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НОВІ ПІДПРИЄМСТВА – ДІЙСНІ ЧЛЕНИ ЛЬВІВСЬКОЇ ТПП: 
Фізична особа-підприємець – Лідія 
ЛУКОВИЧ (Ресторан-кондитерська 
«Фраєрка»)
вул. Котляревського, 12/6, м. Львів, 79013
тел.: +38 032 237 38 50
E-mail: frayerka.lviv@gmail.com  
Види діяльності: ресторанне 
господарство.

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «СТОП! КУКАРАЧА»
вул. Шафарика, 8/31, м. Львів, 79032
Керівник: Тарас САЛДАН

моб.тел.: +38 067 670 64 02
E-mail: stop.pestcontrol.ukraine@gmail.
com 
Види діяльності: комплексні послуги з 
дезінсекції та дератизації шкідників.

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «ЛВС ШУЗ»
вул. Промислова, 27, м. Львів, 79000
Керівник: Галина СУЛИМ
моб.тел.: +38 067 259 02 07
E-mail: andkazik13@gmail.com 
Види діяльності: виробництво взуття.

Фізична особа-підприємець Григорій 
МЕЛЬНИК 
вул. Центральна, 115, село Речичани, 
Городоцький район, Львівська область, 
81520
моб. тел.: +38 067 250 19 44
E-mail: m.g.melnyk14@gmail.com 
Види діяльності: оброблення металів та 
нанесення покриття на метал.

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «АРІЄС-УКРАЇНА»
вул. Шашкевича, 72, село Ожидів, Буський 

район, Львівська область, 80530
Керівник: Роман АНОХІН
тел.: +38 03264 469 84, +38 03264 469 85
E-mail: anokhin.roman.i@gmail.com
www.arjes.com.ua
Види діяльності: виробництво машин і 
устаткування для добувної промисловос-
ті та будівництва.

ВІТАЄМО!

У часи турбуленцій української 
економіки, кожен з підприємців є 
добрим кризовим менеджером: 
ґвалтовні зміни векторів та напрям-
ків розвитку країни, фінансові, по-
літичні та збройні потрясіння, а на 
додаток – глобалізація і віртуальна 
дійсність. Всупереч усьому, голо-
вним  правилом виживання є при-
стосування. І наш місцевий  бізнес  
зрозумів це давно. Його особливос-
ті – малий, часто родинний  чи сі-
мейний, має чітко визначені власні 
цільові аудиторії, швидко вчиться 
та  перей має світові тенденції. У 
цьому номері познайомимось з 
його представниками, з тими, хто 
чітко усвідомив, що власна спра-
ва, – це  задоволення. І не резуль-
татом, а процесом. І що все – ре-
ально. Зі свого боку ми  завжди 
готові допомогти  тим, хто прагне 

розвиватись. І конкретними діями,  
і, здавалося б, банальною про-
моцією. Адже кожна справа за-
для розвитку економіки країни 
цього вартує. Вартує, щоб про неї 
розповідати.

Крім цього, знайомимо вас з 
 подія ми, що відбулись, і з тими, які 
планує  ЛТПП уже  у  ІІ півріччі. Серед 
традиційних – біржі контактів, тре-
нінги, V Міжнародна конференція 
«Соціальна відповідальність бізне-
су» та ювілейний XX Конкурс-про-
моція львівського підприємництва 
«Обличчя міста-2019».

Будемо раді бачити вас серед 
учасників!

З повагою,
Президент  Дмитро  Афтанас 

ВСУПЕРЕЧ...

НАПРЯМКИ  РОБОТИ  ПАЛАТИ:

представлення інтересів
•  бізнес-лобізм
•  міжнародна співпраця
•  робота комітетів
•  промоція бізнесу

особливі завдання
•  підтримка експорту
•  соціальна відповідальність 

бізнесу

•  жіноче підприємництво
•  екологія
•  підтримка і захист україн-

ського товаровиробника 
•  розвиток малого і середнього 

підприємництва
•  сприяння розвитку галузей із 

високою доданою вартістю

послуги 

ЛЬВІВСЬКА 
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА 

ПАЛАТА
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26 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ | М. ЛЬВІВ

Цілі сталого розвитку 
2030 для бізнесу

Місце Львівщини та України в 
глобальному індексі Цілей сталого 

розвитку

Карта соціальних 
проблем регіону

Wow-практики компаній 
та стартапів

Запрошуємо до участі партнерів, експертів, інформаційних 
партнерів та учасників.

Контакт: Юрій Булик
Львівська ТПП, Стрийський парк, 14

м. Львів, 79011
e-mail: bulyk@cci.lviv.ua

Детальніше про захід: www.lcci.com.ua

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

V МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
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ІІ ЛЬВІВСЬКИЙ ЕКСПОРТНИЙ 
ФОРУМ: НАПРЯМКИ, ТЕНДЕНЦІЇ, 

ПЕРСПЕКТИВИ
14  березня 2019 року у Палаці  Потоцьких відбувся II  Львівський  Експортний  форум.
Серед учасників заходу – експерти, підприємці, представники ділових кіл та державних установ, відпові-
дальних за розвиток та промоцію українського експорту.

Відкрив Форум президент Львівсь
кої ТПП Дмитро Афтанас. Він при
вітав учасників Форуму, відзначив 
проактивні кроки в області, що 
здійснюються бізнесом та владою 
для активізації експортної діяль
ності підприємств регіону:

«Дуже приємно, що I Львівський 
Експортний форум, який ми про-
вели минулого року, дав поштовх 
до наступник кроків, які сприяли 
розвитку експорту в нашому регіо-
ні. За цей період, спільно з обласною 
державною адміністрацією, було 
створено Центр підтримки екс-
порту. Також ми провели навчання 
для молодих експортерів, було на-
дано багато інформаційних довідок, 
консультацій для потенційних екс-
портерів. Все це, звісно, сприяє тому, 
що експорт Львівщини щороку зрос-
тає», – зазначив президент Львів
ської торговопромислової палати.

У вітальному слові голова Львівсь
кої ОДА Олег Синютка відзначив 
позитивні тенденції сфери експорту, 

серед яких виокремив зріст екс
порту в області на 20% за 2018 рік та 
його спрямованість на ринки Євро
пейського Союзу. Також очільник 
області зупинився на стратегічних 
напрямках розвитку експорту об
ласті: виходу наших товарів на ринки, 

які ростуть і розвиваються: «Це зо-
крема ринки Південно-Східної Азії, 
де наші товари є конкурентними. 
Важливим є також пріоритет, щоб 
закріпити Україну як повноцінно-
го учасника великого європейського 
ринку, перемістити східний кордон 
ЄС на східний кордон України».

Заступник голови Львівської   
ОДА  Роман Филипів відзначив 
конкретні заходи з підтримки екс
порту, які здійснюються в області, 
зокрема – супровід місцевих екс
портерів, який здійснюють ЛОДА та 
Центр підтримки експортеру Львів
ської ТПП. Він відзначив успішний 
старт Школи експортера, що надає 
допомогу молодим підприємцям, 
які дивляться в сторону іноземних 
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Контакт:
Ольга Зінько, експерт-оцінювач
e-mail: zinko@cci.lviv.ua
Тел.: +38 032 295 01 57

АТЕСТАЦІЯ ТА ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ДІАМАНТІВ

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

ЯКІСТЬ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ;

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ДІАМАНТІВ.

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

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

ринків і поки  не знають до кінця з 
чого почати.

Особливістю ІІ Львівського екс
портного форуму стала можливість 
всім учасникам брати участь в об
говоренні виступів, дискутувати 
та активно коментувати доповіді і 
виступи.
 
Директор Державної установи   
«Офіс з просування експорту Украї
ни» Андрій Демчук та представник 
Офісу  Ольга Гвоздьова  предста
вили реформований «Офіс», який 
з проектного консультаційного 
 цен тру 

при Міністерстві еконо
мічного розвитку і торгівлі Укра
їни став державною організацією. 
У виступах представники Офісу 
розповіли про реальні можливос
ті, які дає Офіс для українських 
експортерів.
 
Окрім того присутні розглянули 
міжнародні проекти та інструменти 

просування українського експорту, 
а також концепцію нової індустрі
алізації як передмови ефективного 
експорту.

В межах заходу представлено ак
туальні програми фінансової під
тримки експортної діяльності, нові 
напрями українського експорту.
Голова Правління Міжнарод
ної асоціації турецьких 
і українських бізнес
менів TUID Бурак 
П е х л і в а н ,                 
Генеральний 
директор 

ТОВ «ДЕІНТЕР НАЦІОНАЛЬ» 
НімецькоУкраїнської Промислово
Торговельної Палати  Сергій Лісні-
ченко, Виконавчий директор Канад
ськоУкраїнської Торгової Палати 
та експерт Канадськоукраїнського 

проекту підтрим
ки торгівлі та 
інвестицій 

CUTIS  Емма 
Турос  представили 

можливості для двосторон
нього економічного співробіт

ництва та підтримки експорту до 
Туреччини, Німеччини й Канади, а 
також цікаві проекти для навчання, 
участі в міжнародних виставках за 
кордоном, консультації та інфор
маційної підтримки.

Керівник митного комітету                                                                                                                                         

      
   

 
 Західноукраїнсько го  
офісу  Європейської Бізнес Асоці
ації Олег Кириєвський представив 
можливості, які надає українським 
експортерам конвенція ПанЄвро
Мед і яка вступила в силу у 2019 
році.

Начальник Львівської митниці 
ДФС  Левко Прокіпчук   у своєму 
виступі відзначив проблеми та 
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Контакт:
Тетяна Смірнова
моб. тел.: +38 067 109 84 45
тел.: +38 032 276 46 13
e-mail: smirnova@cci.lviv.ua

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

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

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

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

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

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

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

ТА ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ, 
ЩО БАЗУЮТЬСЯ НА ВСЕСВІТНІХ 

СТАНДАРТАХ GS1

досягнення у здійсненні митного 
оформлення на митницях регіону.

Спонукав до активної дискусії  Во-
лодимир Власюк, директор ДП 
«Укр промзовнішекспертиза». У 
своїй доповіді він показав глобальні 
проблеми та шляхи для модернізації 
промисловості України та індустрі
алізації економіки як передумови 
успішного експорту і стабільного 
розвитку країни.

Нові можливості для фінансування 
експорту та супроводу і підтрим
ки експортних поставок предста
вили  Дмитро Ткаченко  з «Креді 

Агріколь Банку», Володимир Вовк з 
«Банку «Львів» та Віталій Шваюк з 
«Райффайзен Банк Аваль». Крім 
того, маловідомі для підприємців 
регіону можливості фінансування 
експорту через міжнародні аграр
ні розписки представив  Ігор Дуд-
ка – експерт проекту Міжнародної 
фінансової корпорації IFC «Аграрні 
розписки в Україні».

Окрему панель Форуму було пред
ставлено представникам успішних 
експортних підприємств Львівщи
ни: Ліні Сівурі з «Церера Техноло
джіс» – виробнику ІТпродуктів 
та рішень,  Назару Кмітю  (ТМ 

«Мукко»), компанія якого виробляє 
надзвичайоної якості сири, що не
щодавно розпочали експорті по
ставки, та Руслана Римарська з ТМ 
«Смакулі», яка повернулася із ви
ставки в Японїі, участь у якій керівник 
виборола на конкурсі JETRO – японсь
кої організації сприяння розвитку зо
внішньої торгівлі.

На Форумі пройшли успішні ділові 
переговори з потенційними поста
чальниками для мереж роздрібної 
торгівлі в Чехії, з представниками 
чеських компаній  Lavtor Group s.r.o. 
та REGIONALL EXPRESS s.r.o.
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CORR MANAGEMENT–
ВАШ БІЗНЕС-КОРЕКТОР!

«CORR Management» – це компанія біз-
нес-послуг, ми є департаментом із систе-
матизації та розвитку бізнесу на умовах 
аутсорсингу, наймаючи який наш клієнт 
отримує високий професіоналізм та еко-
номію часу для вирішення таких про-
блем бізнесу як: 

• пошук відповідного персоналу; 
• навчання персоналу та введення в 

штат;  
• атестація персоналу; 
• перевірка та налагодження бізнес-

процесів в компанії; 
• планування фінансів компанії; 
• впровадження інструментів управління; 
• створення стратегії розвитку; 
• підготовка підприємства до перевірок 

контролюючими органами; 
• представлення інтересів підприємства 

у органах фінансового контролю; 
• захист інтересів підприємства у суді. 

Переконані, що найвагомішими факторами 
успіху будь-якої компанії є людський потен-
ціал, коректні рішення та фокусування на 
цілі.

Наші послуги створюють можливості для 
власників бізнесу чи керівників фокусувати-
ся на своїх бізнес-цілях з розвитку компанії 
через делегування нам адміністративних пи-
тань поточної діяльності. Тісно співпрацю-
ючи із нашими юридичними партнерами, 
адвокатським об’єднанням «Jus Collegium», 
завжди знаходимо ефективні рішення про-
блем наших клієнтів.

Корпоративною соціальною відповідальніс-
тю «CORR Management» є допомога жінкам у 
бізнесі, саме тому щосереди ми безкоштов-
но, за попереднім записом, надаємо кон-
сультації. 

Деталі – на нашій Інтернет-сторінці.

CORR Management
Бізнес-парк «Оптіма Плаза»

м. Львів, вул. Наукова 7А, офіс 801
+38 050 508 35 95

www.corr.management

Для того, щоб обрати потріб-
ну послугу чи Пакет послуг, є 
можливість отримати безко-
штовну консультацію зі сфер 
нашої компетенції. Запро-
шуємо заповнити форму зво-
ротного зв’язку на нашій Ін-
тернет-сторінці або надіслати 
нам листа на адресу: 
support@corr.management
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Соломіє, як застерегти себе і свій бізнес від таких ситуацій?

Першоджерелом виникнення такої проблеми зазвичай є неналеж
не оформлення договору та супутніх документів або ж взагалі їх 
відсутність. Хороша репутація, добрі відносини з контрагентами, 
«ми віримо їм на слово» – призводять до «дирки» в фінансовому 
звіті в частині прибутку та утворюють прірву між доходами та 
витратами. 
Статистика говорить сама за себе: господарські суди перепов
нені справами про стягнення боргу. Ця тенденція стабільно спо
стерігається роками – близько 70% усіх справ складають позови, 
зумовлені недобросовісним виконанням зобов’язань по сплаті 
послуг, товарів та ін. Це означає, що, перед тим як здійснювати 
свою господарську діяльність, ви повинні розуміти, як будете 
вирішувати питання повернення заборгованості, якщо така ви
никне. Тому своїм клієнтам я завжди наголошую і наполегливо 
рекомендую правильно оформляти правовідносини з контр
агентами, закріпляти свої слова і домовленості виключно пись
мовими документами з чітко прописаними умовами співпраці.    

З чого потрібно починати співпрацю з юридичної точки зору?

Насамперед перевірте ділову репутацію контрагента через інтер
нет, почитайте відгуки, статті, можливо щодо посадових осіб по
рушено кримінальне провадження, можливо останній постійно 
не виконує своїх зобов’язань і щодо нього вже є судові рішення 
про стягнення боргу, які вже перебувають на примусовому ви
конанні.  Достовірну інформацію про наявність судових спорів і 
наявних судових рішень можна отримати з Єдиного державного 
реєстру судових рішень, вебпорталу Судової влади. Про наяв
ність неповернутих боргів – з Автоматизованої системи виконав
чих проваджень.
За допомогою електронного ресурсу Міністерства юстиції Украї
ни у платному або навіть безкоштовному доступі, маючи код ЄД
РПОУ контрагента, можна перевірити хто є керівником, скільки 
учасників, який статутний капітал товариства та чи не перебуває 
воно на стадії припинення чи ліквідації. Якщо капітал товариства 
складає, наприклад, 1 грн., то це тривожний дзвінок, оскільки 
товариство, в більшості випадків, відповідає за зобов’язаннями 
лише в рамках вартості статутного капіталу та майна, що йому 
належить. 
Для розуміння, чи є чим віддавати, чи наявна у контрагента ма
теріальнотехнічна база для реального виконання договору, по
трібно перевірити контрагента по реєстру речових прав на нер
 ухоме майно. Інформаційну довідку з відображенням усього нерухо
мого майна, прав оренди та обтяжень можна отримати у будьякого 
державного реєстратора чи за допомогою сайту – Кабінет електро
нних сервісів. Перевірку наявності рухомого майна можна здійсни
ти шляхом отримання від товариства копії балансу або шляхом 
направленням листа до одного з регіональних сервісних центрів 
МВС України, або в електронній формі, скориставшись функціо
нальністю сайту Головного сервісного центру  МВС України. 
На сайті Державної фіскальної служби України у розділі «Ді
знайся більше про свого бізнеспартнера» можемо отримати 

ВИ УКЛАЛИ КОНТРАКТ, ВИКОНАЛИ ВСІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, А 
КОНТРАГЕНТ УХИЛЯЄТЬСЯ ВІД ОПЛАТИ. ЗНАЙОМО? ПІДПРИЄМЦІ 
ОЙ ЯК ЧАСТО ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ З ТАКОЮ ПРОБЛЕМОЮ. ЯК ДІЯТИ, 
ЩОБ  УНИКАТИ ТАКИХ СИТУАЦІЙ ТА ЩО РОБИТИ, ЩОБ ВАШІ 
РАХУНКИ ОПЛАЧУВАЛИ, У РОЗМОВІ З СОЛОМІЄЮ СЕМЕНЮК, 
АДВОКАТОМ, КЕРІВНИКОМ ДЕПАРТАМЕНТУ ПО РОБОТІ З 
ПРОБЛЕМНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ТзОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ 
«ЗАХИСТ ВЛАСНОСТІ»

БІЗНЕС БЕЗ БОРГІВ: 
ЯК ПОВЕРНУТИ БОРГ 
У КОНТРАГЕНТА?
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ІНСТРУМЕНТИ 
ПЕРЕВІРКИ 
КОНТРАГЕНТА

ДЖЕРЕЛО

•   ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ 
     ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

•   ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

•   ГОЛОВНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР  МВС УКРАЇНИ

•   ВЕБ-САЙТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 

•   ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР СУДОВИХ РІШЕНЬ

•   АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ВИКОНАВЧИХ ПРОВАДЖЕНЬ

ЩО ПЕРЕВІРИТИ?

НАЯВНІСТЬ У ВЛАСНОСТІ НЕРУХОМОГО МАЙНА ОБТЯЖЕННЯ, ЗАБОРОНИ

НАЯВНІСТЬ У ВЛАСНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

ОБЛІК В ОРГАНАХ ДОХОДІВ ТА ЗБОРІВ 
НАЯВНІСТЬ ПОДАТКОВОГО БОРГУ

НАЯВНІСТЬ СУДОВИХ РІШЕНЬ

НАЯВНІСТЬ ВИКОНАВЧИХ ПРОВАДЖЕНЬ

ХТО КЕРІВНИК (ПІДПИСАНТ)
ХТО УЧАСНИКИ
ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ 

РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА
ДАНІ ПРО ПЕРЕБУВАННЯ НА СТАДІЇ ПРИПИНЕННЯ, 
ЛІКВІДАЦІЇ, БАНКРУТСТВА

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД

інформацію чи перебуває контр
агент на обліку в органах доходів та 
зборів та наявності у контрагента 
податкового боргу. Якщо у контр
агента є податковий борг, то не 
виключено, що все його майно пе
ребуває під податковим арештом. 
Це суттєво обмежує ваше право 
отримати кошти від його продажу 
у примусовому порядку або ро
бить повернення коштів взагалі 
неможливим. 
Загалом, така юридична послуга 
як «Перевір свого контрагента» є 
дуже популярною та користується 
великим попитом, оскільки є запо
рукою хорошої ділової репутації та 
засобом попередження укладення 
фіктивних правочинів. Скажи мені 
хто твій друг і я скажу хто ти!

На що ще слід звертати увагу?

Окрім вищенаведеного, потрібно 
звернути увагу на зареєстровані 
види діяльності контрагента. У 
випадку, якщо на роботи, що бу
дуть виконуватися контрагентом, 
потрібна дозвільна документація, 
перед підписанням договору краще 
поцікавитися, чи має право особа 
на здійснення такої діяльності – пе
ревірити наявність ліцензій, дозво
лів, сертифікатів та іншої дозвільної 
документації.
Перед укладенням угоди вимагайте 
в контрагента його установчі до
кументи (статут, засновницький 
договір, свідоцтво про державну 
реєстрацію особи), а також, фінан
совий звіт за останній рік, прото
кол зборів учасників, довіреність, 
(якщо особа діє не на підставі 
статуту) та витяг з ЄДРПОУ, який 
краще за все має бути отриманий 
в день підписання договору для 
перевірки повноважень посадових 
осіб, що будуть підписувати дого
вір від імені підприємства. 

Не менш важливим є попере
дній досвід співпраці з іншими 
суб’єктами підприємницької ді
яльності в частині повного та вчас
ного виконання зобов’язань за 
аналогічними контрактами. 

Готуємо договір: що важливо не 
упустити?

Поперше, потрібно дотриматись 
вимог закону щодо форми дого
вору. Господарський договір за 
загальним правилом укладається 
у формі єдиного письмового до
кумента, підписаного сторонами. 
Проте, не варто забувати, що для 
окремих видів договорів вста
новлено обов’язкове нотаріальне 
посвідчення та державна реєстра
ція, без яких договір не є чинним 
та не створює жодних правових 
наслідків. 
Подруге, при складенні 
господарсь кого договору потріб
но чітко прописати істотні умови: 
предмет, ціну та строк дії договору, 
оскільки, такий обов’язок покла
дає на сторін Господарський кодекс 
України.
Потретє, особливу увагу потрібно 
приділити правам та обов’язкам 
сторін, порядку виконання дого
вору сторонами, чітко прописати 
що є кінцевим продуктом по дого
вору та коли результат вважається 
прийнятим, якими документами 
підтверджується виконання, по
рядок їх погодження та підписання 
сторонами.
Почетверте, не потрібно забувати 
про відповідальність сторін за не
виконання умов договору у вигляді 
штрафів, пені або неустойки. Наяв
ність у договорі штрафних санкцій 
за неналежне виконання договору 
так чи інакше спонукають контр
агента виконувати свої обов’язки 
вчасно.

Поп’яте, наполягати на укладенні 
договорів, що спрямовані на забез
печення зобов’язань за основним 
договором, тобто, поруки, застави 
чи іпотеки. Якщо сума договору не 
дуже значна – можна користува
тись менш затратними видами за
безпечення зобов’язань, такими як 
завдаток, притримання.
У будьякому випадку заручіться 
підтримкою юристів, досконало 
складений контракт мінімізує ри
зики виникнення у вас непередба
чуваних обов’язків за договором, 
невигідних умов, а також попере
дить раптове розірвання договору 
чи визнання його недійсним в суді.

Не платить. Як вплинути на 
контрагента до суду?

Досудовий порядок врегулювання 
спору між сторонами угоди реалі
зується шляхом направлення по
рушнику претензії.  
У кращому випадку – на підставі 
аргументованого листа або пре
тензії, боячись понести додаткові 
судові витрати, контрагент повніс
тю виконає свої зобов'язання. 
В гіршому випадку – претензія і 
листи будуть використані в суді як 
обов'язковий доказ Ваших спроб 
досудового врегулювання спору, 
що буде свідчити про Вашу сумлін
ність в очах судді. Загалом, я раджу 
всім своїм клієнтам використо
вувати по максимуму усі можливі 
згідно закону способи впливу на 
контрагента. Це в будьякому ви
падку принесе свої плоди.
Важливо скласти претензію гра
мотно та виконати усі вимоги 
Господарсь кого кодексу України, 
зокрема, вимоги статті 222, яка 
встановлює обов’язкові складові 
претензії та містить вимоги до до
кументів, що повинні бути додані 
до неї. 

Соломія Семенюк
Адвокат, керівник Департаменту по 

роботі з проблемною заборгованістю

Інтереси: управління проектами та 
колективом, ведення фінансів компанії, 
цивільне та господарське судочинство, 
стягнення дебіторської заборгованості, 
податкове право, врегулювання 
кредитних спорів, написання профільних 
статей в журналах та спеціалізованих 
веб-сайтах.

Практики:
• Банківське та фінансове право
• Договірне право
• Цивільне право
• Господарське право 
• Податкове право
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Направлення претензії за загаль
ним правилом не є обов’язком 
сторони. Проте, законодавством 
встановлено випадки, коли направ
лення претензії є обов’язковою 
умовою перед зверненням до суду. 
За загальним правилом у місячний 
строк контрагент зобов’язаний за
довільнити обґрунтовані вимоги 
в претензії та надіслати письмову 
відповідь на претензію, так як та
кий обов’язок покладає на нього 
закон.
Також, не варто забувати про ме
діацію та спробувати врегулювати 
спір шляхом проведення перего
ворів між сторонами заручившись 
допомогою так званого арбітра, по
середника. Як результат – укласти 
додаткову угоду до договору або 
новий договір, в якому визначи
ти нові умови співпраці. У нашій 
компанії така послуга користуєть
ся попитом, оскільки медіація до
зволяє клієнтам заощадити час та 
подальші витрати на суд та приват
них виконавців.   

Якщо не допомогло і судового про-
цесу не оминути – як діяти в суді?

Якщо сторона все ж ухиляється 
від врегулювання спору до суду 
або вдає, що готова виконувати 
зобов’язання добровільно, проте 
по факту бездіє, то, звичайно, звер
нення до суду не оминути.
Найбільш швидким та найменш 
затратним способом стягнення 
боргу через суд є подача заяви про 
видачу судового наказу. Судовий 
збір за подання такої заяви скла
дає 176,20 грн. Умови подачі такої 

заяви наступні: 
• сума вимоги не перевищує 185 300 

грн, тобто ста розмірів прожитко
вих мінімумів для працездатних 
осіб на момент подачі заяви про 
видачу судового наказу (відповід
но до ст. 7 Закону «Про державний 
бюджет України на 2019 рік» у пе
ріод із 1 січня по 1 липня 2019 р. 
прожитковий мінімум для працез
датних осіб визначений у розмірі 1 
835 грн),

• наявність договору в письмовій 
формі. 

• боржником є юридична особа або 
ФОП. 

Важливо не пропустити строк 
звернення до суду, за загальним 
правилом він становить 3 роки, 
якщо інше не передбачено умова
ми договору.
Строк розгляду судом заяви про 
видачу судового наказу складає 5 
днів (без засідання та повідомлен
ня сторін). У разі не оскарження 
такого наказу боржником він на
буває чинності протягом 20 днів 
та підлягає видачі його стягувачу. 
Недоліком цього способу захисту є 
те, що суд, у випадку подачі борж
ником заяви про скасування судо
вого наказу протягом 15 днів з дня 
отримання останнім копії наказу, 
повинен його скасувати. Тому, за
кон дозволяє стягувачу звернутися 
з такими вимогами до суду як шля
хом подачі заяви про видачу судо
вого наказу так і шляхом подачі по
зовної заяви на свій вибір. 
Якщо ж сума вимоги до вашого 
контрагента перевищує сто роз
мірів прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб, ми можемо 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ЮРИДИЧНА 
КОМПАНІЯ «ЗАХИСТ ВЛАСНОСТІ»

Адреса: м. Львів, вул. Рилєєва 5, офіс 1
+38 067 258 45 99
+38 032 261 38 77
Ми у FACEBOOK: https://www.facebook.
com/zahyst.vlasnosti/ 
Сайт: http://zv.lviv.ua/ 

звертатися до суду за захистом 
свого порушеного права виключно 
у позовному провадженні шляхом 
подачі позовної заяви.

І все таки – ми подали позов, що 
отримаємо за результатами су-
дового процесу? 

Є варіанти. 
Перший варіант – ми отримає
мо врегулювання спору шляхом 
укладення між сторонами мирової 
угоди, що затверджується ухвалою 
суду. Якщо правильно скласти усі 
процесуальні документи, зібрати 
потужну доказову базу і вибуду
вати правильну тактику ведення 
справи в суді, контрагент сам проя
вить ініціативу і захоче укласти з 
вами мирову угоду та виплачува
тиме борг добровільно, згідно її 
умов. Якщо ж він порушить умови,  
ми сміливо зможемо звернутись з 
ухвалою суду про затвердження 
мирової угоди до приватного чи 
державного виконавця та стягнути 
борг у примусовому порядку. 
Другий варіант – ми впевнено йде
мо до кінця, не зважаючи на спро
би контрагента затягнути судовий 
процес, та отримуємо рішення 
суду про стягнення боргу з контр
агента. Це варіант однозначно по
требуватиме більших затрат по 
часу та коштах, оскільки, скоріш 
за все, потрібно буде пройти роз
гляд справи у суді в першій та апе
ляційній інстанції, щоб отримати 
рішення, яке набрало законної 
сили. Незважаючи на це, в резуль
таті ми отримаємо виконавчий до
кумент, який зможемо передати на 

ІНСТРУМЕНТИ 
ПОВЕРНЕННЯ 
БОРГУ

ІНСТРУМЕНТ

МЕДІАЦІЯ

ПРЕТЕНЗІЯ (ВИМОГА ПРО УСУНЕННЯ ПОРУ-
ШЕНЬ)

ДОГОВІР ПРО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ТА ВИ-
ЗНАЧЕННЯ ПОДАЛЬШИХ УМОВ СПІВПРАЦІ

МИРОВА УГОДА

СУДОВИЙ НАКАЗ

РІШЕННЯ СУДУ

ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

ОСОБЛИВОСТІ

-  ПЕРЕГОВОРИ ЧЕРЕЗ ПОСЕРЕДНИКА / НАЙМЕНШ ЗАТРАТНИЙ ІНСТРУМЕНТ / ЗАВЕРШУЄТЬСЯ УКЛАДЕННЯМ ДОГОВОРУ ПРО 
ВРЕГУЛЮВАННЯ АБО ДОБРОВІЛЬНИМ ВИКОНАННЯМ

-  СПОСІБ ВПЛИВУ НА КОНТРАГЕНТА АБО ОБОВ’ЯЗКОВА ВИМОГА ЗАКОНУ / ЗА ЗАГАЛЬНИМ ПРАВИЛОМ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ У 
МІСЯЧНИЙ СТРОК / ДОКАЗ ДОСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ У СУДІ

-  НЕ ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ СУДОМ / НЕ Є ВИКОНАВЧИМ ДОКУМЕНТОМ / ФОРМУЄТЬСЯ ДВОМА СТОРОНАМИ / УКЛАДАЄТЬСЯ ЗА 
УМОВИ ЗГОДИ ОБОХ СТОРІН / ШИРШЕ КОЛО ПИТАНЬ, ЯКІ МОЖНА ВРЕГУЛЮВАТИ, В ПОРІВНЯННІ З МИРОВОЮ УГОДОЮ

-  ПИСЬМОВИЙ ДОКУМЕНТ / ЗА УМОВИ ЗГОДИ ОБОХ СТОРІН / МОЖЕ СТОСУВАТИСЬ ВИКЛЮЧНО ПРЕДМЕТУ СПОРУ І ҐРУНТУ-
ЄТЬСЯ НА ВЗАЄМНИХ ПОСТУПКАХ / ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ ВІДПОВІДНОЮ УХВАЛОЮ СУДУ / Є ВИКОНАВЧИМ ДОКУМЕНТОМ

-  ВИДАЄТЬСЯ СУДОМ В 20 ДЕННИЙ ТЕРМІН / Є ВИКОНАВЧИМ ДОКУМЕНТОМ 

-  СТРОК ОТРИМАННЯ ВІД 2 МІСЯЦІВ / НАЙБІЛЬШ ЗАТРАТНИЙ ПО ЧАСУ ТА КОШТАХ/Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВИДАЧІ ВИКОНАВЧО-
ГО ДОКУМЕНТА

-  ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ СУДУ / МОЖЛИВИЙ ЗА УМОВИ НАЯВНОСТІ ВИКОНАВЧОГО ДОКУМЕНТУ / СТРОК ВИ-
КОНАННЯ ВІД 1 МІСЯЦЯ ЧАСУ

примусове виконання.

У підсумку…

З урахуванням вищенаведеного та 
застосуванням наших порад, у вас 
є реальна можливість попередити 
недобросовісність контрагента, 
убезпечити свої активи, мінімізу
вати фінансові ризики та зберегти 
свій час.
Звісно, кожна ситуація є індивідуаль
ною, проконсультувати, підготувати 
документи чи допомогти у вирішен
ні уже конкретної ситуації –  наш 
обов’язок. Тому запрошуємо, звер
тайтесь. Ми будемо раді бачити вас 
у нашому офісі. Результат та смачне 
горнятко кави – гарантовані!

Дякую за інтерв'ю,
Юрій Булик
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НЕЗАБАРОМ ЛІТО, А ЦЕ – 
НАЙКРАЩА ПОРА ЗАВІТАТИ 
ДО ОЛЕСЬКОГО ЗАМКУ ТА ДО 
РЕСТОРАНУ «ГРИДНИЦЯ»
ДЛЯ ЦЬОГО У ВАС МОЖЕ БУТИ 
ДЕКІЛЬКА ПРИЧИН:

У ВАС РІЧНИЦЯ – І ВИ ЩЕ НЕ ПРИДУМАЛИ «ЩО РОБИТИ!?» 
Організую вам вечерю віч-на-віч. Тільки ви двоє, море свічок, квітів, му-
зика. Цей абсолютно небанальний вечір принесе вам нові відкриття, 
нові емоції і нові враження. 

ДО ВАС  ПРИЇЗДЖАЮТЬ  ПАРТНЕРИ 
Їм варто показати наші замки – Золочівський, Підгорецький  та Олесь-
кий. Подорож займе цілий день. Ви зможете поєднати екскурсії та 
розваги.
Бо після експозиції в Олеському замку, запрошую зупинитись на дов-
ше у ресторані «Гридниця». Ви зможете спокійно поговорити, зробити 
фото в середньовічних костюмах, постріляти з лука чи арбалета. 

ВИ ШУКАЄТЕ  МІСЦЕ  ДЛЯ  КОРПОРАТИВУ
Якщо ваш колектив до 60 чоловік, то запропоную програму на цілий день.
Ведучий допоможе максимально зануритись в XVI-XVII століття.
Екскурсія виставковими залами, застілля, де будуть представлені давні 
страви української кухні, дегустація наливок, фотозона, майстер-клас се-
редньовічних  танців, лицарські розваги – стрільби, бої на м'яких мечах, хо-
дулі,  лижі. Завершується  програма  видовищним  вогняним  шоу. 

Вартість такої програми  – тривалістю 5-6 годин  –  23 000 грн.
Ціна застілля – від 600 грн/особа.

Буду рада відповісти на ваші запитання ,
Ярослава Павлюковець, господиня ресторану «Гридниця»

www.grydnycia.lviv.ua

+38 067 67 11 303
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Нагадаємо, що за прави
лами проекту, обмін може 
тривати від 1 до 6 місяців.
Після підтвердження за
явки підприємець отри
мує доступ до загально
го каталогу, саме там він 
може обрати приймаючу 
компанію, яка повністю 
відповідатиме його по
требам. У разі відсутності 
підприємця з відповід
ної галузі учасник може 
звернутись до менеджера 
проекту з проханням про 
допомогу у пошуку.

ЯК ВИБУДОВУЮТЬСЯ ВІДНОСИНИ МІЖ СТОРОНАМИ?
До початку обміну новий та приймаючий підприємець повинні створити 
покроковий план обміну.

ПОПЕРЕДНІЙ ПЛАН ДОЗВОЛЯЄ УЗГОДИТИ ТА ОПИСАТИ:
• строки навчання;
• спільні плани та проекти, які можуть бути реалізовані під час обміну;
• очікувані результати.

Після узгодження плану новий підприємець підписує з організацією, яка 
супроводжує даний проект на території України, договір щодо часткової 
компенсації витрат, пов'язаних з участю в проекті. Виплати залежать від 
країни перебування та регламентуються правилами проекту.
Таким чином, приймаючи участь у даному проекті, підприємці мають змогу 
отримати необхідні практичні знання та досвід європейських колег, розви
вати спільні бізнесідеї і виходити на нові ринки.

Тож долучайтеся до програми вже сьогодні!

Катерина Спориш

НА ДОПОМОГУ

ПРОГРАМА 
ДІЛОВОГО ОБМІНУ 
ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ
Ольга Шубіна, керівник Центру підтримки експорту Торгово-промислової 
палати України, розповіла про програму для молодих підприємців Erasmus for 
young entrepreneurs. Деталі та секрети задля успішного стажування за кор-
доном, скільки українських підприємців вже скористалися програмою та най-
цікавіші тези доповіді занотовував «ЗК».

ЧИ ПІДІЙДУ Я?
Програма створена для нових підприємців або підприємцівпочатківців.
Взяти участь можуть ті, хто планують займатися бізнесом або вже розви
вають власну справу протягом 13 років.
Щоб стати учасником, слід відповідати наступним умовам програми:
1. Постійно проживати в одній з країнучасниць проекту.
2. Володіти іноземною мовою. Під володінням іноземною мовою маєть

ся на увазі не тільки англійською, а й будьякою іншою — німецькою, 
польською тощо.

3. Мати бізнесплан для майбутніх або наявних підприємств.
4. Вміти пояснити, чому саме ви маєте взяти участь у цій програмі.
5. Бути готовим допомогти у розвитку іншого підприємця або підпри

ємства (передати йому знання тощо).
6. Бути готовим покрити частину витрат на період проживання в іншій 

країні власним коштом.
До речі, у програмі можуть взяти участь і досвідчені підприємці – із досві
дом від 3 років у бізнесі (Host companies), що прийматимуть у себе молодих 
підприємців та даватимуть практичні навички у бізнесі новачкам.

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ?
Перед реєстрацією можна ознайомитися з інструкціями. Саме там покро
ково прописані дії для реєстрації.
Опісля можна подавати заявку до аплікації.

ЗАЯВКА ВКЛЮЧАЄ У СЕБЕ КІЛЬКА БЛОКІВ:
• Дата народження та інші дані. 
• Мотивація.

ЦЕЙ РОЗДІЛ ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ ТАКІ ПИТАННЯ:
• чому підприємець бажає брати участь у цій програмі;
• чому навчання за кордоном допоможе розвивати бізнес;
• чи був підприємець на навчанні за кордоном раніше;
• що молодий підприємець може надати досвідченому колезі.

Також знадобляться супутні документи: резюме, бізнесплан, план з 
розвит ку бізнесу (бажано англійською мовою), інші дані стосовно досвіду.
• Мови. 

У цьому розділі зазначається, яка мова для вас провідна, та якими володієте.
• Бізнессектор.
• Країни. 

Підприємець має можливість обрати пріоритетні країни для подальшого 
обміну.
• Строки. 
Зазначається кількість часу, який підприємець може приділити обміну. 

Контакт: Ольга Шубіна
тел./факс: +38 044 584 28 14 
e-mail: soo-ird@ucci.org.ua
www.ucci.org.ua
www.erasmus-entrepreneurs.eu

ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS ЗАСНОВАНА 
У 2009 Р. УКРАЇНА ДОЛУЧИЛАСЯ ДО НЕЇ У 2018 Р. ЦЕ 
ПРОГРАМА ДІЛОВОГО ОБМІНУ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ, 
ЩО НАДАЄ ПРАКТИЧНУ І ФІНАНСОВУ ДОПОМОГУ 

ПОТЕНЦІЙНИМ ПІДПРИЄМЦЯМ, ЯКІ БАЖАЮТЬ НАВЧАТИСЯ 
У ДОСВІДЧЕНИХ ПІДПРИЄМЦІВ ЗА КОРДОНОМ ПРОТЯГОМ 

1-6 МІСЯЦІВ.
ЦІЛІ ПРОГРАМИ – ОБМІН ЗНАННЯМИ МІЖ МОЛОДИМИ ТА 
ДОСВІДЧЕНИМИ ПІДПРИЄМЦЯМИ, СТВОРЕННЯ ВИХОДІВ 

НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ, ЗАСНУВАННЯ СПІЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

ЗГІДНО З ДАНИМИ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ 
УКРАЇНИ, З 2018-ГО ДО 2019 Р. ПРОГРАМОЮ ТА 
ЇЇ МОЖЛИВОСТЯМИ СКОРИСТАЛИСЯ ПОНАД 25 

ПІДПРИЄМЦІВ З УКРАЇНИ. У ПІДСУМКУ ОТРИМАЛИ 
ЗНАННЯ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ СТВОРЕННЯ АБО 

ДЛЯ РОЗВИТКУ НАЯВНИХ ПІДПРИЄМСТВ. 
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Коли власна справа – те, що любиш, 
як поєднати бізнесові, родинні та со-
ціальні обов’язки, про ментальність 
львів’ян та плани на майбутнє, у 
розмові з берегинею родинних тра-
дицій, власницею чудових рестора-
нів-кондитерських «Фраєр ка» Лідією 
ЛУКОВИЧ.

«Ти є фраєр, а я твоя фраєрка…» – із пісні слів не 
викинеш. Пані Лідіє, ідея назви навіяна піснею? 

Я знаю ще й іншу пісню:
Ой добре си добре маю,
Бо на горі хижу маю, гей-я-гой,
Хижу маю на горбочку,
Гей-я-гоя, хижу маю на горбочку, 
Серед… Львова «Фраєрочку» гей-я-гой…

Але назва закладу – не з пісні. Слово «фраєрка» – 
чеське та означає «вишукана  жінка». Саме  з  такими 
думками ми створювали наш заклад. Що люблять 
вишукані  панянки?  Затишок,  комфорт,  смачну  каву 
та солодощі. Все це ми зробили невід’ємною  части
ною «Фраєрки», адже, коли починали наш шлях у 
2009 році, це був формат кав’ярнікондитерської  і 
лише через  шість років ми – оновлені – відчинилися, 
уже як ресторанкондитерська.

Концептуально – ставка на традиції?

Традиції – це завжди хвилююче, дуже душевно і 
подомашньому тепло. Цей  трепет відчуваєть
ся і в сервіруванні святкового столу, і  у стравах, і 

ЛІДІЯ ЛУКОВИЧ: 
«ВІДВІДУВАЧАМИ «ФРАЄРКИ» Є, 
ЗДЕБІЛЬШОГО, ЛЬВІВ’ЯНИ, А ЦЕ – 
ВИСОКА ОЦІНКА НАШОЇ РОБОТИ»
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в одязі… Це все я намагаюся від
творити у «Фраєрці»: через настрій, 
інтер’єр та  смачні страви. На ство
рення настрою мене надихає ро
дина. Мої бабці та дідусі завжди 
дотримувалися традицій та нада
вали їм великого значення, тому і 
у «Фраєрках»  їм  завжди відведено 
почесне місце. Від моєї прабабці 
Августини, через бабцю Ярославу та 
маму Квітославу, збереглися дуже 
цікаві рецепти, адже жінки нашого 
роду були освідченими, мали вищі 
освіти. Вони володіли іноземними 
мовами та музичними інструментами, 
а ще – були чудовими господинями, 
вміли робити все. Моя бабця Яросла
ва навчалася мистецтву малювання 
у славетної  української художниці 

Олени Кульчицької, музей якої зна
ходиться у Львові на  вулиці Лис
топадового  чину. Попри війну та 
репресії, які пережила наша родина, 
у мене збереглося декілька бабуси
них робіт. Мій батько завжди любив 
колекціонувати,  і, наприклад,  наші 
ложечки – це одна з його колекцій. Я 
дякую своїй родині за те, що навчи
ли шанувати та зберігати традиції 
роду і пишаюся, що можу передати 
їх своїм дітям.

Якщо попросити розповісти Вас 
про справу, якою замаєтесь, то 
«Фраєрка» – це…?

О! «Фраєрка» – це ресторан для 
львів’ян. Ми створили заклад для 

гарного та смачного проведення 
часу, де можна зустрітися чи на діло
ву зустріч, чи на сімейний обід – ве
черю, чи на святкування різноманіт
них подій, а найголовніше –  просто 
зайти на каву та завжди знайти собі 
співрозмовника… Наші гості – це 
вже наші друзі, які знаються між 
собою та можуть затриматися у нас 
з обіду до закриття зайшовши «на 
хвильку» покавувати. У нас «своя 
атмосфера», де можна відпочити не 
лише фізично, а й морально…

Ресторан-кондитерська – це безліч 
складових. Почнемо з основного – з 
кухні. У чому секрет?

Це – робота команди, яка щоденно 
працює над вдосконаленням сво
їх навиків, досвіду та знань. Усі ми 
працюємо на результат: кухарі ство
рюють вишукані, смачні, поживні 
страви; кондитери  творять чудові  
солодощі, святкові торти, вишукані 
десерти; наші бармени – Олександра 
та Олександр, які з нами від відкрит
тя  ресторану, – це власне ті люди, до  
яких приходять гості, щоб просто 
поспілкуватися та розповісти, як у 
них пройшов день. Прагнемо, щоб 
у нас була саме невимушена та ком
фортна  атмосфера.

Самі готуєте?

Зазвичай – ні, хоча вмію та люблю. 
Є певні страви, котрі не довіряю ні
кому і роблю їх сама, особливо на 
свята. Наприклад, на Різдво  у нас  
вариться  особливий борщ на  буря
ковій  заквасці з вушками, паштет та 

штруцля. На Паску – сирник із ро
дзинками та зелений борщик із яй
цем. На Зелені свята – повинні бути 
картопляні пироги із зрізованцем – 
це мій обов’язок, який зі мною ще з 
дитинства.  Ми з Любцею, сестрою, 
так навчені, що маємо це все приго
тувати власноручно. Це також час
тина  традиції. Ще були пампушки,  
паска та  святкові  тістечка – але все 
це вже успішно робиться  у «Фраєр
ці» за нашим рецептом  і  користу
ється  попитом  у  наших  гостей. А 
от печу вдома часто… Назар, мій чо
ловік, часто  дивується: чому, маючи 
кондитерську, я це роблю сама… а 
роблю я це для  того, щоб вдома  відчу
вався затишок, запах свіжої випічки 
та любові. У  мене троє дітей – старша 
донька і двоє синів,  мені є для кого 
робити приємні речі. Ми любимо всі 
разом пити вечірній чай із власною 
випічкою за сімейним столом та об
говорювати події дня. Дуже тішуся, 
що цю традицію у мене перейняла 
моя донька, Квітослава, яка також 
випікає та, у деяких речах, мене вже 
перевершила.

Поговорімо про ідеальну, на ваш  
погляд , каву…

Хтось не може розпочати свій день 
без горнятка чорної ароматної  кави 
вранці, хтось віддає перевагу фі

ліжанці  еспресо під час обідньої 
перерви, а дехто – любить смачне, 
з орнаментом  капучіно чи лате. У 
будьякому випадку, як співається у 
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пісні: kava musi być.
І для кожного вона посвоєму іде
альна. У нас каву роблять  профе
сійні баристи: вони добре знають, 
що надто мілке подрібнення зерен 
буде причиною  дуже  гіркої  кави,  а  
надто грубий помол – водянистого  
напою. Насправді – є два процеси, 
під час яких кава виходить з гранул. 
Перший  з них є швидким, і в ньому 
кава екстрагується з поверхні гра
нул. Також є повільніший процес, 
коли  кава  виходить  з  внутрішньої  
частини гранул. Ми використовує
мо якісну каву, професійні та кавові 
машини та кавові подрібнювачі.

Що є найкращою формою подяки 
«Фраєрці»?

Найкраще, що може бути для «Фра
єрки», – задоволені  відвідувачі, які, 
скуштувавши вперше нашу кухню 
чи випічку, повернулися до нас, зі 
своїми родичами та друзями, а та
кож їх рекомендації та відгуки. 

Як я вже згадувала вище «Фра
єрка», – це  ресторан для львів’ян, 
особливо  якщо  говорити про 
«Фраєрку» на Глибокій, 16. Вони 
цінують не лише смачні страви, а й 
затишне місце розташування, пар
кування для авто, великий  літній 

майданчик з гарними квітучими 
вазонами, де ввечері, з насолодою, у 
спокої  можна повечеряти та випити 
келих вина, насолоджуючись ста
рим містом на тихій вулиці, де немає 
галасу та шуму. Це супермісце для 
спокійного проведення часу, де тиха 
музика дає можливість поспілкува
тися, усамітнитися та насолодитися 

затишком старого Львова. Якщо хо
чете – своєрідне місце сили.
У «Фраєрці» на Валовій, 21 у нас також 
спостерігається тенденція збільшен
ня постійних відвідувачів – львів’ян, 
а це – висока оцінка того, що робимо.

Якщо говорити про місцевих під-
приємців, не лише у Вашій галузі, 
як би Ви охарактеризували  місце-
ву бізнес-спільноту? 

Так як я віднедавна є членом Клубу 
Успішних Жінок, котрий займа
ється благочинністю та розвитком 
міста, що збирає кошти на лікуван
ня дітей, на відновлення лікарні та 
допомогу потребуючим – все це 
можливе за допомогою нашої  біз
несспільноти,  яка дбає не лише про 
свій добробут, а й допомагає нуж
денним. Наші люди – чудові! Тако
го  волонтерського розвитку наше 
суспільство набуло не так вже й 
давно. Якщо говорити про кав'ярні 
та ресторани – це люди, які люблять 
якість та сервіс. Люди, котрі багато 
подорожують, можуть порівняти 
наші заклади з іноземними, і часто, 
повертаючись до України, можуть 
з упевненістю сказати, що ми абсо
лютно достойні, а часом і кращі.

Що готові запропонувати саме 
їм?

Оскільки підприємці – люди за
йняті і не звикли витрачати час на 
приготування їжі, ми з радістю та 

любов’ю до приготування страв 
зробимо це  за них. Також організує
мо різноманітні фуршети та кендіба
ри на весіллях, презентаціях, івентах 
та корпоративах. І головне – зробимо 
це якісно.

Якою пані Лідія є у позаробочий 
час?

Дружиною, мамою, сестрою, донь
кою та товаришкою. Сподіваюся – до
брою, але про це вже потрібно запи
тувати чоловіка, дітей та друзів.

Сьогодні – на старті дві «Фраєр-
ки». До котрої відчуваєте більший 
сентимент?

Люблю їх однаково, бо вклала душу в 
обидві,  хоча  більше  часу  проводжу 
на Глибокій, там  знаходиться офіс.

Ваше побажання українцям та 
підприємцям Львівщини.

Бажаю усім нам нових успіхів у 
вирішенні спільного головно
го завдання – побудови  заможної 
демократичної процвітаючої Укра
їни. Хай наші серця наповнюються  
гордістю за державу, прагненням 
до єдності  та порозуміння, а плідна 
праця буде запорукою  щасливого  
майбутнього.

Дякую,
Юрій Булик
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• Лікар, сертифікований пер-
сональний мотиваційний 
коуч

• Керівник та засновник 
ГО «Західноукраїнський 
центр коучингу та розвитку 
особистості»

• Арт-коуч та арт-терапевт
• Сертифікований невербаль-

ний коуч за системою «5 
кілець С.Хеллера»

• Ведуча трансформаційних 
ігор, авторка тренінгів та 
семінарів

• Голова правління БФ «Із 
янголом на плечі»

• Директорка львівського 
осередку Міжнародного Клу-
бу «Успішних Жінок «Жінки 
України»

Слід чітко розділяти три ролі спеціа
лістів: психолога, ментора та коуча. 
П с и х о л о г : 
працює з 
минулим та 
теперішнім 
клієнта, ви
вчає і діа
гностує поведінку і розумові про
цеси. Це робота із залежностями, 
травмами та стресами. 
Ментор: взаємодіє з позиції більш 
досвідченої людини, яка передає 
знання, навички та вміння менш до
свідченій. Ментор надає вже готові 
рішення проблеми, спираючись на 
власний досвід. 
КОУЧИНГ – це про візію. Спочатку 
виявляється ціль, а вже після цього 
формуються шляхи її досягнення! 
Визначаються ресурси, що допомо
жуть на кожному етапі.

Тобто найбільш коротким пояс-
ненням може бути твердження, 
що коучинг – це… діалог, спосте-
реження і задавання питань, які 
допоможуть людям самостійно 
знайти найбільш підходящі для 
них відповіді?

Коучинг – це все про дії. Коуч схо
жий на голос, що запитує зсередини 
та розкриває потенціал і дає змогу 
віднайти свій шлях. 

Коли потрібен коучинг?

Коучинг потрібен людині, у якої є 
запити знайти свій власний успіх 
та бути щасливою на певному етапі 
власного життя.

Як відбуваються коуч-сесії? Які 
типи коуч-сесій найчастіше виби-
рають наші підприємці?

Коучсесія – це взаємодія коуча та 
клієнта впродовж 1  1,5 години. 
Впродовж цього часу викристалі
зовується істинний запит клієнта, 
ціль, мета, побажання. Запити бу
вають різні: як створити власний 
бізнес, як досягнути у бізнесі кра
щих результатів, побудова особис
тих та робочих стосунків, як зна
йти контакт із собою, як отримати 
бажаний внутрішній стан? 

Трапляються люди, які мають ба
жання пізнати свою власну місію.

Що буде позитивним 
результатом? 

Позитивним результатом є те, що 
після коучсесії клієнт завжди знає, 

які кроки 
зробити для 
досягнення 
своєї мети .

У який спо-
сіб можна скористатись Вашими 
послугами, з чого почати?

Все просто: потрібно домовитися 
про день та час зустрічі наперед. 
А перша зустіч  –  це  вже початок 
успіху.

Ваше побажання підприємцям.

Завжди прямувати вперед! Від цілі 
до цілі! Отримувати задоволення 
від процесу, шляху, яким прямуєте! 
Мати  тверду віру в те, що шлях об
рано вірно, що результат обов'язково 
буде, адже в коучингу поіншому не 
буває!

Дякую,
Юрій Булик
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Представництво у Києві:
Телефони: 
+38  050 444 65 33
+38  097 547 97 33
Представництво у Львові:
Телефони: 
+38 067 711 3126 
+38 067 342 1868 
Email:
iryna_plakhtiy@hotmail.com
www.irynaplakhtiy.com

КОУЧ СХОЖИЙ НА ГОЛОС, ЩО ЗАПИТУЄ 
ЗСЕРЕДИНИ ТА РОЗКРИВАЄ ПОТЕНЦІАЛ І 

ДАЄ ЗМОГУ ВІДНАЙТИ СВІЙ ШЛЯХ.

ВПРОДОВЖ КОУЧ-СЕСІЇ 
ВИКРИСТАЛІЗОВУЄТЬСЯ ІСТИННИЙ ЗАПИТ 

КЛІЄНТА, ЦІЛЬ, МЕТА, ПОБАЖАННЯ.

ІРИНА ПЛАХТІЙ:
«ПІСЛЯ КОУЧ-СЕСІЇ КЛІЄНТ ЗАВЖДИ ЗНАЄ, 
ЯКІ КРОКИ ЗРОБИТИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ 
СВОЄЇ МЕТИ»
Про здоровий глузд та конкретні кроки у постанов-
ці власних цілей дізнаємось з розмови з лікарем, сер-
тифікованим персональним мотиваційним коучем 
Іриною Плахтій: 

Пані Ірино, поясніть у чому поля-
гає суть коучингу? Що він дає, до 
прикладу, підприємцям, і чим від-
різняється від менторства, нав-
чання, послуг радників тощо?

Коучинг – порівняно новий метод 
взаємодії людей. Ще 10 років тому 
потрібно було дуже довго пояс
нювати що це таке (посміхається). 
Люди не 
готові були 
с п р и й м а 
ти новизну, 
м е т о д и 
ку, в якій 
всю відповідальність бере на себе 
клієнт, адже набагато легше і про
стіше знайти спеціаліста, від якого 

можна отримати пораду та розділи
ти відповідальність. 
З плином часу та змінами суспіль
них процесів на даний час цей ме
тод набирає популярності через 
свою ефективність у професійному, 
кар'єрному та особистісному роз
витку. Він доцільний для представ
ників великого, малого та середньо
го бізнесу. За допомогою коучингу 

можна роз
р о б л я т и , 
у д о с к о н а 
лювати то
вари, визна
чати вірні 

стратегії та цілі свого бізнесу. А та
кож виявляти цінності, місії та сис
теми в бізнеспроцесах. 
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21 травня у Варшаві відбулися Загальні збори ком-
паній-членів Польсько-Української Господарчої Па-
лати для проведення виборів нового керівництва – 
президентів, членів Ради і Правління ПУГП.

Зібрання було також приводом 
для підбиття підсумків діяльності 
організації протягом останніх 4 
років, визначення нових напрям-
ків роботи, а також для зустрічі та 
обміну думками між компаніями-
членами Палати.

Новий склад керівництва Поль-
сько-Української Господарчої 
Палати:

ПРЕЗИДЕНТИ ПУГП:

• Яцек Пєхота з польської сторони,
• Олександр Шлапак з української 

сторони.

РАДА ПУГП З ПОЛЬСЬКОЇ 
СТОРОНИ:

• д-р наук Ян Бестри – Голова Ради 
ПУГП,

• Анджей Грабовскі – заступник 
Голови Ради ПУГП,

• Яцек Пєхота,
• Павел Кулага,
• Вероніка Марчук,
• Артур Нізьол,
• Павел Прокоп,
• Гжегож Пшибильскі,
• Даріуш Шимчиха,
• Маріуш Тивонюк.

РАДА ПУГП З УКРАЇНСЬКОЇ 
СТОРОНИ:

• Дмитро Афтанас – Голова Ради 
ПУГП,

• Олександр Шлапак,
• Олег Дубіш,
• Сергій Євтушенко,
• Геннадій Микитка,
• Олег Пятковський,
• Олексій Пасічник,
• Анна Нестеренко,
• Володимир Коруд,
• Діана Баринова.

ПРАВЛІННЯ ПУГП З ПОЛЬСЬКОЇ 
СТОРОНИ:

• Яцек Пєхота – Президент ПУГП,
• Єльжбєта Бодіо – Віце-прези-

дент ПУГП,
• Анджей Дрозд – Віце-президент 

ПУГП,
• Кшиштоф Каліта – Віце-прези-

дент ПУГП.

ПРАВЛІННЯ ПУГП З УКРАЇН-
СЬКОЇ СТОРОНИ:

• Олександр Шлапак – Президент 
ПУГП,

• Олег Дубіш – І Віце-президент 
ПУГП,

• Сергій Євтушенко – Віце-прези-
дент ПУГП,

• Олег Пятковський – Віце-прези-
дент ПУГП.

НОВЕ КЕРІВНИЦТВО
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ 
ГОСПОДАРЧОЇ ПАЛАТИ

Протягом останніх 4 років Пала-
та здійснювала широку програму 
заходів, що включає професійне 
сприяння та підтримку діяльності 
компаній-членів ПУГП, репрезен-
тацію інтересів українських інвес-
торів у Польщі і польських в Україні, 
співпрацю з польськими, українсь-
кими та міжнародними органі-
заціями, створення позитивного 
іміджу України в Польщі та Польщі 
в Україні. Активно співпрацювала 
з урядовими та неурядовими орга-
нізаціями, а також багатьма білате-
ральними  господарчими  палатами.

За ініціативою ПУГП створені 2 
бізнес-центри у Варшаві та Києві: 
Polish Business Center і Ukrainian 
Business Center.

Фото: Архів ПУТП

Фото: Архів ПУТП
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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.

Контакт:
тел.: +38 067 674 05 66

BOITIER/124 – 
НЕЗАМІННИЙ СУПУТНИК 
ВАШОЇ ПОДОРОЖІ
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ПРАКТИЧНО ПРО

ЯК ПОКРАЩИТИ КОНТЕНТ 
ВАШОГО (МІКРО) БЛОГУ. 
ІНСТРУМЕНТИ
У цьому матеріалі зробимо спробу описати кілька безкоштовних інстру-
ментів, які допоможуть нам робити цікаві та змістовні публікації, зо-
крема, на вашій сторінці в соціальній мережі або у блозі. Більшість з цих 
інструментів передбачають знання англійської: тобто всі кнопки, функ-
ції тощо – без перекладу. Якщо ви знаєте мову на рівні, достатньому для 
користування у англомовному інтерфейсі – це супер.  А от, якщо у вас склад-
нощі із написанням англомовної статті або посту у соціальній мережі – ін-
струменти, які розглянемо – саме для вас.

Це програма, яка перевіряє ваш 
текст на граматичні, стилістичні, 
орфографічні та інші помилки і про
понує, наприклад, синоніми. Сервіс 
підвищує якість письмового спілку
вання, пропонуючи виправлення, 
які роблять текст граматично, сти
лістично і структурно правильним. 
До речі, компанію заснували у 2009 
році українці Олексій Шевченко, 
Максим Литвин та Дмитро Лідер.

Після того, як ми відформатували 
текст і скоротили деякі речення, 
сервіс оцінив нас на «5» і оцінку 
«добре», хоча й деякі «слабкі» місця 
залишилися. Текст, який дає осно
вне уявлення про Асоціацію паліа
тивної та хоспісної допомоги, стало 
значно легше сприймати.
Російськомовним аналогом цих 
обох сервісів є Главред. Тут одразу 
відбувається перевірка і надання 
рекомендацій, а також ненав’язливе 
навчання правильній стилістиці. 
Буквально за кілька хвилин, онлайн, 
без реєстрації ми переробили іншу 
(російськомовну) сторінку на сайті 
Асоціації паліативної та хоспісної 
допомоги. Не міняючи суті, ми ви
словити думку «більш людяною мо
вою», як і пропонував Главред. Ду
маємо, що більшість стилістичних 
зауважень Главреда можна застосу
вати й до україномовної версії сайту.

Якщо ви маєте свій профіль у со
ціальній мережі або блог, і активно 
просуваєте через нього свої ідеї – це 
чудово. Але в деяких може виник
нути питання: а про що ж писати? 
Як щоденно придумувати теми для 
своїх постів?
Тут Вам допоможе сервіс  Google 
Тренди, на якому подається зріз про 
найбільш «трендові» пошукові за
пити в Гугл (можна обрати країну). 
Наприклад, ми дізналися, що в пев
ний день понад 50 тисячну аудито
рію Інтернету цікавив матч Манчес
терЮнайтед проти Тоттенхему.

Наприклад, на англомовній сторін
ці Асоціації паліативної та хоспісної 
допомоги є короткий опис організа
ції. Ми його постаралися створити 
лаконічним, промовистим, по
важним. А от коли ми перевірили 
цей текст, використовуючи про
граму Hemingway – ми наочно по
бачили помилки. Спочатку ми мали 
текст, який мав оцінку «11» – одну з 

Сервіс HubSpot дозволяє генеру
вати ідеї Вашого контенту. Досить 
лише ввести 5 іменників, які стосу
ються Вашої діяльності і Ви отрима
єте до 250 ідей: «Хоспісна допомога: 
очікування та реальність»; «10 по
рад для потребуючих паліативної 
допомоги», «3 надихаючі історії про 
хоспіси» і т.д. 

Подібним чином працює сер
віс  Portent’s Content Idea Generator. 
Він також дає ідеї, інколи трохи ку
медні, які теми Ви можете розгля
нути у своєму блозі або у соціальній 
мережі. Сам інтерфейс програми – 
дуже цікавий і креативний. Ці чудові 
інструменти допоможуть Вам писа
ти ті тексти, які цікаві, напевно, зна
чно вужчій аудиторії, але це будуть 
дійсно суспільно корисні матеріали. 
Їх можна буде опублікувати не лише 
у блозі або на ФБ сторінці. 

Сервіси titlegenerator.com та Content 
Row’s Link Bait Title Generator при
значені для створення назв ваших 
дописів. Але його також можна 
використовувати для створення 
контенту, адже назва допису може 
подати Вам ідею стосовно самого 
посту.
Таким чином, ми познайомили вас 
з декількома інструментами, які 
можуть допомогти Вам у вашій 
творчій роботі заради суспільного 
блага. Використовуйте, комбінуй
те, експериментуйте, обговорюйте 
з колегами!
 
Олександр Вольф,  голова БО «Асо-
ціація паліативної та хоспісної до-
помоги», магістр соціальної роботи

Асоціація паліативної та хоспісної 
допомоги на своїй сторінці у Фей
сбук опублікувала пост про те, що 
один з гравців є волонтером хоспісу. 
Пост побачили понад 300 користу
вачів ФБ. Для порівняння, пост про 
суспільно важливий захід нашої 
благодійної організації (тренінг) 
побачило «аж» 24 особи. Ми продо
вжували експериментували і деякі з 
наших постів бачили понад 500 осіб 
протягом доби.
Звісно, будьте готовими до того, 
що ваші улюблені теми (резолюції 
круглих столів або конференцій, 
теми науковопрактичних семіна
рів, булінг, гендер і паліатив) – м’яко 
кажучи, не надто популярні та 
трендові теми в українському іне
ті. Тому пов’язуйте їх із тими, які по
пулярні, наприклад, Таносом, Елі
ною Бистрицькою і Чорнобилем. І 
пам’ятайте: кожного дня уподобан
ня і зацікавленість Інтернеткорис
тувачів змінюється. Майже кожна 
тема не може викликати постійний 
інтерес широкої аудиторії.

найнижчих. Було забагато довгих і 
«тяжких» речень, тобто їх було дуже 
тяжко прочитати. Деякі фрази мож
на було би простіше висловити, і так 
далі.
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Ми ведемо об'єкти від початку і до 
кінця. Щоб клієнту було макси
мально комфортно. Варто завітати 
до нас до салону, що знаходиться у 
Львові на вулиці Сумській, 10. Або 
ж просто зателефонувавши нам. 
Спільно обговоримо усі побажан
ня та деталі. Здійснимо виїзд на 
об'єкт для замірів, промальовуємо 
ескізи, оберемо тканини. Після 
погодження деталей та термінів, а 
також внесення авансу,  реалізову
ємо проект.

Що б побажали підприємцям 
Львівщини.

У будьякій справі, яка б це галузь 
бізнесу не була, керуватись на
ступним правилом: «ставитись до 
клієнта так, як би ми хотіли, щоб 
відносились до нас». Це – основне 
кредо і салону «Jakkard». А також, 
звичайно, хочеться побажати бага
то вдячних і задоволених клієнтів, 
які ще не раз скористаються ваши
ми послугами!

Дякую,
Юрій Булик

ДО ВАШИХ ПОСЛУГ

Пані Анастасіє… краса і бізнес. 
Як сьогодні підприємці ставлять-
ся до оформлення своїх офісів, ро-
бочих місць? 

Останнім часом люди, не 
обов’язково керівники, все біль
ше часу проводять на роботі, аніж 
вдома. Тому хочеться домашнього 

АНАСТАСІЯ БЕРЕЖНА: 
ПРО БІЗНЕС, ЩО ПРИНОСИТЬ ЩЕ Й ЕСТЕТИЧНЕ 
ЗАДОВОЛЕННЯ, ПРО СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
ОФОРМЛЕННЯ ІНТЕР’ЄРІВ ТЕКСТИЛЕМ 
РОЗМОВЛЯТИМЕМО З АНАСТАСІЄЮ БЕРЕЖНОЮ, 
ВЛАСНИЦЕЮ ІНТЕР’ЄР-САЛОНУ «JAKKARD»

тепла, затишку і в офісі. 
Якщо раніше достатньо було лише 
технічнопрактично закрити вікно 
сонцезахисними системами, то 
сьогодні дедалі частіше для оформ
лення офісів, кабінетів задля ство
рення теплої атмосфери викорис
товують текстиль. Це може бути 
м'який тюль, подушки, серветки 
під каву.
Щодо тенденцій, то мінімалізм 
в інтер'єрі не здає своїх позицій. 
Відсутні драпірування, пензлики, 
рюші та інші декоративні допо
внення. Часто обирають римські 
штори. Актуальними кольорами 
залишаються колір троянди з по
пелястим відтінком, молочний, 
жовтогірчичний, оливковий, зеле
ний тощо. 

Що  пропонуєте  сьогодні 
замовникам?

Займаємося пошиттям, виготов
ленням, підбором тканин, текстур 
гардин. 

Серед наших послуг:
• пошиття найскладніших видів 

вигинів, ескізів гардин та ваших 
штор для затишку вашого дому;  

• пошиття штор, текстилю, скатер
тин за індивідуальним дизайном 
із різних видів тканин європейсь
ких брендів;

• оновлення текстилю ресторанів, 
готелів та ін.

 
Часто  чуємо  від клієнтів: хочу по
шити штори  на нестандартне ві
кно – тканини підбирають,   а  от                                                                        
пошити  –  мало хто береться.
«Jakkard» має своє виробництво і 
майстерню, ми шиємо найдивні
ші вигини і реалізуємо найбільш 
складні задуми наших клієнтів.
Нашою цінністю є якісна робота, 
навіть у найменших деталях. Під
беремо тканину, текстуру, що па
суватиме до інтер'єру і до настрою 
замовника. Маємо унікальні вику
плені каталоги найвідоміших євро
пейських виробників текстилю

Дизайнер промалює ескіз, запро
понує колір, зробить заміри і пока
же найприємніше рішення, коман
да спеціалістів встановить карнизи 
і виконає всі роботи з монтажу та 
встановлення.

З чого все почалось?

Цей бізнес я перейняла від сво
єї мами – Думчак Лесі Іванівни, 
засновниці.

Підприємці і домашній зати-
шок: у цьому напрямку що готові 
представити?

Домашній затишок люблять усі. 
Тому конкретно виділяти підпри
ємців в даному аспекті не стала 
б. Це все індивідуально, залежить 
від характеру і вподобань кожної 
людини. 
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Участь у заході взяло понад 60 
підприємців. 
Про сучасні тенденції PR, про 
роль керівника у побудові довіри 
до бренду, а також на що звертати 
увагу при побудові особистого імі
джу та про якірні точки побудови 
довіри розповів Юрій Булик, кан
дидат філологічних наук, тренер, 
начальник Управління з питань 
комунікацій Львівської ТПП. 

27 березня 2019 року Львівська торгово-промислова палата провела біз-
нес-сніданок з актуальних питань Public Relations. Цього разу говорили 
про PR з позицій довіри та про особистий бренд підприємця. Захід відбув-
ся за підтримки Страхової Компанії «Країна».

НА ВАРТІ ДОВІРИ

Наталя Карпенчук-
Конопацька,  
начальник Управління міжнародних 
економічних зв'язків, голова 
Комітету з питань розвитку жіночого 
підприємництва ЛТПП

Щиро вдячна усім учасникам заходу 
за постійний інтерес до наших подій 
та заходів. Сьогодні у рамках роботи 
Комітету відбувся бізнес-сніданок, на 
якому ми мали нагоду  поспілкуватися 
на тему довіри у бізнесі. Я втішена, що 
наш Комітет об'єднав жінок з різних 
сфер, проте з однаковими цінностями. 
Це підприємці, які довіряють нам свій 
дорогоцінний час, а ми цінуємо їх довіру 
і організовуємо для них корисні заходи. 

Дякую нашим партнерам – Страховій 
Компаніі Країна та зокрема Ользі Брень, а 
також незмінному партнеру – Костянтину 
Мандюку за Вашу чудову локацію! 

До скороі зустрічі на чергових бізнес-
сніданках!

Окрім розмови та жвавої диску
сії на згадану тематику, учасники 
ознайомились з можливостями, 
які забезпечує Партнер заходу – 
Страхова Компанія «Країна». Зо
крема, учасники довідались про 
можливості добровільного ме
дичного страхування. Заступник 
директора СК «Країна» – Романна 
Ясінська розповіла про можливос
ті та переваги послуги, а також від
повіла на ряд запитань учасників 

бізнессніданку.

Такі заходи Львівська ТПП про
водить постійно. Тематика біз
нессніданків – різноманітна, на 
актуальні питання, які турбують 
сучасних підприємців. 
З питань організації та відвідання 
звертайтесь у ЛТПП до Тетяни 
Смірнової,  
тел/факс: +38 032 276 46 13, 
email: smirnova@cci.lviv.ua
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Саме під такою назвою 19 квітня, у 
Львівській торговопромисловій 
палаті відбувся жіночий форум. За
хід організували і провели Львівсь
ка ТПП спільно із Спілкою Жінок 
Львівщини.

Цьогорічна концепція заходу перед
бачала об’єднання та обмін прак
тичними програмами, які реалізо
вуються за останні роки в окремих 

регіонах Львівської області, згідно 
стратегії міжвідомчої взаємодії з 
питань сімейної політики, освіти, 
медицини, що формують цілісне   
представлення нашого регіону у 
межах держави, а також на тлі між
народної  зовнішньої політики щодо 
локальної співпраці.

Головною тезою форуму було 
представлення успішних вже 

Підприємці Галичини, інтелігенція та духовенство завжди були захисниками національної ідеї, плекали 
кращі українські традиції та підтримували різноманітні проекти задля людей, збереження пам’яток куль-
тури та історії. 

Таких  ініціатив  не  бракує  і  сьогодні, то ж  запрошуємо  приєднатись  до  деяких із  них, зробити  свій  вклад  у  ви-
рішення  соціальних  проблем.

ЖІНКА НОВОЇ ҐЕНЕРАЦІЇ

реалізованих жіночих програм різ
них сфер життєдіяльності. Спікери 
ділилися власними напрацюван
нями, які були сформовані у такі 
блоки: «Жінка в освіті», «Жінка в 
культурі», «Жінка в науці», «Жін
ка в медицині», «Жінка в політиці», 
«Жінка в підприємництві» тощо.

До слова, у списку гостей фору
му – голова Спілки жінок України 

Леокадія Герасименко, акторка 
Наталія Сумська, Місіс Україна 
Всесвіт 2015 Ірина Зайцева.

Особливістю заходу стала спільна 
платформа, що об’єднала представ
ниць громадськості, активісток, які 
представляють різні громадські 
жіночі об’єднання Львівської, Іва
ноФранківської, Тернопільської та 
Закарпатської областей. 

Цей весняний захід об’єднав ве-
лику кількість жінок із різних га-
лузей, які своєю щоденною пра-

У Львові вже вдруге відбувся за-
хід, який об’єднав суспільно-ак-
тивних жінок, жінок, які впрова-
джують свої ініціативи в окремих 
сферах життєдіяльності, з різних 

цею роблять наше місто кращим. 
Окрім жінок-підприємців у заході 
взяли участь відомі мисткині, лі-
карі, жінки, які працюють на дер-
жавній службі. Усі вони роблять 
свій внесок у розвиток України. 
Певна: лише власним прикладом 
та за допомогою однодумців ми 
зможемо зробити більше.

Наталія Карпенчук-Конопацька, на-
чальник управління міжнародних еко-
номічних зв’язків, голова Комітету з 
питань розвитку жіночого підприєм-
ництва ЛТПП.

інституцій: органів державної 
влади, приватних структур, гро-
мадськості. Окремою ланкою 
цьогорічного заходу є соціальне 
підприємництво, соціальні послу-
ги, заради збереження миру, без-
пеки та налагодження правових 
відносин, в незалежності від ген-
дерної орієнтації, соціального чи 
фізичного статусу людини. Пріо-
ритетною складовою є збережен-
ня родинних цінностей.

Дана Мехедова, голова правління ГО 
“Спілка жінок Львівщини”
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У лінійку  «Arbor Vitae»   входять 
деякі популярні  біологічноак
тивні  добавки  −  вугілля акти
воване, жувальні таблетки  глю
конату кальцію  з ароматом 
яблука,  риб’ячий жир  у капсу
лах,  лецитин,  гепактив та  гінкго 
білоба  у сучасній формі випуску 
«ультракапс» (забезпечує висо
ку всмоктуваність та пролонго
вану дію засобу). Віднедавна у 
ній з’явилися і лікарські рослини 

PRIVАTE LABEL 
МЕРЕЖІ АПТЕК «D.S.»
Компанія «Маркет Універсал» розвиває 
дві лінійки товарів власної торгової марки 
(Privаte Label) ‒ «D.S.» та «Arbor Vitae». Не-
щодавно в родині «Arbor Vitae» з’явилося по-
повнення: близько 30-ти нових позицій  із 
лікарської рослинної сировини.

(БАД), такі як звіробій, ромаш
ка, цмин, полин, чистотіл, меліса, 
перцева м’ята, кропива, дуб, роз
торопша, льон та інші. Форми 
випуску дві – фільтрпакети та 
коробки.

Асортимент  товарів із лого
типом «D.S.»  представлений 
переважно виробами медич
ного призначення, які точно зна
добляться у кожній домашній 

аптечці: надійний перцевий плас
тир, ніжні  паперові носовички, 
зручні  лейкопластирі  в індивіду
альних упаковках для різних по
треб, приємні вологі серветки для 
дорослих та дітей, делікатні ватні 
палички, а також два сучасні при
строї для самостійного контролю 
прийому ліків – таблетниця і ніж 
для пігулок.

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

Видавець: Львівська 
торговопромислова 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
кламновидавничих пос луг Палати:

Юрій Булик, шеф-редактор,
начальник управління комунікацій 
та організаційного забезпечення
bulyk@cci.lviv.ua
тел./факс: +38 032 295 63 17 
моб.: +38 050 431 888 7

Лілія Боднар, редактор
pr@cci.lviv.ua
тел./факс: +38 032 295 63 17 

Концепція, проект: 
ТзОВ РІА «Профіль» 
www.profile.infolviv.eu

Друк: ФОП Подоляк Р. С. 

Верстка: Ольга Чернікова

Думка авторів може не 
збігатись з точкою зору 
видавця. Видавець не 
несе за це відповідальності. 
Матеріали під позначкою   
публікуються на правах реклами та/
або політичної реклами. За зміст та 
достовірність реклами видавець відпо
відальності не несе. 

КУР’ЄР
Зовнішньоекономічний

Львівська ТПП проводить на
вчання членів тендерного комі
тету 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. Надпоро
гові 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 
учасники отримують іменний 

сертифікат про проходження на
вчання, збірник з нормативними 
документами на електронному 
носії (компактдиск), а також за
безпечуються харчуванням (обід 
та каваперерва).

2денні навчання членів тендер
ного комітету буде проводитися:
25-26 червня  2019 року;
23-24 липня  2019 року; 
20-21 серпня   2019 року;
24-25 вересня  2019 року.
Вартість навчання для одного 
представника від організації ста
новить 1500 – грн. з ПДВ.



ДІЛОВЕ ВИДАННЯ №1 У РЕГІОНІ

26

Пані Анно, у давнину казали: якщо 
хочеш дізнатися про людину – за-
питай, як вона проводить неділь-
ний ранок. 

Погоджуюсь з цією думкою, це дій
сно важливий показник – і свій не
дільний ранок я проводжу в церкві, 
вихідні присвячую родині. Думаю, 
що тільки так можна будувати 
майбутнє – підтримуючи родинні 
цінності. 

Ви – успішна жінка. Але це не ви-
падковість: які риси характеру 
прищепили вам батьки, що ви взя-
ли з дитинства. І взагалі: як вихо-
вувати дівчинку, щоб з неї виросла 
щаслива, гармонійна жінка? 

Так сталося, що виховували мене ба
буся з дідусем. Жили ми на самому 
краю міста, піти особливо було нема 
куди – і весь життєвий досвід набу
вався саме в колі сім'ї. Я дуже вдяч
на своїй бабусі, вона насправді дала 
мені все найкраще. І хоча вона вже на 
небі – сподіваюсь, тішиться з того, як 
мене виховала. Батьки також впли
нули на мою особистість – від мами 
я взяла трішки її таланту, бо вона 
дуже творча людина. А всі творчі 
люди – особливі. І вона саме така. Але 
її цінності також беруть свій початок 
з родинних джерел. Зараз я вже сама 
постійно займаюсь своїм вдоскона
ленням – спілкуючись з розумними 
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людьми, постійно вчусь новому. І 
дякую своїй родині. На жаль, в мене 
завжди брак вільного часу. Проте, 
я знаю, що всі ми маємо не тільки 
роботу, але й зобов'язання перед 
своїми рідними – і я їх намагаюсь 
дотримуватися. 

Мали багато заборон у 
дитинстві? 

Бабуся завжди переживала за 
мене, але ніяких заборон не було! 
Пам'ятаю, що всі важливі рішення 
ми приймали разом. Напевно, лю
бов, довіра і розуміння – це головне 
в дитинстві. 

Ви зараз працюєте над дуже гар-
ним проектом – над розбудовою, 
вірніше, відновленням церкви на 
Богданівці… 

До мене, як до депутата, звернувся 
отець Олег Зубик, який отримав 
декрет від митрополита, і розповів 
історію церкви, яка колись стояла 
у цьому районі міста та була зруй
нована комуністичним режимом. 
І вже багато десятиліть люди праг
нуть її відновити. Ми зійшлись на 
думці, що будемо працювати над 
відновленням храму разом. Зробле
но вже багато. Хочу зауважити, що 
в цьому районі Львова дійсно по
трібен духовний і культурний осе
редок. Бо впевнена – тільки з Богом 

ми можемо розбудувати державу. 
Щасливу, успішну та багату. І кожен 
повинен робити для цього все, що в 
його силах. Я дуже хочу реалізувати 
розпочатий проект.

Ваша жіноча м'якість та добро-
та не заважають вам працювати 
в сучасних реаліях далеко не лагід-
ного світу? 

Якщо чесно – я зовсім не м'яка! Коли 
я працюю над реалізацією проекту – 
я не бачу перешкод. Хтось може об
разитися на мої слова, але я завжди 
на стороні правди. Хоча, може іноді 
я дійсно буваю різкою – намагаюся з 
цим також працювати. 

Як ви відноситесь до консолідації 
жінок, яка зараз наберає обертів? 

Жіноча спільнота повинна 
об'єднуватися – і не тільки в нас. До 
речі, саме з України походять жінки, 
які набули світової відомості. Зга
дайте хоча б легендарну Роксолану: 
залишаючись щирою українкою, 
вона будувала іншу державу! Разом 
жінки можуть рухати гори! Такий 
час настав, що жінка починає пере
бирати на себе ті повноваження, які 
їй, може, і не характерні. В сучасних 
жінках, на мій погляд, більше сили, 
більше волі. А ось поєднати нашу 
українську традицію з щоденною 
гонитвою – це справжнє мистецтво. 

Я стараюсь робити все, щоб мені це 
також вдавалось. Чи вдається? Про 
це може сказати лише чоловік та 
доньки (посміхається – прим.ред.). 
Моя родина – мої справжні цензори 
й допомога. 

А чи є кордон поміж щастям та 
успішністю? 

Відшуковую його кожен день! Ду
маю, що все в житті має бути вчас
но. Кар'єра, сім'я, діти. Тоді не буде 
сперечання. Хоча, бувають жінки, 
що просто вміло це поєднують. 
Треба любити, поважати та не йти 
на компроміс із собою. Зрозуміти, 
чого на справді хочеться зараз – і 
чесно це робити. Тільки тоді прийде 
і щастя, і успіх. 

Дякую, 
Юрій Бойко
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Друзі, продовжуємо знайомити вас із ініціативами ГО Львівщини та запрошуємо приєднуватись до 
тих, які відповідають вашому баченню та цінностям. Сьогодні представляємо діяльність Згрома-
дження отців салезіян УГКЦ, що у Львові.

ДОБРІ СПРАВИ

ВСЕ, ЩО ВАРТО ЗНАТИ 
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 
ЗГРОМАДЖЕННЯ 
САЛЕЗІЯН УГКЦ
З чим у вас асоціюється монаше 
згромадження? Мабуть, керую
чись усіма стереотипами, можна 
сказати – молитва. Молитва, мо
литва. Та насправді, їхня молитва 
– це, передусім, – дія.
Згромадження Салезіян – міжна
родне, бере свою назву від святого 
Франциска Салезія, і на сьогодні 
налічує понад 15 000 богопосвяче
них чоловіків, які провадять свою 
діяльність у 133 країнах світу. Згро
мадження салезіян УГКЦ є по всій 
Україні, основний осередок діє у 
Львові. 

ПРОЕКТИ 
ЗГРОМАДЖЕННЯ
Найперше – отці створюють різно
бічні можливості для молоді, яка 
опинилася в складних життєвих 
ситуаціях. Один із напрямків ді
яльності є Родинний дім «Покро
ва», що дбає про дітей, які втратили 
батьків, із неблагополучних сімей 
та позбавлених батьківського пі
клування. І це не просто забезпе
чення їм даху над головою, а й, як 
заповідав святий Іван Боско, фор
мування «добрих християн і чес
них громадян». У виховному про
цесі використовують «запобіжну 
систему виховання» отця Боско, 
що полягає у тому, аби запобігти 
помилкам та гріхам, ство рюючи 
добрий родинний дух, підбадьо
рюючи, підказуючи правильний 
шлях, супроводжуючи завжди мо
лоду людину у зрості.
Також Згромадження салезіян 
організовує літні дитячі та моло
діжні табори «Веселі канікули», 

впродовж року – курси аніматорів 
та ораторії – суботні зустрічі на 
увесь день для дітей та молоді.
Отці салезіяни створили Футболь
ний клуб «Покрова», який налічує 
11 команд різного віку, а це – понад 
270 гравців.

НАВЧАЛЬНІ 
ЗАКЛАДИ 
Професійний центрі ім. св. Івана 
Боско – це професійнотехнічний 

навчальний заклад ІІ рівня акре
дитації. Тут можна здобути фах 
кухаря, офіціантабармена, столя
ра, перукарямодельєра, автомехі
ніка, швачкикравчині. Основою 
навчання є закордонна практика 
та сучасна технічна база. І все це 
помножено на постійний духо
вний супровід, створення умов для 
всебічного розвитку студентів.

Також Згромадження отців са
лезіян з 2006 року опікується 
першою католицькою школою 

в Україні – НВК «Школагімна
зія  «Шептицьких». На сьогодні там 
навчаються понад 300 учнів.

СОЦІАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМНИЦТВО 
ЗГРОМАДЖЕННЯ 
ОТЦІВ САЛЕЗІЯН
Для того, щоб Згромадження са
лезіян могло провадити працю з 
різною молоддю, діє соціальна пе
карня «Духмяний вузлик», кафе 
«Смаколик» і хостел.
Запрошуємо проводити різно
манітні конференції, замовляти 
кейтерінги, обіди для компанії, 
фуршети.

Детальнішу інформацію можна 
дізнатися у відділі розвитку за тел.: 
+380974732782 – Тарас Косар та 
+380667160762 – Ірина Микитюк. Або 
пишіть: pd_office@sdbua.net.
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рівень його економічної, культурної,  наукової  і політичної привабливості в регіо ні. 
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