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У КИЇВСЬКІЙ ТПП

 ВИЗНАЧАЛИ ПРОБЛЕМИ

ПРОМИСЛОВОСТІ СТОЛИЦІ 

І ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Актуальні питання захисту законних ін-

тересів суб’єктів підприємництва вна-

слідок дій органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, 

суб’єктів господарювання, що перебу-

вають у сфері їх управління вирішува-

ли під час дискусійного круглого столу 

у Київській торгово-промисловій палаті 

за участю Президії та Ради Київської 

ТПП, представників Київської міської 

адміністрації, керівників провідних про-

мислових підприємств та галузевих асо-

ціацій міста Києва та бізнес-омбудсмена 

Альгірдаса Шемета.

Президент Київської ТПП Микола За-

сульський розповів про сучасний стан 

та проблеми розвитку промислових 

підприємств міста Києва. За аналізом 

сучасного стану і бар’єрів розвитку 

промисловості в місті Києві за 6 років 

Київська торгово-промислова палата 

визначила причини спаду і зростання 

різних галузей виробництва та підготу-

вала проект рекомендацій на розгляд 

владним органам.

У м. Києві зареєстровано 6,8 тис. про-

мислових підприємств,  в т.ч.:

– 35 великих (з середньою кількістю пра-

цівників більше 250 осіб та річним дохо-

дом більше 50 млн. євро;

– 520 середніх (з середньою кількістю 

працівників 50-250 осіб та річним дохо-

дом 10-50 млн. євро);

– 6 285 малих (з середньою кількістю 

працівників не більше 50 осіб та річним 

доходом менше 10 млн. євро), із яких 

5 025 мікропідприємства (з середньою 

кількістю працівників не більше 10 осіб 

та річним доходом менше 2 млн. євро).

Найбільш перспективними для розвит-

ку підприємництва київського регіону є 

науко-, фондоємкі виробництва. Такими 

секторами є наукоємне, точне маши-

нобудування, зокрема літакобудування, 

виробництво зброї, приладобудування, 

робототехніка, фармацевтика, промис-

ловий дизайн тощо. Також визначили 

перспективні галузеві спеціалізації про-
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мисловості Києва, які потенційно конку-

рентоздатні на глобальному ринку. Ними 

стали ремонт та обслуговування літаків 

на базі виробничої бази ДП «Антонов»; 

організація виробництва надтвердих ма-

теріалів та розробка технологій їх вико-

ристання на базі ІНМ ім. Бакуля; вироб-

ництво лікарських засобів («дженериків») 

на базі київських фармацевтичних ком-

паній; розробка прототипів та виробни-

цтво інноваційних креативних рішень на 

базі наукового парку «Київська Політех-

ніка» та виробничої бази машинобудівних 

підприємств.

Структура реалізації промислової продукції підприємствами м. Києва в 2017 р,  млрд. грн. 

За попередніми даними, у 2017 р. під-

приємствами м. Києва реалізовано про-

мислової продукції на 426,8 млрд. грн. 

У загальнодержавному обсязі реалізо-

ваної продукції частка м. Києва складає 

18,0%, що є найбільшим показником се-

ред регіонів України.

В структурі реалізації продукції перероб-

ної промисловості переважає продукція 

провідних для міста  видів діяльності: 

харчової промисловості (96,7 млрд. грн.), 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів та іншої неметалевої продукції 

(17,2 млрд. грн.), фармацевтична галузь 

(15,1 млрд. грн.) та машинобудування 

(14,0 млрд. грн.). На ці сектори припало 

більше 34%  виручки промислової про-

дукції в 2017 р.   

Сумарні доходи бюджету Києва (без 

врахування міжбюджетних трансфертів) 

протягом 2014-2017 рр. зросли вдвічі, 

відповідно, з 14,8 до 29,9 млрд. грн. 

(табл. 1.13). Основний приріст забезпе-

чили податкові надходження (в 2,5 рази), 

в той час як неподаткові надходження 

знизилися втричі (через відміну або зни-

ження платежів за адмінпослуги). Сут-

тєве зростання надходжень податку на 



4 квітень-травень • 2018

СТОЛИЦЯ

прибуток (в 50 разів) обумовлене пере-

направленням з 2015 року до бюджету 

Києва 10% податку. До цього часу пода-

ток на прибуток в міський бюджет спла-

чували лише комунальні підприємства.    

Київська ТПП для сприяння розвитку 

промисловості столиці рекомендує міс-

цевій владі: врегулювати питання земле-

користування; підтримати експортоспро-

можні промислові компанії; допомогти 

бізнесу у вирішенні проблем дефіциту 

кадрів; спростити доступ підприємств 

до кредитних ресурсів; а також скоорди-

нувати взаємодію науково-дослідних та 

освітніх закладів з бізнесом.

Бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета 

презентував керівникам підприємств 

механізм захисту бізнесу, завдяки яко-

му Україна отримала більш прозорі пра-

вила гри між приватними компаніями 

та державними організаціями. Альгір-

дас Шемета окреслив алгоритм подачі 

скарг щодо можливого вчинення коруп-

ційних діянь або інших порушень закон-

них інтересів суб’єктів підприємництва 

внаслідок дій або бездіяльності, з боку 

Частка м. Києва  у формуванні обсягів реалізації промислової продукції України в 

2011-2016 рр., %

Динаміка реалізації промислової продукції підприємствами м. Києва в 2014-2017 рр.,  млн. грн. 
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органів державної влади та органів міс-

цевого самоврядування, суб’єктів го-

сподарювання, що перебувають у сфері 

їх управління, та їхніх посадових осіб. Він 

зазначив, що однією з ключових цілей 

Ради бізнес-омбудсмена є забезпечен-

ня ефективної системної комунікації 

бізнесу з владою, органами державної 

влади та місцевого самоврядування, а 

також підприємствами, які перебувають 

у державній власності або підпорядко-

вані державним органам.

На завершенні дискусійного круглого 

столу бізнес-омбудсмен Альгірдас Ше-

мета відповів на численні запитання від 

учасників заходу.

Динаміка фінансових результатів промислових підприємств м. Києва в 2010-2016 рр.

Динаміка товарообігу та експору продукції підприємствами міста Києва у 2015-2017 рр., 
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БІЗНЕС  ЗАПРОПОНУВАВ  НОВІ  ПІДХОДИ 

ДО  ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА  ДЛЯ  ПОСИЛЕННЯ  КІБЕРБЕЗПЕКИ
Ці та інші питання, а також шляхи реаліза-

ції положень Закону «Про основні заса-

ди забезпечення кібербезпеки України» 

визначили під засідання круглого столу 

в Київській ТПП за участю керівництва 

Держспецзв’язку, провідних вітчизня-

них експертів, представників приватного 

сектора і громадянського суспільства.

Черговий раз Київська ТПП стала ко-

мунікативним майданчиком для вирі-

шення актуальних питань між бізнесом 

і владою. Президент Київської ТПП 

Микола Засульський окреслив акту-

альність проблеми: «В Україні підви-

щення кібербезпеки за останні три 

роки набуло значного позитиву. Од-

нак, події 2017 року показали, що існує 

ще багато проблем на рівні політики, 

технологій та ставлення до цієї про-

блеми громадянського суспільства, 

які потребують вирішення. З цією ме-

тою ТПП України, через свої комітети 

і регіональні Палати активізує спів-

робітництво, спрямоване на підвищен-

ня довіри між державним і приватним 

Минулий 2017 для України став роком так званої «чорної 

кібербезпеки», незважаючи на те, що фактично прийняття 

Закону України «Про основні засади забезпечення кібер-

безпеки України», повинно було почати процес широкого 

впровадження методів і засобів захисту кіберпростору. 

Положення закону набудуть чинності тільки з 9 травня 2018 

року, а влітку 2017 року країна вже пережила кібератаки, 

які завдали шкоди, як державним, так і недержавним органі-

заціям. На думку експертів, збитки в Україні від дій кіберзло-

чинців тільки за 2017 рік обчислюються мільярдами гривень.

сектором вирішення такого важливого 

питання, як кібербезпека».

Під час широкої дискусії учасники зазна-

чили, що  зростаюча цифровізація бізнесу 

ставить компанії перед необхідністю про-

тистояти все більшій кількості викликів і 

загроз в кіберпросторі. Жертвами хакерів 

часто стають не тільки великі корпорації, а 

й підприємства малого і середнього бізне-

су, а також рядові користувачі. 

Олександр Чаузов, перший заступник 

Голови Держспецзв’язку, зазначив, що 

основними напрямками реалізації зако-

ну «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України» є розвиток кі-

берпростору, боротьба з кібертерориз-

мом, кібероборона, кіберзахист, аудит 

інформаційної безпеки, професійні та 

ресурсні можливості, обмежувані захо-

ди, протидія кіберзлочинності.

Віктор Онопрієнко, директор Інституту 

інформаційних технологій, висунув ініціа-

тиву по розвитку приватного державного 

партнерства в області фінансування до-
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сліджень з кібербезпеки, оснащення на-

вчальних класів та лабораторій новими 

засобами захисту інформації, проведен-

ня наукових досліджень і дослідно-кон-

структорських робіт з кібербезпеки.

Директор Інституту комп’ютерних ін-

формаційних технологій Національно-

го авіаційного університету Олександр 

Юдін запропонував створення полігонів, 

які мають технологічний і кадровий ін-

струментарій для формування практич-

них навичок фахівців з моделювання 

та відбиття кіберзагроз. Він зазначив 

критичну відсутність міжнародно-сер-

тифікованих фахівців з відбиття кібер-

загроз, хоча в Україні існує 30 вишів, які 

готують кадри з кібербезпеки і необхід-

ність більш тісної співпраці з Міністер-

ством освіти України в цьому питанні.

Тимчасово виконуючий обов’язки ди-

ректора департаменту формування та 

реалізації державної політики в сфері 

кіберзахисту Адміністрації Держ-

спецзв’язку Юрій Циплинській описав 

порядок формування переліку об’єктів 

критичної інформаційної інфраструк-

тури. За його словами, пункт 3 статті 

4 Закону України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України» 

в своїх положеннях вимагає ведення 

реєстру об’єктів критичної інформацій-

ної інфраструктури (ОКІІ). Для реаліза-

ції цієї вимоги було розроблено Проект 

постанови Кабінету Міністрів України, в 

якому стверджується порядок форму-

вання переліку ОКІІ, внесення ОКІІ до 

державного реєстру, його формування 

і забезпечення функціонування.

Партнер юридичної фірми «Астерс» 

Юрій Котляров зазначив, що держава 

повинна сформувати і прийняти новий 

підхід до державно-приватного пар-

тнерства, в якому повинен бути задіяний 

науковий потенціал і фірми, що спеціалі-

зуються в сфері інформаційної безпеки.

Віце-президент Київської ТПП і голова 

Антикризового Центру кібернетичного 

захисту бізнесу при ТПП України Воло-

димир Коляденко окреслив плани робо-

ти з кіберзахисту бізнесу на найближче 

майбутнє. Зокрема, він зазначив що Ан-

тикризовий Центр почав співпрацювати 

з регіонами і вже 23 травня у Запоріжжі 

проводитиметься наступний етап фору-

му, який присвячений розвитку цифрової 

економіки. 14 червня запланований пред-

ставницький форум в ТПП України «Кібер-

безпека – захисти свій бізнес», який буде 

проводитися в трьох форматах:

– політичний – стратегія формування 

екосистеми безпеки держави;

технологічний – прикладні технології 

для бізнесу з інформаційної безпеки;

освітній – проблеми і перспективи під-

готовки експертів з кібербезпеки.

Також 17 листопада відбудеться тра-

диційний Другий міжнародний форум 

інноваторів, де розглядатимуться пи-

тання стартапів і питання діяльності 

інноваційних центрів. З 29 травня по 1 

червня в Одесі планується кіберфорум 

в енергетиці України.

Учасники круглого столу вирішили за 

необхідне: при розробці положення про 

«Порядок формування переліку об’єктів 

критичної інформаційної інфраструктури 

широко використовувати досвід країн 

ЄС, найкращі світові практики и пропо-

зиції бізнесу; передбачити можливість 

добровільного незалежного аудиту ін-

формаційних систем бізнесу, створення 

системи підготовки аудиторів і їх сер-

тифікації використовуючи можливості 

ТПП України та інших профільних гро-

мадських організацій; бізнес-структурам 

активніше підключитися до розробки під-

законних актів, визначених в положеннях 

Закону України «Про електронні довірчі 

послуги» і плану технічних заходів по 

реалізації їх положень для формування 

екосистеми довіри, як однієї з важливі-

ших складових національної екосисте-

ми кібербезпеки і якісних електронних 

сервісів; розробити нормативну базу 

і дорожню карту Державно-приватної 

взаємодії у сфері кібербезпеки. 

За рекомендаціями учасників круглого 

столу Антикризовий Центр кібернетич-

ного захисту бізнесу при ТПП України, як 

площадка для діалогу експертного сере-

довища, бізнесу та влади з питань кібер-

безпеки українського бізнесу повинен 

консолідувати і просувати реалізацію іні-

ціатив з питань кібербезпеки, допомагати 

регіонам, які менш розвинені в розробці 

кібер-стратегії і сертифікації в кібер-го-

товності, зосередити увагу бізнесу на 

необхідності створення своєї екосистеми 

кібербезпеки як основи функціювання в 

умовах сучасних викликів.

За результатами дискусії учасники кру-

глого столу з’ясували та підтвердили, 

що зростаюча цифровізація бізнесу ста-

вить компанії перед необхідністю врахо-

вувати нові правові норми, а також про-

тистояти все більшій кількості викликів 

в кіберпросторі. Бізнес, який використо-

вує Інтернет, має нести відповідальність 

за створення культури безпеки, яка 

підвищить довіру споживачів.

Биркун Аліна
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ЕКОСИСТЕМА ІТ-БЕЗПЕКИ 

ЯК ВІДПОВІДЬ 

АКТУАЛЬНИМ ЗАГРОЗАМ

Останній звіт Cisco з інформаційної 

безпеки виявив кілька головних трендів 

в еволюції кіберзагроз. Як показали не-

давні атаки WannaCry і Petya, шкідливе 

ПЗ може поширюватися з дуже високою 

швидкістю. Причому “вредонос”, який 

виглядає як програма-шифрувальник, 

насправді здатний викликати набагато 

більш суттєві руйнування в порівнянні 

зі звичайними кібератаками. Це віщує 

появі загроз, які Cisco назвала атаками 

типу «переривання обслуговування» – 

Destruction of Service (DeOS). Такі атаки 

здатні знищувати резервні копії і стра-

хувальні системи, критично важливі для 

відновлення систем і даних, і завдають 

значної шкоди бізнесу.

Значно збільшуються обсяги спаму з 

шкідливими вкладеннями. За прогно-

зами фахівців, спам і далі буде активно 

використовуватися зловмисниками, тоді 

як в області експлойт-китів спостеріга-

ються різноспрямовані тенденції.

Тим часом шпигунське і рекламне ПО, 

на яке фахівці з безпеки зазвичай мало 

звертають уваги, вважаючи, що воно 

більше докучає, ніж шкодить, продов-

жує утримувати позиції і створювати 

ризики для підприємств.

Еволюція програм-вимагачів, пропо-

нованих нерідко по сервісній моделі 

(Ransomware-as-a-Service) полегшує 

злочинцям проведення кібератак навіть 

при відсутності відповідної кваліфікації. 

Останнім часом саме програми-вимагачі 

стають причиною гучних сенсацій в ЗМІ 

– повідомляється, що в 2016 році злов-

Як побудувати надійну систему кіберзахисту з найкращим співвід-

ношенням ціна-якість? Як показує досвід українських, так і за-

рубіжних компаній, тут є два підходи: «клаптевий» і комплексний. 

Про переваги і недоліки кожного з них піде мова в цій статті. 

мисники заробили з їх допомогою в за-

гальній сумі понад 1 млрд. Дол. Однак це 

не повинно відволікати увагу компаній від 

інших, не менш небезпечних атак.

ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ КІБЕРЗАХИСТУ 

ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ

Сьогодні компанії нерідко застосовують 

«клаптевий» підхід при побудові системи 

інформаційної безпеки. Їх захист скла-

дається з безлічі різних пристроїв і про-

грамних додатків від різних виробників, 

можливість інтеграції яких між собою 

вельми обмежена. Є й інша проблема – 

велика кількість підсистем від різних ви-

робників вимагає безлічі фахівців різно-

го профілю. Однак у компаній зазвичай 

дуже обмежені ресурси на впроваджен-

ня і обслуговування системи ІБ.

Логічне рішення такої проблеми – впро-

вадження рішення від одного вендора. 

По-перше, це забезпечує безшовну ін-

теграцію різних модулів в єдиний ком-

плекс із загальним центром управління, 

по-друге, дозволяє знизити операційні 

витрати, оскільки вимагає меншого чис-

ла фахівців для обслуговування систе-

ми. По-третє, закупівля всіх компонентів 

у одного виробника дає можливість 

скоротити початкову вартість проекту. 

Нижче по тексту розглянуті рішення від 

двох популярних в Україні виробників в 

області ІБ: Fortinet і Trend Micro.

FORTINET SECURITY FABRIC

У квітні 2016 році Fortinet представила 

адаптивну систему мережевої безпеки 

Fortinet Security Fabric, призначену для 

забезпечення обміну інформацією між 

пристроями сторонніх виробників і апа-

ратними або програмними системами 

Fortinet через API.

У той час як масштаб і небезпека кібер-

загроз росте, мережі стають все більш 

роз’єднаними і складними. Щоб забезпе-

чити ефективний захист, дані і елементи 

безпеки у всіх середовищах повинні бути 

добре інтегровані, інтелектуальними і про-

зорими для управління. Fortinet Security 

Fabric забезпечує контроль, інтеграцію і 

просте управління безпекою всієї організа-

ції, від IoT до хмар. Рішення також закриває 

будь-які проломи, які, по всій видимості, 

присутні після додавання розрізнених за-

собів захисту, міграції даних і / або мереж.

Fortinet Security Fabric  побудована на 

трьох ключових концепціях: 

• Security Fabric охоплює весь потенційний 

фронт атаки. Захисні засоби можуть бути за-

стосовані до мережі, кінцевих точок, техно-

КОЛОМІЄЦЬ Олександр,   

Департамент державних закупівель, 

експерт антикризового центру кіберза-

хисту ТПП України
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логіями доступу, додатків і хмарних сервісів.

• Fabric Security використовує спеціалі-

зовані процесори для зниження наванта-

ження на інфраструктуру, забезпечення 

безпеки без шкоди для продуктивності.

• Автоматизація: Fabric Security забез-

печує швидкий і скоординовану від-

повідь на загрози. Всі елементи можуть 

швидко обмінюватися інформацією про 

загрози і координувати дії.

Через рік після запуску Fortinet заявила про 

модернізацію системи мережевої безпеки 

Security Fabric. Серед нововведень – оп-

тимізація функцій автоматизації, контролю 

та управління для всіх типів хмарного ото-

чення, збільшення показників продуктив-

ності: від приватних і загальнодоступних 

хмар моделі «інфраструктура як послуга» 

(IaaS) до додатків «програмне забезпечен-

ня як послуга» (SaaS).

Крім того, оновлені функції архітектури си-

стеми для забезпечення безпеки і обміну да-

ними про погрози на хмарі, а також на рівні 

фізичних корпоративних мереж. Останні 

зміни входять до складу версії FortiOS 5.6 і 

забезпечують захист хмарного оточення 

організацій і постачальників послуг.

КОМПЛЕКС РІШЕНЬ ВІД TREND MICRO

Одним з найбільш популярних про-

дуктів від Trend Micro є рішення Deep 

Discovery  – чудове і перевірене часом 

рішення для захисту від спрямованих 

атак і сучасних просунутих загроз. 

Система Deep Discovery  детектирует, 

аналізує і нейтралізує сучасні приховані 

спрямовані атаки в режимі реального часу. 

Рішення можна розгорнути у вигляді окре-

мих компонентів або повноцінної платфор-

ми інформаційної безпеки. Продукт Deep 

Discovery лежить в основі платформи 

Trend Micro Network Defense, яка дозволяє 

інтегрувати існуючу інфраструктуру безпе-

ки в комплексну і гнучку систему з єдиною 

точної управління, яка захистить вашу ор-

ганізацію від спрямованих атак.

У переліку переваг Deep Discovery мож-

на віднести наступні характеристики:

• Високий ступінь виявлення  загроз завдя-

ки використанню спеціалізованих модулів 

та замовною ізольованою середовища.

• Поглиблений аналіз  з зіставленням ло-

кальних і глобальних даних про загрози.

• Оперативне реагування із застосуван-

ням розширених засобів аналізу подій 

на кінцевих пристроях і загальних даних 

про ознаки злому або зараження.

Дуже цікавим для компаній буде та-

кож рішення Trend Micro InterScan 

Messaging Security , яке блокує тради-

ційні загрози в «хмарі» за допомогою 

системи глобального оповіщення, за-

хищає корпоративну інформацію за до-

помогою функцій шифрування, а також 

детектирует шкідливі вкладення і поси-

лання по електронній пошті і APT-загро-

зи. Розгортання в вигляді гібридного 

рішення на основі моделі SaaS забез-

печує як функціональність, характерні 

для локального віртуального пристрою, 

так і проактивний захист, реалізовану 

за допомогою «хмарної» служби попе-

редньої фільтрації. Це рішення забезпе-

чує необхідний захист на корпоратив-

ному рівні і гарантує найвищий відсоток 

виявлення спаму і фішингу. 

Оскільки співробітники компаній все 

частіше використовують інтернет-додат-

ки на робочому місці, відділ ІБ повинен 

забезпечити захищений доступ до таких 

додатків, оцінивши всі ризики для корпо-

ративної інфраструктури. Програмне вір-

туальний пристрій InterScan Web Security  

поєднує в собі функції управління додат-

ками, виявлення вразливостей «нульово-

го дня», поліпшеного пошуку шкідливих 

програм, перевірки репутації веб-сайтів 

в режимі реального часу і гнучкою філь-

трації URL-адрес. Такі функції забезпечу-

ють відмінний захист від інтернет-загроз, 

прозорість і керованість системи захисту, 

більш повний контроль активності кінце-

вих користувачів в інтернеті і централіза-

цію коштів управління для максимального 

контролю. Крім того, система дозволяє 

здійснювати моніторинг використання ін-

тернету в режимі реального часу.

Для всіх вищеописаних рішень Trend 

Micro підтримується проста інтеграція, а 

також організація єдиної консолі управ-

ління і моніторингу – Control Manager.

РЕЗЮМЕ

Обидва наведених вище набору рішень 

забезпечують надійний комплексний 

інформаційний захист компанії. При 

цьому замовник отримує захисну еко-

систему від одного виробника, разом 

з єдиним центром управління всіма 

компонентами, спрощеним моніторин-

гом і контролем, а також низькими ви-

тратами на обслуговування. Звичайно, 

список комплексних рішень безпеки 

не обмежується двома вищезгаданими 

вендорами, на ринку є безліч гідних ви-

робників в області ІБ. Однак саме про-

дукція Trend Micro  та Fortinet забезпечує 

один з кращих показників з точки зору 

співвідношення ціна-якість. Ми пропо-

нуємо рішення Trend Micro  та Fortinet  

за оптимальними цінами, забезпечуючи 

впровадження та технічну підтримку.

За більш детальною інформацією та з 

питань розміщення замовлення, Ви мо-

жете звернутися до менеджерів ком-

панії ITbiz Solutions!
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ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ

ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНІ КОНСУЛЬТАНТИ 

ТА МІЖНАРОДНІ ЕКСПЕРТИ 

ПОДІЛИЛИСЯ ДОСВІДОМ 

ПРО ОСОБЛИВОСТІ СТАРТАПІВ 

Й СТВОРЕННЯ БІЗНЕСУ
Центр підтримки бізнесу міста Києва, 

оснований на базі Київської торго-

во-промислової палати, провів для 

фахівців малого та середнього бізнесу 

(МСБ) конференцію на тему «Стартап 

– інструмент впровадження інновацій». 

Захід відбувся за підтримки ЄБРР у 

рамках ініціативи EU4Business Євро-

пейського Союзу.

Основною метою конференції було на-

вчити малий та середній бізнес київсь-

кого регіону   отримувати інструменти 

аналізу своєї бізнес-ідеї, ринку, конку-

рентів; дізнатися про особливості стар-

тапів й створення бізнесу, навчитися  

планувати маркетингові заходи в умовах 

обмеженого фінансування; отримати 

нову інформацію про шляхи  покращен-

ня бізнес-моделі для  стартапа й план 

початкового просування для інвестора.

В останні роки таке явище в бізнесі, як стартап, стало 

актуальним. Про нього говорять на телебаченні,  видають 

книги, публікують нові тематичні ресурси в Інтернеті. Але 

не всі розуміють відмінності між стартапом і новостворе-

ною компанією. Чи має стартап якусь свою специфіку? 

Або цей термін служить для позначення будь-якого пер-

спективного початку?

Висококваліфіковані місцеві консуль-

танти та міжнародні експерти-практики 

поділилися досвідом з учасниками кон-

ференції. Гаррі Кім, підприємець, влас-

ник компаній «IDS» та «NTS»,  президент 

федерації «Бізнес Тренерів», віце-прези-

дент федерації Міжнародної Екологічної 

Безпеки, директор тренінгового центру 

«Школа майстрів бізнесу» розповів як 

перейти від стартапу до власного бізнесу.

Про те, як коректно об’єднати стартап 

і інвестиції наголосив Дмитро Кузьмен-

ко, керівник інвестиційного напрямку 

компанії «Startup Network».

Наталія Рогова, інвестиційний аналітик 

компанії «Startup Network» проінфор-

мувала присутніх про моделі взаємодії 

корпорації і стартапів.

Темою виступу Івана Затварського - ас-

піранта PhD програми з економіки На-
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ціонального університету «Києво-Мо-

гилянська Академія», співзасновника 2 

стартапів, керівника clean-tech старта-

пу Recycle Map – було «Освіта та інно-

вації, або як виростити стартапера».

Ярослава Бойко, співкоординатор іні-

ціативи Kyiv Smart City поділилася ін-

формацією про те, як проект може ста-

ти частиною міської інфраструктури та 

що таке акселератор міських проектів.

Як збудувати стартап в Україні без інве-

стицій повідомив Євген Харибін, Sales 

Manager of Revenue Team at Competera. 

Українське бізнес-середовище має 

низьку конкуренцію в різних сферах 

діяльності, навіть ІТ-сфера, котра скла-

дає левову частку всіх бізнес-про-

ектів України, є вільно-доступною в 

порівнянні з іноземними країнами. Тому 

шлях для реалізації власних проектів, 

відкритий для кожного.

Після проведення конференції учасники 

проаналізували результат та спрогнозу-

вали тренінги по цій тематиці на найближ-

чий час. Всі погодились, що розвитку 

ринку стартапів в Україні заважає існу-

юче законодавство, яке не дає можли-

вості для його розвитку. Нераціональна 

система оподаткування і недосконалість 

законів про малий та середній бізнес ро-

блять неможливим його відкрите функ-

ціонування. Незважаючи на всі трудно-

щі,перспективою розвитку стартапів є 

відсутність жорсткої конкуренції на рин-

ку, що дає можливість легкого проход-

ження вхідних бар’єрів для підприємців 

– початківців. Стартап-проекти є дуже 

важливим елементом економіки, оскіль-

ки пов’язані із введенням у виробництво 

та економіку інноваційних технологій, що 

сприяють підвищенню загального рівня 

розвитку економіки країни. 

Нагадуємо, Європейський банк реконструк-

ції та розвитку (ЄБРР) (www.ebrd.com),

 акціонерами якого є 64 країни та дві між-

народні організації, підтримує розвиток 

ринкової економіки і демократії. В  рам-

ках ініціативи EU4Business  ЄБРР допо-

магає малим і середнім підприємствам 

залучати висококваліфікованих місце-

вих консультантів та міжнародних екс-

пертів-практиків, здатних якісно транс-

формувати їх бізнес, та надає гранти 

для часткової компенсації оплати послуг 

консультантів. Ініціатива EU4Business 

покликана підтримати розвиток приват-

ного сектору в Україні шляхом надання 

малим та середнім підприємствам (МСП) 

нових вмінь і можливостей. Допомога 

передбачає створення мережі центрів 

підтримки бізнесу по всій країні, а також 

підтримку прямого фінансування малих 

та середніх підприємств.
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РАЇСА  МИХАЙЛОВА: 
«МИ  25  РОКІВ  ДАРУЄМО 

МОЛОЧНЕ  ЗДОРОВ’Я  УКРАЇНСЬКИМ  СІМ’ЯМ»  

Серед молочних виробників невпинно 

зростає конкуренція. Натомість ваша 

продукція є однією з найбільш затреб-

уваних серед споживачів. Чому україн-

ські родини щоразу обирають «АМА»?

Наша унікальність у тому, що всі рецеп-

тури й різновиди продукції ми розро-

бляємо з огляду на потреби, бажання 

та вподобання наших споживачів. Ми 

взяли за основу своєї роботи принцип 

вивчення, того, що хоче наш споживач: 

смакові особливості, національні потре-

би. Оброблена нами інформація плюс 

деякі інновації та ноу-хау нам дозволили 

дати споживачеві саме те, що потрібно.

Так свого часу ми виготовили перший 

в Україні йогурт для дітей. І за таким 

принципом створюємо нові молочні 

продукти сьогодні. 

Ще одна особливість нашого підприєм-

ства – якість та натуральність наших 

продуктів. Усі наші вироби є екологічно 

чистими з коротким терміном зберіган-

ня. Молочні продукти «АМА» зберігають 

свою поживну цінність, вони насичені 

необхідними вітамінами й мінералами. 

А отже, – корисні передусім для дітей. 

ТОВ «Фірма «Фавор» – один із лідерів на вітчизняному ринку молочних продуктів. 

Саме ця компанія створила перший йогурт для дітей в Україні, а сьогодні – одна з неба-

гатьох виготовляє екологічно чисту молочну продукцію для дитячого та дієтичного харчу-

вання під торговою маркою «АМА». Цього року компанія святкує 25-ліття. 

Про те, як невеличке підприємство перетворилося на відомий та впізнаваний бренд, 

розповідає Раїса Михайлова, генеральний директор ТОВ «Фірма «Фавор».

Довідка: Виробництво ТОВ «Фірма 

«Фавор» запрацювало 1993 року. 

Тоді завод налічував сім працівників, 

мав площу 24 квадратних метри і за 

добу переробляв 500 літрів молока. 

Втім за короткий час  на підприєм-

стві було проведено ряд рекон-

струкцій, спрямованих на технічне 

переоснащення та збільшення ви-

робничих потужностей, скорочення 

енерговитрат, нарощування продук-

тивності, при цьому вдалося зберег-

ти головне – класичну технологію 

виробництва.

Сьогодні ТОВ «Фірма «Фавор» – су-

часне та інноваційне молокопере-

робне підприємство, що випускає 

натуральні та якісні молочні продук-

ти за європейськими стандартами. 

На заводі працює понад 160 фахів-

ців, а потужність – понад 35 тон пе-

реробленого молока на добу.

Чому ви вирішили виготовляти про-

дукцію саме для дітей?

Я виросла на бабусиному молоці й 

завжди хотіла, щоб мої діти та онуки вжи-

вали тільки натуральне, справжнє, до-

машнє. А сама ідея виготовляти молоч-

ні продукти для дітей виникла 25 років 

тому з народженням моєї онуки. Назву 

майбутнього бренду підказали звуки, які 

вона вимовила вперше, – «ам-ам». Тому 

ці три літери для мене символічні.

 

Асортимент молочних виробів для ді-

тей, які виготовляє підприємство, вра-

жає. Молоко, йогурти, крем-десерти, 

сири – понад півсотні найменувань. І це 

не тільки різноманіття смаків, а й до-

даткові корисні властивості для най-

вибагливішого споживача – дитини.

Я виросла на бабуси-
ному молоці й завжди 
хотіла, щоб мої діти 
та онуки вживали 
тільки натуральне, 
справжнє, домашнє

ВІТАЄМО З 25-Р
ІЧ

ЧЯМ!
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ЧЛЕНИ КИЇВСЬКОЇ ТПП

Місія нашого підприємства: здорові 

діти – здорова нація.

Тому ми розробили спеціальну лінійку 

продуктів, які мають додаткові корисні 

для здоров’я властивості. Зокрема кис-

ломолочний напій «Іолактон» і вітаміні-

зований кефір «Омега» вже занесені до 

державного реєстру харчових продуктів 

спеціального дієтичного й дитячого спо-

живання. Їхнє вживання знижує ризик 

виникнення серцево-судинних захворю-

вань, сприяє нормалізації мікрофлори 

кишківника та поліпшує обмін речовин. 

Дитина – примхливий споживач. Вона не 

буде пити кефір або молоко тільки тому, 

що вони корисні. Тому критерій смаку в 

дитячих молочних продуктах, напевно, 

не поступається якості та безпечності. 

Зробити здорове харчування для дітей 

смачним – одна з головних цілей нашо-

го підприємства. Ми любимо спостері-

гати, як діти з радістю їдять наші йогур-

ти, кефіри й сири. Ще приємніше – чути 

від батьків, що їхня дитина почала їсти 

запіканку, приготовану з нашого сиру, 

хоча раніше категорично відмовлялася 

від цієї страви (Ред. – Посміхається).

Знаєте, дитину не обдуриш. Вона обере 

тільки те, що дійсно подобається на смак, 

дотик, вигляд. Одного разу я поставила 

перед своєю маленькою онукою кілька 

видів молочної продукції, й серед усього 

різноманіття вона обрала саме йогурт 

«АМА». Тоді я остаточно переконалася, 

що ми все робимо правильно. 

Щороку тендерна документація вдо-

сконалюється, й вимоги до поста-

чальників стають більш жорсткими. 

Але понад десять років саме ваше 

підприємство виграє тендери на по-

стачання молочної продукції до шкіл 

та дитячих садків столиці.   

Передусім, наша продукція відповідає 

всім європейським стандартам якості 

та безпечності. Ми перші серед мо-

локопереробних підприємств Києва 

успішно впровадили систему управ-

ління якістю ISO 9001 в 2005 р. Крім 

того, протягом останніх семи років на 

підприємстві працює й система НАССР, 

управління безпечністю харчових про-

дуктів  ISO 22000. 

Продукція ТМ «АМА» постачається до 

дитячих садків 9-ти районів столиці, а 

також до санаторіїв, поліклінік, дитя-

чих таборів та оздоровчих центрів. Ви 

можете придбати наші вироби у мережі 

«Київхліб», торговій мережі натуральної 

продукції «Еко-лавка», мережі мага-

зинів «Цар Хліб» і приватних крамницях. 

Наша продукція стала відомою за ме-

жами Києва, попит на неї росте, тому 

розширюється й географія нашого про-

дажу. Відтак продукцію «АМА» ми поста-

чаємо до деяких приватних крамничок 

Харкова, Вінниці, Полтави, Коростеня, 

Дніпра та Одеси. Ми піклуємося про 

збереження свіжості та якості продук-

тів, тому самі її транспортуємо за що-

денним замовленням «сьогодні–завтра». 

Підприємство традиційно перемагає у 

столичних та всеукраїнських конкур-

сах. Наприклад, «100 кращих товарів 

України» та «Кращий вітчизняний то-

вар». Ви маєте й інші численні відзнаки 

та нагороди. Що, на вашу думку, ро-

бить вас найкращими?

Гордістю нашого підприємства є команда 

професіоналів. Саме завдяки відповідаль-

ності, досвіду і високому професіоналізму 

наших працівників продукція «АМА» – одна 

Наша унікальність 
у тому, що всі 
рецептури й 
різновиди продукції 
ми розробляємо 
з огляду на потреби, 
бажання та 
вподобання наших 
споживачів 

з найкращих. Це люди, які дуже люблять 

свою професію та віддані своїй справі. 

У присмаку будь-якої продукції «АМА» від-

чувається частинка душі людей, які ство-

рили її з любов’ю. Споживачі цінують це, 

саме тому протягом  25 років «АМА» зна-

ходить все більше і більше прихильників.

Ювілей – це не тільки підбиття під-

сумків, але й визначення нових цілей, 

нових висот. Які плани ви ставите на 

майбутнє?

Ми чітко розуміємо, що будемо й надалі 

дарувати молочне здоров’я українським 

родинам. Заради цього хочеться працю-

вати, освоювати нові продукти, розвива-

тися. Формула успіху нашого підприєм-

ства проста: команда, рух тільки вперед, 

навчання, а головне – любов до кожного 

продукту, який ми виготовляємо.
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ТОВ «ФІРМА «РЕЛЕЕКСПОРТ»

Наше підприємство 

почало свою діяльність 

з вересня 1988 року, 

як зовнішньоекономічна 

фірма Релеекспорт для 

здійснення експортно-

імпортних операцій 

в інтересах більше 

ніж 40 підприємств-

виробників компонентів 

та низьковольтних 

комплектних 

пристроїв. На початку 

головна увага була 

сконцентрована на 

експорті виробів до 

Індії, Ірану, Афганістану, 

Іраку, Єгипту, Пакистану 

та інші. Здійснювалися 

зустрічні кооперовані 

поставки з країнами 

РЕВ (Польща, НДР, 

Чехословаччина, 

Болгарія, Угорщина, 

Монголія, В’єтнам, 

Куба, Румунія).

Накопичений досвід перших років діяль-

ності дозволив нашому колективу не 

тільки витримати складнощі, пов’язані з 

розпадом СРСР та становленням Украї-

ни як держави, але пройти без втрат 

складний шлях перетворень зі зміною 

форм власності, зберегти та розшири-

ти номенклатуру виробів і географію їх 

поставок. Підґрунтям успіху стали про-

фесіоналізм співробітників, налагод-

ження тісних зв’язків з оригінальними 

виробниками обладнання й його кінце-

вими споживачами в Україні, в інших 

країнах СНД та Європи.

Фактично розпочавши свою діяльність 

з мізерного статутного капіталу наша 

компанія майже 30 років успішно пра-

цює на ринку України та за її межами, 

здійснюючи багатомільйонні проекти.

Ми маємо міцні зв’язки з більш ніж 70 

оригінальними виробниками обладнан-

ня, проектними та науковими організа-

ціями в країнах колишнього СРСР та 

за кордоном. Здійснюємо комплектну 

поставку електротехнічного та механіч-

ного обладнання, запасних частин, 

матеріалів і комплектуючих для енер-
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тивного енергозберігаючого устаткуван-

ня із Європейського Союзу. Зокрема, 

разом з нашими відомими партнерами, 

компаніями EGE, Nexans, RITZ, та ін. 

ми здійснюємо ряд великих проектів з 

прокладання високовольтного кабелю, 

впровадження вимірювальних транс-

форматорів в обленерго (Одеса, Хер-

сон, Кіровоград, Київ, Житомир, Рівне 

та інші) і атомних електростанціях.

Найбільшим попитом у наших бага-

торічних партнерів, особливо у під-

приємств, які побудовані за техноло-

гіями колишнього СРСР, користується 

наступне обладнання (як нове, так і 

його модернізація та ремонт):

гетики, машинобудування, металургії, 

суднобудівної, цементної та гірничоруд-

ної промисловості, залізниць та суміж-

них галузей промисловості.

ТОВ «Фірма «РЕЛЕЕКСПОРТ» виконує 

ремонт і модернізацію морально та фі-

зично застарілого устаткування, в тому 

числі на місці його експлуатації, здійснює 

шеф-монтаж і сервісне обслуговування.

Пропоноване обладнання має хорошу 

репутацію у замовників багатьох країн 

світу, відрізняється високою надійністю 

та якістю, простотою в обслуговуванні й

конкурентними цінами.

Останнім часом все більше уваги на-

дається імпорту в Україну високоефек-

– парові турбіни та котли;

– насоси та компресори;

– електричні підстанції, трансформа-

тори силові та вимірювальні;

– електричні реактори дугогасні, шун-

туючі та струмообмежуючі;

– струмопроводи;

– електричні генератори та двигуни, 

системи збудження;

– високовольтні автоматичні вимикачі 

та розподільчі пристрої (з можливі-

стю їх ретрофіту);

– контактори, реле, кабелі та дроти;

– гідравлічні та механічні преси, мета-

лообробні верстати;

– поковки та відливки;

– устаткування для металургії та інше.

За ці роки реалізовано багато проектів 

з металургійними комбінатами, теплови-

ми електростанціями, машинобудівними 

підприємствами в Індії (мм. Бхілай, Бока-

ро, Дургапур, Руркела, Вісакхапатнам, 

Кахалгаон, Віндіачел) Єгипті, Пакістані, 

Іраку, Казахстані та інших країнах.  

Багаторічний досвід роботи та глибокі 

технічні знання фахівців компанії до-

зволяють професійно вирішувати ши-

роке коло завдань, в тому числі, підбір 

оптимального за ціною та якістю облад-

нання, комплексні поставки, сервісне 

та гарантійне технічне обслуговування, 

підготовку сучасних проектних рішень, 

логістику, сертифікацію та інше.

Співпрацюючи з ТОВ «Фірма «Реле-

експорт», Ви отримуєте надійного і 

кваліфікованого партнера, ефективні 

та вигідні рішення для бізнесу.
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PRIMUS INTER PARES
перший  серед  рівних

Анатолій Шостак 

– столичний вчений, 

якого відзначила 

найвищими 

нагородами 

Європейська науково-

промислова палата 

(Брюссель).

Понад 35 років Анатолій Шостак поєд-

нує викладацьку діяльність із приклад-

ною методикою, розробляє і впро-

ваджує методи активного навчання, 

зокрема, ділові ігри, займається моти-

ваційним менеджментом, інформацій-

ними технологіями та наукометрією. 

Нині він — доцент кафедри технічного 

сервісу та інженерного менеджмен-

ту ім. М. П. Момотенка Національного 

університету біоресурсів і природоко-

ристування України, кандидат соціоло-

гічних наук, професор зі спеціальності 

«Соціологія управління», віце-прези-

дент Академії наук вищої освіти України. 

Указом Президента України Анатолію 

Шостаку присвоєне почесне звання 

«Заслужений працівник освіти Украї-

ни». А ще він Заслужений науково-пе-

дагогічний працівник НУБІП України, 

відмінник освіти України, нагороджений 

Почесною грамотою Кабінету міністрів 

України та трудовою відзнакою «Знак 

Пошани». Науковий доробок вченого 

налічує понад 350 робіт українською, 

російською, англійською та німецькою 

мовами, серед яких 60 методичних ро-

зробок і посібників. Індекс цитування 

— понад 200, індекс Хірша дорівнює 10. 

Це пристойні наукометричні показники.

МЕТОДИКА, ЯКА 

«ПЕРЕВЕРНУЛА» СПОКІЙНЕ 

УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ ЖИТТЯ

Освітянин-новатор, науковець, педа-

гог, він постійно перебуває у творчому 

пошуку. Анатолій Вікторович — автор 

унікальної методики оцінювання про-

фесійної діяльності науково-педаго-

гічних працівників (НПП) та структур-

них підрозділів навчальних закладів 

І-IV рівнів акредитації з подальшим 

визначенням їх рейтингу. Вона вже 

впроваджена в десятках навчальних 

закладів України та за кордоном. Суть 

методики полягає в тому, щоб фор-

малізувати діяльність НПП, виключити 

емоційну складову при їх оцінюван-

ні, знайти відповідні критерії, усунути 

зрівнялівку в оплаті праці, примусити 

вести чіткий облік власноруч викона-

ної роботи. Cьогодні вже недостатньо 

бути хорошим викладачем, який до-

сконало знає свій предмет: важливі й 

інші критерії — науково-інноваційна чи 

міжнародна діяльність. 

Методика сприяла небувалій мотива-

ції до праці, дала потужний поштовх 

внутрішнім, прихованим резервам без 

додаткових затрат. Розроблена систе-

ма має колосальні фінансові наслідки, 

вона впливає на самопочуття окремого 

індивіда в колективі і є, по-суті, вели-

ким соціальним проектом. Крім того, 

у керівника з’явилась додаткова мож-

ливість для фінансового маневру: під-

тримки інноваційних ініціатив, встанов-

лення доплат, надбавок тощо.

— Методика гнучка, базується на нор-

мативних документах МОН України, Мін-

соцполітики, Кодексу Законів про працю 

України, враховує специфіку навчально-

го закладу, гармонізована з європейсь-

кими стандартами і легко адаптується 

до поточних завдань, — роз’яснює суть 

своєї розробки Анатолій.

З ПОГЛЯДОМ У ЗАВТРАШНІЙ ДЕНЬ

Міжнародне визнання прийшло з ча-

сом: вже чверть століття Анатолій 

Шостак бере участь у міжнародних 

конференціях, що проводяться Міжна-

родною академією природознавства та 

Європейським науково-промисловим 

консорціумом (м.Мюнхен). Комісія з 

нагород Європейського науково-про-

мислового консорціуму удостоїла його 

ордена PRIMUS INTER PARES (Пер-

ший серед рівних). Орден вручаєть-
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ся зарубіжним ученим «за визнаний 

світовою спільнотою внесок у науку 

і освіту». Ще одна нагорода — пре-

стижний орден Євросоюзу LABORE ET 

SCIENTIA («Працею і знаннями»).

Нещодавно відділ освіти і науки Євро-

пейської науково-промислової палати 

(ЄНПП) нагородив Анатолія Шостака 

дипломом якості та Золотою медаллю. 

ЄНПП нагороджує медалями кращих гро-

мадян незалежно від країни проживання, 

національності та віросповідання. Основ-

ним критерієм є високий професіоналізм 

лауреата і його відповідальне ставлення 

до роботи і суспільства. Диплом з ме-

даллю — одна з найпрестижніших євро-

пейських нагород. Для її отримання не-

обхідно бути номінованим хоча б однією 

з провідних установ Європи. Разом із 

Золотою медаллю Анатолію Вікторовичу 

вручили посвідчення Європалати, рівно-

цінне дипломатичному паспорту (Брюс-

сель, 2017). За весь час незалежності, 

дипломом якості і Золотою медаллю від-

значено лише 28 українців — провідних 

науковців, лікарів, освітян. 

Анатолія Шостака удостоєно медаллю 

ім. М. Вебера за визнаний світовою спіль-

нотою вклад у соціологіч-

ну науку і освіту. 

Варто зазначити, що Єв-

ропалата організовує 

що  річний міжнародний 

рейтинг університетів 

світу ARES (Academic 

Ranking European Stan-

darts), ЯКИЙ оцінює їхню 

здатність забезпечувати 

студентів необхідними 

знаннями, брати участь 

у науково-дослідній діяльності, актив-

но спілкуватися з майбутніми робото-

давцями. Нагороду київського науков-

ця й освітянина було враховано під час 

складання АКЕ5-2018. У рейтингу 

українських вищих закладів освіти, — 

а це 73 найкращі університети, — 

НУБіП України посів восьму позицію у 

категорії ВВВ+, куди входить найбіль-

ша кількість критеріїв (шість), вона оз-

начає надійну якість викладання, ши-

року наукову діяльність і затребуваність 

випускників серед роботодавців.

Варто зазначити, що Європалата ор-

ганізовує щорічний міжнародний рей-

тинг університетів світу ARES (Academic 

Ranking European Standarts), який оці-

нює їхню здатність забезпечувати сту-

дентів необхідними знаннями, брати 

участь у науково-дослідній діяльності, 

активно спілкуватися з майбутніми ро-

ботодавцями. Нагороду київського нау-

ковця й освітянина було враховано під 

час складання ARES-2018. У рейтингу 

українських вищих закладів освіти, — а 

це 73 найкращі університети, — НУБіП 

України посів восьму позицію у категорії 

ВВВ+, куди входить найбільша кількість 

критеріїв (шість), вона означає надій-

ну якість викладання, широку наукову 

діяльність і затребуваність випускників 

серед роботодавців.

За вклад у відродження духовності в 

Україні та утвердження Помісної Українсь-

кої Православної церкви  Патріарх Київсь-

кий і всієї Руси-України Філарет нагородив 

його орденом святих Кирила і Мефодія.

 Є в скарбничці Анатолія Вікторовича і Зо-

лота медаль К. Ушинського — цінна від-

знака у професійному середовищі.

І ось приємна звістка на початку 2018 р. 

Всеукраїнський тижневик «Освіта» вже 

чверть століття проводить загальнодер-

жавний рейтинг «Кращі освітяни року». 

За версією читачів цього тижневика 

Анатолія Шостака визнано «Кращим 

освітянином України 2017 року», лауре-

атом відзнаки «Залиш мені в спадщину 

думку найвищу». Це справжнє визнання 

освітянської спільноти.

Життєве кредо Анатолія Вікторовича: 

«Стережись байдужих — саме від їх-

нього мовчазного неспротиву твориться 

все зло на світі».

Петро Зубенко 

Заслужений журналіст України
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УКРАЇНА-ЄС: 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Частина норм Угоди про асоціацію 

вже застосовується, інша частина ще 

потребує імплементації у національне 

законодавство, але українські вироб-

ники вже мають готуватися до змін, що 

очікують Україну.

Значна частина Угоди стосується інте-

лектуальної власності саме через те, 

що для європейських виробників пи-

тання захисту та розпоряджання інте-

лектуальною власністю є невід’ємною 

складовою бізнесу. При цьому для ба-

гатьох українських виробників інстру-

менти, які надає цей вид власності, 

залишаються не зовсім зрозумілими, 

оскільки є новими порівняно з правом 

західних країн. 

Максим Бочаров
Патентний повірений України

Заступник директора ТОВ «ЮФ 

«Городисський та Партнери» Україна

В Україні завдяки сприятливим кліма-

тичним і географічним умовам, а також 

багаторічним традиціям виробляється 

багато продуктів з унікальними якіс-

ними показниками, наприклад, вина, 

настоянки, сири, мед, тощо. Для того, 

щоб захистити своє право на марку-

вання особливою назвою такого това-

ру та заборонити іншим виробникам в 

Україні та за кордоном використовува-

ти таку назву існує такий об’єкт інте-

лектуальної власності як «географічне 

зазначення». Цей об’єкт, на жаль, не 

дуже поширений серед українських ви-

робників, хоча переваги, які він надає, 

вже давно використовуються відомими 

світовими компаніями. В Україні для єв-

ропейських виробників після підписан-

ня Угоди про асоціацію вже діють понад 

3000 таких зазначень.  

Для того, щоб товари та послуги одного 

виробника споживач міг відрізнити від 

товарів та послуг іншого використо-

вується такий об’єкт інтелектуальної 

власності як «товарний знак». Перевіри-

ти чи можна свій товарний знак в прин-

ципі зареєструвати, чи не зареєстрова-

ний такий самий знак або подібний до 

нього іншими виробниками, чи можли-

вий подальший захист такого товарно-

го знаку за кордоном, необхідно ще на 

початковому етапі планування бізнесу. 

Захист свого товарного знаку дозволяє 

не тільки з часом одержувати комер-

ційні переваги, пов’язані з репутацією 

та вартістю товарного знаку, а й захи-

щати себе від недобросовісної конку-

ренції. Угода про асоціацію пом’якшує 

вимогу використання товарного знаку: 

відтепер у випадку, якщо знак не по-

чав використовуватись протягом п’яти 

років, або його використання протягом 

цього періоду припинилося, власник та-

кого знаку захищений від дострокового 

З 1 вересня 2017 року в повному обсязі набула чинності 

Угода про асоціацію між Україною та Європейським 

Cоюзом, яка передбачає у тому числі суттєві зміни 

у законодавстві України стосовно інтелектуальної 

власності. Метою нових норм стосовно інтелектуальної 

власності є гармонізація національного законодавства 

із законодавством Європейського Cоюзу. 
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припинення такого знаку через його не 

використання.

Для виробів, які мають особливий 

зовнішній вигляд, передбачено та-

кий об’єкт інтелектуальної власності 

як «промисловий зразок». Відповідно 

до Угоди про асоціацію для реєстрації 

промислового зразка достатньо, щоб 

він був новим та мав індивідуальний 

характер, тобто відрізнявся для спо-

живача від інших зразків. Угода також 

передбачає збільшення строку дії про-

мислового зразка до 25 років, що дає 

надзвичайні переваги. Більше того, 

Угодою передбачений окремий вид 

промислового зразка, так званий «не-

зареєстрований промисловий зразок», 

для того, щоб процедура реєстрації не 

створювала часові перепони для вихо-

ду на ринок готового товару. Цей об’єкт 

дійсно отримав зовсім нові переваги 

порівняно з можливостями, які раніше 

надавалися законодавством України.

Традиційними для охорони залишають-

ся винаходи, корисні моделі, фірмові 

найменування, компонування інте-

гральних мікросхем, сорти рослин, ав-

торське та суміжні права.

Загалом реформування системи охоро-

ни інтелектуальної власності в Україні з 

метою її удосконалення та гармонізації 

з європейськими стандартами дійсно 

вражають, надаючи національним та 

іноземним виробникам повний арсенал 

інструментів для гнучкого та успішного 

захисту своїх прав і ведення бізнесу. 

Державну політику у сфері інтелек-

туальної власності відтепер здійснює 

Міністерство економічного розвитку та 

торгівлі України, яке здійснює довго-

очікувані реформи у цій сфері, в тому 

числі підготування змін до законодав-

ства. Нові законопроекти містять, окрім 

норм передбачених Угодою про асоціа-

цію, сучасні підходи до правової охоро-

ни інтелектуальної власності, зокрема 

надають змогу третім особам подавати 

заперечення проти рішень про видачу 

патенту, що є необхідним інструментом 

для вирішення проблеми так званого 

патентного троллінгу. 

Міністерством економічного розвитку 

та торгівлі України вже введено систе-

му електронного документообігу, яка 

значно прискорює взаємодію з Укрпа-

тентом при поданні заявок та отриманні 

документів. 

Однією з найбільш очікуваних цьогоріч-

них подій є організація Вищого суду з 

питань інтелектуальної власності, який 

має бути створений відповідно до нака-

зу Президента України. Конкурсний від-

бір на 21 вакантну посаду судді Вищого 

суду з питань інтелектуальної власності 

вже розпочато.

Таким чином, підписання Угоди про асо-

ціацію між Україною та Європейським Cо-

юзом розпочало абсолютно нову сторінку 

у молодій системі інтелектуальної влас-

ності України, надаючи можливість націо-

нальним та іноземним виробникам надій-

но захищати свої права інтелектуальної 

власності на сучасному рівні. 

Варто звернути увагу на те, що окрім 

органів державної системи охорони 

інтелектуальної власності та законо-

давства ефективному використанню 

об’єктів інтелектуальної власності має 

сприяти і сам бізнес. Як правило, без 

допомоги спеціалістів для виробника 

складно спланувати стратегію охоро-

ни інтелектуальної власності, виявити 

об’єкти, зареєструвати їх і ефективно 

використовувати надзвичайно складно, 

адже виникають на перший погляд дуже 

прості питання, відповіді на які насправ-

ді надзвичайно складні і потребують 

професійного підходу. Хто має виступа-

ти власником товарного знаку: юридич-

на особа чи її засновники? Якщо є новий 

товар, то чи можна його починати де-

монструвати на міжнародних виставках 

і за яких умов? Якщо юридична особа 

замовляє розробку технічного рішення 

або комп’ютерної програми, то як вра-

хувати права винахідників та замовни-

ка? Яку процедуру реєстрації об’єктів 

обрати: національну чи міжнародну? 

Інтелектуальна власність потребує 

комплексного захисту, який не тільки 

посилює репутацію компанії, а й до-

зволяє ефективно протистояти недо-

бросовісній конкуренції. Як правило, 

навіть один товар містить в собі од-

разу декілька об’єктів інтелектуаль-

ної власності, наприклад, маркування 

здійснюється із зазначенням товарного 

знаку та комерційного найменування 

виробника, особливе пакування може 

бути промисловим зразком, сам товар 

або спосіб його виробництва може бути 

винаходом або корисною моделлю, а 

комп’ютерна програма для обліку то-

варів чи база даних є об’єктом авторсь-

кого права. І всі ці об’єкти інтелектуаль-

ної власності при їх оформленні мають 

матеріальний еквівалент та, відповідно, 

можуть бути комерціалізовані та знач-

но посилювати репутацію. Договірні 

відносини, пов’язані з використанням 

таких об’єктів, мають бути оформлені 

належним чином. Професійний підхід 

дозволяє деяким компаніям за рахунок 

нематеріальних активів, що містять в 

собі об’єкти інтелектуальної власності, 

мати вдвічі більшу вартість.  

Таким чином, Угода про асоціацію між 

Україною та ЄС вже діє і європейські 

виробники вже готові до використання 

всіх переваг, які надають об’єкти інте-

лектуальної власності. З боку України 

наше законодавство та система охоро-

ни інтелектуальної власності наближа-

ються до вимог та стандартів Європей-

ського Союзу. Українським виробникам 

варто також бути готовими захищати 

свої права за новими правилами та вра-

ховувати сучасні тенденції ринку. 
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ООО «ЛАБ И ФАРМА ИНЖИНИРИНГ»:
ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ 

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

ООО «ЛАБ И ФАРМА ИНЖИНИРИНГ»

специализируется на инжиниринговых 

услугах для предприятий, производителей 

фармацевтической и ветеринарной 

продукции, медицинских изделий, 

оптовых фармацевтических компаний, 

лабораторий, учреждений здравоохранения 

в соответствии с требованиями националь-

ных стандартов заказчика, EU GхP, FDA, 

ISO, ВОЗ, рекомендациями ISPE.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

В 2005 году в соучредительстве с ком-

панией Lab & Pharma s.r.o. в Киеве 

было основано ООО «ЛАБ И ФАРМА 

ИНЖИНИРИНГ». С момента основа-

ния предприятием управляет Алек-

сандр МАЗУРОВ.

Начало деятельности «ЛАБ И ФАРМА 

ИНЖИНИРИНГ» было положено мате-

ринской компанией посредствам пе-

редачи знаний и опыта, нормативной и 

приборной баз сотрудникам, которые 

и сегодня успешно трудятся на благо 

нашей организации.

В тесном взаимодействии со специа-

листами Lab & Pharma s.r.o. мы расши-

рили деятельность в области инжини-

рингового искусства. На протяжении 

всех лет своего существования ООО 

«ЛАБ И ФАРМА ИНЖИ НИРИНГ» ве-

дет самостоятельную деятельность, 

при этом активно участвуя в проек-

тах материнской компании. Компания 

располагает собственной материаль-

но-технической и приборной базами, 

благодаря чему имеет возможность 

одномоментно обе спечить потребно-

сти своих заказчиков в разных стра-

нах и на нескольких объектах.

Небольшой экскурс в историю голов-

ной компании. Lab & Pharma s.r.o. ос-

нована в 1991 году в Праге, столице 

Чешской Республики. Основатель ее 

и действующий генеральный дирек-

тор – Илья БРЮЛЛ. В течение всего 

времени существования Lab & Pharma 

s.r.o. занимается строительством фар-

мацевтических производств, лабора-

торий, учреждений здравоохранения 

«под ключ». В 2000 году открыто пред-

ставительство в Москве. Многолетний 

опыт в проектировании и успешной 

реализации проектов способствует 

созданию устойчивого имиджа надеж-

ного предприятия-партнера в кругах 

наших заказчиков.

ОТ ПРОЕКТА

ДО СДАЧИ «ПОД КЛЮЧ»

Направления деятельности наших 

компаний:

– Проектные работы.

– Анализы фармацевтических рисков.

– Разработка спецификаций требова-

ний пользователя (URS) для приобре-

тения  оборудования.

– Приемка оборудования на заводе изго-

товителе (FAT), и на месте установки (SAT).

– Изготовление технологического обо-

рудования и систем.

– Поставка и монтаж чистых помеще-

ний, систем вентиляции и кондициони-

рования.
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Александр МАЗУРОВ

директор ООО «ЛАБ И ФАРМА ИНЖИНИРИНГ»

–  Поставка и монтаж инженерных систем.

– Поставка и монтаж технологическо-

го оборудования и систем.

– Пусконаладочные работы и ком-

плексные испытания.

– Технические аудиты.

– Квалификация и валидация:

– Разработка валидационных ма-

стер-планов.

– Дизайн квалификация проектов (DQ).

– Квалификация монтажа, функциони-

рования и эксплуатации (IQ/OQ/PQ).

– Валидация компьютеризированных 

систем.

– Валидация процессов стерильного 

розлива, наполнения питательными 

средами (MFT).

– Валидация процессов очистки (CV).

– Валидация технологических процес-

сов производства (PV).

– Валидация холодовых цепей.

– Разработка документации системы 

фармацевтического качества.

– Обучение персонала.

– Гарантийное и сервисное обслужи-

вание.

– Консультационная деятельность.

– Другие виды сопутствующих работ.

Lab & Pharma s.r.o. с 2010 г. располагает 

сертификатом ISO 9001:2008 – «Менед-

жмент качества реализации комплекс-

ных проектов для фармацевтической 

промышленности и здравоохранения».

Lab & Pharma s.r.o. с 2015 г. распо-

лагает сертификатом ISO 9001:2009 

– «Валидация фармацевтического 

оборудования, систем, помещений и 

процессов».

ООО «ЛАБ И ФАРМА ИНЖИНИ-

РИНГ» располагает сертификатом 

ISO 9001:2015 – «Комплексные инжи-

ниринговые, валидационные и консал-

тинговые услуги для фармацевтиче-

ской промышленности и учреждений 

здравоохранения».

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ 

И ПАРТНЕРЫ

Сотрудники наших компаний более 

10 лет являются членами Междуна-

родного общества фармацевтических 

инженеров (ISPE), активно участвуя в 

мероприятиях ISPE.

Нашими услугами пользуются малые, 

средние и крупные предприятия в Рос-

сии, Беларуси, Казахстане, Украине, 

Узбекистане, Грузии, Чехии, Словакии, 

Германии, Швейцарии, Франции, Бель-

гии, Нидерландах, Великобритании, 

Литве, Польше, Румынии.

Наши компании остаются верны уста-

новленным традициям, основанным на 

профессионализме, качестве, эффек-

тивности, надежности и стабильности.

Будем рады видеть в числе наших за-

казчиков и надежных партнеров фар-

мацевтические предприятия Украины.

ООО «ЛАБ И ФАРМА ИНЖИНИРИНГ»

Украина

Тел.: +38 044 577 18 00

e-mail: labpharma@labpharma.ua
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ARCH STONE
КАМІНЬ ДЛЯ АРХІТЕКТУРНИХ ШЕДЕВРІВ
Компанія «Arch Stone» займається ім-

портом високоякісного натурального 

каменю з усього світу у слебах, плитах 

і архітектурних елементах. Ми подоро-

жуємо різними країнами в пошуках ціка-

вих матеріалів для креативних проектів 

і співпрацюємо з постачальниками най-

кращого каменю з таких країн як Італія, 

Іспанія, Арменія, Туреччина тощо.

Класика й екзотика, різноманітні фак-

тури та палітри – фахівці компанії «Arch 

Stone» допоможуть не загубитися та 

підібрати матеріали, що відповідатимуть 

цілям і задумам вашого архітектурного 

проекту. Крім того, ми можемо індиві-

дуально виготовити будь-який виріб за 

вашим запитом або кресленням.

Мармур        Граніт              Травертин      Базальт                    

Вапняк                           Туф              Сланець                         Фельзит

Сьогодні натуральний камінь викори-

стовують практично у всіх сферах будів-

ництва: при зовнішньому облицюванні 

фасадів будівель, дахів, мощенні май-

данчиків і тротуарів, створенні ланд-

шафтних композицій, а особливо ди-

зайні екстер’єру й інтер’єру. Неповторна 

естетика, дивовижна кольорова палітра 

та розмаїття текстури природного ка-

меню дозволяють створити справді ек-

склюзивну, неординарну та вишукану 

екстер’єрну та інтер’єрну обробку.

Ми подбаємо про професійний підбір 

матеріалів, що відповідатимуть вашим 

потребам, а також здійснимо повну 

комплектацію вашого архітектурного 

проекту під ключ.

Наші послуги:

– доставка натурального каменю з 

усього світу в будь-яку точку;

– архітектурне проектування фасадів у 

камені;

– комплектація архітектурних об’єктів 

під ключ (фасад, інтер’єр);

– супровід фасадних та інтер’єрних 

робіт від проекту до монтажу;

– контроль якості продукції на всіх етапах;

– страховка вантажу, юридичний супровід;

– митне оформлення.

Наше правило – це якість, бездоганний 

сервіс і індивідуальний підхід до кож-

ного клієнта. Ми прислуховуємося до 

ваших ідей, а наші фахівці, незалежно 

від масштабів вашого запиту, стануть 

вашими надійними помічниками на всіх 

етапах співпраці.

Arch Stone з радістю допоможе вам 

максимально вигідно розкрити всю 

красу і витонченість натурального ка-

меню, реалізувати найсміливіші й най-

грандіозніші проекти та перетворити їх 

у незабутні архітектурні шедеври.

ДАВАЙТЕ СТВОРЮВАТИ КРАСУ РАЗОМ!

Київ, вул. О. Кошиця, 9б

+38(067)3910101

office@arch-stone.com

www.arch-stone.com

 Наша продукція:
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Компания «Architect Stone» осуществляет оптовые 

поставки природного камня по всему миру. 

Главным рынком сбыта являются страны СНГ 

и Европы. Мы имеем большой опыт в осуществлении 

транспортировки изделий из натурального камня 

автомобильным, железнодорожным и морским 

транспортом в соответствии с нормами Incoterms-2010. 

Обширная производственная база позволяет 

выполнять заказы любой сложности в кратчайшие 

сроки. Вся наша продукция имеет высокое качество 

по геометрическим характеристикам и соответствует 

первому классу норм радиационной безопасности, 

что позволяет использовать ее без ограничений. 

«Architect 
 Stone»

К О М П А Н И Я

Основные виды продукции:

– брусчатка различной формы и размера;

– плитка облицовочная модульная и по 

индивидуальным размерам;

– плиты накрывные, плиты мощения;

– слэбы;

– бордюры всех видов;

– архитектурные изделия (балясины, пе-

рила, ступени, камины, колонны, фонта-

ны, скульптуры и т.д.);

– изделия по индивидуальным эскизам 

и проектам.

Наиболее распространенные виды кам-

ня из Украины, Армении и России:

–  украинские граниты;

– украинские габбро, лабрадориты;

– армянские туфы, травертины и фельзиты;

– российские граниты и габбро.

Компания «Architect Stone» предлага-

ет услуги международных перевозок, 

таможенного оформления и юридиче-

ского сопровождения грузов. Мы со-

трудничаем как с юридическими, так и 

с физическими лицами. Услуги компа-

нии по вопросам внешнеэкономической 

деятельности включают в себя полный 

цикл таможенного оформления грузов. 

Особое внимание хочется обратить на 

успешную деятельность в сфере гру-

зоперевозок железнодорожным и ав-

томобильным транспортом. Мы имеем 

налаженную систему маршрутов, вну-

шительную базу партнеров по тому или 

иному виду транспорта, консультацион-

ную базу по экспедированию товаров. 

Садовая, 4, с. Олиевка 

(Таможенный терминал, Житомир), 

Житомирская область, Украина, 12402

Телефон: +38 (095) 259-29-99, 

+38 (099) 667-22-37.

Тел./факс: +38 (0412) 51-0494.

E-mail: info@architect-stone.com, 

mail@architect-stone.com
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ПРАКТИКА  ВИКОРИСТАННЯ

БІОГАЗУ  ЗВАЛИЩ 

ДЛЯ  ВИРОБЛЕННЯ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ  ТА  ГАЗУ
Поводження з твердими побутовими 

відходами (ТПВ), в тому числі з їхніми по-

хідними – звалищними газом та фільтра-

том, сьогодні набуває стратегічного, на-

віть загрозливого значення. Збувається 

пророцтво великого фізика Нільса 

Бора: «Людство не загине в атомному 

кошмарі – воно задихнеться у власних 

відходах». Незважаючи на розвиток тех-

нологій спалювання, до 90% твердих 

побутових відходів в світі ховають на 

полігонах (звалищах). В Україні щоріч-

но утворюється близько 13 млн. тонн 

ТПВ. Полігони біля великих та середніх 

міст отруюють повітря, воду, негативно 

впливають на клімат. Як відомо, в травні 

2016 року на сміттєзвалищі біля Льво-

ва сталася пожежа, загинуло декілька 

людей. Ця трагедія нарешті привернула 

увагу журналістів, громадськості, дер-

жавних та місцевих органів влади до 

проблеми пожеж на полігонах твердих 

побутових відходів (сміттєзвалищах), які 

Жук Геннадій Віліорович, 

заступник директора, 

доктор технічних наук

Інституту газу НАН України (м.Київ)

відбуваються регулярно. На звалищах 

виділяється метан, який змішуючись 

з повітрям може горіти і запалювати 

сміття. При горінні відходів утворюють-

ся наднебезпечні сполуки (діоксини, 

фурани), які спричиняють у населення 

онкологічні захворювання. Стандартна 

процедура вимірювання забруднення 

повітря не передбачає визначення кон-

центрації цих сполук. Зазначена пробле-

ма вирішується в усьому світі шляхом 

створення систем дегазації полігону і 

утилізації звалищного газу.

З іншого боку, в теперішній час перед 

Україною стоїть питання пошуку аль-

тернативних джерел енергії. Поліго-

ни твердих побутових відходів (ТПВ) є 

джерелом біометану: в результаті при-

родних процесів анаеробного бродіння 

кожна тонна побутових відходів виділяє 

120...200 м3 біогазу. В Україні налічуєть-

ся близько 4.5 тис. полігонів ТПВ загаль-

ною площею більше 7.5 тис. га, які пред-

ставляють собою значний ресурс для 

видобутку біометану. На 90 найбільш 

потужних полігонах ТПВ метановий по-

тенціал складає близько 400 млн. м3/рік.

Зважаючи на те, що метан має в 25 

разів більший парниковий ефект, ніж ву-

глекислий газ, вказана кількість еквіва-

лентна 16 млн. т. вуглекислоти. Збір хоча 

б частини утворюваного біогазу дозво-

лить внести істотний внесок в боротьбу 

з парниковим ефектом. Крім того, кон-

троль за виділенням метану практично 

виключить стихійні загоряння полігонів.

Останнім часом проекти збору та утилі-

зації звалищного біогазу (БГЗ) активно 

розвиваються в Україні. Проведено до-

слідження ряду полігонів ТПВ: визна-

чено склад звалищних газів, продук-

тивність свердловин, встановлений 

потенціал видобутку БГЗ. Розроблено 

ефективні технології перекриття тіла 

полігону, збору та утилізації БГЗ. Прий-

нято закон, що встановлює «зелений 

тариф» на електроенергію, отриману 

шляхом утилізації звалищного газу. Збір 

та утилізація звалищного газу є обов’яз-

ковою умовою приєднання України до 

європейського співтовариства.

Високий енергетичний потенціал біога-

зу полігонів ТПВ (до 70% метану) спри-

яє ефективному його застосуванню 

замість природного газу. Багатий до-

свід Інституту газу НАН України в галузі 

використання горючих газів дозволив 

розробити різні технологічні схеми за-

стосування біогазу. Звалищний газ після 

попередньої переробки може бути ви-

користаний для заправки автомобілів, 

Буріння дослідних 

свердловин
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у тому числі, що перевозять ТПВ. Для 

цього необхідно збагатити біометан, 

прибравши вуглекислий газ. Потім, для 

заправки балонів автомобілів, метан 

стискають або зріджують.

При наявності поблизу полігону лінії 

електропередачі, біогаз, без поперед-

нього збагачення, утилізується в порш-

невих ДВС – генераторах і через транс-

форматорну підстанцію передається в 

мережу. При продуктивності системи 

свердловин 600 м3/год потужність енер-

гетичної установки складе близько 1 

МВт, а в разі когенераційної установки - 

додатково 1.2 МВт теплової енергії. Теп-

ло може бути використано в комуналь-

ному господарстві або для виробничих 

цілей (парникового господарства, випа-

лу цегли, осушки деревини тощо). Необ-

хідно відзначити, що висока температу-

ра згоряння багатого метаном біогазу 

(близько 1200°С) дозволяє використо-

вувати його в екстремальних техноло-

гіях, наприклад, утилізації небезпечних 

відходів на території полігону ТПВ.

Вченими Інституту газу НАН України 

розроблено проекти впровадження на 

полігонах ТПВ Київської, Житомирсь-

кої, Миколаївської, Хмельницької об-

ластей промислові комплекси захисту 

атмосфери від парникових газів та їх 

утилізації з виробленням електроенер-

гії загальною потужністю 6.5 МВт для 

Енергоринку. На теперішній час цими 

об’єктами вже вироблено та поставле-

но в мережу на безперервній основі 

70 млн. кВт-год. При цьому реальне 

скорочення викидів парникових газів 

склало більше 300 тис. тон в еквіва-

ленті вуглекислоти. Впровадження ро-

зроблених технологій на крупних полі-

гонах ТПВ України дозволить щороку 

стабільно виробляти електроенергії на 

6.5 млрд. грн, заміщати 0.5 млрд. куб. м 

природного газу.

Досягнуто економічної рентабельності 

проекту, що є винятком для екологічних 

проектів. Строк окупності його складає 

біля 2 років. Впровадження виконано 

без залучення бюджетних коштів.

В майбутньому буде доцільно викори-

стовувати вітчизняне електрогенерую-

че обладнання замість імпортованого, 

яке використовується зараз. 

Розповсюдження нашого досвіду по всім 

звалищам України стримує брак коштів 

місцевих бюджетів (хоча ці кошти повер-

нуться через «зелений тариф» на виро-

блену електроенергію за 2-3 роки), не-

визначеність з земельними ділянками для 

розміщення об’єктів системи утилізації 

газу та, подекуди, спротив організацій, які 

експлуатують звалища. Доцільно створити 

Державну програму з дегазації полігонів 

твердих побутових відходів України з за-

лученням Інституту газу та інших установ 

НАН України. Потрібно також передбачи-

ти підтримку створення систем дегазації 

на відносно невеликих полігонах ТПВ, де 

рентабельність впровадження, навіть за 

наявності «зеленого тарифу», невисока.

03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 39 

тел.: (044) 456-4471, 456-8830

e-mail: bor.ilienko@gmail.com

Горіння 

звалищного газу

Комплекс на найбільшому в Україні 

полігоні ТПВ під Києвом

Монтаж вітчизняного 

двигун-генератора на полі-

гоні ТПВ м. Кам’янець-

Подільський
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– ПРОГРЕСИВНА  ВОДОПІДГОТОВКА

Ядром та рушійною силою Компанії NTS 

є інжиніринговий департамент, який 

складається з інженерів-проектуваль-

ників із багаторічним досвідом у сфері 

водопідготовки. Інтелектуальний потен-

ціал та професійні знання проектного 

відділу дозволяють врахувати всі най-

менші технічні особливості кожного з 

об’єктів, на яких ми працюємо. Володін-

ня широкою лінійкою прийомів та тех-

нологій очищення води, забезпечують 

інженерам Компанії NTS можливість 

пропонувати Замовникам такі рішення, 

які враховують весь комплекс змінних 

у Проектах (склад води у джерелі відбо-

ру та вимоги до її вихідних показників, 

пікові та планові об’єми споживання), 

Будь-якому керівнику підприємства або власнику бізнеса добре відомо, яку значущу роль 

відіграє в технологічному процесі вода відповідної якості, та які значні кошти спрямовують-

ся на забезпечення нею виробництва. Впровадження на підприємствах інновацій, застосу-

вання сучасного високотехнологічного і коштовного обладнання невпинно підвищують ін-

дивідуальні вимоги виробника до якості (складу) води, що використовується у техпроцесах. 

Ефективно відповідають цим викликам технології водопідготовки та комплекси відповідного 

обладнання, які розробляються Компанією NTS (Нейче Текнолоджіс Сістемс). 

NTS – це Компанія, яка системно оперує в галузі професійної водопідготовки, забезпечуючи 

об’єкти своїх Замовників водою необхідного фізико-хімічного складу у відповідних об’ємах. 

враховуючи, в першу чергу, фінансові 

можливості підприємства.

Компанія пропонує повний спектр по-

слуг з водопідготовки, серед яких:

– Експертиза (технічний аудит) працюю-

чих систем, інженерний консалтинг;

– Проектування нових комплексів во-

допідготовки;

– Розробка документації по рекон-

струкції (модернізації) існуючих систем, 

у відповідності до вимог технічних умов 

Замовника;

– Буріння та оснащення свердловин, їх па-

спортизація та технічне обслуговування;

– Виробництво та комплектація устано-

вок з водопідготовки;

– Монтажні, пуско-налагоджувальні ро-

боти, шеф-монтаж обладнання;

– Монтаж зовнішніх та внутрішніх ме-

реж (водопровід та каналізація);

– Сервісний супровід (регламентні робо-

ти) – гарантійне та пост-гарантійне обслу-

говування комплексів (заміна витратних 

матеріалів, перепрограмування КІПів);

NTS
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– Подальша модернізація (при розши-

ренні виробництва, зміні технологічних 

процесів, та відповідно, до вимог щодо 

фізико-хімічного складу води, яка вико-

ристовується);

– Постачання вузлів, комплектуючих, 

реагентів та витратних матеріалів.

Обладнання та послуги Компанії NTS 

гарантують досягнення необхідного 

результату та дозволяють отримати на-

шим Партнерам повний комплекс якіс-

ного сервісу з водопідготовки в «єдино-

до вихідної води. Найчастіше, такі ком-

плекси складаються з:

– Високопродуктивних механічних 

фільтрів;

– Систем глибокого очищення води на 

основі процесу ультрафільтрації;

– Комплексів видалення заліза та 

пом’якшення води;

– Потужних зворотньоосмотичних 

установок;

– Ступенів ультрафіолетового знезара-

ження та озонування;

якості води, дотримання технічних умов 

Замовників та головний пріоритет – по-

шук такого рішення, що гарантує Пар-

тнерам досягнення необхідного резуль-

тату за найбільш вигідною ціною.

Останнім часом істотно посилилися ви-

моги до стічних вод, призначених для 

скидання, що викликано постійним погір-

шенням якості води в природних джере-

лах та збільшенням ризику для здоров’я 

людей. Наша Компанія, яка є активним 

членом Громадської спілки «Міжнародна 

му вікні», значно оптимізуючи витрати, 

та, відповідно, підвищуючи рентабель-

ність продукції.

Основними напрямками діяльності 

Компанії є:

– Промислова водопідготовка в різно-

манітних галузях виробництва (енерге-

тика, хімічна промисловість, фармацев-

тичний сектор, харчова промисловість, 

індустрія напоїв мережі пунктів з розли-

ву (продажу) води);

– Розробка та виробництво модульних 

(пересувних) комплексів водопідготов-

ки, які використовуються у гірничо-ви-

добувній галузі, при проведенні вій-

ськових навчань, подоланні наслідків 

стихійних явищ тощо);

– Водопідготовка у сільськогосподар-

ському секторі (в тому числі – розробка 

та встановлення комплексів зрошення 

замкненого циклу).

Рішення, які розробляються нашими 

спеціалістами для цих галузей є повні-

стю автоматизованими та комплекту-

ються в залежності від складу вхідної 

води, об’ємів її споживання, та вимогам 

– Блоків тонкого очищення води.

Окремим і дуже важливим для нас на-

прямком діяльності, є забезпечення 

якісною водою об’єктів соціальної сфе-

ри (шкіл, дитячих садочків, лікарень, 

санаторіїв), багатоквартирних житло-

вих будинків, таунхаусів та котеджів. 

Встановлене на таких об’єктах облад-

нання Компанії NTS гарантовано по-

стачає споживачам якісну питну воду, 

яка відповідає ГОСТ 2874-82 та нормам 

ДСаНПіН 2.2.4-171-10 («Гігієнічні вимо-

ги до води питної, призначеної для спо-

живання людиною»).

Також, варто зазначити, що ком-

плекси з водоочистки, які вста-

новлюються Компанією NTS, ро-

зробляються у відповідності до 

вимог ТУ У 28.2-40999041-001:2017,

які погоджені Мінекономрозвитку 

України; обладнання має всі відповід-

ні висновки та погодження експертиз 

Державної служби з питань безпеки 

харчових продуктів та захисту спожи-

вачів. Серед інших операторів у галузі 

водопідготовки Компанію NTS виріз-

няють: безкомпромісне ставлення до 

Екологічна Безпека» прийняла рішення 

про створення департаменту з очистки 

стічних вод, мета діяльності якого – ро-

звиток і вдосконалення технологій, ме-

тодів, обладнання для очищення стічних 

вод та переробки твердих відходів. Ре-

зультатом роботи департаменту стала 

розробка лінійки автономних комплексів 

очищення стічних вод різноманітної по-

тужності, які працюють на основі про-

гресивної технології мембранного біо-

реактора – вода, яка очищається за 

допомогою цих систем може викори-

стовуватись навіть для зрошення. Таким 

чином, Компанія «Нейче Текнолоджіс Сі-

стемс» продовжує нести свою Місію, яка 

формулюється наступним чином: «Без-

заперечне лідерство у технологіях, які 

покращують життя людей».

З питань співробітництва та за більш 

детальною інформацією про Компанію 

Ви можете звернутись за наступними 

контактами:

e-mail: info@nts-pro.com

тел. +38 (044) 383-64-04

www.nts-pro.com
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ТЕХНОЛОГІЇ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ 

ДЛЯ СТАБІЛЬНИХ ПРОДАЖІВ ПРИ ЕКСПОРТІ 

І СТВОРЕННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 

ВІД AMGC RIGHT DECISION
AMGC Right Decision LLC – це компанія, 

створена у відповідь на сучасні виклики в 

Україні для допомоги бізнесу у виході на 

нові ринки (в т.ч. зовнішні) технологічно, 

для гарантування експорту, для захо-

плення частки ринку і управління про-

дажами. Якщо Ви хочете мати стабільно 

прибутковий і зростаючий бізнес в Україні 

і за кордоном – AMGC Right Decision до 

Ваших послуг. Що, наприклад, заважає 

створити власну компанію-імпортера 

у вільній економічній зоні за кордоном і 

тим забезпечити експорт з України? Що 

заважає стимулювати попит на власну 

продукцію в інших країнах?

AMGC Right Decision – партнер для 

тих, хто прагне створювати разом нові 

високорентабельні бізнеси у сфері по-

слуг та FMCG, з агресивною політикою 

подолання конкурентів у ринкових зма-

ганнях, і хоче забезпечити стабільний 

прибутковий експорт. Нагородою за 

обґрунтовану активну маркетингову 

політику стимулювання попиту є високі 

прирости доходу і можливість створити 

навіть транснаціональний бізнес. Ком-

панія AMGC Right Decision при вирішен-

ні завдань клієнтів та партнерів готова 

застосувати для правильних рішень 

напрацьовані протягом 20 років більше 

20 окремих методів та технологій мар-

кетингу і реклами, частина з яких поєд-

нана у технологію стратегічного марке-

тингу «LOFT» міжнародного рівня для 

планування дохідності. Поєднані у лан-

цюг етапів технології дозволяють з висо-

кою точністю шукати нові ринкові ніші і 

досягати їх заповнення, тобто досягати 

запланованого рівня продаж в умовах 

конкуренції.

На презентації чергових AMGC-техноло-

гій маркетингу, слова привітання та поба-

жання плодотворної роботи учасникам 

дискусії «Вперше в Україні LOFT- рецепти 

для розвитку торгівлі та інвестицій» були 

озвучені особисто паном Джок Мендозо-

ю-Вілсоном – директором з міжнародних 

зв’язків і взаємин з інвесторами інве-

стиційного фонду SCM (Систем Кепітал 

Менеджмент / СКМ, Лондон) та в листах 

представників торгівельних місій та по-

сольств: від    Президента Американсь-

кої торгівельної палати в Україні Андрія 

Гундера, від імені першого секретаря 

посольства Польщі пані Малгожати Гавін, 

від пана др. А. Кадара – голови відділу з 

питань економіки Посольства Угорщини 

в Україні,  від пана Александера Маркуcа 

– делегата Німецької економіки в Україні.

Базовим принципом роботи компанія 

AMGC Right Decision вважає постійні 

інновації, поєднання прикладної науки і 

творчості в формі технологій для гаран-

тування досягнення стратегічних цілей 

бізнесу клієнтів.  

Першою конкурентною перевагою ком-

панії є використання комплексу найін-

формативніших досліджень споживачів 

за технологією «AMGC StrategyTech» із 

застосуванням спеціальної методики, 

яка не має аналогів у світі за показни-

ком інформативності результатів. Бо 

саме споживачі перетворюють свої 

кошти на дохід бізнесу клієнтів, якщо 

купують товар в супермаркеті замість 

товару конкурентів. Навіть міжнародні 

дослідницькі компанії першої величини 

за інформативністю для завдань стра-

тегічного маркетингу відстають в по-

казнику інформативності досліджень 

«AMGC StrategyTech» приблизно у 3-4 

рази і досягають рівня максимум 30% 
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від можливих 100%. На відміну від кон-

курентів, компанія AMGC Right Decision, 

досягаючи 100% інформативності до-

сліджень споживачів, замість традицій-

них 15%-30%, вже на стадії планування 

цим досягає мінімальних маркетингових 

ризиків отримання планових продажів 

і повернення вкладених коштів у ство-

рення чи розвиток бізнесу. 

Доречі, саме поняття інформативності 

соціальних і маркетингових досліджень 

та способу її виміру (The Kolyadyuk`s 

Informativeness Coefficient) в науці було 

розроблено зовсім не давно, у 2017 

році, саме співзасновником AMGC Right 

Decision LLC – кандидатом технічних наук 

Р.І. Колядюком. Пан Роман Колядюк, за-

хистив одну з перших дисертацій з мар-

кетингу та гарантованого збуту у СССР 

та Україні. В минулому – директор з 

досліджень і стратегічного плануван-

ня української частини найшановнішої 

міжнародної компанії маркетингових 

комунікацій – JWT. Досвід виводу на но-

вий ринок десятків міжнародних брендів. 

Майже 20 років відпрацювання технологій 

маркетингу в ході практики для іноземних, 

міжнародних та українських компаній до-

зволили створити LOFT систему планового 

досягнення успіху при виході на нові ринки 

і виводі власних брендів. Назва «LOFT» – 

дуже характерна для технології стратегіч-

ного маркетингу і досягнення стратегічної 

мети, в англ. буквально – це стійкий гори-

зонтальний політ ракети до цілі. 

Суперінформативні дослідження AMGC 

Right Decision  в галузі вивчення брен-

дів, тестів упаковок та ідей, споживчої 

поведінки та психографії споживачів 

дозволяють створювати нові продукти, 

успішні упаковки, проривні стратегічні 

акції та приймати антикризові рішення в 

разі наявності низьких продажів. Один 

із керівників найбільшого інвестиційного 

фонду Ізраїлю – Фішман Груп сказав, що 

вперше бачить дослідження, які мож-

на зразу використовувати на практиці. 

Американська асоціація маркетингу 

(США) повідомляє, що маркетингові до-

слідження задоволеності брендом спо-

живачів дають суттєвий приріст дохід-

ності компаній, зафіксовано і 750%. 

Високоточні стратегії маркетингу на 1, 

3, 5, 7, 10 і 15 років дозволяють обґрун-

товувати кредити в банку та залучати 

сторонні інвестиції, при необхідності. 

Фахівці компанії мають досвід приро-

сту продажів для бізнесів клієнтів у 8-13 

разів та економії десятків мільйонів у до-

ларовому вимірі при виході на ринок чи 

виводі нової продукції. 

Другою суттєвою перевагою компанії 

AMGC Right Decision є використання 

інструменту інвестпроекту як форми 

стратегічного планування бізнесу. Ін-

вестиційний проект дає можливість 

акумулювати різноманітні плани, вра-

хувати всі видатки і розмір інвестицій 

загалом, оцінити планові прибутки з ро-

зрахунком строку повернення інвести-

цій, дохідності бізнесу та рентабельності 

інвестицій. Ключовим елементом тако-

го планування є високоточна стратегія 

маркетингу, яка забезпечує продажі 

продукції та досягнення запланованої 

дохідності (частки ринку). Математична 

модель прогнозу фінансових резуль-

татів  бізнесу на декілька років в залеж-

ності від показників продажів, цін та ін. 

поточного періоду дозволяє успішно 

управляти бізнесом. Роботи щодо побу-

дови математичної моделі фінансів біз-

несу, розрахунку фінансових показників 

і руху коштів з помісячною розбивкою 

очолює Д.О. Сосновський, в минулому 

провідний економіст-фінансист Міні-

стерства фінансів України.

Наслідуючи досвід провідних аудиторсь-

ких компаній, AMGC Right Decision LLC 

задля гнучкості рішень має можливість 

збирати під проекти фахові команди 

спеціалістів і виконавців (досвід до 100 

чол.) в залежності від масштабу задач, за-

лучати спеціалізовані компанії з числа гру-

пи партнерів маркетингового об’єднання 

AMGC, торгово-промислові палати різних 

країн, асоціації та окремих експертів.

Досвід фахівців компанії і правильні 

прибуткові рішення для: бізнес і торго-

во-розважального центру Silver Breezе, 

мережі ресторанів Козирна Карта, кави 

Jaсobs Monarch, Ferrero, Reebok, Indesit 

/Merloni, Timotei, мережі магазинів DC 

і Procter&Gamble, торгової марки Гер-

кулес, Давнiй Рецепт/ТМ Златогор, 

Енран Акрос (концерн і магазини Енран), 

Reynaers (будматеріали), ЭКСИМ Групп, 

Лізингової компанії «Хлiб України», АЗС 

ТНК (джобер ТОВ Аріона), банку Надра, 

компанії Ерголайн/ Эргопак (ТМ Мело-

чи Жизни и др.), Американскої хімчист-

ки, піци Don Pizzeron, пива Heineken, 

Organics, мила Lux, булочок Parmalat, 

Shick/Wilkinson, ліків Новопассит, Golden 

Telecom GSM, Uni, TM Svitonline, Алло!, 

Амбробене, Гепабене, Тic Tac, Nutella, 

Raffaello, Lux, Davidoff, West, Столичные, 

Kinder Surprise, Samsung, Gala, Gallina 

Blanca, Ічнянського молочно-консерв-

ного комбінату, партії «Спілка Вільних 

Людей «СОНЦЕ», ТРЦ GULLIVER, кави  

Maccoffee та інших.

В бізнесі правильні рішення гарантують 

доходи.

Дмитро Сосновський 

Директор AMGC Right Decision

Партнер AMGC (Advertising & Marketing 

Group COMPASS) 

www.amgcompass.com.ua

e-mail:  sosnovsky@amgcompass.com.ua

тел.: +38 (095) 311-3648, (068) 727-8431
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Виробництво екологічно-чистих, безпечних та еко-

номічних ламп під брендами Eurolamp і Euroelectric – 

головний напрямок німецької компанії Green Power 

Euroelectric GmbH представництвом якої на україн-

ському ринку є компанія Грін Пауер Євроелектик 

Україна. Працюючи на українському ринку з 2010 

року компанія зуміла покрити всю територію краї-

ни і стати одним з провідних виробників LED-ламп в 

Україні. Це все стало можливим завдяки поєднанню 

німецької якості та української ціни, економічності і 

довговічності нашої продукції.

Лампи під брендом Eurolamp, які реалізуються в Україні, 

зроблені за німецькими стандартами на аутсорсин-

гових виробничих потужностях компанії Green Power 

Euroelectric GmbH. Ці лампи відрізняються від німецьких 

тим, що їх ціна відповідає реаліям добробуту громадян 

нашої країни. До того ж ці лампи адаптовані до роботи в 

умовах неідеальних місцевих електромереж.

Для того, щоб світлодіодні лампи не виходили з ладу від 

перепадів напруги, щоб не перегрівалися і не мерехтіли 

в них використовується спеціальний контролер – IC-

driver. Вибираючи світлодіодну лампу Eurolamp в мага-

зині, кожен покупець може переконатися у 

відсутності мерехтіння просто направив-

ши на неї камеру мобільного телефону.

Економічність, енергоефективність, 

натуральна передача кольору і еко-

логічність LED-ламп під брендом 

Eurolamp дозволяють заощадити, да-

рують затишок і гарантують безпеку в 

домі. При використанні на виробництві, 

LED-лампи підвищують рентабельність 

бізнесу та зменшують стомлюваність персо-

налу. На сьогодні це є найкраще рішення для 

освітлення будь-яких приміщень: від дитячих 

і віталень, до складських приміщень і цехів.

Світлодіоди від кращих виробників і жорсткий 

контроль якості. Тому гарантія на наші LED-лам-

пи досягає до 10 років. Це набагато більше, ніж 

пропонують виробники інших енергозберігаючих 

ламп, в тому числі люмінесцентних ламп, від вироб-

ництва яких компанія взагалі відмовилися.

Компанія виступає титульним спонсором ралійної 

команди «Eurolamp World Rally Team» з України. 

EUROLAMP – 

СВІТЛО МАЙБУТНЬОГО!

Виробництво світлодіодних ламп стає 

все більш популярним і розширюється 

з кожним роком все більше і більше. 

Світлодіодні лампи в наш час засто-

совують практично скрізь – їх активно 

використовують і в приміщеннях, і для 

створення стильної ілюмінації на вулицях 

міст. Сучасні технології виготовлення 

світлодіодних ламп дозволяють робити 

дійсно якісні лампи.

Eurolamp World Rally Team
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Декілька фактів про Грін 

Пауер Євроелектик Україна: 

• На виробництві задіяно 

більш ніж 2000 людей.

• Асортимент продукції 

нараховує понад 350 найме-

нувань.

• Вся продукція відповідає 

стандартам якості ISO 9001.

• Понад 2500 торгових точок 

по Україні: інтернет-магазини, 

роздрібні магазини і торгові 

центри.

• До 10 років гарантії на 

продукцію.

Пілотом команди є Валерій Горбань, а 

штурманом – Сергій Ларенс. Обидва є 

володарями численних нагород як в ре-

гіональних, так і в міжнародних змаган-

нях.  Маючи за плечима понад 15 років 

досвіду, команда неодноразово пере-

живала як поразки, так і тріумфи, зай-

маючи призові місця в багатьох змаган-

нях. 8 раз колектив ставав переможцем 

чемпіонату України в командному заліку 

і стільки ж раз його пілоти отримували 

титули абсолютних чемпіонів України.

У грудні 2017 року відбулося щоріч-

не вручення нагород «Вибір України» 

кращим компаніям, за вибором спо-

живачів.

Рейтингова програма «Вибір Украї-

ни» покликана виділяти підприємства 

і підприємців, які не тільки дбають 

про прибутковість власного бізнесу, а 

також і про вподобання своїх спожи-

вачів. 

Цьогоріч вибором споживачів у номінації 

«Вибір України – 2017 – Енергозберігаю-

че освітлення року» стала компанія Green 

Power Euroelectric GmbH представни-

цтвом якої на українському ринку є ком-

панія Грін Пауер Євроелектик Україна.

Хочемо зазначити, що ТМ Eurolamp 

у 2012 році отримала звання «Бренд 

року». Таким чином, перемога у про-

грамі «Вибір України-2017» ще раз 

підтверджує високий рівень довіри 

споживачів до ТМ Eurolamp та ТМ 

Euroelectric.

Компанія працює з думкою про клієнтів. 

Про людей, які довірилися коли обрали 

продукцію Eurolamp. Тому пріоритет 

компанії – економічні та екологічні дже-

рела світла; довговічні, безпечні та до-

ступні кожному співвітчизнику.
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«ЗАДЗЕРКАЛЛЯ»: 
    ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 

У давнину зістарене дзеркало можна 

було отримати безкоштовно, хоча й не 

бажаючи цього. Виконавцями такого 

«замовлення» виступали час і волога. Во-

лога потрапляла на незахищений фар-

бою зворотний бік дзеркального полотна 

(амальгаму) й зістарювала його – пере-

важно по краях, дотичних до умиваль-

ника. Минало чимало часу, але результат 

був природним, що, як не дивно, не надто 

тішило власників такої «розкоші». 

Сьогодні зістарене дзеркало дарує лю-

дям естетичне задоволення, відчуття 

позачасовості, а інколи й позапросто-

ровості. Саме ж виготовлення такого 

інтер’єрного акценту можна пришвид-

шити і скоригувати відповідно до поба-

жань замовника. Звичайно, це складний 

і тривалий, а подекуди й непередбачу-

ваний процес. Результат залежить від 

майстерності декораторів та дії хімічних 

реагентів, які й витравлюють (зістарю-

ють) поверхню дзеркала. 

Декоратори компанії SEAPS мають свої 

секрети роботи над дзеркальними ше-

деврами. Єдине, на що не поширюєть-

ся гриф «секретно», – це прискіпли-

ва увага до щонайменших забаганок 

клієнта. Тільки він знає, якою має бути 

антикварна оздоба його житла, ре-

сторану, салону краси чи офісу, який 

формат території вона має створити 

в ансамблі з іншими елементами де-

кору. Тож майстри SEAPS обговорю-

ють із кожним відвідувачем усі деталі 

майбутнього витвору, зокрема ступінь 

(mini, medium, maxi), колір зістарю-

вання та метод обрамлення дзеркала 

(фацет чи єврокромка). Декоративні 

вінтажні дзеркала тут можуть

 виготовити з малюнком за вашим ескі-

зом, а також різноманітної форми, не 

обмежуючись прямокутною. Візерунок 

на дзеркальному полотні виконує ху-

дожник (ламізе), або ж його наносять 

поліграфічним чи ультрафіолетовим 

друком. Чорно-білі картини пишуть 

хімічним способом. 

ВІД КЛАСИКИ 

ДО ЕКСПЕРИМЕНТІВ 

Кожен інтер’єр – це окремий фантазій-

ний світ із чітким часовим вектором: 

минуле, су-часність, майбутнє. Досяг-

ти відчуття минувшини дизайнери мо-

жуть багатьма способами, один із них 

– використання зістареного дзеркала. 

ПІДПРИЄМНИЦТВО
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Шарм антикварних речей, полиск 

ексклюзивності, креативність деко-

раторів та при-четність до великої 

таємниці приборкання часу – усе це 

в дзеркалах від SEAPS. На будь-який 

смак і для будь-якого інтер’єру. 

Classic – із найменшим ступенем де-

формації від хімічних реагентів. Харак-

терні темно- сірі, світло-сірі, графітові 

й чорні плями йдуть лише по краях і 

нерівномірно торкаються кутів, сере-

дина ж полотна залишається чистою. 

Classic – це хіт компанії, на який при-

падає близько 92% замовлень. 

Natural – із натуральним неповторним 

візерунком, створеним самою приро-

дою. Майстри лише правильно нано-

сять реагент, а далі працює час. Тільки 

він знає, яким буде результат. 

Natural – найтрудомісткіший і, від-

повідно, найдорожчий вид дзеркал. 

Mramor – із рівномірним ефектом зіста-

рювання по всій поверхні. Ступінь дефор-

мації залежить від ступеня травлення.

Color – із химерним візерунком в обра-

ному кольорі. 

Figur Decor – із витравленим малюнком, 

текстом чи ескізом будь-якого кольору. 

Контури можуть бути неточними, не-

нав’язливими, що найкраще підходить до 

шпалер з ефектом плавного переходу. 

Verona Decor – із рівномірним зістарю-

ванням по всій поверхні, в основі якого 

лежать кулясті елементи в будь-якому 

кольорі. 

L’italiano – італійське дзеркало з рів-

ними овалоподібними ледь помітними 

плямами, вико-наними в найрізно-

манітніших кольорах. 

Завершеного вигляду дзеркалу надає на-

лежна рама. Обрамлення – хоч і кінцевий, 

проте не менш важливий етап. У SEAPS 

багатий вибір рам: дерев’яні різьблені, 

гіпсові ліпні, навіть дзеркальні. Компанія 

презентує те, чого, власне, бракує і що б 

могло задовольнити споживача. оправі, 

випуск якої нещодавно стартував, – це 

потреба ринку. Постачальником гіпсових 

рам для SEAPS є холдинг «КЗС Верти-

каль», до якого входить компанія і який 

має власне гіпсове виробництво. 

Немає нічого неможливого, особливо 

в дзеркальному світі SEAPS. Це креа-

тивна команда доводила не раз. «Ми 

виготовляємо ексклюзив, нам цікаво 

працювати зі складними об’єктами, 

втілювати, здавалося б, нереальні за-

думи й бачити відмінний результат. У 

нашій справі, звичайно, є свої як об’єк-

тивні, так і суб’єктивні ризики. Ексклю-

зивні речі замовляють люди вибагливі. 

Але ми завжди готові піти назустріч 

клієнтові й переробити дзеркало», – го-

ворить Євген Саханський. 

Професійна толерантність, розуміння 

специфіки замовлення та пов’язаних із 

цим труднощів, прийняття творчих і тех-

нічних викликів та пошук шляхів їх реалі-

зації – таке воно, задзеркалля SEAPS. І 

на відміну від фірмових зістарених дзер-

кал – жодних темних плям у співпраці. 

Тож ваша ідея плюс талант декораторів 

плюс магія часу – і, можливо, саме ви 

станете щасливим власником наступ-

ного шедевра. Ексклюзивного дзеркала 

для ексклюзивного клієнта.

Київ, вул. Деревообробна 5,

+38 (044) 232-27-21, +38 (067) 995-0-996,

+38 (097) 763-63-63

e-mail: seapsglass@ukr.net

ПІДПРИЄМНИЦТВО
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Чому саме наш табір? Відповідь дуже 

непроста і неоднозначна! У першу 

чергу, напевно, ідея табору, що ле-

жить в основі всіх наших програм. 

Ідея канікулярного відпочинку – мож-

ливість для виховання і одержання 

нових або додаткових знань, зміна 

обстановки, отримання додаткових 

можливостей, поважаючи свій час. Ми 

допомагаємо виховувати адекватну 

людину, наближену до сучасного світу, 

яка готова швидко вирішувати завдан-

ня, приймати правильні рішення, бути 

відповідальною та самостійною. Наш 

колектив мотивований на роботу з 

дітьми та готовий сприяти у вихован-

ні підростаючої особистості. Так, саме 

підростаючої, тому що особистість ха-

рактеризують її власні вчинки і якості, 

а не оцінки високого рівня в школі, не 

гарний одяг і не досягнення батьків.

Академічна педагогіка, яка лежить в 

основі більшої частини дитячих та-

борів, не погодиться з цим. Вони вва-

жають, що дитину можна навчити без 

особистого прикладу, в «тепличних 

умовах». Наш колектив вважає навпа-

ки! Як можна виховати особистість, 

яка не контактує з життєвим середо-

вищем?

Часто на форумах я бачу таку фразу від 

матусь: «Головне, щоб дітям було весе-

ло в дитячому таборі», але ні в якому 

разі вони не звертають увагу, що дає 

таке проведення часу, його ефектив-

ність і користь та чи відповідає воно 

реаліям життя. Тим самим багато бать-

ків вважають своїх дітей «недостатньо 

дорослими» і в 13, і в 15, 18, 20, 25 ... 

років, тому що оберігали і огороджува-

ли їх від реальної картинки світу, розва-

жали, дозволяли ледарювати, в резуль-

www.profycamp.org
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таті діти дорослішають, але не готові до 

самостійного життя, у них не було місця 

для реалізації і підготовки себе.

Наші програми здатні сприяти і розви-

вати цілеспрямованість, уміння чути і 

слухати, бути справжнім товаришем, 

надійною опорою, бути чесним, знахо-

дити вихід з нестандартних ситуацій, 

бути першим, бути Людиною з великої 

літери, програми здатні зіштовхнути 

учасників з нестандартною, захоплю-

ючою, багатогранної картинкою світу.

Ще одна наша принципова особливість 

– висока якість матеріальної бази. Все 

для того, щоб учасник міг дійсно взя-

ти і закріпити ту чи іншу навичку або 

отримати знання. У кожній програмі 

застосовується дороге устаткування, 

що дає не тільки реалізацію програми, 

а й привчає бути відповідальною за 

довірений інвентар.

Часто виникають питання про службу 

охорони бази. В наших програмах бере 

участь колектив інструкторів і кура-

торів, які займаються єдиноборствами 

або ж тренери з хортингу, які мотиво-

вані, і як ніхто інший відповідають за 

безпеку і захист учасника. Всі ці охо-

ронні системи за участю державних ор-

ганів (поліції), здебільшого фікція, самі 

розумієте ніякої мотивації і зацікавле-

ності в державній службі немає. Куди 

пішла дитина? З ким? Їм не цікаво.

Дорогі батьки! Майбутнє Ваших дітей 

у Ваших руках, якщо наші принципи 

і мислення збігаються – раді бачити 

Вас на наших програмах.

Україна, Київ

ГО «ТВР «ProfyCamp»

Голова правління – Д.Г. Михальченко

www.profycamp.org

Email: profycamp@gmail.com

Viber: +38 (050) 75-34-348

НАВЧАННЯ І ДОЗВІЛЛЯ



ID LEGAL GROUP:
ГОЛОВНЕ – ЦЕ ДОВІРА КЛІЄНТІВ

На початку березня юридичне об’єд-

нання ID Legal Group відзначило другий 

рік своєї діяльності. За цей час юри-

дичне об’єднання значно розширило 

свій штат, захистило інтереси бізнесу 

на десятки мільйонів євро та вийшло на 

європейський ринок. 

Враховуючи вузьку спеціалізацію в 

сфері податкового права та економіч-

ної безпеки, як визнають партнери Олег 

Добровольський та Анна Ігнатенко, на 

початку було складно. Занадто багато 

компаній на юридичному ринку анон-

сують повний комплекс послуг в цьому 

сегменті права. Насправді ж надають 

його одиниці. Це, в результаті, стало пе-

ревагою і фундаментом.

ID Legal Group є чим пишатися. Успішне 

представництво в більш ніж сотні су-

дових справ, захист бізнесу на десят-

ки мільйонів Євро. Клієнти не лише з 

юрисдикцією в Україні, а й з країн Єв-

ропи. І, звичайно, головне досягнення 

– довіра Клієнтів. Прийшовши раз, за-

лишаються надовго.

Команда ID Legal Group ставила високі 

цілі і прагнула їх перевершити. Весь 

цей час компанія концентрувала увагу 

на надскладних проектах, які вимагали 

спільних зусиль всіх практик: подат-

кової, аудиту, бухгалтерського обліку, 

господарського права, реєстрації та 

ліквідації підприємств, захисту бізнесу, 

а також виконання судових рішень. 

Стратегічна мета, яку ставило об’єднан-

ня, – створити сильну Команду, розумно 

гнучку під інтереси Клієнта. Її вдалося 

досягти. Клієнти, які прийшли на почат-

ку, так і залишилися. До компанії виник-

ла довіра. А це найцінніше в бізнесі.

Робота ID Legal Grоup заснована на 

трьох китах: робота на перспективу 

- попередження можливих проблем; 

робота за фактом – врегулювання пи-

тань будь-якої складності, адже не бу-

ває безвихідних ситуацій; мобільність 

– працюють у режимі 24/7, у будь-якій 

точці України. Як кажуть Клієнти юри-

дичної групи – працюючи з ID Legal 

Group матимеш спокій не тільки за сьо-

годнішній день, але й за завтрашній.

Два роки роботи згуртували Команду. 

Цікаві і складні проекти сприяли ще 

більшому професійному розвитку. У 

2018 році юридичне об’єднання ста-

ло генеральним партнером Асоціації 

юристів України, перед цим набули 

членства в Асоціації платників податків 

України та Київський торгово-промис-

ловій палаті. Компанія не планує зупи-

нятися на досягнутому і продовжує бу-

дувати амбітні плани на майбутнє.

ID Legal Group – сучасне та динамічне 

юридичне об’єднання. Наша Команда - 

це понад 20 професіоналів з різних галу-

зей права, які забезпечують комплекс-

ний підхід до вирішення нестандартних 

ситуацій в питаннях ведення бізнесу.

Наші клієнти – це Партнери, які досяга-

ють поставленої мети та піклуються про 

завтрашній день. Юридична підтримка 

– це фундамент в будинку будь якого 

бізнесу. Краще звернутись завчасно, 

ніж вирішувати потім.

Принцип роботи компанії – не існує си-

туацій, з яких не можна знайти виходу 

або неможливо попередити. Завжди є 

шлях в межах правового поля.

Юридичне об’єднання ID Legal Group 

спеціалізується в галузі податкового пра-

ва, надаючи надійний захист при спілку-

ванні з фіскальними органами, а також 

повний спектр юридичних, аудиторських 

та консалтингових послуг, якість яких за-

безпечується власною сертифікованою 

аудиторською компанією EPR Company 

та штатом податкових консультантів, 

юристів та адвокатів.

Наші фахівці готові взятися за справу 

будь-якої складності в сферах:

– податкової практики;

– сертифікованого аудиту;

– трансферного ціноутворення;

– ведення бухгалтерського обліку;

– правової, господарської практики;

– реєстрації, ліквідації;

– вирішення комерційних суперечок;

– виконання судових рішень;

– врегулювання суперечок з державою;

– адвокатської діяльності.

ID Legal Group – це Команда фахівців, 

яких об’єднало податкове право, які 

люблять свою справу і знають, що тре-

ба робити. 

Детальніше про юридичне об’єд-

нання на офіційному сайті компанії – 

https://id-legalgroup.com/

Київ, вул. Григорія Сковороди, 5-а

+38 (044) 482-57-80, 482-57-85

+38 (067) 719-11-77, (066) 719-11-77

e-mail: info@id-legalgroup.com

Олег ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

Партнер

СТОРІНКА ЮРИСТА
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Ніна Миколаївна Мошинська 

Керуючий партнер в Україні 

Патентний повірений України

Городиcський та Партнери» Україна – одна з провідних фірм 

України у сфері охорони інтелектуальної власності. На протязі 

18 років компанія є надійним партнером для вітчизняних та 

іноземних клієнтів. 

Досвідчена команда фахівців надає комплексні послуги з пи-

тань охорони і захисту інтелектуальної власності, зокрема: 

оформлення та подання заявок на реєстрацію об’єктів інте-

лектуальної власності / професійне супроводження заявок у 

патентному відомстві України та інших держав / проведення 

комплексних патентно-інформаційних досліджень / комплекс 

робіт на визначення патентної частоти об’єкта / підтримання 

в силі патентів і свідоцтв / захист прав та інтересів клієнтів у 

судах і адміністративних органах / реєстрація і захист автор-

ських та суміжних прав / захист від недобросовісної конку-

ренції / підготовка ліцензійних договорів про передачу прав 

/ правова експертиза та аудит / досудове вирішення спорів / 

моніторинг об’єктів інтелектуальної власності / переклад па-

тентної, юридичної і технічної документації / реєстрація до-

менних імен і веб-сайтів.

вул. В. Чорновола, 25, офіс 227 

м. Київ, 01135, Україна 

тел: (044)278-4958, 501-1871 

факс. (044)279-68-96 

office@gorodissky.ua 

www.gorodissky.ua 

РЕКОМЕНДАЦІЇ:



Вироби відповідають найвищим європейським стан-

дартам, випускаються лімітованими серіями і дивують 

своєю різноманітністю шанувальників прекрасного. 

На сьогоднішній день, ювелірний бренд STDIAMOND 

є лідером на ринку України по виробництву 

ексклюзивних обручок, а асортимент більше ніж 

400 моделей здатний вразити навіть найвибагливі-

шого покупця!  Кожен виріб STDIAMOND несе в собі 

свою легенду, характер, потужну енергетику. 

З моменту свого придбання покликаний стати части-

ною Вашого іміджу, підкреслити Ваш статус, настрій, 

передати без слів Ваші емоції. 

Для тих, хто прагне мати неповторні обручки, як 

символ любові, вірності і чистоти почуттів, виконані 

в складних техніках і з дизайном поза модою і часом, 

варто звернути увагу на VIP-колекцію «Монархия». 

Ажурний візерунок з металу – відмінна риса ювелір-

них прикрас STDIAMOND, чиї фахівці є визнаними 

новаторами в області технологій в світі ювелірного 

мистецтва. Корона, вигравірувана на внутрішній 

стороні обручки поруч з назвою бренду, є фірмовим 

логотипом колекції і символізує привілейований 

статус своїх власників. 

Родзинкою колекції також є обертальний елемент 

в кожній моделі, що є запатентованою розробкою 

бренду, і символізує закохану пару, що завжди разом. 

Завдяки класичній формі і тонкому гравіюванню, 

діамантам, що входять в дизайн моделей, об-

ручки виглядають розкішно, але при цьому 

стримано.

Бренд неодноразово приймав участь 

у виставках та конкурсах. На черговій 

церемонії нагородження Annual Wedding 

Awards Весільний Delux, ювелірний 

бренд STDIAMOND був визнаний кращим 

в номінації «Свадебные кольца 2013», 

компанія STDIAMOND визнана 

кращим брендом в категорії «Обручальные 

кольца 2013» на спеціалізованій виставці-

презентації «Свадьба мечты». 

В 2014 р. в Італії бренд STDIAMOND отримав премію 

THE GOLDEN A’DESIGN в категорії  «Дизайн Ювелирных 

и Часовых Изделий» у всесвітньому конкурсі 

A’DESIGN AWARD & COMPETITION Milan/Italy 

за каблучку «Великая Богиня Исида».

Моно-бутіки STDIAMOND представлені в Києві 

та Дніпрі. Представництва бренду знаходяться 

в бутіках StDiamond Львова та Одеси. 

Для ознайомлення з шедеврами ювелірного мис-

тецтва запрошуємо відвідати наші бутіки, контакти 

яких Ви знайдете на нашому сайті http://stdiamond.ua.

Контакти для ділових пропозицій:                       

Моб: +38(067)328-2007

E-mail: hutka.stdiamond@gmail.com

STDIAMOND – БРЕНД ЕКСКЛЮЗИВНИХ ОБРУЧОК 

ДЛЯ УСПІШНИХ ЛЮДЕЙ


