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Впродовж трьох років 200 електро-
бусів закуплять приватні підпри-
ємці, а 50 – місто.
10 вересня, у Львові підписали 
меморандум про закупівлю 250 
електробусів. Їх впродовж трьох 
років має виготовити концерн 

«Електрон». Меморандум підписа-
ли міськрада, ЛКП «Львівелектро-
транс», ПрАТ «Концерн-Електрон» 
та концерн приватних перевізни-
ків «Екопастранс».
Голова правління ПрАТ «Концерн-
Електрон» Юрій Бубес каже, що 

такий електробус єдиний в Украї-
ні. «Кінцева вартість залежатиме 
від наповнення. Матиме електро-
бус 10 чи 12 метрів – також визна-
чатиме замовник», – додав Юрій 
Бубес.

ДЛЯ МІСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЛЬВІВ КУПИТЬ 
ЕЛЕКТРОБУСИ «ЕЛЕКТРОН»

Впродовж останніх місяців набирає 
популярності анекдот про те, хто 
має найбільший  вплив на рівень 
впровадження ІТ-технологій в ком-
паніях: СЕО, CFO чи CIO? Ну, жоден з 
них. Найбільший вплив має COVID!
Цей анекдот, про який ми ще згаду-
ватимемо на сторінках ЗК, – болісна 
істина для багатьох українських 
компаній, показує, що кризи зму-
шують аутсайдерів наздоганяти і 
невідкладно перевіряти свою здат-
ність виживати. Після фінансової 
кризи діловий світ увійшов до так 
званої нової нормальності, ключо-
вими рисами якої були мінливість 
та непередбачуваність. Нинішня 
пандемія лише посилила ці недолі-
ки. Настільки, що сьогодні світ гово-
рить про «наступну нормальність» 
або «нову нормальність 2.0».

Як собі радять підприємства Львів-
щини, наскільки вони є спритними 
у теперішній ситуації, які знайшли 
виходи поговоримо на сторінках 
видання. 

Львівську ТПП ця ситуація також 
не оминула. 170-літній, ювілейний 
рік обіцяв бути щедрим на цікаві 
події. Більшість з них ми перенесли 
на наступний 2021 рік. Нині ж пра-
цюємо, забезпечуємо ті послуги, 

без яких сьогодні не може обійтись 
підприє мець. Це і видача сертифі-
катів, і оцінка майна, і переклади 
та ін. Зі зрозумілих причин карди-
нально зменшилась кількість   подій 
офлайн. 

Більше уваги приділяємо проблем-
ним питанням та допомозі підпри-
ємцям, наприклад, через засвід-
чення форс-мажорних обставин чи 
консультації. Як ніколи актуальним 
для ділової спільноти регіону стало 
й друковане видання «Зовнішньое-
кономічного кур'єра», яке отриму-
ють усі члени ЛТПП. Нагадуємо, що 
усі дійсні члени Палати можуть і на-
далі надсилати нам свої комерційні 
пропозиції, якими ми ділимось на 
сайті, а також розсилаємо нашим 
партнерам.

Сподіваюсь, що на сторінках цього 
номера ви знайдете для себе багато 
цікавого.

Бережіть себе, хочеться вірити, що 
період ковіду вже минає і зможемо 
всі разом швидко побороти цю не-
дугу і увійти у звичний проактивний 
режим роботи та розвитку.

З   повагою,
Дмитро  Афтанас

СПРИТНІСТЬ, ТОБТО ОПІР

ЛЬВІВСЬКА 
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА 

ПАЛАТА
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Підприємці з досвідом, з українським – і поготів, про-
йшли не одну фінансову кризу і декілька економічних 
спадів, але з чимось таким як сьогодні ще не стика-
лись. Це не криза, пов'язана з кон’юнктурним циклом, 
крахом фінансового ринку чи ринку попиту-продажі. 
Хоча, певною мірою, – це так. Після фінансової кризи 
світ бізнесу увійшов до так званої нової нормальності, 
ключовими рисами якої були змінність та непередба-
чуваність. Сьогоднішня ж пандемія лише поглибила 
ці некорисні характеристики. Настільки сильно, що 
зараз усі говорять про «наступну нормальність» або 
«нормальність 2.0». 

Це тотальна криза в усіх сферах функціонування на-
шої цивілізації – економічній, соціальній, політичній, 
культурній і освітній. І не просто передбачити і запла-
нувати як діяти, бо відсутні історично  задокументова-
ні сценарії, що ж власне слід робити.

Здоровий глузд підказує нам орієнтуватись на досвід 
попередніх економічних негараздів і шукати підказки 
саме там. 

Насамперед, варто вказати на факт, що більшість на-
ших, українських фірм та компаній ще до пандемії і 
так оптимізували виробничі та  операційні процеси. 
Інколи до того рівня, що це не сприяє їх розвитку. Це 
зумовлено, перш за все, і без того, порівняно із сусідніми 
державами, низькою купівельною спроможністю на-
селення, браком обігових коштів, дорогими кредитами, 
політичними та господарчими потрясіннями тощо. На 
додаток до всього, практично 50% місцевого, облас-
ного бізнесу – це малі та мікропідприємства чи ФОПи, 
часто –  просто з мінімально прибутковими моделями 
роботи, і, на додаток, з відсутніми стратегіями чи пла-
нами розвитку на майбутнє. 

ТОВАРИ І ПОСЛУГИ

Найбільше постраждала сфера послуг, яка супрово-
джувала, до прикладу, туризм. Сектор HoReCa області, 

зі зрозумілих причин, став першим: «З початком ка-
рантину відбулося те, що відбулося, – більшість закла-
дів зачинилися, деякі з них не відчинилися взагалі, деякі 
переформатувалися і почали працювати за зміненим 
принципом. Але всі ми зустрілися з певним аспектом: 
сьогодні чи навіть після закінчення карантину люди не 
поспішатимуть до ресторанів – говорить  Лідія  ЛУКО-
ВИЧ, власниця ресторанів-кондитерських «Фраєрка», 
голова Комітету з питань ресторанного бізнесу та хар-
чової промисловості Жіночої Ділової Палати України, і 
додає – у людей – психологічний бар’єр: чи виходити з 
дому взагалі, а тим паче ще йти у заклади громадсько-
го харчування. Якщо раніше ми чітко знали, хто наша 
цільова аудиторія, яким є середній чек, то зараз історія 
не зрозуміла. З точки зору психології клієнта також. 
Однозначно потрібно відновлювати довіру до рестора-
нів та кафе, до безпеки цих місць. Ми повинні доносити 
інформацію, що в наших закладах безпечно та якісно і, 
звісно, зацікавлені, щоб це відповідало дійсності!» 

Виробникам також було непереливки, згадує Русла-
на РИМАРСЬКА, директорка ПП «Будьмо здорові», 
Smakuli TM: «У квітні ми писали гарантійні листи 
партнерам, коли не було змоги вчасно виконати свої 
зобов’язання через суттєві касові розриви. Також ми 
почали продавати онлайн через соцмережі кінцевим 
клієнтам». 
Багатьом довелося відкласти в сторону амбіції та опе-
ративно перейти до  аналізу  та збереження того, що 
вдалося створити на початок 2020 року. «Від страте-
гії росту ми  різко перейшли  до  стратегії виживання, 
тому щодня стежили за дохідною й витратною части-
нами бюджету, моніторили  головні показники нашої 
діяльності» – ділиться Олег НИКУЛИШИН, генераль-
ний директор, співвласник мережі аптек «D.S.».

А от бізнес-послуги, які не мають величезних затрат на 
утримання, наприклад, об'єктів нерухомості, відразу 
переналаштувалися. «Формат нашої роботи змінився 
відразу: прийшлося піти максимально в онлайн. Бага-
тьом співробітникам довелося освоювати ZOOM та 

ЧІТКІ СИМПТОМИ ГАЛЬМУВАННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ НЕ ПІДГОТУВАЛИ ПІДПРИЄМЦІВ 
ТА ЇХ КОМПАНІЇ ДО ГОСПОДАРЧОГО АРМАҐЕДОНУ. ПАНДЕМІЯ ДЕЗОРГАНІЗУВАЛА ЖИТТЯ 
З УСІХ МОЖЛИВИХ ПОЗИЦІЙ, АЛЕ ПАРАЛІЧ, ВИКЛИКАНИЙ COVID-19, ПОВОЛІ МИНАЄ. 
ЛЮДИ І БІЗНЕС ПОСТУПОВО ПРИСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В ЧАСИ ЗАРАЗИ.

НОРМАЛЬНІСТЬ 2.0

У китайській мові «криза» має два 
значення: небезпека та можливос-
ті. Це як небезпека втратити бізнес, 
так і нові можливості, бо ви можете 
зробити те, про що раніше навіть і не 
думали. Криза однозначно чистить 
ринок! 

Під час карантину у нас з чотирьох 
закладів працював лише один. 
Один ми зачинили взагалі, в друго-
му ми змінили концепцію і вже від-
чинилися у новому форматі, третій 
доповнили та зробили кухню, а чет-
вертий працює у звичному режимі. 
Ресторани працювали за різних 
часів: і в період війни, і в період 
благополуччя. Люди потребували 
і потребують позитивних емоцій і 
позитивних відчуттів. Звичайно, за-
гальна ситуація і загальний настрій 
впливають на відвідуваність, тим не 
менше є категорія людей, які ходи-
ли, ходять і будуть ходити у рестора-
ни. Вірю, що ці негаразди невдовзі 
відійдуть і бажаю усім здоров'я.

Лідія ЛУКОВИЧ, 
власниця ресторанів-кондитер-
ських «Фраєрка»
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інші платформи. Довелось підлаштуватися під клієн-
тів, стати максимально гнучкими – каже Андрій ЄЛІ-
СЄЄВ, директор, фінансовий аудитор АФ «Контрак-
ти-Аудит» – Наші доходи спали, але не катастрофічно 
завдяки тому, що ми змогли максимально швидко піти 
в онлайн і по-новому налаштувати свої бізнес-процеси».   
На додаток  до всього держава мало у чому допомагає. 
Вже точно не фінансовою підтримкою. Навпаки, со-
ціально відповідальні компанії допомагають рятувати 
ситуацію в регіоні: «Від початку карантину місцевими 
підприємцями надано благодійну допомогу на суму 
понад 67,5 млн. грн., а це як дороговартісне медичне 
обладнання так і засоби індивідуального захисту, хар-
чування медиків та їх довіз до місця праці – говорить 
Вікторія ДОВЖИК, начальник управління економіки 
ЛМР, і додає – Враховуючи потреби, які були в засобах 
індивідуального захисту, ЛМР виступила координато-
ром  процесу  перепрофілювання 10 підприємств легкої 
промисловості, в основному –  членів Кластеру модних 
індустрій, надала допомогу в отримані ними дозволу 
Держпраці на виготовлення засобів індивідуального 
захисту та захисних костюмів у найкоротший термін».

Міська влада Львова координує ситуацію з протидії 
COVID-19. З моменту введення карантинних   обмежень, 
запровадила ще низку заходів щодо підтримки бізнесу. 
Так,   прийнято  ухвалу № 6464 ЛМР від  28.04.2020 р. «Про 
заходи підтримки суб’єктів підприємницької діяль-
ності на період дії карантину», якою встановлено, що 
на період з 17 березня 2020 року і до завершення каран-
тину, передбачено звільнення від сплати орендної пла-
ти за користування нежитловими приміщеннями та  
конструктивними елементами благоустрою, податку 
з реклами, туристичного збору, відтермінування спла-
ти пайових внесків на розвиток інфраструктури. Крім 
того, протягом квітня-серпня встановлено нульову 
ставку єдиного податку для майже 15 тисяч окремих 
суб’єктів підприємницької діяльності І і ІІ груп. Розши-
рено сферу надання відшкодування частини відсотків 
за кредитами для суб’єктів господарювання в умовах 
карантину.

«Організовано надання послуг спецперевезення праців-
ників промислових підприємств, які здійснюють вироб-
ництво промислової продукції на території м. Львова 
та продовжують функціонування у період каранти-
ну. Діють гарячі лінії для оперативної комунікації з 
суб’єктами підприємницької діяльності та консульту-
вання бізнесу» – каже Вікторія ДОВЖИК.
Однак, якщо говоримо про інші країни та, відповідно, – 
міста, то, за даними ресурсу Statista.com, станом на 19 
червня 2020 р. вартість заходів зі стимулювання еко-
номіки переважно сягає 4-5% річного ВВП країн G20. 
Хоча  є й винятки. Нам про таке доводиться лише мрі-
яти. Україна, з її сировинним характером зовнішньої 
торгівлі та залежністю від імпорту споживчих товарів, 
схоже, все ж акумулює увесь негатив. Прогнози падін-
ня світової економіки продовжують встановлювати 
антирекорди. Тут ми задніх не пасемо... У консенсус-
прогнозі Мінекономіки України у серпні зазначений 
рівень падіння економіки країни складе 6% замість 
прогнозованих 4,3% у квітні. А валовий внутрішній 
продукт України за І половину 2020 року скоротився на 
6,5% проти аналогічного періоду 2019 року.

Тим не менше, саме криза верифікує бізнес на стійкість, 
змушує аутсайдерів або відійти, або змінити стиль ро-
боти та робити більше зусиль, щоб не зникнути.  Це 
якраз період, щоб адаптуватись, випробувати нову біз-
нес-модель, провести зміни відповідно до умов ринку. 
Хоч і не все так просто як видається: «Різні види бізнесу 
по-різному можна переналаштувати. Наприклад, у нас 
доходи по консалтингу не змінилися, важко стало з біз-
нес-навчанням (деякі продукти ми ще досі не змогли за-
пустити віддалено), семінари в онлайн-варіанті запус-
тили легко – зазначає Андрій ЄЛІСЄЄВ, – Складніше 
з аудиторськими перевірками, бо нам потрібен доступ 
до живих первинних документів. Аутсорсинг бухгалте-
рії тільки виграв. А от Навчальний проект «Успішне 
підприємництво» з американцями ми заморозили до 
травня 2021 року». 

І  ЛЮДИ, І  ЗАРПЛАТА

Що ж роблять львівські компанії в площині управлін-
ня людським капіталом, аби ця ситуація в середньо- та 
довготривалій перспективі сильно не вдарила по їх опе-
раційній діяльності, репутації чи довірі клієнтів?
Більшості довелося переглянути штат, працівників 
відправляли або у відпустки, або звільняли. Хоча ви-
робничі компанії, особливо ті, що займаються виготов-
ленням продуктів харчування, масових звільнень не 
проводили. «Довелося одну людину скоротити, і взяти 
на себе більше обов’язків кожному з членів команди». – 
пригадує Руслана РИМАРСЬКА. 

Усі виробничі підприємства, а також торгівельні компа-
нії відразу придбали все необхідне для оцінки здоров'я 
персоналу, проводять регулярний температурний 
скринінг. Поза тим, наприклад, дехто забезпечує пра-
цівників вітамінами чи фруктами, профілактичними 
препаратами: «У цей період працівники виробництв, 
так само як медики та інші працівники ургентних 
служб, не мають можливості залишатися дома, а що-
дня виходять на роботу для здійснення свого обов’язку. 
Тож для підсилення  вітамінної  дієти наших працівни-
ків адміністрація компанії прийняла рішення про за-
купівлю фруктів, які містять вітамін С» – говорить 
Олена ДМИТЕРКО, директор з персоналу та зв’язків з 
громадськістю   ПрАТ «Концерн Хлібпром».
Невеликі, добре організовані львівські фірми цінують 
фахівців, бо їх не так багато, є великий запас довіри. То 
ж у період карантину, навіть ще до його впроваджен-
ня, турбуються про їх безпеку. «Ми нікого не звільняли, 
нікому не зменшували зарплату, оскільки усвідомлює-
мо в повній мірі, що наші працівники – це наші ключові 
«активи» і щоби досягти поставлених цілей, ми по-
винні їх розвивати, берегти та піклуватися про них. 
Звичайно, ми дотримуємося усіх карантинних заходів. 
Люди по черзі ходять,  при необхідності, в офіс. Крім 
цього, певним працівникам, щоби вони не добиралися 
на роботу громадським транспортом, ми, наприклад, 
оплачуємо таксі» – розмірковує Андрій  ЄЛІСЄЄВ з 
АФ «Контракти-Аудит».
Будівельні компанії навпаки, вбачають можливості до-
бору більш фахового персоналу: «Втрачаючи в одному – 
добираємо в іншому. Ми бачимо в кризах шанси і діємо 
симетрично, наприклад, замість звільнення працівни-
ків, набираємо в штат фахівців вищої категорії, які до 

БЕЗПЕКА ПОНАД УСЕ

Задля гарантування найвищого рів-
ня безпеки «Концерном Хлібпром» 
було негайно вжито додаткових 
посилених застережних заходів. 
На усіх виробничих підрозділах, на 
прохідних, сходових клітках, у кім-
натах прийому їжі встановлено до-
даткові дезінфектори, обов’язкове 
використання яких додатково 
контролюється. Вдвічі частіше про-
водиться вологе прибирання з хло-
ром з обов’язковим протиранням 
рукояток та часто використовува-
них поверхонь.

Всі працівники забезпечені захис-
ними засобами, такими як маски та 
рукавиці з відповідними інструкція-
ми їх використання для мінімізації 
поширення вірусів. Стороннім від-
відувачам вхід на наші підприє мства 
без захисних масок заборонений. 
Під час перевезення власними 
маршрутами наші працівники та-
кож зобов’язані бути у захисних мас-
ках, а автобуси додатково дезінфі-
куються до та після перевезення 
пасажирів. Маски можна отримати 
в медпунктах або в безпосередньо-
го керівника. 

Олена ДМИТЕРКО, 
директор з персоналу та зв’язків 
з громадськістю  ПрАТ «Концерн 
Хлібпром»
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кризи були зайняті та недоступні» – говорить Сергій 
ЧЕРНЕЦЬКИЙ, власник та директор групи компаній 
«АСПЕКТ».

Йому вторять і ресторатори: «Цей період дав можли-
вість чітко побачити хто і як відноситься до роботи в 
колективі. Хто з працівників був гнучким до змін, а хто, 
незважаючи на ситуацію, бачив лише свої інтереси. Я 
дуже ціную своїх людей, з якими ми пліч-о-пліч пройшли 
багато років! Саме цей аспект змушував постійно ру-
хатись вперед та оперативно відновити нашу діяль-
ність у іншому форматі задля можливості збереження 
робочих місць» – каже Лідія ЛУКОВИЧ.

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ  ПОНАД  УСЕ

Останнім часом популярним стає анекдот, де мова йде 
про те, хто має найбільший вплив на темп діджиталіза-
ції бізнесу: CEO, CFO чи CIO? Отож жоден з них. Най-
більший вплив має COVID!
Підтвердженням цьому є використання ІТ-платформ 
для комунікації на усіх можливих рівнях та для найріз-
номанітніших потреб. У процесах управління вироб-
ництвом – перш за все: «Швидка реакція на кризу стала 
можливою передусім завдяки вчасно створеним «запо-
біжникам» на підприємстві, – говорить Олег НИКУ-
ЛИШИН, – зокрема, завдяки оновленню технічної бази 
й програмного забезпечення, що дало змогу забезпечити 
повноцінну віддалену роботу цілих відділів». 

З ним погоджується і колега з «Концерну Хлібпром»: 
«Для тих працівників, які в силу специфіки роботи, мо-
жуть працювати з дому, нашою компанією була органі-
зована можливість дистанційної роботи. Планування 
та контроль робочих завдань відбувається в анало-
гічному режимі, як це було і до карантину. Наради та 
зустрічі перейшли в онлайн-формат на платформах 
Zoom та Teams, – говорить Олена ДМИТЕРКО. – А ще 
ми додатково створили корпоративні канали у Вайбе-
рі та Телеграмі для швидкого інформування наших пра-
цівників про важливі новини роботи підприємства та 
оперативно впроваджені заходи безпеки». 
Крім управління та обміну інформацією пошук нових 
контрактів сьогодні як ніколи також вдало здійсню-
ється через Інтернет. Ось приклад: «Ми навчались пра-
цювати онлайн, вести перемовини електронною по-
штою і навіть змогли підписати контракт з однією з 
найбільших мереж України – «Сільпо» – радіє Руслана 
РИМАРСЬКА, – А ще діє наш власний Інтернет-мага-
зин, плануємо також створити чат-бот для комунікації 
у соцмережах».
Українці все ж таки консерватори і при купівлі товару 
все  ще надають перевагу контактному обслуговуван-
ню в магазині/аптеці. Але в добу пандемії якраз є наго-
да освоїти нові площадки з продажу. «Попри негативні 
наслідки пандемії, ми побачили і позитивну тенденцію: 
наші клієнти значно активніше користувалися послугою 
онлайн-резервування, аби задля власної безпеки проводи-
ти менше часу в аптеці. У березні кількість дзвінків та 
онлайн-резервувань зросла більш ніж удвічі.  – говорить 
Олег НИКУЛИШИН – Це співвідношення зберіга-
ється, навіть якщо відкинути анульовані замовлен-
ня. У квітні-травні активність клієнтів зменшилася 
у зв'язку зі спадом ажіотажу й паніки, проте кількість 

резервувань продовжує перевищувати показники січ-
ня-лютого. Роботу довідково-сервісного центру про-
довжили на годину, до 22:00, а Service Desk – аж на дві, до 
19:00». Стрибок кількості онлайн-резервувань мережі 
аптек «D.S.», а також завантажень їхнього мобільного 
додатка (3000 за тиждень найбільшої активності клієн-
тів, тоді як до карантину – 300! На сьогодні – уже понад 
60 тисяч користувачів) є яскравим свідченням того, що 
майбутнє, про яке ми багато говорили і яке багатьом 
здавалося примарною перспективою, уже настало, і 
воно – за онлайн-сервісами. Це підтверджують і дані 
Укрпошти: аналітика свідчить про значне збільшення 
доставок товарів (медикаментів у тому числі), замовле-
них онлайн. Львівська область – у  трійці лідерів. То ж усі 
розробки, в які компанія «Маркет-Універсал» (мережа 
аптек «D.S.») інвестувала значні кошти, які розвивала 
задовго до перших спроб конкурентів та які продовжує 
перманентно вдосконалювати, виявилися затребува-
ними, корисними й цікавими для клієнтів. 

Не ІТ-платформами єдиними: «Для роботи онлайн 
навіть прийшлося замінити міні-АТС для переадре-
сації дзвінків на мобільні телефони». – згадує Андрій 
ЄЛІСЄЄВ. 
Торгівля та сектор HoReCa здебільшого скористались 
відомими та перевіреними операторами доставки то-
варів. «Саме в цей час ми спробували працювати на 
онлайн-доставку – говорить рестораторка Лідія ЛУ-
КОВИЧ –  На старті пандемії це – єдиний шанс залиши-
тися на ринку – втримати персонал! Виграли ті закла-
ди, котрі працювали попередньо у цьому форматі, ті 
ж, хто не встиг зробити цього раніше, стали в чергу на 
підключення до сервісів типу Glovo або Uber Eats. Хтось 
організовує свою доставку, перетворюючи офіціантів 
у тимчасових кур’єрів, хтось налагоджує доставку з 
таксі. Це справді був час для пошуку нових рішень та 
нових форматів!»

ПЕРСПЕКТИВИ

Все залежить від виду бізнесу та тривалості проблемно-
го періоду. Як швидко зможемо побороти хворобу та її 
розповсюдження? Після кардинально важкого берез-
ня, коли понад 50% українських компаній зафіксували 
падіння продажів, у квітні третина компаній вже мала 
незначне збільшення, хоча третина все ж боролася зі 
зниженням. У травні (порівняно з квітнем) кількість 
компаній із першої групи зросла до 50%. Розморожу-
вання економіки в червні та липні посилило цю ди-
наміку (66% та 65%). Улітку настрої погіршились і на 
загальному тлі страху другої хвилі пандемії, лише 1/4 
підприємців є стриманими оптимістами.

Сьогодні як ніколи важливим є інформування. В 
Управлінні економіки ЛМР  його  керівник Вікторія 
ДОВЖИК запевняє, що актуальними є «оперативні 
он-лайн зустрічі міського голови з підприємницьким 
середовищем, керівниками промислових підприємств, 
ринків, супермаркетів, закладів громадського хар-
чування та рестораторів, салонів краси та іншими 
представниками місцевого бізнесу для оперативного 
вирішення проблемних питань, які виникають в пе-
ріод встановлених карантинних обмежень». Різного 
роду звернень є чимало, тому що підприємці як ніколи 

Кризу треба розглядати як додатко-
вий шанс. Вона в Україні не вперше, 
і попередні рази нас навчили, що 
вона не буває довічною і нею тре-
ба користуватися як паузою для 
підготовки того росту, який буде 
по її завершенні. Це час доробити 
справи, до яких не доходили руки, 
час призупинитися і подивитися на 
декотрі питання під іншим кутом, 
час здобуття нового досвіду, час для 
навчання, а також  усвідомлення і 
висновків. А головне – для натхнен-
ня і нових ідей. Наприклад, ми зараз 
завершили підготовку і створили 
разом з партнерами Міжнародний 
Центр Трансферу Аквакультурних 
Технологій «АСПЕКТ-АКВА», який 
став результатом багаторічного за-
хоплення аквакультурою та досвіду 
у аграрному будівництві. Це взагалі 
окрема тема для розмови, надзви-
чайно цікава та актуальна в масшта-
бах країни. 

Сергій ЧЕРНЕЦЬКИЙ, 
власник та директор групи ком-
паній «АСПЕКТ»
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активно працюють над збереженням власної справи, не важливо – через пе-
репрофілювання, зниження оплат чи орендної плати, пошуку дешевих гро-
шей тощо. Головне – втриматись на плаву. 

У будь-якому випадку, на думку львівських підприємців, варто затягнути 
паски та готуватись до песимістичного варіанту: «Головне питання у тому, 
як це довго буде тривати і на скільки в тебе є накопичений запас міцності. 
Пандемія, як і усі кризові явища, вчать нас як не попадати у скрутні поло-
ження у майбутньому. Разом з тим, – це чудовий час для навчання та пере-
осмислення усього свого попереднього досвіду» – розмірковує пан ЄЛІСЄЄВ. 
І одночасно не втратити того, що є, адаптувати усе до реального перебігу 
подій.

Наприклад, варто турбуватись про розвиток персоналу. Вже сьогодні ме-
дики говорять про серйозні психічні розлади, спричиненні пандемією. То 
ж деякі компанії думають про впровадження, наприклад, онлайн-навчан-
ня для персоналу: «Попри карантин активне бізнес-життя продовжуєть-
ся і розвиток наших працівників не втратив актуальності. Тому ми швид-
ко переформатували наші програми навчання в онлайн-режим – говорить 
Олена ДМИТЕРКО – Всі події з навчального життя відображаються на 
корпоративному порталі і кожен працівник може ефективно планувати 
свій графік та участь в проектах з розвитку, ознайомитися з навчальними 
матеріалами та пройти короткі тестування на оцінку засвоєних знань. 
Корпоративна бібліотека «Концерну Хлібпром» також швидко зреагувала 
на потребу в електронних книгах. Відтепер більшість популярних, моти-
вуючих видань доступні для завантаження». 
А ще – незмінною складовою є Інтернет-торгівля – продажі онлайн.

У ПІДСУМКУ

З моменту спалаху пандемії минуло пів року. Більшість компаній пережи-
ли блокування в кращому чи гіршому стані, але коронавірус ще не сказав 
останнього слова. З одного боку, епідеміологи прогнозують повернення за-
грози або навіть її збільшення. З іншого боку, ми всі звикли до нового ризи-
ку і намагаємось з ним жити. Це непроста ситуація для компаній, оскільки 
потік дотацій та заощаджень зменшується, а більшість підприємствам ще 
ой як далеко до нормальних темпів роботи.

ВИСНОВОК І:

Більше половини компаній перевіряють свої бізнес-моделі, щоб мати змогу 
взагалі продовжувати працювати при змінених умовах. Трансформація – 
непроста, багато організацій з цим борються, і підприємці стурбовані тим, 
що наступна хвиля пандемії може поставити під загрозу їх бізнес як такий, 
якщо зміни будуть не відповідними до поточних потреб.

ВИСНОВОК ІІ:

Фактори, що дестабілізують існуючу організаційну культуру компаній, 
такі як віддалена робота та соціальна дистанція, розпорошеність керівни-
цтва та безпека здоров'я, виявились настільки важливими, що підприємці 
були змушені переглянути власні основи організаційної культури.
І тут хотілося б нагадати: будь-яка справа має місію і мету, певні завдання. 
Вони можуть з часом змінюватися, доповнюватися та коригуватися. Але 
вони не можуть обмежуватися лише єдиним грошовим збагаченням влас-
ника. Мають нести і забезпечувати певні цінності. Мати соціальну складо-
ву якщо хочете.

При будь-яких кризах та пандеміях, навіть глобальних, впроваджуючи 
зміни, завжди слід проаналізувати зроблене: чи не йдете врозріз з тим, що 
задекларували, врозріз із самим собою.

Юрій Булик

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
Головне, що відбувається сьогодні, – 
це зміна сприйняття попиту й пропо-
зиції. Комфорт і стабільний дохід да-
вав нам можливість купувати більше, 
задумуючись менше. Однак нині купі-
вельна поведінка під час карантину 
змінилася. Люди готові відмовлятися 
від не дуже потрібних речей, на які 
раніше витрачали чимало грошей. 
Зараз важко сказати достеменно, на-
скільки глибока трансформація та до 
яких наслідків вона призведе. Думаю, 
невдовзі ми побачимо у звітах прода-
жів, що клієнтам конче потрібно, а без 
чого вони можуть обійтися. Водночас 
ці зміни можуть позначитися і на роз-
ширенні покупок.

Олег НИКУЛИШИН, 
генеральний директор, співвлас-
ник мережі аптек «D.S.»

УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІКА ПО-
СТУПОВО ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ ВІД 
КОРОНАКРИЗИ
Економіка України за підсумками 2020 року 
скоротиться на 6%, проте вже з наступно-
го року її зростання очікується на рівні 4%. 
Про це йдеться в щоквартальному інфля-
ційному звіті НБУ за липень.
За даними НБУ, до кінця поточного року ін-
фляція прискориться до 4,7% і наблизиться 
до середньострокової мети Національно-
го банку 5% в наступні роки.
Однак найгірший період вже позаду, від-
значають в Нацбанку. Пом'якшення ка-
рантину сприяє пожвавленню ділової 
активності, а м'яка монетарна і фіскальна 
політика підтримають економічне зрос-
тання в наступні роки.
Відновлення в експортних галузях, зокре-
ма, металургії, відбудеться разом з ростом 
світового попиту вже в наступному році.

У 2020 РОЦІ ЕКОНОМІКА 
УКРАЇНИ ВПАДЕ 
НА 6% - НБУ
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КОМПАНІЇ ПРОМИСЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА Є ПЕРШИМИ, ХТО 
ВІДЧУВАЄ ЕКОНОМІЧНІ ЗРУШЕННЯ 
В КРАЇНІ В ТОЙ ЧИ ІНШИЙ БІК

ТОЧКА ЗОРУ

СЕРГІЙ 
ЧЕРНЕЦЬКИЙ:

ОСТАННІМ ЧАСОМ ВУЛ. ЛІНКОЛЬНА 
У ЛЬВОВІ ДИВУЄ НОВИМИ МОДЕР-
НІСТСЬКИМИ АРХІТЕКТУРНИМИ 
ФОРМАМИ – ЗВОДИТЬСЯ МАСШТАБ-
НИЙ ПАРАФІЯЛЬНИЙ ЦЕНТР, ЯКИЙ 
НАЗАВЖДИ З’ЄДНАЄ ІМ’Я ВСЕСВІТ-
НЬО ВІДОМОГО ШВЕЙЦАРСЬКОГО 
АРХІТЕКТОРА МАРІО БОТТИ З НАШИМ 
МІСТОМ. АЛЕ ЧИ ГОТОВІ БУЛИ БУДІ-
ВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ ЛЬВОВА ДО ТАКОГО 
НЕСТАНДАРТНОГО АРХІТЕКТУРНОГО 
ВИКЛИКУ? СЬОГОДНІ МИ ПОГОВО-
РИМО З ПРЕДСТАВНИКОМ ОДНОГО 
З ПІДРЯДНИКІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ЦЬОГО 
ПРОЕКТУ, ВЛАСНИКОМ ТА ДИРЕКТО-
РОМ ГРУПИ КОМПАНІЙ «АСПЕКТ» СЕР-
ГІЄМ ЧЕРНЕЦЬКИМ ПРО ПРОБЛЕМИ, З 
ЯКИМИ СТИКАЮТЬСЯ ЗАМОВНИКИ 
НЕЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА, ТА ПРО 
ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ.

Пане Сергію, у чому особливість 
роботи над таким проектом? Чи 
володіють українські будівельні 
компанії достатнім ресурсом для 
його втілення?

Приємно спостерігати і усвідом-
лювати, що насправді – володіють, 
і не тільки наша компанія. Група 
Компаній «АСПЕКТ» виступила 
підрядником з монтажу залізобе-
тонного каркасу куполу та відли-
вання кільцевої балки. Складність 
та делікатність цієї роботи обу-
мовлена унікальністю для України 
цього сакрального твору, основна 
причина тут – новизна, адже з 1939 
року Львів був відсторонений від 
реалізації ідей прогресивних архі-
текторів 20 століття. А цим проек-
том місто відзначає возз’єднання із 
сучасною європейською архітек-
турною традицією. І завдячує воно 

цим Маріо Ботті, талановитійшому 
модерністу, учню Ле Корбюз’є, ав-
тору низки унікальних архітектур-
них споруд, вершиною творчості 
якого називають музей сучасного 
мистецтва у Сан-Франциско. Це 
не перший проект у сакральній ар-
хітектурі для нашої компанії, але 
перший у такому історичному кон-
тексті. Відеоролик найважливішого 
етапу – відливання кільцевої балки 
об'ємом 35 м3 бетону – можна пере-
глянути на нашому сайті aspect.com.
ua, це свого роду визначний для нас 
момент. Приємно долучитися до 
проекту такого масштабу. Попереду 
оздоблювальні роботи стараннями 
вже інших підрядників.

Сьогодні Група Компаній «АС-
ПЕКТ» – генеральний підрядник 
промислового будівництва, який 
об’єднує декілька різнопрофіль-
них компаній з проектування, 
будівництва, реконструкції, а 
також торгівлі будівельними ма-
теріалами. А з чого Ви починали?

Починали у 2003 році з виробни-
цтва промислових підлог, ми – одні 
з перших, хто розвивав цей напрям 
в Україні. Вузька спеціалізація того 
періоду дозволила вийти в топ ви-
робників, і на сьогодні ми уклали 
більше 1 млн. м2. Підлога отримує 
найбільше постійне навантаження 
на промисловому об’єкті, і ми ма-
ємо колосальний досвід у влашту-
ванні нових, а також на рідкість по-
вний спектр ресурсів для ремонту 
старих підлог.
З тих пір ми значно розширили 
діапазон видів робіт і напрям-
ків діяльності, що дозволяє бути 

гнучкішими в просторі та часі, від-
крили офіс в Навойовій, Польща, 
щоб бути ближчими до своїх клі-
єнтів. Але наша робота полягає не 
лише в управлінні будівництвом та 
координації субпідрядників – біль-
шість проектів ми повністю вико-
нуємо своїми силами, бо маємо 
всі ресурси. Клієнт замовляє – ми 
аналізуємо його напрацювання і 
заповнюємо пропуски, закрива-
ючи всі питання з будівництва та 
проектної, дозвільної й тендерної 
документації, здійснюємо підбір 
та юридичне оформлення земель-
ної ділянки, архітектурне про-

ектування, будівельно-монтажні 
роботи, реконструкцію чи рестав-
рацію, монтаж інженерних мереж 
і систем, технагляд – і так до здачі 
в експлуатацію і сервісного обслу-
говування готового об’єкта. Ми 
знімаємо всі головні болі клієнта з 
приводу будівництва. Все що йому 
залишається – це перерізати стріч-
ку на відкритті.

Беретесь лише за великі об’єкти? 

ГК «АСПЕКТ» може вести 

одночасно понад 20 об’єктів, серед 
яких і умовно великі від 15 тис. м2, 
і малі – до 5 тис. м2. Ми – та золота 
середина для замовника з великою 
кількістю географічно віддалених 
об’єктів, коли великим будівельним 
компаніям їх невигідно брати, а малі 
їх вже не потягнуть. Прикладом 
слугують фабрики «Рошен» по всій 
Україні, де ми виконували повний 
спектр робіт з реконструкції – від 
проектних до оздоблювальних. Для 
замовника з невеликими об’єктами 
ми замінюємо собою відділ капі-
тального будівництва, і клієнту це 
нічого не коштує. Крім того, без-

пека та якість є нашими постійни-
ми пріоритетами, всі наші об’єкти 
проходять два етапи внутрішнього 
контролю. 

Серед переваг компанії часто 
декларують клієнтоорієнтова-
ність. Як цей підхід бачать в ГК 
«АСПЕКТ»?

Проаналізувавши майже 20-річ-
ний досвід своєї роботи, ми відмі-
тили топ-5 типових проблем, з яки-
ми стикаються замовники у роботі 
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з підрядниками. Їх неважко перед-
бачити і уникнути, були б експер-
тиза, спостережливість та бажання 
вигоди для обох сторін – саме це і є 
основою клієнтоорієнтованості, на 
наш погляд.
Перш за все потрібно усвідомлю-
вати, що будівельний бізнес за-
вжди націлений на довгострокову 
перспективу, як для замовника, так 
і для підрядника. Наша задача про-
думати та запропонувати клієнту 
такі рішення, які скоротять йому 
не лише будівельні витрати сьо-
годні, але й експлуатаційні у май-
бутньому – на опалення, ремонт, 
сервісне обслуговування тощо. 
Через деякий час, переконавшись 
у практичності цих рішень, клієнт 
повертається до нас із замовлен-
ням інших своїх об’єктів за тими ж 
принципами. Таким чином вигра-
ють всі зацікавлені сторони.
По-друге, важливо відрізняти клі-

єнтоорієнтованість від клієнтоза-
попадливості, якою часто грішать 
у нас в різних галузях у гонитві 
за гучними іменами у списку за-
мовників. При другому варіанті 
ці клієнти постійними так і не ста-
ють. В ГК «АСПЕКТ» ми не сліпо 
виконуємо побажання клієнта, а 
підбираємо перевірені будівельні 
рішення під його задачі, аналізу-
ємо на перспективу всі деталі. Ми 
пропонуємо, як краще, довговіч-
ніше, на чому можна зекономити, 
а в якому випадку економія може 
стати фатальною. Потрібно вміти 
тримати баланс, і найвагомішими 
виступають фактори експертності 
та довіри.

Зазвичай довіра – це результат 
довготривалого представлення 
компанії на ринку, попереднього 
досвіду клієнтів роботи з Вами…

Не тільки. Так, ми все життя 

працюємо над своєю репутацією, 
і вона тепер працює на нас. Але 
імідж ніщо без щоденних конкрет-
них дій. Ми постійно розширюємо 
свою географію, працюючи по всій 
Україні, а тепер і в Європі, і завжди 
є нові клієнти з інших регіонів, або 
клієнти із негативним попереднім 
досвідом з іншими підрядниками і 
заздалегідь упередженим ставлен-
ням. І тоді доводиться «з нуля» здо-
бувати як репутацію, так і довіру.

Такі замовники потребують осо-
бливо переконливих аргументів. 
Яких?

Найдемонстративнішими завжди 
є не слова, а цифри. На відміну від 
багатьох інших будівельних ком-
паній, ми декларуємо відкритість і 
повноту кошторисів, демонструю-
чи прозорість та контрольованість 
для клієнта. До речі, повертаючись 
до топ-5 проблем замовника, пер-
шою по частоті є зростання витрат, 
як правило, на пізньому етапі будів-
ництва, коли замовник фактично 
стає заручником недобросовісного 
або недалекоглядного підрядника, 
оскільки не всі витрати були вклю-
чені у тендерну пропозицію. Тому 
якщо ми ще на першому етапі вияв-
ляємо, що щось не враховано у про-
екті, одразу повідомляємо і про-
понуємо оптимальні рішення для 
економії матеріальних або часових 
затрат без втрати якості. Таким чи-
ном, цифри відкритого детального 
кошторису та календарного плану 
стають переконливими аргумента-
ми, надаючи адекватну вартість та 
прогнозовані якість та швидкість 
виконання.

Передбачаю, що ми наблизились 
ще до однієї головної болі замов-
ника з Ваших топ-5 – дотриман-
ня підрядником термінів.

Так і є. Промислове будівництво 
відрізняється від житлового тим, 
що це сегмент b2b, де час реалізації 
проектів є ключовим фактором іс-
нування. До прикладу наведу наш 
львівський об’єкт – ТЦ «Ашан New 
Point» на пр. Чорновола, який ми 
запроектували та побудували по-
вністю своїми силами у рекордні 
для проекту такого масштабу тер-
міни – 15 тис. м2  за 270 днів від по-
чатку роботи над ескізом проекту 
до перших покупців. Призначена 
дата відкриття має вираження в 

конкретних грошах, адже є точкою 
відліку прибутку для всіх пред-
ставлених у торгівельному центрі 
компаній, включаючи сам «Ашан». 
Тому чіткість дотримання термінів 
виконання є пріоритетом. Ми так 
побудували систему планування, 
взаємодії підрозділів та техніки, 
а також комунікації із замовни-
ком, щоб максимально швидко 
реалізовувати об’єкти будь-якої 
складності.

Чи відчула група компаній «АС-
ПЕКТ» наслідки впливу пандемії і 
карантину?

Як і весь бізнес, так. Взагалі, ком-
панії промислового будівництва є 
першими, хто відчуває, чи еконо-
міка в країні росте, чи падає – через 
кількість та якість замовлень. Під-
приємства розширюються, дода-
ють цехи, склади – економіка росте. 
При падінні економіки підприєм-
ства перш за все урізають бюджети 
на ремонтні роботи. Ми – індика-
тор економічних зрушень у країні у 
той чи інший бік, адже відчуваємо 
їх першими.
Попри все, «АСПЕКТ» не при-
пиняв виробництво під час ка-
рантину, і продовжував будувати 
всі узгоджені до пандемії об’єкти. 
Тепер, у посткарантинний період, 
поступово все відновлюється і йде 
своїм ходом, адже ізоляція всім на-
бридла і бізнес прагне працювати у 
звичайному режимі. 

Як встояти компанії промисло-
вого будівництва у турбулентні 
періоди?

Знаємо, що багато будівельних 
компаній не змогли виконати взяті 
на себе зобов’язання, і це ще одна 
проблема, з якою стикається за-
мовник, адже встояти можуть не 
всі.  Ми диверсифікуємо замов-
лення – по галузі, розміру об’єктів, 

TзОВ «Аспект Інвестбуд»
вул. Зелена, 253 , м. Львів

www.aspect.com.ua
office@aspect.com.ua

+38 068 44 998 99 

географії. Спільний досвід роботи 
і взаємна довіра дозволяють втри-
мувати постійних клієнтів, з якими 
працюємо багато років. Наша мо-
більність дає змогу бути гнучкими 
і підлаштовуватися під зміни ситу-
ації на ринку і затребуваність у гео-
графічному просторі. 
За понад 17 років роботи ми ви-
будували системний підхід, який 
довів до автоматизму багато на-
прямків діяльності. І все це завдя-
ки нашим працівникам, командам 
професіоналів, фахівців, вихова-
них на нашому підприємстві від 
робітника до керівника найвищої 
ланки. Наш принцип – лідерство 
власним прикладом, і нові праців-
ники з перших днів входять в ритм 
і засвоюють наші стандарти, див-
лячись на керівників, які стоять  з 
ними в одному строю. У перші 5 
років роботи компанії я завжди 
був особисто присутній на кожно-
му об’єкті від укладання бетону до 
підписання акту виконаних робіт, 
переконався у результативності 
такого підходу і передав його ке-
рівникам ланок, більшість з яких 
також росли разом з компанією. 
Сьогодні – ми одна велика родина 
однодумців «АСПЕКТ», і йдемо 
вперед разом до нових викликів.

Дякую,
Уляна Беньо
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ЗАКОРКОВАНИЙ ТА ВЩЕНТ 
ЗАБУДОВАНИЙ ЛЬВІВ – ДОРОГА 
ДО ЕКОНОМІЧНОГО ЗАСТОЮ

Не розділяю у собі перші, другі чи 
треті черги. Я – архітектор, інже-
нер, землевпорядник та художник. 
Я – українець, львів’янин, чоловік 
та батько. Маю досвід управлін-
ня, організації та реалізації заду-
маного. Хочу, щоб моє місто було 
ще більш привабливим, для пере-
січних львів'ян, для інвесторів, 
для підприємців. І знаю, як цього 
досягти. 

У сучасному світі люди живуть од-
ночасно з кількома соціальними 
ідентичностями, і це – нормально. 
Світ навколо нас швидкий та дина-
мічний, то ж мусимо відповідати 
вимогам часу. 

Але все ж визнаю, що архітекту-
ра, проектування просторів, бу-
дівель, транспортних систем – це 
мій основний професійний інтер-
ес. Для Львова – вкрай потрібний. 
Ви згадали про «Арену Львів», над 
якою працювала наша команда. 
Ми зайшли в цей проект у момент, 
коли були порушені всі терміни 

ТЕНДЕНЦІЇ

готовності об’єкта, і була реальна 
загроза того, що Львів втратить 
право приймати Євро-2012. Це 
було принципове питання для на-
шого міста, і я пишаюсь роботою 
нашої команди, яка в короткий 
час виконала надзвичайно вели-
кий обсяг проектних робіт, і ви-
конала якісно.  До чого я веду – за 
ці роботи з нашою компанією досі 
не розрахувались. Держава винна 
нам 8 мільйонів гривень. Якщо ви 
пригадаєте курс долара в 2012-у 
році, то можете зрозуміти, про яку 
суму йдеться. Ми виграли усі суди, 
і зараз вже судимось з виконавчою 
службою, яка банально не виконує 
рішення цих судів.

Це був приклад того, коли як архі-
тектор я повірив слову наділених 
владою людей, адже для мене сло-
во значить багато. І це була хороша 
наука для мене, як для підприємця, 
щодо того чи варто працювати з 
державними структурами. Орга-
нів місцевої влади це теж стосуєть-
ся. Маємо і такий досвід. 

Пане Ігорю, Ви – автор багатьох 
знакових для міста проектів: 
стадіону «Арена-Львів», першої 
черги студмістечка УКУ, рекон-
струкції площі святого Юра з 
встановленням монументу ми-
трополиту Андрею Шептиць-
кому, парку святого Івана Павла 
II на Сихові... цей перелік можна 
продовжувати. Ваша загаль-
на оцінка життєдіяльності та 
рівня комфорту міста з позиції 
професіонала?

Вітаю. Скажу відверто – роботи 
ой як багато. У всіх площинах. За-
тори, в яких ми стоїмо, – це пору-
шення генерального плану. Як і 
відсутність достатньої кількості 
шкіл та дитсадків, переущільнення 
Львова житлом, яке масово забу-
довується на  території  колишніх 
підприємств.
Станом на зараз, ми не маємо ні 
генерального плану новостворен-
ного ОТГ, ні затвердженого істори-
ко-архітектурного опорного пла-
ну центру Львова, де знаходиться 

ІГОР 
КУЗЬМАК:

основна частина пам'яток історич-
ної спадщини. Розробка та затвер-
дження цих базових документів є 
одним з першочергових завдань, 
яке має зробити новий голова 
Львова, ким би він не був. Це власне 
те, що готова втілити в життя наша 
команда. 
У підсумку – матимемо комфортне 
місто для життя, для роботи. Але 
без названих планів – буде як у при-
казці про сім господинь.

У 2018-у Ви очолили ГО «Форум 
Львів і майбутнє». У лютому цьо-
го року оголосили про намір кан-
дидувати на посаду голови Львів-
ської ОТГ.  Маєте підтримку 
Народного Руху України, від якого 
балатуватиметесь, та Спілки 
архітекторів України, Українсь-
кої республіканської партії і чис-
ленних громадських організацій 
Львова.

Ким Ви себе бачите у першу чер-
гу –  чиновником, архітектором чи 
підприємцем?

СВОГО ЧАСУ НІМЕЦЬКИЙ ЖУРНАЛІСТ НАЗВАВ 
ЛЬВІВ СПЛЯЧОЮ КРАСУНЕЮ СХОДУ ЄВРОПИ. ПРО 
ТЕ, ЧИ «ПРОСНУЛОСЬ» МІСТО, ЧИ «ЗАДОВОЛЕНЕ» 
СОБОЮ, ПОГОВОРИМО З ГОСТЕМ ВИДАННЯ – ІГОРЕМ 
КУЗЬМАКОМ, ВІДОМИМ ЛЬВІВСЬКИМ АРХІТЕКТОРОМ 
ТА ІНЖЕНЕРОМ, ДИРЕКТОРОМ АРХІТЕКТУРНОЇ 
КОМПАНІЇ «УКРДИЗАЙНГРУП», КАНДИДАТОМ НА 
ПОСАДУ МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА ЛЕВА.
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які отримують вигоду з придбаної 
вами чашки кави. 
В умовах кризи менш ефективний 
бізнес змінюється тим, хто краще 
оптимізує діяльність, чия пропо-
зиція є якісною та дешевшою. Саме 
так економіка сама себе регулює і, 
в підсумку, працівники умовної 
кав'ярні завжди знайдуть роботу в 
новому закладі. 

Така логіка актуальна для будь-якої 
сфери економіки. Виробництво, 
консалтинг, логістика, сфера по-
слуг, будівництво. Безпрецедент-
ність карантину полягає в тому, 
що через позаекономічні причини 
цілі сфери економіки зупинились. 
Грошам немає звідки потрапляти 
в економіку. Наслідком може бути 
наступний ланцюжок, на прикладі 
тієї ж таки кав’ярні. Власник не за-
мовляє продукти, постачальник не 
має чим платити за оренду складу. 
Орендодавець не має чим покри-
ти кредит у банку. Банк не має чим 
видати вклади. Це так звана спі-
раль неплатежів, яка в перспективі 
може призвести до дефолту. Тому 
ще раз – жорсткий карантин не є 
виходом із ситуації, адже соціаль-
ні та економічні наслідки будуть 
катастрофічними.

Що мало б зробити місто?

По перше – переглянути видаткові 
частини міського бюджету. Та пе-
рерозподілити їх таким чином, аби, 
наприклад,  задіяти до протидії 

пандемії львівський бізнес, опла-
чуючи його товари та послуги. Це 
те, що дасть можливість вижи-
ти багатьом підприємцям різних 
сфер. Це те, що можна зробити за 
рахунок, зокрема, заморозки не-
критичних для міста проектів, на-
приклад того ж таки благоустрою. 
Фонтан біля Опери з витраченими 
на нього коштами – яскравий при-
клад дивних пріоритетів бюджету. 
Як і багато інших – соціальні опи-
тування за кошт міської ради, дуже 
і дуже висока оплата праці деяких 
чиновників, сотні мільйонів гри-
вень, які йдуть у прірву під назвою 
«статутний капітал комунальних 
підприємств».

Ще на самому початку пандемії, у 
березні, наша команда зверталася 
до влади Львова із пропозицією не-
гайно переглянути пріоритети ви-
даткової частини бюджету Львова. 
На жаль, нас не почули та навіть не 
відповіли,  що, втім, стало для чин-
ної влади Львова правилом. 
Криза – це привід задуматися над 
тим, про що наша організація го-
ворить від початку своєї роботи. 
А саме про те, що модель розвит-
ку економіки Львова, як міста їс-
тівного туризму, не є оптималь-
ною. Будь яке успішне та потужне 
місто повинно розвивати сучасну, 
екологічну, високотехнологічну 
промисловість. 

Дякую за розмову, 
Юрій Булик

Ви успішний архітектор, та ре-
алізуєте себе в багатьох сферах. 
Навіщо Вам очолювати місто?

Часто відповідаю на це запитання 
(посміхається), перш за все рідним, 
які теж запитують – навіщо?
Власне як архітектор та інженер, я 
не можу спостерігати за тим без-
ладом в місті, який ми маємо. Який 
пояснюється тим, що замість інже-
нерних рішень влада приймає рі-
шення політичні. Як архітектор, я 
розумію всю небезпеку тотального 
порушення генерального плану 
міста, наслідками яких є більшість 
проблем Львова. 

Затори в яких ми стоїмо – це пору-
шення генерального плану. Коли 
на місці транспортних розв’язок 
з’являються житлові та комерційні 
об’єкти. Переущільнення Львова 
житлом, яке масово забудовується 
на території колишніх підприємств, 
а також критичний стан комуналь-
ної інфраструктури, який відобра-
жається у наших платіжках – це 
все про генеральний план міста. Як 
архітектор, я це розумію. І розумію, 
які загрози для майбутнього Льво-
ва несе перспектива закорковано-
го та вщент забудованого міста. Це 
дорога до економічного застою. Це, 
перш за все, небезпечно саме для 
бізнесу.

Чому хочете балотуватись саме 
з НРУ?

Чому Народний Рух? 
Все просто – мені подобається пра-
цювати з людьми ідеї та дії. Я мав 
пропозиції співпраці від різних по-
літичних сил. Народний Рух Укра-
їни – це партія, яка не має за собою 
мільйонів доларів, але має активних 
та порядних людей, і принципи, які 
не зрадила за 30 років своєї робо-
ти. Тимчасові політичні проекти 
з’являються та зникають безслідно. 
Народний Рух, який стояв біля ви-
токів нашої незалежності, лишив-
ся за ці роки при своїй ідеології та 

принципах. І ці принципи я цілком 
розділяю – успішне місто з прозо-
рою системою управління, яка бу-
дується на фаховості, а не на кулу-
арних домовленостях. Та прозорі 
правила ведення справ для того ж 
бізнесу...

До поточних справ: у добу пан-
демії місто постійно перебуває 
на межі потрапляння у червону 
зону. Як Ви ставитесь до ідеї від-
новлення жорсткого карантину 
у Львові, і як, на Вашу думку це 
вплине на бізнес?

Хороше питання. Взагалі, стосов-
но пандемії є багато міркувань, як 
наприклад – куди пішли 260 міль-
йонів гривень, які місто виділило 
на боротьбу з коронавірусом? Але 
давайте по порядку.
Відновлювати жорсткий карантин 
не слід. Це доб’є економіку Львова. 
Так, вірус нікуди не подівся. У по-
всякденному житті ми маємо до-
тримуватись базових правил гігі-
єни та дистанції. Однак жорсткий 
карантин – це не вихід, адже в та-
кому випадку нам  просто не буде 
за що рятувати  людей.

Коли ви купуєте чашку кави, то ви 
інвестуєте не лише у конкретний 
заклад, а й на зарплату його пра-
цівникам чи розвиток бізнесу. По-
стачальники, орендодавець примі-
щення, логістичні та транспортні 
компанії – це далеко не повний 
перелік тих економічних суб’єктів, 

МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЕКО-

НОМІКИ  ЛЬВОВА, ЯК 

МІСТА ЇСТІВНОГО ТУРИЗ-

МУ, НЕ Є ОПТИМАЛЬНОЮ.
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Програма «БЕЗПЕЧНИЙ ПРО-
СТІР» заснована з урахуванням 
ефективного міжнародного досві-
ду протидії вірусам. Сучасні  техно-
логії дали змогу поєднати їх в єди-
ному повному комплексі захисту 
від вірусних та інших інфекційних 
загроз – комплекс захисту «КОЛО». 

КОМПЛЕКС ЗАХИСТУ «КОЛО» – 
СИСТЕМА ЕФЕКТИВНИХ ПРОФІ-
ЛАКТИЧНИХ ДІЙ ПРОТИ ЕПІДЕМІЇ 
COVID-19.  

Метою програми є максимальне 
відтворення звичайного  стилю 
життя громадян України.
За допомогою комплексу створю-
ється «коло» захисту від вірусу в 
громадських місцях, на яких по-
стійно знаходяться працівники та 
відвідувачі. Це – державні установи, 
бізнес-центри, місця громадсько-
го харчування, ринки, супермар-
кети, спортивні зали, промислові 
площадки, поліцейські та пожежні 
дільниці, виборчі майданчики та 
інші місця скупчення людей.  
Комплекс «КОЛО» створює ме-
ханізм колективного захисту. Він 
допомагає навіть у випадку, якщо 
люди довкола не дотримуються ба-
жаного рівня норм поведінки інди-
відуального захисту.

4 ЕТАПИ КОМПЛЕКСУ 
ЗАХИСТУ «КОЛО»:

ЕТАП 1 –  ЗАМІРНИЙ МОДУЛЬ

Температурний скринінг людини. 
Для цього є багато пристроїв, але 
ми пропонуємо саме тепловізор, 
на відміну від пірометрів та інших 
пристроїв, що вимірюють тем-
пературу, його дані більш точні, 

допомагають оцінити температуру 
у різних ділянках поверхні шкіри, 
знімаючи з питання фактор ви-
падковості (не точний замір через 
охолодження поверхні у локаль-
ній ділянці шкіри чи невміле ви-
користання пристрою), при цьому 
вимірюють температуру з відстані 
0,5 метра, що спрощує і прискорює 
процедуру заміру температури. Те-
пловізори майже не збиваються з 
налаштувань.  

ЕТАП 2 – ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ 
МОДУЛЬ

Для знезараження поверхонь одягу, 
особистих речей та відкритих по-
верхонь тіла. Окрім безпосередньої 
дезінфекції, особливою власти-
вістю обладнання є те, що завдяки 
унікальному засобу застосуван-
ня – дрібнодисперсним розпилю-
ванням, він створює додатковий 
захисний бар’єр, що діє на протязі 
декількох годин. Це – суттєва пере-
вага для людини, яка потрапляє на 
концерт, конференцію, знімальний 

майданчик, офіс тощо. Обробка по-
верхонь відбувається безпечним 
для здоров’я людини розчином, що 
досліджувався на ефективність і 
можливу токсичність на протязі 
багатьох років і був обраний про-
відними експертами України. Ви-
користання Модулю є зручним і 
оптимальним. Не потребує участі 
персоналу, а безперервний прохід 
людей, не створює черг. Довжина 
коридору обирається індивідуаль-
но, відповідно до специфіки устано-
ви (щоденна кількість відвідувачів, 
місце розташування та наявність 
вільних площ – ззовні чи всередині 
будівлі для розташування елементу 

комплексу). 
ВОЗ не рекомендує розприскуван-
ня небезпечних для здоров’я ре-
човин –  тому особлива примітка 
для учасників програми: в дезін-
фекційних коридорах обов’язкове 
використання рекомендованих 
речовин!

ЕТАП 3 – ОЧИЩАЮЧИЙ МОДУЛЬ

Професійний озонатор повітря для 
очистки та знезараження повітря, 
обладнання, меблів, приміщень, де 
знаходяться люди. Спроможний 
знищити усі відомі мікроорганізми, 
в тім – короновірус, бактерії, грибки,  
водорості, спори, плісняву і т.д.  
Озонатор відрізняється від іоніза-
тора. Він ефективніше нейтралізує 
мікроби і шкідливі речовин. Важли-
во! Озонатор має  знезаражуючий 
вплив. Наприклад, озонаторами 
обробляють медичне обладнання 
та інструменти. 
Очищає та дезінфікує внутрішній 
простір приміщення та поверхонь 
побутових предметів.
Генерує гранично допустимі обсяги 
озону, безпечні для людини і навко-
лишнього середовища.
Озонатор оснащено датчиком озо-
ну, який контролює коефіцієнт 
озону в повітрі,  при досягненні 
необхідного рівня,  автоматично 
вимикається. 
Зручність – компактна форма, 
оптимальний режим роботи, нала-
штовується під розмір приміщення.
Строк дії – до 30 років – прекрас-
на інвестиція у здоров’я на багато 
років!

ЕТАП 4 – СОЦІАЛЬНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

Відповідальне ставлення керів-
ництва підприємств до органі-
зації безпечних умов роботи для 
працівників.
Щоденне нагадування про рекомен-
дації та подання важливої інформа-
ції щодо запобігання зараженню.

ВИСНОВКИ:

• Через температурний скринінг 
тепловізором перевіряємо тем-
пературу, не даючи хворим із 

симптомами потрапити у «без-
печний простір».

• Проходження через дезінфек-
ційний коридор, що викорис-
товує рекомендовані дезін-
фекційні речовини, є повністю 
безпечним і дозволяє обробити 
дрібнодисперсним зрошенням 
типу «туман»  на вході 100% по-
верхонь верхнього одягу, взуття 
та відкритих зон тіла, і знешко-
дити вірус, який може бути на 
поверхні.

• Завдяки  озонатору прискорю-
ється розпад вірусу, що опинив-
ся у приміщенні через потра-
пляння у нього безсимптомних 
носіїв. Досягається безперервна 
дезінфекція більше 90% повітря 
приміщень у присутності відвід-
увачів, зберігаючи їх безпеку.  

• За допомогою дотримання пра-
вил поведінки ми ще більше мі-
німізуємо ризики передачі віру-
су та створюємо індивідуальний 
захист. 

Виконуючи рекомендації ви маєте 
можливість замкнути коло та зро-
бити ваш захист ефективнішим за 
95%.

Офіційно уповноважена організа-
ція на проведення організації по-
ставок обладнання у рамках про-
грами «БЕЗПЕЧНИЙ ПРОСТІР»:

ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІАМАНТ»
ЛЮБОМИР КОНОПАЦЬКИЙ

Керуючий по Західному регіону 
тел: +38 068 168 17 23 

ТЕНДЕНЦІЇ

БЕЗПЕЧНИЙ ПРОСТІР
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Не нарікайте, що маєте всього по 
саме горло, якщо збираєтесь до-
сягти вершини. Це прислів'я незна-
ного авторства, яке часто можемо 
зустріти в Інтернеті серед мотива-
ційних гасел, припало мені до душі. 
Визначаючи власні цілі – приватні, 
професійні, малі та великі – завжди 
визначаємо собі якусь вершину, на 
яку хочемо піднятись. До цієї при-
годи ми підготовлені по-різному. І 
по-різному виглядає сама дорога 
на гору. Дехто з нас стоїть біля її 
підніжжя, споряджений знаннями, 
мапою, гірським знаряддям, прові-
антом, підтримкою, і до всього цьо-
го йому ще й сприяє чудова погода. 
Інші самотньо стоять, з важким 
рюкзаком, у літньому взутті, а над їх 
головами збираються дощові хмари 
та завиває вітер. 

Починаю розмірковувати, як так 
виходить, що ці перші часто не ро-
блять навіть одного кроку до омрі-
яної цілі, а ці другі вершину завзято 

підкорюють. Що такого відбува-
ється, що ми, незважаючи на важкі 
умови, досягаємо бажаного, а що 
нас стримує? Звідки черпати сили 
діяти?

Катерина Мілер, психолог і автор-
ка книги "Не бійся життя", описала 
одну з історій свого дитинства. Вона 
дуже хотіла навчитись плавати і на 
мілководді їй навіть вдавалось про-
плисти декілька метрів. Але коли 
вона не чула дна під ногами, пані-
кувала і не могла втриматись на по-
верхні. Її батько намагався навчити і, 
на жаль, в один момент втратив тер-
пеливість  і  зі  злості занурив  її під 
воду та мить її там притримав. Для 
дівчини це була травма, вона відчу-
вала жаль, образу, злість, кривду, а 
весь досвід переконав її, що немає 
на то ради: вона ніколи не навчить-
ся плавати. Проте, коли у школі по-
чали будувати новий басейн, вона 
сама собі пообіцяла, що буде там 
плавати. Закривалась у ванній і 

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ПОЧУТТЯ ВЛАСНОЇ ГІДНОСТІ – 
ЦЕ НЕ ДАРУНОК: НАД ЦИМ ПРАЦЮЄМО МАЙЖЕ 
ВСЕ СВОЄ ЖИТТЯ.

ЗВІДКИ ЧЕРПАТИ 
СИЛИ ДІЯТИ?

Успіх – не випадок. Це важка праця, витривалість, 
наука, аналіз, присвята себе і, перш за все, – любов 
до того, що робиш.

Пеле
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Проект «Щастя»– це усвідомлення власних цілей, особис-
тих та професійних. Маючи мету, кожен може вибрати ті, 
запропоновані тут, або ж додати власні правди. Це та осно-
ва, яка дасть змогу розвиватись. Ось мої:

Аби почуватися щасливішою/-им, ніж я є сьогодні, маю 
випромінювати добрі емоції, гамувати злі і «прямувати» 
до досягнення  власного  емоційного  стану. Це  допоможе 
мені  розвиватись

Буду щаслива/-ий, коли ощасливлю інших. Щоб ощасли-
вити  інших  сам/сама  мушу  бути  щасливим/щасливою

Дні  видовжуються,  зате  роки  минають  швидко

Не буду щасливим/-а, доки не почну думати, що я є 
щасливий/-а

Власне  щасливе  життя   можна  побудувати   лише  у  згоді  
зі  своєю  натурою

 Єдиною  особою,  яка  може  змінити, є  я  сам/-а

Нікого  не  ощасливлю  у  примусовому  порядку і ніхто, 
крім   мене,  не  ощасливить  мене

Зараз  є  ЗАРАЗ

• Люди  звертають  увагу  на  наші  помилки  значно рідше, 
• ніж  ми  думаємо

• Не  бійтеся  просити  про допомогу

• Вчинивши  добре – почуваєшся  добре

• Важливо  бути  милим  для  всіх

• Роблячи трохи щодня, можемо  багато  чого досягти

• Можеш  вибрати те, що хочеш зробити, при умові, що не 
вибираєш  лише  того, що  робити  любиш

 
• Те, що робиш щодня, важливіше за те, що робиш раз на 

якийсь час

• Якщо  не  зазнаєш   поразок, це  означає, що  слабо  
стараєшся

занурювала голову у мисці з водою, 
вчилась затримувати подих під во-
дою. Вночі, перед тим як заснути, 
уявляла собі, як плаває – плече впе-
ред, вдих, під воду шубовсть, голо-
ва над водою, плече вперед, вдих... 
Одного дня стала на краю нового 
басейну і скочила у воду. Плавання 
стало її улюбленим видом спорту. 
Батько радів за неї, але вона знала, 
що успіху завдячує лише собі.

Сьогодні немає психологічних до-
сліджень, які б однозначно ствер-
джували, що виховання – це базова 
змінна, що формує наше почуття 
гідності. Можна зустріти чимало 
людей, які, не зважаючи на чудове 
виховання батьками, котрі цінують 
досягнення і дають підтримку, у до-
рослому житті не вірять у себе, у свої 
можливості. Є також такі, як наша 
героїня, хто вірить у власні можли-
вості і досягає успіху. Хоча у них  і 
були невдачі в дитинстві, і за по-
милки  їх  швидше  наказували  ніж 

хвалили за спробу щось зробити. 

Ми усі маємо шанс і інструменти 
для того, щоб боротися за власне 
почуття гідності. Що ж робити, 
щоб взяти контроль  над побудо-
вою власної самооцінки, переоці-
нити відношення до себе і до світу, 
а також давати раду над викликами 
життя? Перш за все усвідомте собі, 
що високий рівень почуття влас-
ної гідності не є дарунком долі – 
насправді ми самі працюємо для 
цього майже все своє життя.  По-
друге – розпочніть роботу над со-
бою і придивіться до своїх переко-
нань, самостійно вирішіть, хто і що 
може мати на вас вплив, вчіться на 
помилках і зосередьтесь на власних 
діях. Продумайте власний проект 
"щастя", а 8 підказок, сподіваюсь, 
стануть вам у пригоді.

Ірина Коваль

8  ЧУДОВИХ  ПРАВД
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СЕКРЕТИ 
ЗРІЛОГО ВІКУ
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РОМАН 
ФЕДИШИН:
ГОЛОВНЕ В НАШІЙ РОБОТІ – 
ПОВОДИТИ СЕБЕ СПРАВЕДЛИВО, 
ДАТИ УСІМ РІВНІ УМОВИ ДЛЯ РОБОТИ 
ТА ВІДПОВІДНУ ІНФРАСТРУКТУРУ

Про роботу найбільшого оптового продуктового ринку 
у Східній Європі, про нові підходи у роботі, можливості 
для підприємців у розмові із засновником групи компаній 
«Шувар» Романом Федишиним. 

Романе Степановичу, бізне-
су 29 років, працюєте з часів 
отримання Україною незалеж-
ності. Що стало поштовхом 
розвивати своє?

Так, дійсно, ми почали свою ро-
боту у 1991 році. 
Знаєте, я ніде не працював як на-
йманий робітник, жодного дня. 
Займався лише власною спра-
вою, тому не знаю як по-іншому 
(сміється). Цим почав займатись 
ще у студентські роки, після тре-
тього курсу навчання у Львів-
ському торгово-економічному 
інституті: з друзями створили 
маленьке підприємство і поча-
ли возити черешні, полуницю... 
Спочатку працювали лише під 
час канікул, пізніше вже більш 
стабільно, відкрили магазин на 
вул. Чукаріна. 
Тоді в країні був складний період, 
десь до 1998 року, який я називаю 
інтенсифікацією комерційних 
зусиль, коли можна було десь в 
одному місці купити, в іншому 
продати. Була велика різниця в 
ціні, і всі цим займалися.

Сільськогосподарський напря-
мок – поклик душі?

Так. Ми і торгували, і вироб-
ництво було, і переробка. 

Основною темою став продук-
товий ринок сільгосппродукції. 
Постійність – це добре: маємо 
прекрасні задуми, знаємо куди 
далі рухатись.

Організація оптового ринку – 
ідея на базі тогочасних власних 
потреб?
Ні, це випадковість. Ми на по-
чатку створили роздрібний 
ринок, що знаходився на пе-
рехресті вул. Чукаріна і просп. 
Червоної Калини. Зробили 
прості речі: дали людям зручні 
безпечні умови для торгу. Про-
давців сільгоспродукції за рік 
стало так багато, що ми почали 
своєю присутністю створювати 
проблеми у Сихівському маси-
ві: нічна торгівля, житлові бу-
динки навколо... Тоді ми, разом 
з керівництвом району, почали 
шукати вихід. І знайшли це міс-
це на Хуторівці, де тоді були яри 
і пагорби, площадки як такої не 
було взагалі. Переїзд відбувся у 
2001 році.

Результат  роботи  сьогодні?

Для мене це, передусім, вели-
чезний період життя. Це біль-
ше ніж бізнес. А сам об'єкт я не 
вважаю ні торговим, ні вироб-
ничим, я його більше бачу як 

SHUVAR.COM
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інфраструктурний, схожий на порт, 
вокзал, якщо хочете, чи аеропорт, 
куди стікається багато  продукції і 
розтікається одночасно у всіх на-
прямках. Та й не лише продукції – 
думок, коштів, знань, певних нави-
чок. Це такий величезний хаб, що 
працює у вузькому сегменті свіжої 
продукції.

Яка територія охоплення такого 
хабу?

Справа в тому, що світовий чи єв-
ропейський досвід показує, що та-
ких об'єктів у регіоні не може бути 
багато. Бо однією з його функцій є 
формування ціни. Якщо б їх було, 
приміром, 2-3, то були б обмануті 
власники магазинів, ресторанів. 
Вони б не були впевненими, що ку-
пують вигідно. Ринок формує не 
високу чи низьку ціну, а ціну спра-
ведливу конкретного дня – це його 
головна функція.
У кожному місті є ринок, більший 
чи менший, більш "просунутий" чи 
ні. Тут з повною відповідальністю 
можу сказати, що нам немає рівних. 
Ми найбільші не лише в Україні, а й 
у Східній Європі. Більшим є лише 
варшавський ринок у Польщі.

ШУВАР  У  ЦИФРАХ:
4 РОДИНИ АКЦІОНЕРІВ
400 ПРАЦІВНИКІВ
5000 ОРЕНДАРІВ (З НАЙМАНИМИ ПРАЦІВ-
НИКАМИ)
5000 АВТОМОБІЛІВ/ДЕНЬ
ПОНАД 10 000 ПРОДАВЦІВ, ЩО ПРИВОЗЯТЬ 
ВЛАСНОРУЧ ВИРОЩЕНУ/ВИРОБЛЕНУ ПРО-
ДУКЦІЮ
25 000 ЗАОЩАДЛИВИХ РОЗДРІБНИХ ПОКУП-
ЦІВ ЩОДНЯ

До речі, як оціните польський до-
свід роботи? Це спроба об'єднати 
польських виробників чи спроба 
продати українську продукцію?

Однозначно спроба продати укра-
їнську продукцію. І не лише там: 
Варшава мала стати майданчиком 
для збуту по всьому ЄС. Проєкт 
проіснував три роки, ми багато чого 
для себе побачили, підтягуємо стан-
дарти нашої продукції. І цих планів 

ІНТЕРВ'Ю НОМЕРА

РИНОК ФОРМУЄ НЕ ВИСОКУ/
НИЗЬКУ ЦІНУ, А СПРАВЕДЛИВУ 
ЦІНУ КОНКРЕТНОГО ДНЯ – ЦЕ 
ЙОГО ГОЛОВНА ФУНКЦІЯ.

не полишаємо. Український про-
дукт люблять, і не лише поляки.

Ваші цільові аудиторії?

Це і група акціонерів, і працівники, 
орендарі та їх працівники, продавці, 
які до нас привозить власноруч ви-
рощену/виготовлену продукцію на 
продаж, кінцеві споживачі або за-
ощадливі роздрібні покупці, а ще – 
представники сектора HoReCa. 

Якщо говорити про продавців, які 
продають власноруч вирощену 
продукцію, то бачимо, як до нас 
роками приїжджають цілі родини 
і села. Спостерігаємо як ці села ста-
ють заможними – це дуже тішить. 
Ми бачимо багато переробних під-
приємств, які перетворились з ма-
леньких цехів на невеликі компанії.

Але середньої величини: наш ринок 
не цікавий для великих підпри-
ємств. Вони мають свої процеси, 
свої стратегії та канали збуту.

Чи є своя специфіка у співпраці з 
підприємцями?

Мабуть головне, що варто було зро-
бити, це поводити себе справедли-
во, дати усім рівні умови та відпо-
відну інфраструктуру. Крім того, ми 
переконали людей, що, якщо вони 
працюватимуть з-за умов жорсткої 
конкуренції – вони стануть сильні-
шими у тому, що роблять. Гордимо-
ся їх досягненнями.
Працювати просто, якщо об'єднує 
щось спільне. Особливо це відчува-
ється під час кризи, як от сьогодні.

Компанія себе позиціонує як соці-
ально відповідальна. Це відчува-
ється вже при ознайомленні з мі-
сією: хочете зробити заможними 
виробників с/г продукції. Які ще з 
напрямків є близькими?

Головне – це розвиток малого біз-
несу. Ми також підприємство Си-
хівського району. Так, українська, 
львівська компанія, але дивимось 
ще більш локально. Сихів для нас 
у пріоритеті, намагаємось долуча-
тись до більшості ініціатив.
Також спорт. Нашою найбільшою 
гордістю є львівська гандбольна 
команда «Галичанка», шестиразо-
вий чемпіон України. У чому сила 
команди – це вихідці нашого спор-
тивного інтернату.

Компанія стала співзасновником 
Обласного Страхового Фонду для 
медиків, які захворіли на коро-
навірус. Також ми долучилась до 
формування Міського фонду для 
боротьби з розповсюдженням 
пандемії. Окрему щотижневу під-
тримку надавали потребуючим лю-
дям, які вимушено залишились на 
самоізоляції.

Що з політикою?

Я є депутатом ЛМР. Горджусь тим, 
чого вдалося досягти у місті. Звісно, 
розумію, що ні я, ні будь-хто інший 
усіх проблем не вирішить. Нере-
ально. Місто має настільки вели-
чезну енергетику,  що само по собі 
все одно йде уперед, розвивається. 
І кожна людина, яка бере на себе 
відповідальність, коли йде у владу, 
може або трішки його підштовхну-
ти у розвитку, або пригальмувати.  
Вважаю, хочу сподіватись, що був 
серед тих перших. Особливо, коли 
ми говоримо про Сихів. Це сто-
сується і парку, і трамваю, і доріг, і 
кінотеатру...

Ваш проєкт «Продуктовня»: на 
кого він розрахований?

Ми постійно обговорюємо пла-
ни, а що далі? Аналізуємо і минуле. 
Бачимо, яка кількість ланок/посе-
редників була між виробником та 
між споживачем і є сьогодні. За 30 
років більшість з них випали. Ана-
лізуючи все це, ми придивляємось,  
яку функцію у майбутньому вико-
нуватиме гуртова торгівля. Коли 
дивимось на світову практику, то 
бачимо, що гуртові ринки не такі 
вже й успішні –  одиниці знайшли 
свою нішу. 
Якщо ми маємо 50 продавців фрук-
тами, то чому нам не вдасться ство-
рити 10 виробників якоїсь продук-
ції (м'ясної, молочної тощо)? Тим 
більше, що вони також зможуть 
реалізувати чи вже реалізовують 
свою продукцію у нас. Ми вибрали 
фокусну групу з 4 виробників, ство-
рили для них ідеальні виробничі 
приміщення, повністю обладнані, 
допомагаємо пройти сертифіка-
цію, навчання, надаємо повний су-
провід. Результати дуже позитивні, 
формуємо вже другу групу.

Запрошую усіх охочих скористати-
ся цією можливістю. Уся інформа-
ція є на нашому сайті.

Період пандемії: як вплинув на ро-
боту Компанії?

Ми пережили не одну кризу. Має-
мо певний алгоритм дій. У даному 
випадку допомогла згуртованість, 
оперативно відпрацювали ключові 
стратегії подальшої роботи. Клю-
човим було і є здоров'я та безпека 
людей, а ще – не стати осередком 
поширення зарази. Довелося змі-
нити всі процеси при в'їзді/виїзді, 
допуску до товарів тощо. Прина-
гідно хочу подякувати колективу і 
усім підприємцям за згуртованість, 
оперативність та розуміння.

ПРОДАВАТИ СВОЮ ПРОДУКЦІЇ 
ДО НАС РОКАМИ ПРИЇЖДЖА-
ЮТЬ ЦІЛІ РОДИНИ І СЕЛА. СПО-
СТЕРІГАЄМО ЯК ЦІ СЕЛА СТАЮТЬ 
ЗАМОЖНИМИ – ЦЕ ДУЖЕ ТІ-
ШИТЬ. ЩЕ БАЧИМО БАГАТО ПЕ-
РЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ 
ПЕРЕТВОРИЛИСЬ З МАЛЕНЬКИХ 
ЦЕХІВ НА НЕВЕЛИКІ КОМПАНІЇ.

Ще один момент – а що  з фінанса-
ми? Переглянули  доходи та витрати, 
відмовились від виплати дивідендів 
чи бонусів і премій собі, натомість 
працівникам платню платимо своє-
часно. Сформували стабілізаційний 
фонд на 3-4 місяці. 

Ваше побажання українським 
підприємцям?

Передусім, стабільності в країні, за-
можних клієнтів, які б отримували 
задоволення від наших товарів та 
послуг. У нас спільна ціль – стабіль-
ність у державі. 
Спрощенцям хочу побажати яко-
мога швидше перейти на загальну 
систему оподаткування. У певний 
період спрощена система була ве-
ликим благом, сьогодні тиску на 
бізнес немає. Це дасть вам можли-
вість відкрити для себе нові ринки: 
працювати для мереж, і для вели-
ких ресторанів. Спрощена система 
в готівковій формі – серйозно зву-
жує ваші можливості. Не бійтесь 
переходу і працюйте. Тільки там 
розвиток!
А усім хочу побажати і міцного 
здоров'я і робити свою справу!

Дякую за відверту розмову,
Юрій Булик
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18 НАМ – 170!

Продовження. Початок у №2 жур-
налу «ЗК».

Силами авторів проекту і будівельних 
підрядників було створено видат-
ну пам’ятку архітектури, домінанту 
ансамблю вул. Академічної – про-
спекту Шевченка. Ядро забудови  
формувалося тут у період пануван-
ня неоренесансу, хоча в архітектурі 
проспекту можна зауважити й від-
луння пізнього класицизму, а зго-
дом з’явилися форми необароко та 
сецесії. Ансамбль створювався за 

2020 РІК ДЛЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ТПП – РІК ІСТОРИЧНИЙ, ЮВІЛЕЙНИЙ. У
ПОПЕРЕДНЬОМУ НОМЕРІ МИ РОЗПОВІДАЛИ ПРО СЬОГОДЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, А 
ТАКОЖ ПОЧАЛИ РОЗПОВІДЬ ПРО ІСТОРИЧНИЙ РАКУРС. ПРОПОНУЄМО ВАШІЙ 
УВАЗІ ДРУГУ ЧАСТИНУ ЗОШИТА «ЛЬВІВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА» 
(1998 Р.) СЕРІЇ «ВИЗНАЧНІ БУДІВЛІ» ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНОГО АТЛАСУ 
ЛЬВОВА, У ЯКОМУ ЙДЕТЬСЯ ПРО ВИДАТНУ ПАМ’ЯТКУ АРХІТЕКТУРИ ПЕРІОДУ 
ПІЗНЬОЇ СЕЦЕСІЇ ТА НЕОКЛАСИЦИЗМУ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ – БУДИНОК 
ЛЬВІВСЬКОЇ ТПП, ЩО НА ПРОСПЕКТІ ШЕВЧЕНКА. БУДІВЛЮ СПОРУДЖЕНО 
У 1907-1910 РР., ВОНА Є УНІКАЛЬНИМ ЗРАЗКОМ СИНТЕЗУ АРХІТЕКТУРИ ТА 
МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА.

ВЕЛИЧНІСТЬ ІДЕЙ КРІЗЬ 
ТЛО АРХІТЕКТУРИ

участю відомих архітекторів і будів-
ничих – Я. Балабана, Л. Вєжбіцького, 
Ю. Гохбергера, Т. Обмінського, М. 
Уляма, Ю.Цибульського, Я. Шульца 
та ін. Проектанти будинку №17-19 
органічно доповнили цей ансамбль, 
і при цьому поставилися надзвичай-
но тактовно до роботи своїх попе-
редників. Будинок гармонійно свів-
відноситься з масштабом вулиці, з  її 
шириною. Дах наметової форми ви-
разно читається у перспективі просп. 
Шевченка, фіксуючи тут «середню 
точку», а також – з бічної вулиці 
Дудаєва (колишня Зіморовича). За-
вершення фасаду, виступаючи над 
рівнем сусідніх будівель водночас 
пов’язується з їх силуетами, не по-
рушуючи цілісного ансамблю.   

Симетричний фасад привертає ува-
гу стрункістю форми і елегантністю.
Вісь симетрії майстерно акценту-
ється аркою головного порталу, бал-
коном президентського кабінету, 
виступом креповки і центральним 
аттиком. Поверхню фасаду розчле-
новано іонійськими пілястрами і 
лізенами, які забезпечують перева-
жання в композиції вертикальних 
ритмів (ця риса  є спільною для всіх 
будівель, у проектуванні яких брав 
участь А. Захарєвич) та горизонта-
лями карнизів. Усі частини й дета-
лі відзначаються моделюванням і 
своєрідною «мелодійністю» рисун-
ку. Кам’яний водостійкий тиньк з 

часом набув теплого пісково-сірого 
відтінку, на тлі якого чудово чита-
ються вставки кольорової смальти 
(ультрамарин, густа зелень і золото).

Стиль головного фасаду (і будівлі 
в цілому) можна характеризувати 
як перехідний. Хвилястий силу-
ет аттиків і вільна трансформація 
елементів ордерної системи мають 
у собі характерні ознаки «сецесій-
ності». Загалом, однак, у стильово-
му вирішенні відображення перехід 
від сецесії до неокласики, характер-
ний для архітектури Львова кінця 
1900-х рр.

Фасад, який бачимо з боку подвір’я,  
характеризується простотою і ас-
кетизмом, а також оригінальним 

вирішенням блоку, в якому містить-
ся зал засідань – з терасою, розмі-
щеною нагорі, та виступом еркера. 
Планування самого подвір’я, доволі 
просторого (незважаючи на склад-
не розташування ділянки), є свід-
ченням високої професійної квалі-
фікації авторів проекту. Колись тут 
був старанно доглянутий сад і квіт-
ники. Територію подвір’я, на жаль, 
спотворено пізнішими добудовами.  

Внутрішнє планування будинку па-
лати обумовлювалося його подвій-
ним призначенням: поєднування 
функцій адміністративно-контор-
ської будівлі (їх виконували чис-
ленні кабінети) та ролі репрезента-
тивного, престижного об’єкту. Ця 
остання відводилася головній схо-
довій клітці, розміщеній у центрі 
будинку, і розкішному залу засідань 
у правому крилі, блок якого висту-
пав у бік подвір’я, надаючи плану 
L-подібну форму. Зал засідань за-
ймав лише верхню частину блоку, 
а в нижній партії був зал біржі  (у 

колишньому її приміщенні зараз 
міститься лекторій). Обидві «секції»  
будинку – і парадна, і службово-ад-
міністративна – були достатньою 
мірою автономними і водночас 
функціонально пов’язаними одна 
з одною, завдяки гнучкому, раціо-
нальному плану і зручній системі 
сходів та коридорів. 

Стрункій і логічній функціональ-
ній схемі підпорядковується також 
вирішення сходів. Центральні, з 
широким маршем і багатим опоря-
дженням, доходять лише до друго-
го поверху, де знаходяться парадні 
інтер’єри. До кабінетів більш низь-
кого рангу, на першому та верх-
ніх поверхах, ведуть інші сходи – 
службові, розміщені по всій висоті 
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будинку у лівому крилі і призначені 
лише для персоналу. До цього при-
будовано шахту ліфта. Відповідно, 
а фасаді компонуються три порта-
ли: у центрі – парадний, який веде 
до головної сходової клітки, бічний 
лівий – до службових сходів, а си-
метрично розташований правий є 
ізольованим входом до колишнього 
приміщення біржі. 

В історії архітектури Східної та 
Центральної  Європи будинок Тор-
гово-промислової палати у Львові 
відомий насамперед завдяки своїм 

прекрасним інтер’єрам. 
Тут можна говорити про 
«драматургію» внутріш-
нього архітектурного 
простору, про ритуа-
лізацію архітектури і 
перетворення процесу 
її сприйняття у своєрід-
ний «обряд». Архітек-
турне «дійство» починає 
розвиватися у вестибюлі, 
перед маршем парадних 
сходів, у перспекти-
ві якого, на верхньому 
ярусі, сяють поліхромні 
вітражі. Низькі арки і 
кесановане склепіння 
над вестибюлем контр-
астують з вертикаль-
ними ритмами сходо-
вої клітки, яка завдяки 
заокругленим кутам, у 
плані має конфігурацію, 
наближену до овалу. Тут 
знову вражає доскона-
лість архітектурної де-
талі: профілів лопаток 
та гефрованих панелей, 

сходових бордюрів з вмонтованим 
у них мініатюрними мазаїчними 
композиціями, кесонів, ніш, кар-
низів з дентикулами, оригіналь-
них світильників-«сталактитів». 
Сіро-пісковий колір полірованого 
каменю вишукано поєднується з 
яскравими вкрапленнями мозаїки 
і колоритом вітражів. 

На рівні верхнього ярусу сходової 
клітки просторова маса зупиняє 
свій вертикальний рух. Набирає 
горизонтальної динаміки і «роз-
тікається» в обидва боки від сходів 

рукавом широкого коридору. Його 
функція є подвійною: одночасно це і 
коридор, і гардероб-фойє. Дерев’яні 
панелі, які бачимо тут – це вбудова-
ні стінні шафки, де 
учасники засідань 
палати та відвідува-
чі лишали верхній 
одяг. Коридор веде 
до залу засідань і до 
просторих парад-
них кабінетів. Ори-
гінальне інтер’єрне 
обладнання остан-
ніх – меблі, тапети, 
освітлювані при-
лади – здебільшого 
не збереглося, але 
відповідні описи 
можна знайти у 
пресі періоду 1910 
р. (зокрема, опису-
ється, як виглядали 
бюро президента 
палати та приле-
глий до нього при-
ймальний салон, 
кабінети віце-пре-
зидента та секре-
таря, бібліотека та 
кімната секційних 
зборів). 

Кульмінаційним 
пунктом архітектурного «дійства» 
є розкішний зал засідань, до якого 
ведуть два широкі портали. Завдя-
ки високо розміщеному плафону 
(у перерізі висота залу дорівнює 
сумарній висоті другого і третього 
поверхів) він ефектно контрастує 
з більш приземкуватим інтер’єром 
коридору. Візуальний ефект «висо-

тності» у залі підкрес-
люють підясти, капі-
телі яких завершені 
рельєфами роботи З. 
Курчинського, а та-
кож видовжений фор-
мат вікон з вітражами 
на стіні проти вхідних 
дверей. Інші три стіни, 
на рівні їх верхнього 
ярусу, заповнив ма-
лярський фриз пензля 
Ф. Вигживальського. 
Площину стелі пере-
тинають  ряди кесо-
нів, у яких вміщено 
124 електричні лампи. 
Ряди світло-сірих пі-
лястр поєднуються з 
покриттям стін, вико-
наним із сіро-зеленого 

з білими прожилками полірованого 
каменю. Додатки – зеленкаве скло 
вітражів, золочені рельєфні гірдян-
ди, золото в композиціях настінних 

розписів та панелі з потемнілого 
дуба. 

Рафінований естетизм у поєднанні 
з функціональною продуманістю 
характеризував не тільки парадні 
інтер’єри будинку палати, але й при-
міщення, які проектувалися тут для 
простих службовців. На першому 
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поверсі міститься залізничне і та-
рифне бюро, каса та відділ подань, 
на третьому – кабінети віце-секре-
тарів, промисловий кадастер, бух-
галтерія та реєстратура марок та 
зразків, на четвертому – службове 
приміщення і декілька інших кабі-
нетів. На верхньому поверсі є вихід 
на терасу площею бл. 150 кв.м, роз-
міщену над залом засідань, на якій 
свого часу був маленький «повітря-
ний сад».

Будинок Торгово-промислової па-
лати у Львові є унікальним прикла-
дом синтезу просторових мистецтв. 
Як  Gesamtkunstwerk – «синтетич-
ний твір мистецтва» – він може 
бути темою окремого дослідження. 

У цьому контексті слід перш за все 
виділити три основні компоненти, 
які творять синтез з архітектурою: 
настінний живопис (фриз автор-
ства Ф. Вигживальського), скуль-
птуру (монументальна пластика 
З. Курчинського) та вітражі й мо-
заїки, виконані підприємством С. 
Желенського. 

Проекти останніх – розроблялись 
художниками Генриком Узембло і 
Карлом Фричем. Вони відносяться 
до періоду, коли краківський ху-
дожньо-промисловий заклад ві-
тражів та мозаїк, власником якого 
був архітектор Станіслав Гаріель 
Желенський, своїми виробами здо-
буває європейську славу. Фасадні 

мозаїкові панно з зо-
браженням герба Льво-
ва та тріумфальних 
гірлянд, виконані ним 
для будинку Торгово-
промислової палати за 
картоном Г. Узембло, 
акцентують значення 
будівлі як однієї з домі-
нант у забудові центру 
міста. Мозаїки парад-
них сходів (картони 
К. Фрича – ?), у яких 
фігурують зображен-
ня квітів, разом з по-
ліхромними вітражами 
творять специфічну 
ауру – атмосферу «хра-
му краси». На жаль, з 
вітражної композиції 

люнету над головним порталом, 
також проектованої Г. Узембло, збе-
реглися лише дві бокові секції, які 
вражають багатством палітри ко-
льорового скла. Проте у доброму 
стані до нашого часу дійшли великі 
вітражі сходової клітки та залу засі-
дань, для яких характерним є стри-
маніший колорит і геометричний 
характер рисунку. Написи, вміщені 

у кутках засвідчують, що автором  
їх проекту був архітектор Альфред 
Захарєвич. 

З численних елементів монумен-
тально-декоративного вистрою бу-
динку Торгово-промислової палати 
у Львові у публікаціях найчастіше 
згадуються стінні розписи, вико-
нані  Феліксом Вигживальським 
(1875-1944), вихованцем Мюнхен-
ської академії. Художник певний 
час працював в Італії, звідки й був 
запрошений до Львова для роботи 
над малярським фризом у залі засі-
дань на Академічній, 17-19. Розпис 
складається з шести композицій, у 
яких зображено оголені фігури, роз-
міщені на золоченому тлі. Це – мі-
фологізована оповідь, присвячена 
союзу Торгівлі і Промисловості. Ба-
чимо постаті атлелів, які віддаються 
напруженій, титанічній праці, героя, 
який пересуває циклопічні брили, та 
сцену кентавромахії («Праця», «Ви-
тривалість» і «Сила» – символічні 
назви цих частин фризу). На про-
тилежній стіні зображено берег і 
групу ловців: з моря витягують ве-
летенську перлину, на якій балан-
сує жіноча фігура – богиня Удачі; у 
сусідніх композиціях персонажі но-
вітнього міфу представлені з магіч-
ною сферою і тарелем, на який про-
ливається золотий дощ («Фортуна», 
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у потоці наступних десятиліть і 
зафіксовані лише завдяки випад-
ковим згадкам на сторінках старих 
газет та адресних книг. 

«Залізний капітал», «Плинний 
капітал»).

Ця варіація легенди про «золотий» 
вік має підтримку і продовження 
у рельєфах роботи Зугмунта Кур-
чинського (1886-1949), випускника 
Львівської промислової школи та 
академії у Кракові, який відбував 

НАМ – 170!

дальшу творчу практику в Пари-
жі (ательє Родена і Трубецького). У 
Львові його талант був одразу оці-
нений Альфредом Зазарєвичем, 
який наприкінці 1900-х на початку 
1910-х рр. довірив Курчинському 
виконання скульптур для своїх 
основних будівель. Зокрема, бари-
льєфи його авторства розміщено у 
будинку Торгово-промислової па-
лати у Львові по периметру залу за-
сідань. З. Курчинський представляє 
тут сцени героїзованої праці, вводя-
чи до композиції фігури робітників, 
які відзначаються такою ж атлетич-
ною статурою, як і представлені по-
руч казкові титани. Інші герої епосу, 
оспіваного скульптором, здається, 
є учасниками якогось таємничого 
дійства. Постать, що персоніфікує 
Час, з’єнує символічні фігури Тор-
гівлі і Промисловості. Інші постаті 
зливаються у ритуальному поці-
лунку, і т.п. 

Поряд із щойно описаними компо-
нентами монументально-декора-
тивного оздоблення, слід звернути 
увагу й на такі деталі пластичного 
вистрою, як рельєфи головного 
фасаду (роботи Войцеха Пшедво-
єцького) і ліпнина плафонів у залі 
засідань та кабінетах (майстерня 
Людвіка Репіховського). Цінним 
зразком декоративного мистецтва 
початку ХХ століття є парадні две-
рі виготовлені з міді у майстерні 
Владислава Мусяловича і доповне-
ні пластинами фацетованого скла з 
фабрики Йосифа Фрідлендера. Слід 
згадати світильники на головній 
сходовій клітці, у залі біржі та в її 
вестибюлі, а також кабінетні лампи 
(які до сьогодні не збереглися) фір-
ми Р. Дітмара. У будинку можна ба-
чити вироби з декоративної бронзи, 
які виконував Вільгельм Скнужил. 
З найкращого боку показали себе 
також львівські меблярі. Майстерня 
Станіслава Крука виготовила крісла 
і дубові панелі для залу засідань, В. 
Пелчарський меблював кабінети 
президента та віце-президента, 
Карл Горнунг – бюро секретаря, 
Еміль Чернявський – прийомний 
салон. Третій поверх було облад-
нено меблями, виготовленими на 
підприємствах Станіслава Щупла-
кевича, Людвіка Чеховича, Ігнатія 
Мільвіна та на кількох інших фір-
мах. З декоративно-оздоблюваль-
ними роботами у будинку на просп. 
Шевченка, 17-19 пов’язуються та-
кож імена інших майстрів – забуті 

Архітектурно-художнє вирішення 
будинку Торгово-промислової па-
лати у Львові – яскравий приклад 
синтезу просторових мистецтв, які 
творять шляхетний «сплав». Вони 
єднаються у гармонійному союзі 
заради утвердження міфу про свою 
добу як про золотий вік. Завдяки 
цьому мистецтва-«союзники» ма-
ють набути магічну здатність пере-
творювати навколишній світ і роби-
ти його досконалішим. Це – спроба 
«естетичної магії», яка робиться у 
неспокійний час, у  переддень світо-
вої війни та в умовах кризи багатьох 
ідеалів, і тут виявляється джерело 
внутрішнього напруження. Уваж-
ний спостерігач обов’язково відчує 
його у формах архітектури. Буди-
нок Торгово-промислової палати 
у Львові лишився виразним доку-
ментом своєї доби (про неї можна 
говорити не як про «золотий вік», 
а скоріше як про «срібну добу»), 
пам’яткою перехідного стилю, у 
якому відобразився неспокійний, 
збентежений дух тої епохи. 

Автор зошита і головний редак-
тор видання – кандидат мисте-

цтвознавства Ігор Жук

Фото: Ілля Лєвін, Ігор Жук
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25 серпня 2020 року Жіноча Ділова Палата України відзначила річницю 
з дня свого заснування. За перший рік роботи Жіноча Ділова Палата 
України має чимало досягнень: вражає кількість проведених заходів, 
кількість учасниць, які об'єдналися у спільноту, робота комітетів, 
благодійні заходи тощо.

Урочистості зібрали членкинь з 
цілої України, партнерів Жіночої 
Ділової Палати України, представ-
ників органів державної влади та 
громадських діячів. 

Особлива подяка за підтримку 
першому віце-президенту ТППУ – 
Михайлу Непрану Михайлу та пре-
зиденту Львівської ТПП – Дмитру 
Афтанасу.

Об’єднуємо інтереси ділових леді та робимо 
їх рушійною жіночою бізнес-силою країни. За 
цей період з впевненістю можу сказати, що 
така ініціатива відбулася і це – лише перші 
кроки. А головний показник – відчуття, яке 
не зникає: нам, жінкам, таке спілкування – 
вкрай потрібне, спільні зустрічі, нетворкінг. 
Так, ми знайомимось, допомагаємо одна одній, 
через покупки також... обмінюємось досвідом, 
створюємо спільні ініціативи. Запрошуємо 
приєднуватись!!!

Наталія Карпенчук-Конопацька, 
президентка Жіночої Ділової Палати 

України

ЖІНОЧА ДІЛОВА ПАЛАТА 
УКРАЇНИ В ЦИФРАХ:

160 ЧЛЕНКИНЬ З ЦІЛОЇ УКРАЇНИ 

7 АКТИВНИХ ГАЛУЗЕВИХ КОМІТЕТІВ

6 ВЕЛИКИХ БІЗНЕС-ФОРУМІВ ДЛЯ 
ЖІНОК

20 БІЗНЕС-СНІДАНКІВ

БІЛЬШЕ 10 ВЕЛИКИХ СОЦІАЛЬНИХ ТА 
БЛАГОДІЙНИХ ПРОЕКТІВ

ЗАСНОВАНО 1 ВЛАСНЕ ДІЛОВЕ 
ВИДАННЯ “АТЕНА”

20 ОНЛАЙН ПОДІЙ ЗА ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ

5 РЕАЛІЗОВАНИХ ПРОГРАМ ЗІ 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я ВІД НАШИХ 
ПАРТНЕРІВ ДЛЯ ЖІНОК  

8 ПОСТІЙНИХ МЕДІАПАРТНЕРІВ

ПОНАД 40 ПАРТНЕРІВ ДЛЯ СПІЛЬНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПОДІЙ

НАМ 1 РІК!!!

В И Д А Н Н Я  Ж І Н О Ч О Ї  Д І Л О В О Ї  П А Л А Т И  У К РА Ї Н И

2020

СТОР. 4

«ОБ’ЄДНУЄМО ІНТЕРЕСИ 
ДІЛОВИХ ЛЕДІ ТА РОБИМО 

ЇХ РУШІЙНОЮ ЖІНОЧОЮ 
БІЗНЕС-СИЛОЮ КРАЇНИ»

НАТАЛІЯ 
КАРПЕНЧУК-

КОНОПАЦЬКА:
ПРОФІЛЬНІ ГАЛУЗЕВІ 
КОМІТЕТИ
С. 6

НАШІ ЧЛЕНКИНІ – 
ЗНАЙОМТЕСЬ!
С. 7-22

ПІДПИСАНІ ДОКУМЕНТИ ПРО СПІВПРАЦЮ:

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ НАЙВПЛИВОВІШИМИ ЖІНОЧИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ГОЛОВИ ЯКИХ УВІЙШЛИ В ЧЛЕНИ ЖІНОЧОЇ ДІЛОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ ЖІНОЧОЮ ДІЛОВОЮ ПАЛАТОЮ УКРАЇНИ ТА 
ЛЬВІВСЬКОЮ ОБЛАСНОЮ ДЕРЖАВНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ
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торгово-промислова палата
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Львів, Україна, 79011
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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 Мартиник Л. Б. 

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-
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КУР’ЄР
Зовнішньоекономічний

Animoto, компанія, яка займається 
створенням відеоконтенту, надала 
дослідження про актуальність ві-
део в 2019 році і поділилася такими 
показниками:

• 58% споживачів відвідують сто-
рінки бренду в соціальних мере-
жах перед тим, як зайти на їх сайт, 
що на 81% більше, ніж в минуло-
му році

• Відеореклама була лідируючим 
засобом просування товару, 
якщо брати до уваги кількість 
користувачів, які здійснили 
покупку

• Кожен четвертий покупець 

здійснив покупку після перегля-
ду сторіс в Instagram

• В топ-3 найбільш ефективних 
для розміщення реклами входять 
YouTube, Facebook, Instagram. 
Facebook є платформою № 1, 
куди маркетологи планують ін-
вестувати протягом наступних 
12 місяців.

Крім того, Animoto повідомляє, що 
96% маркетологів розміщують ре-
кламу в відео, 91% маркетологів за-
доволені рентабельністю відеомар-
кетинга в соціальних мережах, 93% 
брендів отримали нового покупця 
завдяки відео в соціальних мережах.

А SocialMediaToday надав тема-
тичну інфографіку до нинішнього 
святкового сезону і ділиться на-
ступними інсайдами:

• Маркетологи сходяться на думці, 
що відео – найефективніша меді-
астратегія в святковий сезон.

• Для покупців відео – найкорис-
ніший спосіб дізнатися про то-
вар, зокрема під час святкових 
покупок.

• Facebook – найефективніша 
платформа для розміщення 
відеоконтенту із «святковою» 
рекламою.

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 
ГЕМОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ УКРАЇНИ, ЩО ПОШИ-
РЮЮТЬСЯ НА ОГРАНОВАНІ АЛМАЗИ (ПРИРОДНІ 
І СИНТЕТИЧНІ) У ВИГЛЯДІ ЮВЕЛІРНИХ ВСТАВОК І 
САМОСТІЙНИХ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ.
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