогові закупівлі. Надпо-
рогові закупівлі.

• Організація діяльності тендер-
ного комітету.

• Порядок та основні умови пла-
нування закупівель, Договір 
про закупівлю, коригування 
його істотних умов.

Учасники семінару мають мож-
ливість отримати відповіді фа-
хівців на запитання щодо певної 
специфіки закупівель, особли-
востей підготовки тендерної до-
кументації та вимог до неї.

Після закінчення навчання учас-
ники отримують іменний серти-
фікат про проходження навчання, 
збірник з нормативними доку-
ментами на електронному носії, а 
також забезпечуються харчуван-
ням (обід та кава-перерва).

2-денні навчання членів тен-
дерного комітету будуть 
проводитися:

11-12 березня 2020 року;
14-15 квітня 2020 року.

Вартість навчання для одного 
представника від організації ста-
новить 1500 грн з ПДВ.
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ТзОВ «Теребовлянський Молочний 
Комбінат» Торгового дому «Синьо-
гора» – виробник вершкового масла, 
спреду, маргарину, рослинно-верш-
кових паст і сумішей – запрошує до 

довготривалої співпраці українські 
та іноземні компанії країн Близь-
кого Сходу, Азії та найближчого 
зарубіжжя. 

ТМК на ринку України працює з 
2009 року, а також на ринках Єгип-
ту та Грузії.
На підприємстві встановлено най-
сучасніше технологічне обладнан-

ня закритого циклу від світових 
виробників, що виключає безпо-
середнє втручання людини у ви-
робничий процес, починаючи від 
забору сировини і закінчуючи 

фасуванням готової продукції.
Виробничі потужності дозволяють 
виготовляти понад 20 тисяч тон го-
тової продукції у рік.

Крім власних лабораторій, контроль 
за якістю продукції на підприємстві 
здійснюється державними науково-
виробничими центрами стандар-
тизації, метрології та сертифікації. 
Система менеджменту безпечності 
харчових продуктів відповідає ви-
могам міжнародного стандарту ISO 
22000:2005.

Підприємство активно виходить на 
зовнішні ринки реалізації продук-
ції. На даний час ТМК працює в та-
ких країнах,  як Арабська Республіка 
Єгипет і Грузія.
ТзОВ «ТМК» є провідним експертом 
своєї справи та отримало відзнаку 
у номінації «Вибір року 2018» серед 
споживачів та визнано «Компанією 
року 2019».

ТЗОВ «ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ
МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ»: 

ДО СПІВПРАЦІ ГОТОВІ!

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ! 
ТзОВ «Теребовлянський Молочний Комбі-
нат»  Торгового дому “Синьогора”
вул. Січових Стрільців, 108
м. Теребовля, Тернопільська обл., 48101

Моб.: +38 063 62 77 563; 
           +38 097 70 97 350  
E-mail: tds@tmk.com.ua;
www.tmk.com.ua

Євген  Ігнатовський – консул  Посольства  України  в  Кувейті, Олексій  Перевера – дирек-
тор ТМК  та  Юрій Голова –  заступник з ЗЕД ТМК   у  ході  виставки  в  Торгово-промисловій  
палаті Держави  Кувейт 

Учасники  форуму  з  Надзвичайним  і  Повноважним  Послом  України  в  Державі 
Кувейт   Олександром  Балануцею

У  процесі  роботи  із  відвідувачами  виставки
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9 грудня 2019 року у Києві прой-
шов  Міжнародний форум для біз-
несу “Сучасні корпоративні прак-
тики гендерної рівності та протидії 
домашньому насильству”, на якому 
презентували національне дослі-
дження про стан гендерної рівністі 
та протидію домашньому насиль-
ству в приватному секторі в Україні, 
а також українські керівни принци-
пи для бізнесу “Як великий, серед-
ній та малий бізнес в Україні виграє 
від політики гендерної рівності та 
протидії домашньому насильству”. 

За даними дослідження, проведе-
ного серед українського бізнесу 
Фондом ООН у галузі народонасе-
лення (UNFPA) спільно із експерт-
ною організацією “Центр “Розвиток 
корпоративної соціальної відпові-
дальності” за підтримки уряду Ве-
ликобританії виявило такі ключові 
показники:
• 77% опитаних погодилися, що в 

Україні існує поділ на “чоловічі” і 
“жіночі” професії

• у 44% в разі хвороби дитини із 
нею залишається мати

• 24% офісних співробітників/ць (у 
80% випадків – жінок) стикалися 
із домашнім насильством, за їх-
німи словами, хоча 41% співро-
бітників та співробітниць помі-
чали у колег ознаки домашнього 

ЛЬВІВСЬКА ТПП ПІДПИСАЛА 
ДЕКЛАРАЦІЮ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ 
ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ 
ДИСКРИМІНАЦІЇ
Львівська ТПП, а також 12 компаній і ще одна 
бізнес-спільнота в Україні підписали Деклара-
цію для сталого вирішення проблеми гендерної 
дискримінації на робочому місці та для бороть-
би із домашнім насильством.

насильства
• 78% респондентів відмітили, що 

домашнє насильство негативно 
впливало на їхній професійний 
розвиток

• у третині випадків домаш-
нє насильство продовжуєть-
ся на робочому місці (через 
нав’язливі дзвінки, візити чи 
переслідування)

Ознайомитися із даними до-
слідження можна за посилан-
ням:  https://ukraine.unfpa.org/uk/
BADV2019

Для сталого вирішення проблеми 
гендерної дискримінації на робочо-
му місці та для боротьби із домаш-
нім насильством UNFPA та “Центр 

“Розвиток корпоративної соціаль-
ної відповідальності ініціювали 
підписання першої в Україні Декла-
рації для бізнес-компаній.

На форумі презентували практич-
ний посібник для HR та відділів 
кадрів компаній, де фахівці (-чині) 
зможуть знайти всю необхідну ін-
формацію як компанія може ефек-
тивно запроваджувати гендерні 
підходи, розробляти політики 
для співробітників із сімейними 
обов’язками та протидіяти домаш-
ньому насильству.

Кожен 4-ий працівник(-ця) компанії має до-
свід домашнього насильства і в третині ви-
падків насильство продовжується на робо-
чому місці через дзвінки та переслідування. 
Це означає, що роботодавець втрачає енер-
гію та залученість працівників, ігнорую чи 
цю проблему. Сьогодні вже 12 компаній і 2 
бізнес-спільноти задекларували свою го-
товність системно впроваджувати дружні 
до родин практики та протидіяти гендерно 
зумовленому насильству, що є початком 
важливих процесів

Павло Замостьян, заступник голови 
Представництва UNFPA в Україні.

• ДП «НАЕК «Енергоатом»,
• «ІТ-Інтегратор», 
• Львівська торгово-промислова палата, 
• Львівська бізнес-школа УКУ (LvBS), 
• МЕТРО Кеш енд Кері Україна, 
• Avon Україна, EY в Україні, 
• L‘Oreal Україна, 

Гендерна нерівність та домашнє насильство 
є прихованими проблемами для бізнесу. Ком-
панії їх ще не усвідомлюють Ми раді, що до-
лучилися до кола однодумців. Для Львівської 
торгово-промислової палати це  – особливе 
завдання і ми готові різнобічно працювати 
у цьому напрямку, навчати представників 
компаній. Готові аналізувати ситуацію в 
регіоні,   запобігати дискримінації персоналу, 
навчати та ділитись досвідом

Юрій Булик, начальник Управління з 
питань комунікацій ЛТПП

• Nestlé в Україні та Молдові, 
• Starlight Media, 
• ТОВ «Тева Україна», TevaUkraine,
• ПрАТ Metlife в Україні, 
• Corteva Agroscience Україна, 
• Reikartz Hotel Group.

12 УКРАЇНСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ, 
ЯКІ У 2019 РОЦІ ПІДПИСАЛИ  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:
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ПЛЮСИ:
• Завдяки digital-маркетингу ком-

панія може контактувати з ши-
роким колом своєї цільової ау-
диторії та направити на них свою 
пропозиції, тим самим створити 
попит на свій продукт або заці-
кавити аудиторію і згенерувати 
потік нових клієнтів;

• В діджитал-маркетингу важ-
ливою складовою є зворотний 
зв'язок з клієнтами і можливість 
в реальному часі реагувати на 
зміни в стратегії, що дозволить 
зекономити бюджети та вико-
ристовувати їх по призначенню;

• Це реальний комплекс інстру-
ментів, який може здійснювати 
реальний вплив на цільову ау-
диторію, тим самим це підвищує 
впізнаваність продукту, залу-
чення нових клієнтів чи інфор-
мування про акцію, розпродаж;

• Комплексний підхід до інтер-
нет-маркетингу несе за собою 
покращення позицій серед кон-
курентних компаній, а значить і 
збільшення кількості клієнтів, а 
у них - зростання продажів.

МІНУСИ:

• За останні роки в цифрове 

середовище перейшла чимала 
частина бізнесу, тому конкурен-
ція з кожним днем зростає і буде 
зростати.

• Недобросовісні digital-агентства 
можуть перетворити вашу рек-
ламну кампанію на безплідний 
спам, який загубиться в серед-
овищі собі подібних.

ЯКІ ІНСТРУМЕНТИ 
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В 
DIGITAL-МАРКЕТИНГУ?

• Розробка веб сайтів – слугують 
площадкою конвертації відвід-
увачів у звернення або покупку;

• Таргетована реклама – в соціаль-
них мережах відображаються 
оголошення, відповідно до ін-
тересів цільової аудиторії;

• Контекстна реклама - в пошуко-
вих системах видаються текстові 
оголошення про вашу послугу чи 
товар;

• Медійна реклама – відеоролики і 
зображення функція яких - вплив 
на впізнаваність бренду чи інфор-
мування про вигідні пропозиції;

• SMM – робота в соціальних мере-
жах з потенціальними клієнтами 
для збільшення їх лояльності до 

замовника;
• SEO-просування – покращення 

технічних якостей сайту з метою 
підняття позицій сайту в пошу-
кових системах;

• Email-розсилка – індивідуальне 
звернення до користувача за до-
помогою електронної пошти;

• Контент-маркетинг – ство-
рення і просування корисного 
контенту;

• Канали та чат-боти в месендже-
рах – контент просувається в до-
датках для обміну повідомлення-
ми та залученням потенційних 
клієнтів;

Комунікаційне агентство «Lira 
digital & production» вже понад 
7 років займається вирішенням 
завдань в області комунікацій ін-
тернет-маркетингу, web розробки 
та production

• На ринку з 2013 року
• Офіційний партнер Google
• Більше 1000 проектів в портфелі 

реалізованих послуг
• Учасники та доповідачі заходів 

компанії Google
• Сертифіковані спеціалісти 

Google Ads та Analytics
• Працюємо з відомими 

компаніями, проектами та пред-
ставниками шоу бізнесу

ЗАПРОШУЄМО ВАС 
ПРОЙТИ БЕЗКОШТОВНИЙ 
АУДИТИ ВАШОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА 
ОТРИМАТИ ЕФЕКТИВНИЙ 
ПЛАН РОБОТИ З 
ІНСТРУМЕНТАМИ 
DIGITAL-МАРКЕТИНГУ

ПОСЛУГИ

DIGITAL-МАРКЕТИНГ: 
ПЛЮСИ І МІНУСИ

DIGITAL-МАРКЕТИНГ – ЦЕ ВИКОРИСТАННЯ ВСІХ МОЖЛИВИХ 
ФОРМ ЦИФРОВИХ КАНАЛІВ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ, 
ПРОДУТКУ, ПОСЛУГИ, ТОЩО. У НАШ ЧАС СЮДИ ВХОДЯТЬ: 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ, РАДІО, СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ, ПОШУКОВІ 
СИСТЕМИ ТА ІНШІ ЗАСОБИ ІНТЕРНЕТУ.

Контакти з нами:

Підставський Андрій
Генеральний директор «Lira digital & 
production»
м. Львів , 
вул. Соломії Крушельницької, 17., 
м. Київ, вул. Хрещатик 18/2 

Тел.: +38 067 38 38 041 – відділ 
продажу 
(+ вайбер, телеграм)
+38 067 340 37 74 – відділ 
обслуговування

Email: info@liramarketing.com
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8 лютого 2020 року у відпочинковому комплексі «Бухті Вікінгів» відбу-
лась найдрайвовіша подія лютого - презентація нового PAJERO SPORT, 
організована компанією “Ніко-Захід”, офіційним дилером Mitsubishi у 
Львові та області! 
Гості завітали на знайомство з легендарною автомобільною новинкою - потужним 
та всюдихідним новим  Pajero Sport, а також протестувати автомобіль на унікальних 
позашляхових трасах в рамках  «OFF-Road Day».  Спеціальні траси, бездоріжжя, за-
сніжені лісові дороги, круті підйоми та спуски, болото – усе це з гордістю витримав 
новий PAJERO SPORT та довів, що він достойний носити звання легендарного поза-
шляховика та підкорювача бездоріжжя!

КРУТИЙ НА ПІДЙОМ! В УКРАЇНІ  
СТАРТУВАЛИ ПРОДАЖІ НОВОГО  
MITSUBISHI PAJERO SPORT!

Окрім новинки, відвідувачі мали нагоду ознайомитись з кросоверами: NEW ASX, 
Eclipse Cross та Outlander, з  модельного ряду Mitsubishi, які були представлені для 
огляду та тест-драйвів. Також,  гостей заходу чекала стильна та тематична фотозона 
з NEW Pajero Sport,  смачні закуски, запашна кава, конкурси та розіграші подарунків 
від «НІКО-Захід» та партнерів заходу, а також  розваги для найменших гостей - ве-
селі аніматори.

АВТОНОВИНИ
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Ціна на новий Pajero Sport в базовій комплектації 
INTENSE MT, яка оснащена 6-ступінчастою механіч-
ною коробкою передач, стартує від 899 000 грн.* 
Комплектація INTENSE з автоматичною 8-ступінчас-
тою коробкою передач доступна від 1 099 000 грн.* 
А вартість топової комплектації ULTIMATE з 8-ступін-
частою АКПП становить від 1 199 000 грн.*
Отож, хто не зміг побувати на унікальній презента-
ції, запрошуємо протестувати та придбати НОВИЙ 
Pajero Sport в автосалоні офіційного дилера – ком-
панії «НІКО-Захід», що знаходиться за адресою                  
м. Львів  вул.  Липинського 50Б. 

Усі деталі можете дізнатись на сайті 
http://www.mitsubishi.lviv.ua/model/pajero-sport/ 
та за тел. +38 032 29 89 555.

* Ціни   вказані   станом   на   01.02.2020 р.

PAJERO SPORT ДИВУЄ ТА 
ВРАЖАЄ З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ
Про переваги та технічні характеристики нам розповів 
керівник відділу продажу автомобілів Mitsubishi                                                                  
Ю. Ірошніков.

Пане Юрію, як би Ви охарактеризували новинку?

Легендарний PAJERO SPORT готовий дивувати та вражати з першого погляду. Автомобіль є гордим 
наступником легендарного PAJERO та попри це має ряд оновлень: нову зовнішність Dynamic  
Shield, 8-дюймову цифрову панель приладів, двері багажника з електроприводом, а також 
безліч інших приємних і довгоочікуваних новинок. В ньому успішно поєднується смілива рішуча 
зовнішність, що підкреслює готовність відповісти на виклик, а також максимальні позашляхові 
якості, які виводять водіїв на новий рівень драйву завдяки неабияким характеристикам, 
функціональності й надійності у поєднанні з надзвичайним комфортом бізнес-класу. І, звичайно 
ж, PAJERO SPORT залишається королем повного приводу з фірмовою системою Super Select 4WD-
II і міцною рамною конструкцією.

А в яких комплектаціях представлений НОВИЙ Pajero Sport у вас в автосалоні? 

В Україні будуть представлені три повнопривідні комплектації з 2,4 л дизельним двигуном MI-
VEC потужністю 181 к.с. Потужний двигун покликаний забезпечити потужність в пересуванні 
в будь-яких обставинах, тягові характеристики в широкому діапазоні обертів, і при цьому 
пропонує відмінну паливну економічність. Всі фірмові напрацювання інженерів Mitsubishi Mo-
tors забезпечують можливість досягти максимальної потужності 133 кВт на 3500 об/хв. (181 л.с.) 
і максимального крутного моменту 430 Нм на 2500 об/хв. та 400 Нм вже з 1500 об/хв.
8-ступінчаста АКПП з системою ручного перемикання швидкостей Sport Mode заслуговує на 
окрему увагу. Завдяки великому вибору швидкостей трансмісія забезпечує ефективність роботи 
двигуна, плавне прискорення, зменшення витрат палива. А Sport Mode допомагає водієві 
краще контролювати керування автомобілем. Можна використовувати важіль перемикання 
швидкостей або підкермові тумблери (пелюстки), щоб змінити передачу (швидкість), як цього 
бажає водій. Ця функція сподобається водіям, які мають справу з бездоріжжям, або хочуть 
прискоритися при обгоні на трасі.

І, звичайно ж, головною відмінною рисою PAJERO SPORT залишається система повного приводу 
Super Select 4WD-II. Система пропонує 4 режими, які легко перемикаються під час руху. Перш за 
все, це режим 2Н (задній привід) для руху по сухому асфальту, який також дозволяє заощадити 
паливо. Режим 4Н підключає повний привід, який допомагає з упевненістю рухатися по 
ґрунтових, слизьких або засніжених дорогах. Режим 4HLc забезпечує блокування центрального 
диференціала для безпечного пересування по снігу, льоду, піску і складному бездоріжжю. Режим 
4LLc блокує задній диференціал і при зниженій передачі допомагає пересуватися в умовах 
суворого бездоріжжя з максимальним обертовим моментом і тяговим зусиллям. А система 
Off Road Mode дозволяє вибрати 1 з 4-х типів покриття для максимального зчеплення. Досить 
натиснути кілька разів на кнопку селектора і зупинитися на потрібному покритті: GRAVEL (гравій), 
MUD/SNOW (бруд/сніг), SAND (пісок), ROCK (камені, є тільки для положення 4LLc).

Дякую, Юрій Бойко

АВТОНОВИНИ

ПОВНИЙ ПРИВОД
Super Select 
/ Супер Селект /

8-МИ ДЮЙМОВА
цифрова панель приладів

ОНОВЛЕНИЙ ДИЗАЙН
Dynamic Shields 
/ Дайнемік Шипдз /

ДВЕРІ БАГАЖНОГО ВІДСІКУ
з електроприводом
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ЯК ПОКАЗУЄ СВІТОВА ПРАКТИКА, МІСТА НЕ ЛИШЕ ВІДОБРАЖАЮТЬ СВОЇМ ВИГЛЯДОМ, ЧИ 
ЖИТТЄВИМ КОМФОРТОМ СТАН ЕКОНОМІКИ. САМЕ МІСТО, ЙОГО КОМФОРТ, ДОСТУПНІСТЬ, 
ТА ПРИВАБЛИВІСТЬ ДЛЯ ЖИТТЯ – РЕЧІ, ЯКІ ТАКОЖ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ВПЛИВАЮТЬ НА ЙОГО 
ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ, НА ЯКІСТЬ ВВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ. А ВІДТАК – І НА РІВЕНЬ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ДОБРОБУТ МІСТА, ТА ЗАМОЖНІСТЬ ЙОГО МЕШКАНЦІВ. ТОМУ ПРО 
ПЕРСПЕКТИВИ ЛЬВОВА ЯК МІСТА ДЛЯ ЖИТТЯ ТА ДЛЯ БІЗНЕСУ МИ ВИРІШИЛИ ПОГОВОРИТИ З 
ФАХІВЦЕМ, ЯКИЙ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЗАЙМАЄТЬСЯ ЦИМИ ПИТАННЯМИ. 

НАШ СПІВРОЗМОВНИК – АРХІТЕКТОР ІГОР КУЗЬМАК, ДИРЕКТОР КОМПАНІЇ «УКРДИЗАЙНГРУП», 
ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ, ГОЛОВА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФОРУМ ЛЬВІВ І 
МАЙБУТНЄ».

ДІЛОВЕ ВИДАННЯ №1 У РЕГІОНІ

ІНТЕРВ'Ю

ІГОР КУЗЬМАК: 
«У ЛЬВОВІ МАЄМО  
ЖИТИ ТА ПРАЦЮВАТИ 
КОМФОРТНО» 

Пане Ігоре, одразу перейду до нашої 
сьогоднішнішньої теми: як вважа-
єте Ви як архітектор, а також і як 
бізнесмен, якою має бути взаємодія 
міста і бізнесу. Що є першочерго-
вим, і що на що більше впливає?

Вітаю. Однозначно першочер-
говим є місто. Добре це чи ні, але 
фактом є те, що ми живемо в добу 

постіндустріального суспільства. 
Де головним ресурсом є саме люди 
– освічені, ініціативні, продуктивні. 
Все максимально просто. Комфорт-
не місто приваблює таких людей. І як 
наслідок – приваблює бізнес. У всій 
різноманітності сфер діяльності, де 
люди, які мають до цього поклик та 
можливість, можуть розпочати влас-
ну справу. 

Львів є таким містом?

Ні. Львів має бути таким містом. Му-
сить ним бути. І має для цього всі 
перспективи. Проте станом на зараз 
існує ряд проблем, які слід подолати. 
Їх треба вирішити, аби власне наш 
Львів зміг стати по-справжньому 
комфортним та успішним містом. 
Економіка не може створити краще 
місто – а от краще місто може ство-
рити економіку, і створює її. Це не мої 
слова. Це цитати Енріке Пеньялоса, 
який очолював столицю Колумбії, і 
за результатами своєї діяльності вва-
жається одним з кращих мерів міст у 
цілому світі за останні десятиріччя.
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ІНТЕРВ'Ю

Ви очолюєте громадську організа-
цію «Форум Львів і майбутнє». Як 
я розумію, вона займається розроб-
кою стратегій з містобудування 
та розвитку міста?

Так, абсолютно вірно. Ми маємо різні 
групи, які працюють над конкрет-
ними напрямками, та залучаємо до 
співпраці відомих фахівців. Зокрема, 
ми провели вже два великих Форуми 
нашої організації, де обговорювали 
першочергово те саме, про що якраз 
говоримо зараз. Комфорт, розвиток, 
перспективи Львова. Наприклад, 
пан Ярослав Грибальский, голова 
львівського відділення фонду «Реа-
білітація інвалідів», звернув уваги на 
«хронічну» проблему з доступністю 
міста для маломобільних категорій 
громадян. А керівник театру «Во-
скресіння», пан Ярослав Федоришин, 
мав доповідь про стан сфери культу-
ри у Львові, яка відчуває «хронічний» 
брак уваги та фінансування. Цей рік 
оголошено роком культури у місті. 
Що ж, побачимо, можливо щось змі-
ниться хоча б у цьому напрямку. 

Які проблеми слід подолати Льво-
ву, аби прогресувати до того 
рівня, про який Ви говорите? 
 
Мова йде про цілий ряд проблем. Або 
точніше сказати – викликів. Наше 
місто росте, це – факт. І як це часто 
буває, воно стикається із хворобою 
росту. Транспортна мобільність, за-
тори та екологія, переущільнення 
житлом, стан міських комунікацій 

і так далі. Наші робочі групи в «Фо-
румі Львів і майбутнє», вже напра-
цювали велику кількість проектів з 
вирішення цих питань. Як і концеп-
туальних, так і цілком конкретних та 
предметних.

Можливо, розповісте нам про деякі 

з цих напрацювань?

Боюся, що у такому випадку наша 
розмова може надто затягнутися. Це 
все досить розлогі і фундаментальні 
речі. Але якщо узагальнити,  то мова 
йде про розвиток міста на підставі 
двох основних принципів. А саме – 
системність та професіоналізм. Сис-
темність як злагоджений та посту-
повий розвиток Львова, на підставі 
конкретних вихідних даних, з чітки-
ми дедлайнами. Та професіоналізм, 
коли кожен є на своєму місці. Я не 
відкрию ні для кого Америки, якщо 
скажу, що нормальним є наступне 
явище – вчитель вчить, лікар – лікує, 
архітектор – проектує. Що буває, 
якщо в певну сферу управління при-
ходять люди, які абсолютно у ній не 
кваліфіковані? Можемо спостерігати 
сьогодні. Вже нікого не здивуєш міні-
страми, які відверто визнають себе 
профанами в тій чи іншій галузі. На 
мою думку, це не є зовсім нормально. 
Моцарт все життя присвятив музиці. 
І тому він – Моцарт. Про це говорив на 
одному з наших Форумів пан Василь 
Вовкун, директор Львівської Опери. 

То все ж якими, на Ваш погляд, 
мають бути конкретні кроки у 
Львові?

Якщо ми говоримо про системність, 
то треба починати з основи системно-
го,  сталого  та стабільного розвитку 
будь-якого міста. І це – генеральний 
план. Болюча тема, адже для Львова 
регулярні та систематичні порушен-
ня генерального плану міста стали 

нормою. Генеральний план – це ге-
неральна стратегія комфорту, зруч-
ності та екологічності. Це основні 
напрямки, над якими ми працюємо. 
Комфорт – це благоустрій, громад-
ські простори, наявність відповідної 
інфраструктури. Це, зрештою, – куль-
турне та мистецьке життя міста, яке 

додає комфорту містянам. Та яке, в 
силу різних обставин, перебуває час-
то поза фокусом уваги міської влади. 
Щоб зрозуміти це, можемо прогуля-
тися разом із Вами центром міста, і 
подивитися, скільки насправді там є 
культурних та мистецьких просторів.  

Зручність – це комплексне питан-
ня якості життя в місті. І тут мова 
передусім йде про транспортну мо-
більність та про стан комунального 
господарства. І одне і інше може не 
надто нас цікавити, допоки ми із цим 
безпосередньо не стикаємось. 

Екологічність – фундаментальне 
питання для сучасного Львова. Я ре-
гулярно переглядаю дані Air Quality 
monitoring стосовно якості повітря 
у Львові. Вони оновлюються що-
дня. І щодня ці дані – не надто втішні. 
Екологія – це базове питання, адже 
її стан безпосередньо впливає і на 
якість життя, і на його тривалість, як 
би це зловісно не звучало. Відтак це 
питання торкається і проблеми зато-
рів та загазованості, і проблем сміття, 
і рекреаційних зон, які або перебува-
ють у вкрай занедбаному стані, або 
подекуди навіть забудовуються у не 
зовсім законний спосіб.

Звучить дуже масштабно та ам-
бітно. Складається враження, що 
Ви та Ваші колеги із «Форуму Львів 
і майбутнє» створюєте цілу прог-
раму для міста. Відтак, цікаво – чи 
означає це те, що Ви маєте намір 
взяти участь у місцевих виборах?
   
Так. Безумовно, ми маємо намір бути 
представленими у органах місцевого 
самоврядування. Як лідер «Форуму 
Львів і майбутнє» я говорю це прямо 
та чітко. 

Крім архітектури, я ще займаюсь і 
мистецтвом. Пишу картини, роблю 
власні виставки, і для мене це така 

своєрідна віддушина. До чого веду: 
можна бути до певної міри ліриком у 
душі. Але світ навколо нас непростий, 
і подекуди жорстокий. Ті процеси, які 
спостерігаю в рідному місті, змушу-
ють дивитися на світ прямо, і, момен-
тами, навіть дещо цинічно. Я розумію 
та усвідомлюю, що якими якісними б 
не були ті чи інші ідеї та пропозиції, 
навіть якщо вони повністю готові 
як проекти, з найменшою деталі-
зацією, їх реальне втілення завжди 
під питанням. Бо для цього потрібна 
політична воля, і, зрештою, – міні-
мальний професіоналізм. Розумін-
ня змісту та природи цих проблем 
для їх комплексного вирішення, а 
не хронічної ситуації «закриття 
амбразур». Я і мої колеги перекона-
ні, що час професійних політиків на 
місцевому рівні минає. Настає час 
професійних фахівців, у тій чи іншій 
конкретній сфері. Тому що Львів за-
раз має запит на нову якість управ-
ління. Системного, професійного, 
рішучого. І я бачу багатьох людей, які 
це усвідомлюють, і які готові брати 
на себе цю відповідальність. Власне, 
з цих причин ми плануємо нашою 
платформою взяти участь у виборах, 
і кандидувати на всі виборні посади, 
тому що це питання відповідальності 
перед Львовом, його перспективами, 
та його майбутнім. Як  казав один мій 
знайомий: «Якщо хочете поговори-
ти про майбутнє – кличе політика. 
Якщо хочете його збудувати – кличе 
архітектора».

Пане Ігоре, дякую за цікаву і плід-
ну розмову. Бажаю Вам успіхів! 
 
Дякую, навзаєм. Сподіваюсь, що 
цього  року  успіх спіткає всіх                                                                     
нас – львів’ян. 

Юрій Бойко
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Набір BOITIER/124 стане must have вашої дорож-
ної косметички, оскільки всі засоби BOITIER/124 
спрямовані на комплексний догляд і підходить 
для всіх типів шкіри (підтвердження косметич-
ної лабораторії).

Новинка  компанії Gold Style – це забезпечення 
бездоганним виглядом для бізнес-леді, зірок 
шоу-бізнесу та усіх подорожуючих. Нашу новин-
ку підтверджує реєстрація авторських прав. 

Сьогодні авіапереліт – справа досить звична для 
багатьох. Поки він триває – шкіра у стресовому 
стані: сухе повітря негативно впливає на епідер-
міс. Рівень вологості у літаку приблизно 20% 

(норма 40-50%). Шкіра зневоднюється, червоніє. 
Такі умови небезпечні не тільки для тих, у кого 
суха шкіра (хоча для них – особливо). Далі сухість 
призводить до жирності: коли наша шкіра від-
чуває нестачу вологи, вона починає виробляти 
більше жиру...

Авіапереліт – це завжди стрес і для нервової сис-
теми: не забути документи, встигнути на посадку, 
вкластися в багажній ліміт, а головне – не забути 
про засоби догляду за обличчям. Тут на допомо-
гу приходить ФУТЛЯР/124. 

Оминути всі незручності під час подорожі допо-
може Gold Style та його продукт BOITIER/124.

НАДІЯ ГАТАЛЯК
Основна діяльність компа-
нії Gold Style  це – створен-
ня та реалізація продукту 
BOITIER/124, який надає 
комплексний догляд за шкі-
рою обличчя під час подоро-
жі, з розрахунку на 6 днів. 
Ми створюємо нововведення 
на ринку і вважаємо що бюті-
бокс зазнає великого успіху 
серед потенційних покупців 
продукту.

Створивши прикладний ди-
зайн BOITIER/124, ми твердо 
намагаємось вийти на ринок 
Львова, Києва та Одеси, а та-
кож покупку на нашому сай-
ті  та доставку у всі регіони 
Європи. У маркетингову сенсі 
ми маємо намір перетворити 
наш продукт на всесвітньо ві-
домий бренд.

BOITIER/124 пропонує догляд 
на 6 днів (розрахунки косме-
тичної лабораторії):
• вологі одноразові серветки 

для очистки рук,
• сухі одноразоваі серветки 

для протирання рук ,
• одноразові серветки, про-

сякнуті міцелярною водою 
(Suemade) для очистки 
шкіри,

• одноразові серветки, про-
сякнуті тонізованою речо-
виною (Suemade) для очист-
ки шкіри,

• сироватка (Suemade) для ся-
яння шкіри, 

• зволожуючий крем 
(Suemade) для всіх типів 
шкіри,

• еко-соше для відпрацьова-
ного матеріалу.

BOITIER/124 – 
НЕЗАМІННИЙ СУПУТНИК 
ВАШОЇ ПОДОРОЖІ
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Захід відбувся в у львівському Музеї етнографії та художнього про-
мислу Інституту народознавства НАН України та зібрав біля ста 
учасниць та учасників. 

Своїми ідеями, напрацюваннями та результатами ділились 
представники жіночого руху зі Львова й  Києва, відомі мит-

ці, представники влади області й міста Львова, дипломатичних 
установ, церкви.

«Щоразу, коли проводимо заходи для жінок, приємно вражений                                                                                                                                         
                                        свіжими ідеями, їх наповненням, новими підходами та енергією, яку ви-
промінює українська жіноча ділова спільнота. Це та креативність, про яку всі говорять сьогодні, 
яка повинна додати і, переконаний, додає кольорових нот бізнесу. Цей захід не став винятком і 
підтвердив, що жіночий бізнес є джерелом інновацій, нових бізнес-відкриттів та ринків збуту» – за-
значив Дмитро Афтанас, президент Львівської ТПП та додав – «На 2020 рік у нас уже передбачено 
ряд спільних заходів, як щорічних, так і нових. Запрошую до участі».

ЖІНОЧИХ РУК СПРАВА

Захід зібрав членкинь із усієї країни, пред-
ставників влади, духовенство. Ми відзвітува-
ли про події та заходи, які відбулися у рамках 
роботи Жіночої Ділової Палати України. А це 
Міжнародна жіноча бізнес-асамблея, за учас-
тю жіночої делегації з Литви; ІІ Жіночий Форум 
у Києві; тренінги, бізнес-сніданки, коуч-сесії; 
Жіноча панель в рамках цьогорічного еконо-
мічного форуму у Львові. Крім того, було ор-
ганізовано цикл медичних оглядів для жінок, 
благодійну допомогу для незрячих. 
Особливістю події став приїзд делегації з Ки-
єва, потужної жіночої організації «Терито-
рія Жінок». За 2019 рік відзначу наступне: я 
пишаюся тим, що ми створили найпотужні-
ше жіноче бізнес-середовище та об'єднали 
жінок з цілої України. І запрошую жінок до-
лучатися до Жіночої Ділової Палати України. 
На 2020 рік – плани не менш грандіозні. На-
самперед, хочу анонсувати запуск роботи 
комітетів при Жіночій Діловій Палаті України. 
Перший – Комітет з розвитку, який очолить 
Галина Бордун – запрацює у лютому. Він де-
монструватиме кращі практики наших під-
приємців. Кожна наша зустріч – це окрема іс-
торія. Можливість безпосередньо поставити 
запитання «доторкнутися» до задуму. Пер-
ша з таких зустрічей відбудеться 13-ого лютого 
у шоурумі TKANA.UA. Початок о 18.00. Мар’яна 
Приймак, ткаля в третьому поколінні. Надзви-
чайні вироби ручної роботи, які сьогодні дару-
ють своє тепло і красу в і за межами України.
Ми також займались благодійністю. За 3 місяці 
року, що минув зібрано більше 700 одиниць но-
вого одягу та взуття, більше 300 кг фруктів, по-
дарунки на новий рік, речі особистої гігієни для 
дітей та інших груп потребуючих».

Наталія Карпенчук-Конопацька, 
президентка Жінолої Ділової Палати 

України

ВЕЧІР СПІЛЬНОТИ «ЖІНОЧОЇ 
ДІЛОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ»

НАПРИКІНЦІ МИНУЛОГО РОКУ, 17 ГРУДНЯ, ЖІНОЧА ДІЛОВА ПАЛАТА 
УКРАЇНИ СПІЛЬНО З ЛЬВІВСЬКОЮ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЮ ПАЛАТОЮ 
ПРОВЕЛИ ВЕЧІР СПІЛЬНОТ «ЖІНОЧОЇ ДІЛОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ».
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2021 і 2022 роках до 2,9%, 3,3% і 
3,4% відповідно з жовтневих 3%, 
3,4% і 3,6%.

Основний меседж прогнозу – світу 
вдалося уникнути значних еконо-
мічних потрясінь, які б призвели 
до глобальної рецесії.

Як заявив представник України в 
МВФ Владислав Рашкован, досяг-
нуті угоди щодо Brexit і китайсько-
американської торгової війни по-
зитивно вплинули на глобальну 
економіку: у світі ростуть промис-
лове виробництво і міжнародна 
торгівля.
Також важливе значення зіграли 
центральні банки, які в багатьох 
країнах синхронно знижували об-
лікові ставки, роблячи кредитні 
ресурси більш доступними. Без 
допомоги центробанків економіч-
не зростання було б на 0,5% ниж-
чим, вважає представник МВФ.

Чому ж тоді прогноз перегляну-
тий у бік зниження?

По-перше, для ринків, що розви-
ваються, – Індії, Мексики, Півден-
ної Африки – прогноз погіршений 
на 0,9-1,2 процентного пункту.
По-друге, у багатьох регіонах світу 
на зростання вплинуть соціальні 
протести.
По-третє, не залишені без уваги 
ризики, пов'язані з кліматичними 
змінами. Так, майже одночасно 
сталися урагани на Карибських 
островах, посуха та пожежі в Ав-
стралії, повені в східній Африці і 
посуха в Південній Африці.

МВФ рекомендує урядам розвине-
них країн і країн, що розвивають-
ся, більш обдумано формувати 
монетарну і фіскальну політику, 
яка б допомагала стимулювати су-
купний попит і забезпечували ін-
клюзивне економічне зростання.

ФІНАНСИ – НІЩО, 
ЕКОЛОГІЯ – ВСЕ

Ювілейний 50-й Всесвітній еконо-
мічний форум у Давосі пройшов під 
знаком кліматичних проблем.

Попри такі загрози як уповільнен-
ня темпів зростання світової еко-
номіки і торгівлі, зростання боргів 
та фінансові бульбашки, дискусії в 
Швейцарії велися навколо можли-
вих наслідків екологічних лих.

За кілька днів до початку роботи 
майданчика організатори тради-
ційно опублікували Доповідь про 
глобальні ризики. 

Цього разу опитані бізнесмени і 
політики назвали найбільш ймо-
вірними загрозами для людства на-
слідки зміни клімату, кіберзагрози 
та економічну нестабільність.
Уперше з 2005 року загрози, пов'язані 
із зміною клімату, посіли перші 
п'ять рядків з десяти найбільш 

ТЕНДЕНЦІЇ

ДАВОС – 2020: 
КУДИ РУХАЄМОСЬ І ЧИ В НАШИХ СТРАТЕГІЯХ 
ПЕРЕДБАЧЕНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ?
КЛІМАТИЧНІ ПИТАННЯ, ТРАМП ІЗ "ПЕРЕДВИБОРЧОЮ ПРОМОВОЮ", ГОЛОВА МВФ ІЗ 
"КРАХОМ РИНКІВ", МЕРТВИЙ КАПІТАЛІЗМ, ЦИФРОВИЙ ПОДАТОК І КАЗУС УКРАЇНИ 
З DEUTSCHE BAHN. ЧИМ ЗАПАМ'ЯТАВСЯ ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ В ДАВОСІ ТА НАШЕ 
УСВІДОМЛЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  

очікуваних, витіснивши на другий 
план побоювання з приводу рецесії 
та економічної нерівності, йдеться у 
доповіді.

"Останні п'ять років стали найтеплі-
шими в історії людства. Кліматичні 
природні катастрофи – урагани, 
посухи та пожежі – відбуваються 
в середньому з щотижневою час-
тотою", – зазначили організатори 
заходу.

"ХЕДЛАЙНЕРИ" НА MAIN 
STAGE" – ДОНАЛЬД 
ТРАМП І ҐРЕТА ТУНБЕРГ

21 січня форум в Давосі відкри-
ли двоє антагоністів з теми зміни 
клімату: шведка Ґрета Тунберг, лі-
дер світового руху Global Climate 
Strike, що стала обличчям еколо-
гічних протестів, і президент США 
Дональд Трамп.

Тунберг звинуватила світові ЗМІ 

в недостатньому висвітленні 
теми високих показників викидів 
вуглекислого газу в атмосферу і 
наслідків цього у вигляді зміни 
клімату.

Трамп торкнувся теми торгових 
конфліктів, назвавши угоду США 
з Китаєм  та договори з Мекси-
кою і Канадою "новою моделлю 
торгівлі".
За його словами, переговори США 
з Китаєм щодо другої фази торго-
вої угоди почнуться найближчим 
часом. Американський лідер та-
кож пообіцяв допомогти європей-
ським країнам домагатися енерге-
тичної безпеки.

МВФ СКАСУВАВ КРИЗУ

Міжнародний валютний фонд 
у Давосі опублікував регулярне 
оновлення свого економічно-
го прогнозу –  World Economic 
Outlook. МВФ знизив оцінку зрос-
тання світової економіки у 2020, 
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і стійкий світ".
Одна з головних суперечок Давосу 
2020 року — дискусія про те, чи по-
винні компанії враховувати інтереси 
своїх клієнтів і співробітників нарів-
ні з інтересами акціонерів.
Капіталістична економіка зму-
шена змінюватися, враховуючи 
цінності покоління міленіалів, 
пише  Bloomberg. 87% американців, 
народжених у 1981-1996 роках, при 
ухваленні інвестиційних рішень вва-
жають важливими екологічний, со-
ціальний і політичний чинники, по-
казало опитування Bank of America.
Головна проблема капіталізму – зрос-
тання нерівності. За даними опи-
тування, проведеного агентством 
Harris, 40% американців сказали, що 
хотіли б жити не в капіталістичній, а в 
соціалістичній державі. Серед жінок 
віком 18-55 років ця цифра сягає 55%.

Альтернатива соціалізму є, вважають 
учасники ВЕФ. Поліпшити ситуацію 
з нерівністю допоможуть цифрові 
технології, відкриті кордони і муль-
тикультуралізм. Як наслідок, буде 
з'являтися більше компаній, які рос-
туть завдяки виручці, одержаній за 
кордоном.
Про перехід бізнес-середовища на 
цифру, що може стати рятівним ко-
лом для економік світу, говорили на 
профільних панелях форуму. У тому 
числі – під "чиновницьким" кутом. 
Так, канцлер казначейства Велико-
британії Саджид Джавід нагадав, 
що в квітні у монархії буде введений 
"цифровий податок".

"Податок буде тимчасовим. Ми його 
скасуємо, як тільки буде знайде-
не міжнародне рішення", – сказав 
Джавід.

МИ І СВІТ

Щоб здивувати бізнес-зібрання в 
Давосі, потрібно діяти нестандарт-
но. Президент України так і вчинив: 

На міжнародній арені аналітики 
МВФ рекомендують створювати 
противагу ізоляціонізму, у тому 
числі для вирішення глобальних 
кліматичних завдань.

ПРОГНОЗ МІЖНАРОДНИХ 
ФІНАНСИСТІВ НА 2020-Й: 
ЩО БУДЕ ІЗ СВІТОВОЮ 
ЕКОНОМІКОЮ

Також назріла реформа СОТ та архі-
тектури міжнародної системи опо-
даткування, кажуть в Міжнарод-
ному валютному фонді. Саме тема 
оподаткування буде ключовою під 
час зустрічі "Великої двадцятки" в 
листопаді.

"Глобальної кризи поки вдалося уник-
нути, але відновлення йде повільно, 
ризики ще залишилися: і геополітич-
ні, і кліматичні. Тепер головне – не 
нашкодити і продовжити делікатне 
відновлення, у першу чергу – міжна-
родної торгівлі.
За ним підтягнеться промислове ви-
робництво. Центральні банки мо-
жуть в цьому допомогти, але і мініс-
терствам фінансів треба витрачати 
акуратно для стимулювання сукуп-
ного попиту", – написав Рашкован у 
FB.
Більше песимізму демонструє нова 
директор-розпорядник фонду.
"Висока нерівність, швидке поши-
рення технологій, високі ризики і за-
робітки на фінансових ринках. Цей 
тренд подібний до ситуації 1920-х 
років, які закінчилися крахом ринків 
у 1929 році", – заявила в Давосі глава 
МВФ Кристаліна Георгієва.
Вона порадила країнам "продовжу-
вати робити те, що працює".

"КАПІТАЛІЗМ МЕРТВИЙ". 
ХАЙ ЖИВЕ "ЦИФРОВИЙ 
КАПІТАЛІЗМ"?

Глава компанії Salesforce Марк Бені-
офф на одній з панелей форуму зро-
бив резонансну  заяву: "Капіталізм, 
яким ми його знали, мертвий".
За його словами, акціонери компаній 
у всьому світі одержимі максимізаці-
єю прибутку, що погіршує і без того 
високий рівень нерівності в плане-
тарному масштабі.
Слова американського мільярдера 
звучали синхронно з гаслом 50-го 
Всесвітнього економічного форуму: 
"Зацікавлені сторони за згуртований 
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запропонував потенційним інвесто-
рам податкові канікули.
Він заявив, що з інвесторами, які 
вкладуть в Україну понад 100 млн 
дол, держава буде укладати додаткові 
договори, згідно з якими за кожним 
таким інвестором закріплять персо-
нальну "няню".
Правда, після цієї заяви у чинних 
внутрішніх і зовнішніх інвесторів 

виникли питання щодо дотримання 
принципу рівності ведення бізне-
су. За словами експертів, запропо-
новані президентом пільги можуть 
стати "схемою" із створення підпри-
ємств-офшорів з трансфертним 
ціноутворенням.

ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВСЕСВІТНЬО-
ГО ЕКОНОМІЧНОГО ФОРУМУ:

• 140 компаній об’єднались задля роз-
робки єдиних метрік та показників, 
щоб вимірювати прогрес компаній 
щодо екологічних, соціальних та 
управлінських цілей (ESG)

• Форум cтав співзасновником Альянсу 
Майбутнього сталих даних

• За участі президентів Ботсвани і Гани 
була заснована Давоська платформа 
друзів розвитку Африки (для просуван-
ня підприємніцтва в Африці). Перша 
мета – мати 1 млн підприємців до кінця 
2020 року

• Запущено 10 керівних принципів щодо 
мережі постачальників сталих бата-
рейок задля розробки платформи, яка 
може здійснити моніторинг компаній-
постачальників і створити Паспорти 
батарейок

• Форум оголосив партнерство з Глобаль-
ною ініціативою топів щодо формуван-
ня коаліції для просування діагностики 
та лікування хвороби Альцгеймера

• Започатковано Ініціативу з протидії ту-
беркульозу на робочому місці і запро-
шено компанії приєднатись

• 11 керівників громадських організацій 
об'єднались, щоб зупинити продаж до-
мену .org фірмі приватного капіталу

• Була запущена ініціатива «1 трлн дерев 
до 2030 року». США і Китай її підтримали. 
Salesforce проанонсував план посадити 
100 млн дерев, Колумбія підтвердила 
свої зобов'язання посадити 180 млн 
дерев до 2022 року, Пакістан – 10 млрд 
дерев, а Global Shapers через свої 400 
хабів – 1 млн дерев

• Запущено Ініціативу сталих ринків

• Було запущено Ініціативу зі зменшення 
вуглецю у виробництві (підтримали такі 

компанії як Johnson & Johnson, Schneider 
Electric чи Unilever – з метою скоротити 
викиди вуглецю на 50 відсотків до 2030 
року)

• Покладено старт ініціативі Чемпіони 
за Природу, яка закликала приділяти 
більше уваги навколишньому серед-
овищу. Очолили ініціативу CEO компанії 
Unilever, керівник UNEP і Президент Кос-
та-Ріки. За останніми даними, більше 
половина світового ВВП залежить від 
природи

• Діє Frontier 2030 – платформа для за-
стосування технологій з метою при-
швидшення досягнення Цілей сталого 
розвитку. Очолює проект UNDP у парт-
нерстві із урядами Ботсвани, Південної 
Кореї і Норвегії. Також до неї долучились 
компанії Microsoft, Google, Cisco, Arm, 
Planet Labs, X, Amazon Web Services and 
Chipsafer

• З'явивилось нове об’єднання _ Хар-
човий Альянс дій. Мета – допомогти 
трансформувати систему харчової про-
мисловості. Підтримали 25 партнерів

• Розпочато нову ініціативу – SDG50. Мета – 
залучити 500 млн дол. на досягнення 
Цілей сталого розвитку на ринках, що 
з'являються, через 6 змішаних фінан-
сових фондів

• Група телекомунікаційних компаній, 
включаючи BT, Deutsche Telekom, Du 
Telecom, Europol, Global Cyber Alliance, 
Internet Society, Korea Telecom, Proximus, 
Saudi Telcom, Singtel, Telstra та ITU, під-
писали нові принципи для боротьби 
із кібератаками, які можуть захисти-
ти близько 1 млрд споживачів у 180 
країнах

• Створено Нову глобальна раду зі штуч-
ного інтелекту, у партнерстві з ЮНІСЕФ, 
з метою створення керівних принципів 
для розробки іграшок зі штучним інте-
лектом для дітей до 7 років та для того, 
щоб залучити молодь до Глобальної 
молодіжної ради зі штучного інтелекту
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    ТРЕНІНГ-ІНТЕНСИВ:

УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ 
ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ
PR-ТЕХНОЛОГІЙ

22-24 КВІТНЯ 2020, 
М. ЛЬВІВ, СТРИЙСЬКИЙ 
ПАРК, 14

ГОДИНИ РОБОТИ: 
9.30-17.00 
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА: 
13.00-14.00

Тренер – Юрій БУЛИК, кандидат філологічних наук, тренер за напрямками «зв'язки з громадськіс-
тю», «копірайтинг», «рекламна справа», «управління інформацією», власник рекламно-інформаційно-
го агентства «Профіль»; ініціатор та організатор щорічної міжнародної конференції «Соціальна відпо-
відальність бізнесу»; координатор ряду міжнародних та українських програм, зокрема – проектів для 
молоді «Skills lab – успішна кар'єра»  та «Skills lab – власна справа», «Business in Malopolska – Partnership 
Network» та ін. Член Ради Львівської торгово-промислової палати.

22 роки досвіду роботи в сфері рітейлу, видавництв, реклами, бізнес-асоціацій в Україні та у Польщі.

Вартість 3-денного тренінгу-інтенсиву УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ PR-ТЕХНОЛОГІЙ
 (з кава-перервами та обідами) – 4800 грн. 

Є можливість взяти участь у навчанні лише у перший день – розгляд передумов створення PR-статегії. Вартість – 2000 грн.
Членам Львівської ТПП та Жіночої Ділової Палати України – знижка 10%.

Детальніше та реєстрація: www.lcci.com.ua
тел.: +38 068 504 68 23 (Лілія Боднар)

РЕЗУЛЬТАТ
• Сегментуєте та зрозумієте по-

треби своїх цільових аудиторій 
(ЦА)

• Опрацюєте та розробите дієву 
PR-стратегію для реалізації ці-
лей компанії / бренду / власного 
росту 

• Отримаєте готову матрицю для 
щорічного PR-планування

• Краще розумітимете як усе 
працює

ДЛЯ КОГО?
• Для працівників компаній, які відповідають 

за формування довіри до бренду (керівники, 
PR-менеджери, особисті помічники керівни-
ків, секретарі) 

• Осіб, які знаходяться на старті започаткуван-
ня власної справи чи професійного/особис-
тісного росту

• Працівникам HR-департаментів та інших 
структурних підрозділів, відповідальних за 
внутрішньо корпоративну PR-діяльність

ЯК ПРАЦЮЄМО:
• Реєстрація
• Після підтвердження участі – заповнення вступ-

ної анкети з вихідними даними бренду та постав-
леного завдання

• 3-денний тренінг (1 день – теоретично-практич-
ні передумови формування PR-стратегії, 2-3 день 
– практична робота та презентація результатів, 
вручення дипломів та фотозвіт)

20 ГОДИН 
(70% ЧАСУ – 
ПРАКТИЧНА 
РОБОТА)

10-15 
УЧАСНИКІВ 
У ГРУПІ

50% ЧАСУ – 
РОБОТА З ВАШИМИ 
ІНДИВІДУАЛЬНИМИ 
ЗАВДАННЯМИ

ВДОСКОНАЛЕННЯ
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