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ТРЕНИНГИ КАРЛА ЙОЗЕФА ДОЕЗА  

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ  ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
СИСТЕМИ  ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
 
ЛИТВА ГОТОВА ПОМОЧЬ  УКРАИНСКОМУ 
БИЗНЕСУ ВЫЙТИ  НА ЕВРОПЕЙСКИЕ РЫНКИ 
 
ГРУПА КОМПАНІЙ В.М. 

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ  
ЯК РЕАЛЬНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ УСПІШНИХ РЕФОРМ 
ПІСЛЯ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ 20132014 РОКІВ

АССОЦИАТИВНЫЙ СИМВОЛИЗМ АЛЕКСЕЯ АНДА: 
НЕТРАДИЦИОННЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
НА ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕМЫ 

СЕЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ  СТИМУЛЮВАННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

ТОВ КИЇВГУМА: 
85 РОКІВ УСПІШНОГО ДОСВІДУ 

ФОЛЬКЕР ЗАССЕ: ПОТЕНЦИАЛ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В УКРАИНЕ КРОЕТСЯ НЕ В АГРОХОЛ
ДИНГАХ, А ИМЕННО В НЕБОЛЬШИХ ФЕРМАХ 

СЕРТАТОМ:  БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ, 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ, НЕЗАВИСИМОСТЬ 

МАЙБУТНЄ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ   
ЗА КОМПАНІЯМИ ПРОФЕСІОНАЛІВ! 

КАК ЭКСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ  
ДОСТИГАЮТ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
КРЕАТИВ!  КОМФОРТ!  ЯКІСТЬ!

ВЕЛОПУТЕШЕСТВИЯ: ЕСЛИ УЖЕ НАЧАЛ, 
ТО ОСТАНОВИТЬСЯ НЕВОЗМОЖНО 

ПОЭЗИЯ

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Перед вами – наш черговий випуск журналу «Ділова панорама». 
Від попередніх він суттєво відрізняється тим, що присвячений 
важливій для нас події – 20-річчю Київської торгово-промислової 
палати.

Це були нелегкі 20 років. Роки випробувань, спроб і помилок. 
Весь цей час ми будували палату і нарешті можемо сказати: ми 
зробили класну організацію, яка має відповідний імідж, мате-
ріально-технічну базу, яка може запропонувати масу послуг на 
ринку. Ми пишаємось тим, чого нам вдалося досягти за цей тер-
мін. У нас – найбільша порівняно з іншими регіональними пала-
тами членська база, ми надаємо дуже багато різноманітних по-
слуг, нас знають у світі. 

Але зупинятися на цьому палата не збирається. Ми маємо бути 
більш динамічними, більш рішучими, адже світ не стоїть на місці. 
І чекати нас він не буде. 

Сьогодні Україна взяла курс на Європу – і ми цей вибір підтриму-
ємо. Адже прогрес – це саме те, чого сьогодні потребує наша дер-
жава найбільше, аби не пасти задніх і стати повноправним членом 
Європейського союзу. 

Нас має чути влада. І не просто чути, а прислухатися до нашої 
думки. І це – найголовніше завдання для нас на сьогодні.

Сподіваюсь, що ви і надалі будете з нами, адже ми зробимо все для 
того, щоб допомогти вам у всіх ваших справах. Ми готові до змін, і 
готові до співпраці. Разом у нас все вийде – я в це вірю.

З повагою, президент Київської ТПП 
Микола Засульський.
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Шановні друзі!
Вітаю Вас від імені Київської міської ради та Київської міської держав-
ної адміністрації!

Підприємці – це рушійна сила економіки України. Без їх діяльності неможливий 
розвиток столиці та країни в цілому. Київська торгово-промислова палата – це спо-
лучна ланка між бізнесом і владою. Вона завжди була нашим партнером у налагод-
женні ефективного діалогу з підприємцями.
Ваша позиція стосовно сприяння діяльності та захисту інтересів підприємців Києва 
активна та конструктивна. Ви чимало зробили для створення сприятливого бізнес-
клімату, практичного розвитку торгово-економічних, науково-технічних зв’язків 
між українськими та зарубіжними підприємцями. Саме тому рівень довіри з боку 
бізнесу до діяльності Палати незмінно високий.
Маю надію, що наша співпраця й на далі буде плідною. Зі свого боку гарантую все-
бічну підтримку, відкриту і прозору позицію місцевих органів влади та продуктив-
ний діалог.

Київський міський голова В. Кличко

20 РОКІВ КИЇВСЬКІЙ ТПП
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Шановні колеги, партнери!

Хочу звернутися зі словами вдячності до всіх членів Київсь-
кої торгово-промислової палати, бізнесменів і підприємців 
нашої столиці. Ми разом з Вами вистояли у минулому, еконо-
мічно важкому році.

У нинішньому 2015-му році, ми високо цінуємо те, 
що Ви разом з нами співпрацюєте і вірите у надійне партнерство з Київською торгово-
промисловою палатою і Торгово-промисловою палатою України.

Київська торгово-промислова палата – одна з найбільших організацій, яка підтримує 
столичний бізнес на протязі багатьох років, має  давні традиції і значний досвід із спри-
яння розвитку підприємництва, залучення у вітчизняну економіку інвестицій. Власне, 
з роками, Палата стала авангардом столичного бізнесу. Відбулося це також і  завдяки 
вашим зусиллям, зусиллям членів Київської ТПП.

Спільно з ТПП України Київська палата створила плідне партнерство з владою, тим са-
мим наблизивши бізнес-середовище до прийняття управлінських і регуляторних рішень. 
Нині Палата належить до найкращих у системі. Вона постійно розвивається і збільшує 
свою членську базу, освоює нові види діяльності. Економічне становище зараз надзви-
чайно складне. Нелегко говорити про розвиток економіки, нормальне ведення бізнесу, 
організацію виробництва та його планування в умовах бойових дій. Але бізнес у всі часи 
був конструктивним. Наші підприємці продовжують активно працювати, шукають  не-
використані можливості, відкривають нові ринки. Завдяки їхній наполегливій праці 
Україна просувається вперед.

Від себе особисто й від імені членів Ради ТПП України я бажаю успішної і плідної роботи!

Президент ТПП України Г. Д. Чижиков



Уважаемый Николай Васильевич!

С чувством огромной благодарности и от 
всего сердца разрешите поздравить Вас, 
всех сотрудников и членов Киевской тор-
гово-промышленной палаты со знамена-
тельной датой – 20-летним юбилеем!

Прекрасные традиции, заложенные при 
основании Киевской Торгово-промыш-
ленной палаты, тесная связь с бизнесом, 
передовое мышление и инициатива по 
праву сделали Ваше отделение действен-
ным инструментом продвижения внеш-
неэкономических интересов Украины 
на международной арене и развития 
взаимовыгодного делового сотрудниче-
ства с Республикой Беларусь.

Многие достижения в деятельности Пала-
ты стали возможными благодаря Вашему, 
уважаемый Николай Васильевич, высоко-
му профессионализму, деловым и чело-
веческим качествам, а также уверенным 
грамотным действиям сотрудников.

Мы высоко ценим ту поддержку, кото-
рую оказывает нам Палата при прове-
дении международных мероприятий в 
Украине и Республике Беларусь и, что 
главное, постоянно ощущаем высокий 
интерес со стороны её членов.

Давние и добрые отношения, сложив-
шиеся у успешно возглавляемого Вами 
отделения с Белорусской торгово-про-
мышленной палатой и ее отделения-
ми, несомненно, являются гарантией 
дальнейшего укрепления и развития 
торгово-экономических отношений 
между нашими странами.

Примите, уважаемый Николай Васи-
льевич, искренние пожелания даль-
нейших успехов и процветания Палате. 
Здоровья, счастья и благополучия Вам 
и всему коллективу! Мира и добра!

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Беларусь в Украине
В. ВЕЛИЧКО
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Уважаемый господин Президент!

От имени правления Международно-
го трейд-клуба в Украине сердечно по-
здравляю Вас и всех работников Киев-
ской торгово-промышленной палаты с 
20-летием деятельности Палаты.

Иностранные дипломаты-члены 
Трейд-клуба высоко ценят между-
народную деятельность Палаты, на-
правленную на расширение между-
народного торгово-экономического 
сотрудничества.

Многолетние традиционные ежегод-
ные встречи руководителей торгово-
экономических отделов инострашплх 
посольств, аккредитованных в Укра-
ине с членами Киевской торгового-
промышленной палаты, по нашему 
мнению, способствуют наращиванию 
объемов украинского экспорта, уве-
личению иностранных инвестиций в 
экономику города Киева.

Желаем Вам, уважаемый господин 
Президент, и всем работникам Киев-
ской торгового-промышленной пала-
ты крепкого здоровья, новых успехов 
в расширении международных торго-
во-экономических связей.

Соня КРАЙЧОВА, 
Президент Трейд-клуба, 
Руководитель торгово-
экономического отдела, 
первый секретарь Посольства 
Словацкой Республики в Украине

Шановний Миколо Васильовичу!

Торгове представництво при Посоль-
стві Королівства Бельгія в Україні має 
честь привітати Вас та весь колектив 
Київської торгово-промислової пала-
ти з 20-річним ювілеєм!

Незважаючи на такий юний вік, 
Київська ТПП, яка об’єднує більш ніж 
1000 українських компаній, завжди 
була та є однією з найактивніших па-
лат в Україні. Київська ТПП завжди 
стоїть на сторожі захисту бізнес інте-
ресів українських підприємців, просу-
ваючи їхні товари та послуги на між-
народні ринки.

Київська ТПП завжди відкрита до спів-
праці. Яскравим прикладом є співпра-
ця з Антверпенською ТПП (Бельгія), 
в результаті якої були організовані 
ділові контакти між бельгійськими та 
українськими бізнесменами.

Ми високо цінимо професіоналізм та 
активну життєву позицію команди 
Київської ТПП.

Ще раз вітаємо Вас із святом та бажає-
мо завжди йти в ногу з часом, наснаги, 
творчих успіхів та завжди залишатися 
на гребні хвилі!

Тетяна КОРОТИЧ
Керівник Торгового 
та Економічного відділу
Посольства Королівства Бельгія 
в Україні
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Шановний Миколо Васильовичу!

Прийміть мої найщиріші вітання з 
нагоди 20-річчя очолюваної Вами Ки-
ївської торгово-промислової палати.

Дозвольте Вам та Вашому колективу 
побажати нових досягнень у розвитку 
економічних зв’язків між бізнесовими 
компаніями Литви і України.

Користуючись нагодою, хотів би від-
значити, що Ваша діяльність завжди 
слугувала міцним фундаментом, що 
сприяє розвитку економічних зв’язків 
між нашими країнами.

Маю надію, що й надалі відбуватиметь-
ся плідна співпраця між Вільнюською 
торгово-промисловою та ремісничою 
палатою і Київською торгово-промис-
ловою палатою.

З повагою,
Надзвичайний і Повноважний По-
сол Литовської Республіки в Україні
Марюс ЯНУКОНІС

Dear Mr. President,

On the occasion of the celebration of 20 
years since the establishment of the Kyiv 
Chamber of Commerce and Industry I 
would like to convey to you my best wish-
es for success and prosperity.

I am convinced that even in these hard 
moments for the Ukrainian economy the 
Kyiv Chamber of Commerce and Indus-
try will create favorable conditions for 
business activity and will promote eco-
nomic projects with foreign partners.

One of the main objectives of the Cham-
ber of Commerce and Industry of Roma-
nia is to foster the relations between the 
Chambers of Commerce worldwide for 
the benefit of the business community.

I use this opportunity to assure you of the 
entire availability of cooperation of the 
Chamber of Commerce and Industry of 
Romania.

Yours sincerely,
Mihai DARABAN
The Chamber of Commerce and Indus-
try of Romania
President 

Уважаемый Николай Васильевич !

От имени Посольства Малайзии в 
Украине поздравляю Вас и всех со-
трудников Киевской торгово-про-
мышленной палаты со знаменатель-
ной датой – 20-летним юбилеем.

Сегодня Киевская ТПП, объединяя 
более 1000 ведущих предприятий и 
организаций различных сфер деятель-
ности, является надежным гарантом 
развития бизнеса в столице Украины. 
Целенаправленная и последователь-
ная деятельность Палаты защищает 
интересы предприятий, развивает на-
учно-технические и торгово-эконо-
мические связи предприятий региона, 
обеспечивает широкий спектр востре-
бованных услуг.

Активная позиция снискали Киевской 
ТПП заслуженные авторитет и при-
знание среди зарубежных партнеров. 
А наше многолетнее сотрудничество 
в области организации деловых кон-
тактов между предпринимателями 
Малайзии и Украины является успеш-
ным свидетельством Вашей активной 
деятельности по развитию междуна-
родных связей.

Многие достижения в международной 
деятельности Палаты стали возмож-
ными благодаря грамотным действи-
ям руководства и высокому качеству 
работы сотрудников. Вы сохранили 
надежность Киевской торгово-про-
мышленной палаты и продолжили ее 
развитие в сегодняшнее непростое для 
Украины время.

Примите искренние пожелания даль-
нейшего развития и процветания Ва-
шей Палате. Здоровья, удачи и благо-
получия Вам и всему коллективу!

Чуа Теонг БАНА
Посол Малайзии в Украине
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МИКОЛА ЗАСУЛЬСЬКИЙ: 
МИ ДОСЯГЛИ ТИХ ЦІЛЕЙ, ЯКІ СТАВИЛИ, 
АЛЕ СПОЧИВАТИ НА ЛАВРАХ НЕ ЗБИРАЄМОСЯ  
НЕМАЄ ЧАСУ
– Київській торгово-промисловій па-
латі виповнюється 20 років. Ви стоя-
ли біля витоків її створення, очолю-
ючи палату з дня заснування. З чого 
починалася Київська ТПП і що являє 
собою на сьогоднішній день?
– Палата, як ви знаєте, починалася 
не сьогодні, не вчора і не позавчора 
– історія торгово-промислових палат 
налічує більше 400 років. Історія цього 
руху почалася в Марселі, де купці, тор-
говці, ремісники вирішили створити 
організацію, що допоможе їм у вирі-
шенні тих проблем, які вони самостій-
но не змогли б вирішити ніколи. На-
приклад, купець, у якого працювало 2 
або 3 людини – що він може зробити? 
Дуже мало – у нього ані юристів не-
має, ані лобістів. Те ж саме і в невели-
кій ремісничій компанії, де працювало 
по 5-10 осіб. Ось тому вони і постави-
ли таке завдання: щоб палата сприяла 
у вирішенні їхніх проблем, які, без-
умовно, завжди мали місце в бізнесі, в 
торгівлі, у виробництві. Тобто палата 
повинна була стати і стала рупором 
їхніх інтересів, адвокатом, маяком, 
який би показував їм шлях у бізнесі. 
Ця інституція почала розвиватися в 
Європі, потім – в Америці, і зараз у 
світі налічується приблизно 10 тисяч 
торгово-промислових палат. Це світо-
ва структура, частини якої пов’язані 
між собою. Палати мають колосальні 
зв’язки, мають можливості контак-
тувати. Я маю на увазі найголовнішу 
мету палат – сприяти розвитку еконо-
міки в тому регіоні, де вони створені. 
Тому поява палати в 1995 році стала 

Що можна встигнути зробити за 20 років? Одній людині – практично нічого, 

злагодженому колективу – багато. Про те, яких успіхів вдалося досягти Київської 

торгово-промисловій палаті, що з наміченого не встигли або не змогли втілити 

в життя, журналу «Ділова панорама» розповів керівник КТПП Микола Засульський.

абсолютно об’єктивним процесом, 
пов’язаним із набуттям Україною не-
залежності. За часів  Радянського Со-
юзу в цьому не було необхідності, були 
республіканські палати. У 1972-му 
році була створена Торгово-промис-
лова палата України, яка мала підроз-
діли практично у всіх регіонах. Свого 
часу президент ТПП України Олексій 
Петрович Михайличенко підтримав 
ідею створення торгово-промислових 
палат в регіонах згідно з адміністра-
тивними принципами поділу. Так, у 
1995-му році і була створена торгово-

промислова палата в місті Києві, яка 
в той час налічувала приблизно 180 
членів. У нас тоді практично нічого не 
було з точки зору матеріально-техніч-
ної структури, а також не було такої 
кількості послуг, які ми можемо зараз 
запропонувати. Я хочу сказати, що ці 
20 років – дуже короткі в історичному 
плані, тому що деякі палати існують 
вже і 200, і 300 років. У нас – всього 
лише 20 років, але саме за цей час було 
закладено фундамент організації. Це 
були напружені роки роботи нашого 
згуртованого колективу. Головна мета, 

20 РОКІВ КИЇВСЬКІЙ ТПП
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яку ми поставили – зробити клас-
ну організацію, що має відповідний 
імідж, матеріально-технічну базу, яка 
може запропонувати масу різноманіт-
них послуг на ринку. І я хочу сказати 
з усією відповідальністю, що ми цього 
досягли.

– Що ще на сьогодні Ви вважаєте 
найважливішими досягненнями Ки-
ївської ТПП?
– Таких досягнень кілька. Перше: ми 
зараз маємо найбільшу членську базу 
– це 1124 члена палати – такої кіль-
кості не має жодна регіональна тор-
гово-промислова палата. Тобто якщо 
порівняти – 180 членів палати 20 років 
тому і 1124 – сьогодні, то це дуже по-
зитивна динаміка. Друге: нас знають 
у всьому світі. Ми уклали угоди з 64-
ма торгово-промисловими палатами з 
багатьох країн Африки, Азії, Європи. 
Такі міста як Париж, Рим, Будапешт, 
Відень, Москва – з усіма укладені уго-
ди про співпрацю. Наступне: ми зараз 
можемо запропонувати не одну по-
слугу, як раніше, коли ми здійснювали 
тільки експертизу товарів, сировини 
та обладнання, а цілу гаму найрізно-
манітніших послуг. Починаючи з того, 
що ми можемо нагодувати нашого го-
стя в кафе і закінчуючи юридичним 
висновком за того чи іншого контра-
кту. За цим стоїть колосальна робота 
всього колективу, який практично з 
нічого створив чудову організацію. 

Не можу не сказати про матеріально-
технічну базу. Палата за цей час зуміла 
побудувати організацію європейсько-
го рівня: ми маємо прекрасну будівлю 
в центрі міста, палата сертифікована 
міжнародною системою сертифікації 
ТЮФ Рейнольд-Берлін-Брнаденбург 
на відповідність системи управління 
міжнародним стандартам ISO 90001. 
Колектив стабільний, практично всі 
співробітники, більша їх частина, ма-
ють вищу освіту. У нас укладені до-
говори з усіма районами міста Києва, 
з мерією міста Києва. Тому я з усією 
відповідальністю заявляю: ми досягли 
тих цілей, які ставили.

– Що має намір робити палата, якщо 
всіх цілей досягнуто? Є час спочива-
ти на лаврах?
– Часу немає. Світ не стоїть на місці, 
і, природно, економіка не стоїть на 
місці. Щодня з’являються нові викли-
ки, нові проблеми. Перш за все, хочу 
сказати, що палата повинна працюва-
ти більш динамічно, більш активно. 
Чому? Тому що у нас є певне конку-
рентне середовище. Багато галузевих 
асоціацій створили свої громадські 
структури, які представляють їх інте-
реси, на українському ринку з’явилися 
змішані торгово-промислові палати, 
іноземні палати – Американська тор-
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гово-промислова палата, Європейська 
бізнес-асоціація та багато інших. Тому 
палата повинна в цьому конкурентно-
му середовищі бути однією їз кращих 
і представляти максимальний зріз 
бізнесу. Для цього разом з незалеж-
ною організацією SIPE підготовлено 
програму реформування палати, яка 
нещодавно була затверджена на з’їз-
ді. Це програма подальшого розвитку 
палат, і я хочу сказати, що з багатьма 
її положеннями ми повністю згодні. 
Сьогодні палата повинна, насамперед, 
адвокатувати проблеми своїх членів, є 
навіть спеціальний термін для цього 
– «адвокасі». Я думаю, що це – одна з 
найголовніших її завдань. Друге – вона 
повинна давати компетентний аналіз 
економічної ситуації органам влади, 
які, в свою чергу, на основі цього ана-
лізу мають приймати ті чи інші управ-
лінські рішення. Палата повинна пере-
глядати і аналізувати в економічному 
плані проекти законів, які виносяться 
на розгляд Верховної Ради. Великі за-
вдання ставляться перед нами і в пи-
танні перепідготовки та підготовки 
кадрів. Палати в усьому світі цим дуже 
активно займаються. Ще ми маємо по-
казати світу, що ми – гідна організація 
і це буде дуже привабливо для багатьох 
фондів, які мають відповідні фінансові 
ресурси, і за рахунок цього ми можемо 

через систему торгово-промислових 
палат залучити для бізнесу колосальні 
ресурси.
Сьогодні йде оновлення кадрів. До 
нас приходить молодь на зміну тим, 
хто тут працював. Але ми цінуємо 
досвід старших поколінь, які відда-
ли частину свого життя, своєї енергії 
на благо Палати. Ми не робимо нео-
бдуманих вчинків,  не робимо таких 
різких рухів, щоб взяти і позбутися 
цілого пласта знань, якими володі-
ють досвідчені фахівці. Все це йде в 
програмі наставництва, у програмі 
передання знань новому поколінню 

від тих, хто відпрацював тут багато 
років.

– Як трансформувалися за ці 20 років 
взаємини влада – палата – бізнес?
– Усі чудово розуміють, що та система 
управління, яка була в Радянському 
Союзі, це, по суті, була абсолютна вер-
тикаль. Ми її називаємо візантійської 
системою управління. І думка таких 
недержавних організацій як торгово-
промислова палата, м’яко кажучи, тоді 
враховувалася відносно, можна сказа-
ти, взагалі не бралася до уваги. Зараз 
до нас теж не завжди дослухаються, але 
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з кожним днем ситуація змінюється. З 
кожним днем влада все більше розуміє, 
що їй необхідно спиратися на думку тих 
організацій, які акумулюють проблеми, 
акумулюють пропозиції великого шару 
підприємницьких структур. І я хочу 
сказати, що ми зараз із задоволенням 
працюємо з департаментом промис-
ловості та інвестиційної політики Ки-
ївського адміністрації, який сприймає 
наші пропозиції, а ми сприймаємо за-
вдання, що стоять перед ними. І все це 
вкладається в концепцію «бізнес – па-
лата – влада» або можна сказати по-ін-
шому: «влада – палата – бізнес». Тобто, 
ми і є тією ланкою, яка може з’єднати 
два найважливіших аспекти будь-якої 
держави – владу і бізнес.

– Сьогодні Україною взято курс на 
євроінтеграцію. Як Ви думаєте, це 
правильний шлях для нас?
– Безумовно. Нещодавно ми з керівни-
ками київських підприємств відвідали 
Лейпцігську виставку, де було проде-
монстровано найсучасніші технології, 
продукцію машинобудування. Так от, 
ця виставка показала, що іншої альтер-
нативи для України немає: треба йти до 
розвиненого суспільства, йти у глоба-
лізований світ, щоб не залишитися на 
узбіччі науково-технічного прогресу, 
і не перетворитися на країну, яка ви-
робляє напівфабрикат або торгує си-

ровиною. Те, що ми побачили на цій 
виставці – це вже 22-е століття, і тому 
сумнівів щодо правильності обраного 
курсу бути не може. Так, складно, так, 
ми відстали. Тому що ми всі - осколки 
дзеркала під назвою Радянський Союз. 
Так, ми не зрозуміли що таке незалеж-
ність повною мірою, що це – не тільки 
плюси, а ще й колосальна відповідаль-
ність. На жаль, ми цю незалежність не 
завжди правильно використовували. 
Адже щоб відірватися від того поля тя-
жіння, яке залишила минула система, 
потрібно прикласти неймовірних зу-
силь, насамперед з перебудови держав-
ної машини. Тому що відстала бюро-

кратична система породжує корупцію, 
оскільки бізнес бажає свої проблеми 
вирішувати швидко. А стара бюро-
кратична система не дозволяє йому це 
робити. Ось у цьому – головний ан-
тагонізм, і швидко це теж неможливо 
виправити. На це потрібен певний час. 
Тому що мова йде не про якусь особи-
стість, яку потрібно поміняти, а про 
те, що потрібно поміняти всю систему 
управління державою. А ви уявляєте, 
які потрібні зусилля і кошти для того, 
щоб всі управлінські процеси приско-
рити так, щоб це влаштовувало бізнес? 
Адже в нинішньому світі виграє той, 
хто швидше за всіх реагує на ситуацію.

– Наскільки Київська ТПП готова 
сьогодні до таких змін?
– Ми про це не тільки говоримо і ду-
маємо, у нас вже відбуваються певні 
зміни. Ми готові до цього. У нас для 
цього є все: матеріально-технічна база, 
фахівці, до нас приходять багато людей 
– і це дорогого коштує. Це і є основою 
для нашого подальшого руху вперед. У 
нас дуже розвинені міжнародні зв’язки, 
і це дає нам можливість вивчати світо-
вий досвід. Тому ми з упевненістю ди-
вимося вперед. Головне, щоб наша кра-
їна розвивалася, щоб наша економіка 
процвітала. І дай Бог нам всім мирного 
неба, бо без цього всі наші плани пере-
творяться на повітряні замки.

20 РОКІВ КИЇВСЬКІЙ ТПП
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ВІКНО В ЄВРОПУ: 
ПІДСУМКИ ВИСТАВКИ В ЛЕЙПЦИГУ

В 
иставка в Лейпцигу для укра-
їнських учасників стала най-
більш продуктивною серед 
всіх подібних заходів, які про-

водились останнім часом. Про це го-
ворили учасники програми Київської 
державної телерадіокомпаніі «Еконо-
мічне коло». 
Нагадаємо, у колективному стенді на 
виставці субконтрактинга в промис-
ловості, приладо- та машинобудуванні 
«ZulieferMesse/INTEC 2015», яка про-
водилася на Лейпцизькому ярмарку 
24-27 лютого, взяли участь 13 укра-
їнських підприємств.
Особливістю цієї виставки є те, що 
на загальній площі понад 70 000 кв.м 
традиційно відбуваються зустрічі за-
мовників і постачальників майже з 30 
країн Європи. Цього року у виставці 
взяли участь понад 800 експонентів –
провідних німецьких і європейських 
компаній і понад 22000 фахівців-від-
відувачів.
За словами президента Київської ТПП 
Миколи Засульського, для українських 
підприємців сьогодні найголовніше, 
що вони очікують від участі у таких 

заходах – отримання конкретного ре-
зультату: це може бути домовленість 
про співпрацю, пошук нових партне-
рів, нових ринків збуту. «З Лейпцизь-

кою ТПП у нас підписана угода про 
співпрацю. І ми поїхали, адже знали, 
що ТПП Лейпцига відповідальна за 
біржу контактів, і тому ми отримаємо 
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значні преференції у формуванні мак-
симальної кількості контактів і пере-
мовин. Таких перемовин із представ-
никами промислових компаній із 23 
країн Європи відбулося 90, а коли ми 
тільки розпочинали цю роботу, пере-
мовин було лише 10-15. Крім того, ми 
підписали відповідний меморандум із 
Лейпцизькою ТПП, де записані обв’яз-
ки ТПП стосовно просування інтере-
сів учасників виставки, тобто і наших 
підприємців, на німецькому ринку», 
– підкреслив президент КТПП.
Про те, що виставка в Лейпцигу стала 
однією із найпродуктивніших щодо 
кількості контактів та перемовин, 
говорили й безпосередні учасники 
виставки – представники київських 
підприємств. За словами директора 
ДП «Гальванотехніка» Миколи Со-
коловського, нинішній захід показав 
реальний вихід на європейські ринки: 
«Нас зустрічали і приймали як найдо-
рожчих друзів. Ми мали можливість 
обговорити питання щодо проблем 
виробництва, забезпечення кадра-
ми, виховання кадрів. За 20 років 
відвідин таких заходів це – перший 

із такою високою організованістю та 
ефективністю».
Що ж до попередніх підсумків участі 
у виставці, то можна навести кілька 
конкретних прикладів: у ході пере-
мовин представників ДП «Гальвано-
техніка» намітились контракти із ви-
готовлення малих партій виробів та в 
мінімально стиснуті строки. Польські 
компанії зацікавились у розміщенні 
виробництва на підприємстві. ТПП 
Потсдама допомогла ДП ВО «Київпри-
лад» у встановленні контактів із дво-
ма потенційними партнерами. Голов-

ні переговори відбулися з компанією 
FESTO, в результаті досягнута домов-
леність про збільшення номенклатури 
виробів, які вже поставляються. Пред-
ставники ПАТ «Одескабель» провели 
переговори в м. Ерфурт, в результаті 
яких отримано контакти серйозних 
оптових компаній, які працюють на 
німецькому та інших ринках. Також 
плідно попрацювали й інші учасники 
виставки – ВАТ «КИЇВГУМА», ТОВ 
НВП «МОНАДА», Концерн «УКРОС-
МЕТАЛ», компанія «Сатер», ВАТ «Ме-
ридіан» ім. С.П.Корольова.
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Ксенія Михайлівна, Ви – часта 
гостя на заходах, які прово-
дяться ТПП України та Ки-
ївською торгово-промисло-

вою палатою. На Вашу думку, якими 
на сьогодні мають будуватися взає-
мовідносини бізнес – палата – влада?
– Так, на сьогодні ми проводимо актив-
но роботу з палатами як з центральною, 
так і з регіональними. І я переконана, що 

КСЕНІЯ ЛЯПІНА:
ПРИНЦИП БОРІТЕСЯ І ПОБОРИТЕ 
ДЛЯ БІЗНЕСУ  ОСОБЛИВО ВАЖЛИВИЙ

Робота Державної регуляторної служби України, виконання закону 

«Про засади державної регуляторної політики», що вже зроблено і що 

буде зроблено найближчим часом у питанні дерегуляції, роль і місія 

торгово-промислових палат – про це та багато іншого говорилось на 

зустрічі членів Ради Київської ТПП із головою Державної регуляторної 

служби Ксенією Ляпіною, яка відбулася 28 квітня 2015 року. Своїми 

думками щодо необхідності роботи в напрямку дерегуляції, 

повноцінного впровадження засад державної регуляторної політики, 

вже досягнутих та очікуваних результатів цієї роботи, 

і, найголовніше, яким чином бізнес може впливати на ці процеси, 

Ксенія Ляпіна поділилася із читачами журналу «Ділова панорама».

місія палати – дуже важлива. Це місія 
– бути своєрідним «концентратором» ін-
тересів бізнесу і працювати з владою для 
того, щоб бізнес міг донести свій голос, 
щоб він міг включитися у всі процеси, які 
зараз відбуваються і вплинути на ти про-
цеси. І якісно супроводжувати цей голос 
бізнесу, я думаю, для палат є природнім. 
У всьому світі, зокрема і в Європі, в яку 
ми всі хочемо потрапити – там палати 

працюють. Наприклад, німецька палата 
працює так, що німецьким урядом не 
ухвалюється жодне рішення без того, 
щоб воно не пройшло експертизу в ні-
мецькій  торгівельній палаті. І таких при-
кладів ми маємо дуже багато.  Тому ми зі 
свого боку робимо все, щоб співпрацю-
вати з палатою, і включати палату в про-
цес співпраці з органами влади і в процес 
впливу на рішення, які ухвалюються.

У КИЇВСЬКІЙ ТПП
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– Державна регуляторна служба 
України, яку ви очолюєте з січня ни-
нішнього року: які основні завдання 
цього органу, і чи вдалося вже досяг-
ти якихось результатів?
– На сьогодні ми є органом, який від-
повідає перш за все за дерегуляцію і 
впровадження в життя закону «Про 
засади державної регуляторної по-
літики». Закон майже не змінився з 
2008-го року, тим не менш завдання 
його повноцінного виконання зали-
шається. Зараз ми займаємося тим, 
щоб його методологічно супроводити, 
і виконати це завдання належним чи-
ном. Тому що 10 років існує закон, і всі 
10 років органи влади імітують його 
виконання. Тобто пишуться якісь па-
пірці під назвою «аналіз», нібито щось 
робиться, а насправді – нічого. Таке 
«паперове» виконання не задовольняє 
сьогодні ні бізнес, ні політичне керів-
ництво країни, тому нам і ставляться 
такі завдання. Нові міністри налашто-
вані не імітувати процес, а виконувати 
його і взагалі досягати якихось ефек-
тивних рішень. 

– Як це зробити? Хто має брати в 
цьому участь? 
– Взагалі закон «Про засади держав-
ної регуляторної політики» давно 

сказав, як досягти ефективних рі-
шень: треба просто працювати згід-
но цього закону. Але, звертаю увагу, 
що цей закон становиться «живим», 
коли його виконує не тільки бюро-
кратія, а й коли в ньому бере участь 
бізнес, громадськість, зацікавлені 
сторони. Хотілося б, щоб у всіх на-
ступних наших дебатах палата брала 
активну участь і також брала участь 
у регуляторній політиці, зокрема і на 
рівні Києва. Більш того, ми маємо на 
сьогодні зразки позовів, яким чином 
можна відміняти рішення місцевої 
влади, якщо вони були прийняті із 
порушенням засад державної регуля-
торної політики. Я хочу повідомити, 
що такі інструменти є, і коли асоціа-
ції та об’єднання підприємців хочуть, 
вони їх використовують і навіть дося-
гають результату. У нас зараз є кілька 
таких рішень апеляційних судів, які 
просто відмінили останні рішення 
Київради, бо ці рішення були ухва-
лені з глибоким порушенням засад 
державної регуляторної політики. Так 
що принцип «борітеся і поборите» 
– він універсальний. І для бізнесу він 
особливо важливий, маючи на увазі в 
першу чергу колективну боротьбу за 
те, щоб рішення були ефективні, ре-
зультативні і обґрунтовані. 

– Що зараз робиться в напрямку де-
регуляції і повноцінного впровад-
ження засад державної регуляторної 
політики? Вже є якісь конкретні при-
клади відміни «зайвих» регулятор-
них актів?
– Хочу зазначити, що на сьогодні за-
тверджено план дерегуляції, який вже 
діє з другого кварталу. За перший квар-
тал вдалося ухвалити низку доволі ре-
зонансних рішень, ми оцінюємо їх десь 
у 6 мільярдів гривень ресурсу, який не 
буде забиратись у бізнесу, і залишиться 
на його власний розсуд. Тобто це такий 
своєрідний інвестиційний ресурс. Це 
скасування 915-ої постанови – всі хто 
виробляє щось в тарі або ввозить щось в 
тарі – знає, що це таке. Це був реальний 
«рекетирський» збір від імені держави, 
обсяг якого за нашими оцінками скла-
дав понад 300 мільйонів гривень на рік. 
Скасували, зараз нема цієї вимоги, буде 
будуватись сучасна європейська схема 
поводження з відходами від тари і упа-
ковки. Не треба винаходити якийсь ве-
лосипед, треба брати працюючи модель 
і її застосовувати адекватно. В цьому 
випадку взяли чеську модель, і я думаю, 
що найближчим часом ви всі побачите 
як це буде працювати правильно. 
Крім того, нам вдалося позбавитись від 
низки дозволів в сільському господарстві. 

У КИЇВСЬКІЙ ТПП
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В галузі надракористування, вдалося, на-
приклад, скасувати зайві експертизи, які, 
за нашою оцінкою. коштували приблиз-
но мільярд гривень на рік. Підкреслюю: 
ці кошти ніколи не йшли в бюджет. Це 
були нав’язані договори. І таких випадків 
ще дуже багато. Останнє, що нам вдало-
ся в цьому напрямку досягти – ми ска-
сували наказ Державної служби з над-
звичайних ситуацій, де вимагалося від 
організацій, які займаються пожежною 
охороною, укладати спеціальні договори 
з державним підприємством «Центр 112» 
ніби на обслуговування. Хоча ніякого об-
слуговування там і не було. Це фактично 
вимагали ні за що ці гроші. Оцінка – десь 
приблизно 250 мільйонів гривень на рік. 
І так далі. Тобто по різних оцінках за пер-
ший квартал нам вдалось зберегти при-
близно на 6 мільярдів гривень такого ре-
сурсу. Але це тільки початок. Якщо нам 
вдасться до кінця року впровадити весь 
план, про який йшла мова, це по різних 
оцінках до 10 мільярдів гривень на рік за-
лишиться бізнесу на його розвиток.

– Що зараз ще робиться, крім впро-
вадження цього плану? Хто взагалі 

має переглядати нормативні акти, 
які підлягають скасуванню чи вне-
сенню в них змін? 
– Сьогодні є доручення прем’єр-міні-
стра всім центральним органам вико-
навчої влади: створити робочі групи 
по перегляду своїх нормативних актів, 
якими вони керуються в своїй роботі. 
І в результаті цього має з’явитися кіль-
ка переліків: перелік актів, які потрібно 
скасувати, перелік актів, в які потрібно 
внести зміни і перелік актів, які зали-
шаються в незмінному вигляді. Нага-
даю, що згідно методики, яку ми зараз 
розіслали по всіх органах, ці робочі гру-
пи на 50 відсотків мають складатися із 
представників об’єднань підприємців, 
зацікавлених осіб, громадських ініціа-
тив і так далі. Тобто можна взяти пряму 
участь в тих питаннях, які хвилюють 
бізнес і не просто взяти цю участь, а 
безпосередньо вплинути на результат. 
Тобто, якщо ви знаєте, які регуляції вам 
заважають у вашому щоденному житті, 
то відповідно ви і запропонуєте або їх 
корекцію або скасування. Якщо план 
дерегуляції фактично стосується лише 
регуляторної сфери, тобто, наприклад, 

в такій сфері як податки, це може сто-
суватись лише порядку звітності, облі-
ку, контролю, але не стосується самих 
податків, то започаткований перегляд 
нормативних актів стосується і сфери 
оподаткування, яка, безумовно, сьогод-
ні дуже хвилює бізнес. Тобто там так 
само створюються робочі групи, які 
мають переглядати всю систему. 

– Податки – це сьогодні найболючі-
ша тема для бізнесу. На Вашу думку, 
що має бути зроблено в цій сфері?
– На мою оцінку, ніякої податкової 
реформи в Україні все ще не відбуло-
ся. Все, що відбувалось за цей період 
– скоріше рефлексія на ситуацію. Тре-
ба було збільшувати надходження в 
бюджет у зв’язку з обставинами. Вій-
на, на жаль, окрім  того що вона про-
сто жахлива і нищить людські життя, 
- це ще й дуже коштовна справа. Тому, 
власно кажучи, то була рефлексія на 
ситуацію. Внесено зміни в податковий 
кодекс, однак зрозуміло, що це не є ви-
черпна реформа. Нема акцентів, нема 
розуміння того, що ми хочемо досягти. 
Мається на увазі не тільки наповнен-

У КИЇВСЬКІЙ ТПП



ТОВ «Науково-виробниче підприємство  
Укртранссоюз»
– вантажний залізничний транспорт;
– транспортне  оброблення вантажів;
– ремонт і технічне обслуговування  інших транс-
портних засобів;
– допоміжне  обслуговування  наземного транспорту.
Директор – Жадков С. В.

Тел. 359-0637, факс 359-0639

e-mail: office@utu.com.ua

ТОВ « МДМ »
Виробництво та оптова торгівля фармацевтични-
ми засобами.
Директор – Сомок В. В.

Тел. 360-1276, факс 490-5996

e-mail: omerta@ukr.net

ТОВ «Мир Весов Киев»
– виробництво інших машин і устаткування за-
гального призначення;
– будівництво інших споруд;
– неспеціалізована оптова торгівля продуктами 
харчування, напоями та тютюновими  виробами;
– неспеціалізована  оптова торгівля; 
– ремонт і технічне обслуговування машин і 
устаткування промислового призначення.
Директор – Шипин В. П.

Тел. /факс 468-0553

e-mail: info@mirvesov.kiev.ua

ПАТ «Мономах»
– виробництво чаю та кави;
– оптова торгівля  чаєм, кавою.
Генеральний директор – Барабаш Б. О.

Тел. 331-6108

e-mail: info@monomakh.com.ua

ТОВ «Альтаїр Україна»
– надання консультації в сфері зовнішньо-еконо-
мічної діяльності (імпорту, експорту);
– митно-брокерські послуги;
– отримання  дозвільної документації для імпор-
тно-експортної документації;
– експедиторські  послуги на перевезення вантажів;
– імпорт/експорт від «Альтаїр Україна».
Директор – Іванова О. В.

Тел. (067) 549-0567, факс 201-6283

e-mail: info@altair-ukraina.com.ua

ТОВ «Оксамит- Інтер»
– оптова торгівля деревиною, будівельними  ма-
теріалами та санітарно- технічним обладнанням;
– діяльність посередників у торгівлі меблями, 
господарськими товарами, залізними та метале-
вими виробами; 
– неспеціалізована оптова торгівля; 
– складське господарство.
Директор – Казак О. Є.

Тел. (067) 402-5840, факс: 205-3620

e-mail: office@okcamyt-inter.ua

ня бюджету, а й як це буде впливати 
на бізнес. Тобто, сьогодні є тимчасові 
заходи, такі як імпортні мита – це аб-
солютний нонсенс і з точки зору на-
ших зобов’язань у СОТ, і з точки зору 
європейської інтеграції. Але це – тим-
часовий захід, на який наші західні 
партнери погодились, тому що знали 
про ситуацію в Україні. Але це не є ча-
стиною постійної системи оподатку-
вання. Взагалі ж  система розбалансо-
вана. З одного боку – навантаження на 
бізнес, з іншого – бюджет не наповню-
ється. Тому на часі завдання – прове-
дення реформи у сфері оподаткування 
– залишається. І на це треба впливати. 
Площадок, для того, щоб впливати і 
щось змінювати  насправді зараз бага-
то. Дуже важливо, щоб не «заговори-
ти» їх, а досягти якихось конкретних 
відчутних результатів.

– Яким чином це можна зробити?
– Зробити це в першу чергу можна за 
допомогою інструменту регуляторної 
політики, тому що він передбачає не 
емоційні аргументи, а розрахунки. Як 
підприємцями розраховується бізнес-
план, так держава має розраховувати: 
як же будуть працювати акти, які вона 
ухвалює. І чого це буде коштувати біз-
несу і споживачеві. Тому завдання – пе-
ревести дискусію між бізнесом і владою 

з емоційної сфери в сферу оцінки і об-
рахунку. Цифрами завжди легше диску-
тувати. Тому що цифри – справа точна і 
жорстка. Саме так я бачу ці завдання як 
голови державної регуляторної служби. 
Всю систему із ухвалення регуляторних 
актів та їх перегляду перевести в сферу 
цифрової оцінки: чого це коштує, як це 
коштує, і як це треба виконувати щоб 
досягти результату найменшими затра-
тами. І не тільки для бюджету, а в першу 
чергу для бізнесу і споживача. Такі за-
вдання сьогодні є, робочі інструменти 
є, треба тільки наповнити їх людським 
потенціалом у першу чергу. Дуже часто 
у мене запитують – що, бізнес буде за 
вас, за владу, рахувати? Знову поверта-
юсь до європейського досвіду. Коли ми 
говоримо, що європейська бюрократія 
хороша, то забуваємо, що вона такою 
стала не сама по собі. А тому, що бізнес 
вмів рахувати, тиснув на владу, він ввів 
свою рідну владу в межі, у яких вона 
стала працювати так, як ми бачили: все 
обраховується, прогнозується, погод-
жується із зацікавленими особами. Все 
це народилося не від Бога, а від роботи 
громадянського суспільства та бізне-
су, який свою владу виховував і в пев-
ні межі заводив. Тому давайте разом з 
вами, з бізнесом, це зробимо – заведе-
мо нашу владу в сучасні цивілізаційні 
рейки.

НОВІ ЧЛЕНИ КТПП
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К
арл-Йозеф Доез необычный коуч и бизнес-тренер. В Германии его график 
распланирован на год вперед. Топ-менеджеры продвинутых немецких 
компаний заранее заказывают коучинг-сессии и интегральные тренинги 
для решения прикладных задач и платят высокие гонорары. Вместе с тем 

ежегодно Карл Йозеф Доез находит четыре недели, чтобы добровольно работать 
в странах, находящихся на пути интеграции в европейское экономическое про-
странство. В странах юго-восточной Европы тренинги г-на Дойза стали суще-
ственным вкладом в развитие лучших национальных компаний.
В октябре 2015 д-р Карл Йозеф Доез при содействии Службы старших экспертов 
из Бонна впервые приедет в Украину по приглашению Киевской Торгово-про-
мышленной палаты. Центр бизнес-образования предлагает использовать этот 
шанс и принять участие в корпоративных и открытых тренингах в интересах 
развития вашего бизнеса на основе европейского опыта.
В Киеве д-р Доез проведет корпоративные тренинги в отдельных компаниях по 
наиболее актуальным темам по выбору, таким как «Стратегический менеджмент», 
«Лидерство: европейский опыт», «Рост эффективности управления командами», 
«Межличностная деловая коммуникация», «Мотивирующая коммуникация ру-
ководителя», «Искусство сложных переговоров», «Менеджмент конфликтов», 
«Мастер-класс для бизнес-тренеров». Также планируется открытый тренинг по 
теме: «Практика и психология продаж», который состоится 28-29 октября 2015 г. 
Приглашаем всех желающих.
Сделайте запрос в Центр бизнес-образования Киевской ТПП и мы поможем в 
организации корпоративного тренинга Карла-Йозефа Доеза в вашей компании! 
Преимущество отдается компаниям, записавшимся в первую очередь.

Справки и подробная информация по телефону: (044) 235-82-96

ТРЕНИНГИ КАРЛА ЙОЗЕФА ДОЕЗА 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙЧЛЕНОВ 
КИЕВСКОЙ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СЛУЖБЫ СТАРШИХ ЭКСПЕРТОВ, ГЕРМАНИЯ

   ВПЕРВЫЕ В УКРАИНЕ

Подробнее о тренере: доктор Карл-
Йозеф Доез более 20 лет проработал 
на руководящих постах во всемирно-
известных американских и европей-
ских концернах, в том числе в ком-
паниях Eastman Kodak (директор по 
Центральной Европе) и DANKA Bu-
siness Systems (старший вице-прези-
дент). Является одним из основателей 
Европейской Академии Лидерства в 
Берлине (ELA – European Leadeship 
Academy) и компании ReDo Coach-
ing&Training. Изучал социологию, 
социальную психологию и политоло-
гию в Кёльне, Фрайбурге (ФРГ) и Анн 
Арборе, Мичиган (США). Член меж-
дународной ассоциации коучей (ICF). 
Имеет богатейший опыт тренингов и 
коучинга в области стратегического 
менеджмента, интегрального раз-
вития руководителей первого звена, 
повышения эффективности команд, 
продуктивной деловой коммуника-
ции, разрешения конфликтов, серви-
са, маркетинга и внешней торговли. 
В числе клиентов – крупнейние не-
мецкие концерны, в том числе Heid-
elberger Druckmaschinen AG, SAP AG, 
Daimler AG, VAMED / CFM Charite 
Facility Management (Fresenius AG), 
многочисленные малые и средние 
предприятия в Европе и Америке.

ОСВІТА
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АВСТРИЙСКАЯ ПРОГРАММА ПАРТНЕРСТВА: 

ЭКСПОРТ В СТРАНЫ ЕС

М
ногие компании Украины стремятся  выйти на  рынки Европейско-
го Союза. Но одного желания мало. Необходимо уметь работать на 
внешних рынках, владеть навыками управления экспортом, знать ев-
ропейские стандарты, обеспечить финансирование.

Как найти свой канал сбыта? Как найти партнера по продвижению товара и услуг?
Как определить стратегию выхода на международные рынки?  На эти и многие 
другие  вопросы поможет ответить участие в новой Программе обучения  и де-
лового партнерства.
Центр бизнес-образования Киевской ТПП совместно с Институтом поддержки 
экономики WiFi (Австрия) объявляет набор участников в Программу «Украина-
Австрия: экспорт в страны ЕС». Программа включает в себя: интенсивный 3-х 
модульный курс подготовки с австрийскими экспертами в Киеве (72 акад. часа, 
9 дней), квалификационный экзамен с выдачей успешным участникам европей-
ского диплома WiFi, пятидневную поездку в Австрию с целью формирования 
деловых связей между украинским и австрийским бизнесом. Проект субсиди-
руется австрийской стороной.
Программа стартует в сентябре 2015 года и включает следующие темы:
• Менеджмент экспорта в страны ЕС (на примере Австрии)
• Международный маркетинг и cтандарты ЕС
• Финансирование экспорта
Участие в Программе поможет повысить квалификацию в области экспортно-
импортных операций, идентифицировать новых деловых партнеров из Австрии,  
разработать новые бизнес-идеи и заключить соглашения о сотрудничестве.

Для участия в Программе необходимо зарегистрироваться  по тел. (044) 235- 8296
Количество мест в группе  ограничено.
Центр бизнес-образования Киевской ТПП

ЦЕНТР 
БИЗНЕСОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ ТРЕНЕРОВ

Киевская Торгово-промышленная па-
лата приглашает опытных специали-
стов из реального сектора экономики, 
а также бизнес-тренеров с практиче-
ским стажем к сотрудничеству с це-
лью разработки и проведения курсов 
«От практиков к практикам», направ-
ленных на повышение квалификации 
в области маркетинга, продаж, фи-
нансирования и инвестиций, бизнес-
планирования и управления, челове-
ческих ресурсов, бизнес-психологии 
и деловой коммуникации. Если вы 
занимаете должность высококвали-
фицированного специалиста, либо 
руководителя в одной из успешных и 
высокоэффективных компаний, ра-
ботающих в Украине, имеете большой 
практический опыт, знание реальных 
бизнес-процессов и хотите поделить-
ся ими с начинающими специалиста-
ми – мы будем рады предложить вам 
по совместительству тренерскую ра-
боту в одном из наших проектов.
А если вы хотите не только поделить-
ся своими знаниями и опытом, но 
и научиться делать это мастерски –
приходите в Школу тренерского ма-
стерства при Киевской Торгово-про-
мышленной палате, в которой вы 
можете приобрести дополнительную 
квалификацию бизнес-тренера у луч-
ших международных и отечественных 
мастеров.

Ирина Феофанова, (044) 235-8296

Центр бизнес-образования КТПП

ОСВІТА
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ 
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

В 
українському суспільстві, осо-
бливо в підприємницькому 
середовищі, існує значна кіль-
кість міфів, щодо можливого 

негативного впливу Угоди про асоціа-
цію України та ЄС на вітчизняну  еко-
номіку. Розвінчанню таких міфів був 
присвячений семінар-дискусія «Основ-
ні принципи європейської системи тех-
нічного регулювання», що відбувся в 
Київській торгово-промисловій палаті 
19 травня поточного року. Модерато-
ром заходу, що викликав  інтерес у під-
приємницькому середовищі,  був Олек-
сандр Бородиня, заступник директора 
департаменту регуляторної політики 
Міністерства економіки України в 2005-
2010 р.р. На семінарі зокрема відбулася 
цікава дискусія відносно відмінностей 
системи стандартизації і ролі стандар-
тів в Європейському Союзі і в Украї-
ні до цього часу. Учасники отримали 
інформацію, що європейські технічні 
стандарти розробляються і прийма-
ються виключно у тих випадках, коли в 
цьому зацікавлений бізнес. Ці стандар-
ти є добровільними і не можуть слу-

гувати інструментом тиску на бізнес з 
боку контролюючих органів. В той же 
час вимоги до безпечності товарі згідно 
з європейськими принципами встанов-
люються не в стандартах, а в технічних 
регламентах, які є обов’язковими до за-
стосування в ЄС. Проте, технічні регла-
менти, як правило, не встановлюють 
конструктивні характеристики виро-
бів, а визначають умови за яких виріб 
не повинен перевищувати допустимої 
безпеки до споживача. Виробник може 
застосовувати при виробництві виро-
бу технічні рішення, які не містяться в 
європейських стандартах, а є його ноу-
хау. У цьому випадку виробник пови-
нен довести, що його виріб є не менш 
безпечним. 
Учасникам семінару було цікаво діз-
натися, що технічними регламента-
ми в ЄС охоплено лише близько 20% 
промислових товарів, що надходять 
на ринок. Це вироби, які можна на-
звати об’єктами техніки: обладнання, 
будь-які машини, прилади, пристрої, 

а також будівельні матеріали, іграшки 
і засоби індивідуального захисту пра-
цюючих. Крім того технічні регламен-
ти ЄС регламентують безпечність та-
ких груп товарів, як іграшки та засоби 
індивідуального захисту. Всі товари, 
на які є технічні регламенти, мають 
маркуватися знаком «СЕ».
Решта промислових товарів на ринку 
(80%) це такі, як одяг, меблі, взуття, 
посуд, не охоплюються технічними ре-
гламентами, на них не встановлюють-
ся технічні вимоги щодо безпечності 
і відповідно ці товари не підлягають 
маркуванню «СЕ».
Розглянуто також цілу низку питань, 
пов’язаних з постачанням українських 
товарів на ринок ЄС.
Враховуючи актуальність тематики є 
думка продолжувати цикл семінарів 
по проблематіке виходу українських 
компаній на ринок ЕС.

Центр бизнес-образования Киевской ТПП
Справки по тел. (044) 235-8296

ОСВІТА
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ЛИТВА ГОТОВА ПОМОЧЬ 
УКРАИНСКОМУ БИЗНЕСУ ВЫЙТИ 
НА ЕВРОПЕЙСКИЕ РЫНКИ

О 
том, как именно Литва готова по-
мочь украинским бизнесменам 
освоить новые рынки, а также 
найти партнеров в самой Литве, 

говорилось на встрече руководителей 
крупных украинских предприятий с ди-
ректором международного Департамен-
та литовской конфедерации промыш-
ленников Александром Изгородиным, 
которая состоялась 29 мая в Киевской 
торгово-промышленной палате.
«С нынешнего года Литва стала членом 
еврозоны и это существенно упрощает 
торговлю между Литвой и странами Ев-
ропы. Наша экономика неплохо прогрес-
сирует: после мирового кризиса 2009 года 
промышленность полностью вытянула 
экономику, и она достигла уровня 2008 
года. Сейчас у нас начинается новый этап 
развития, рост докризисного уровня, в 
Литву интенсивно идет иностранный 
капитал», – сообщил присутствующим 
Александр Изгородин.
«Если говорить по странам, то самый 
главный торговый партнер с Литвой 
– Россия. Но это только формально, 
потому что большая часть товаров 
– 83% – это реэкспорт, транзит. Если 
смотреть по литовским продуктам, 
которые мы производим – то это стра-
ны Европейского союза. Сейчас идет 
развитие новых направлений. У нас 
средняя доля промышленности со-
ставляет 22% ВВП. Мы имеем малень-
кий рынок, но у нас очень сильно раз-
вит бизнес-климат», – отметил он.
 По словам руководителя междуна-
родного Департамента литовской кон-
федерации промышленников, сегодня 
Литва имеет два направления работы 
с инвесторами: это крупные и дорогие 
европейские страны,  такие как Герма-
ния и Франция, и страны СНГ. «Ли-

товско-украинский торговый оборот 
растет, и в прошлом году он превысил 
1 млрд евро. Но это очень мало.
«В основном, сейчас Литва экспорти-
рует в Украину топливо. Из Украины 
мы импортируем ресурсы, из которых 
потом делаем продукцию – это дерево, 
металл, а также зерновые».
Рассказал Александр Изгородин  и о 
преимуществах сотрудничества имен-
но с Литвой: «Литва для европейских 
стран является хорошей базой. У нас 
очень хорошо развита система логи-
стики. Мы – лидеры в этом плане.  У 
нас есть незамерзающий порт, в отли-
чие от Латвии и Эстонии, например».
Он рассказал участникам встречи и о 
системе налогообложения в Литве. «На-
логи у нас самые маленькие в Европей-
ском союзе. Налог на прибыль предпри-
ятий – 15%, НДС – 21%. Большие налоги 
на рабочую силу – 31%. В Скандинавии 
они составляют более 50%. У нас госу-
дарство стимулирует развитие бизнеса 
при помощи налоговых льгот». 
Сегодня наибольший интерес для со-
трудничества двух стран представля-
ет тема ІТ, аутсорсинг ІТ-услуг. «Нам 
очень не хватает специалистов. Мы го-

товим 3,5 тысячи специалистов, а нам 
надо 10-12 тысяч. К нам приходят очень 
серьезные инвесторы. Мы предлагаем 
долю заказа из Литвы для украинских 
компаний. Мы знаем, что у вас этот 
сектор неплохо развит», - подчеркнул 
Александр Изгородин.  Еще одна точка 
соприкосновения, которую он назвал – 
это коммерционализация ІТ-стартапов 
в Литве: «Евросоюз дает Литве деньги 
на развитие экономики. Сейчас разви-
вается структура венчурных фондов. 
ЕС компенсирует до 50 процентов этой 
суммы. В Украине мы видим много 
идей, которые можно развивать. Укра-
инская компания открывает компанию 
в Литве – это 3-4 дня и 350 евро. Эта 
«литовская» компания работает с фон-
дами и получает деньги».
Еще одна тема, озвученная на встрече 
как перспективная – экспорт биото-
плива. «Мы хотим объединить заводы 
и заводики, производящие биотопли-
во, и под одной маркой экспортировать 
в страны ЕС. То же касается и экспорта 
пищевой продукции: если перерабаты-
вать ее в странах Европы, то продукция 
уже будет маркирована «сделано в Ев-
ропе», – отметил он. 
Кроме того, международный Депар-
тамент литовской конфедерации про-
мышленников предложил украинским 
бизнесменам помочь найти партнеров 
в Литве, взяв на себя поиск литовских 
компаний и организацию визита в 
Литву, лоббизм конкретных проектов, 
а также помощь в выводе продукции 
на рынки Европы.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
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Г
рупа компаній «В.М.» (від укр. 
«витратні матеріали») – вироб-
ник сумісних витратних мате-
ріалів для друкувальної техні-

ки, власник торгових марок «Patron», 
«Barva» та «Патрон Сервіс», офіційний 
дистриб’ютор витратних матеріалів 
ТМ «SAMSUNG» та «OKI». Працює як 
на B2B, так і на B2C ринках.
ІСТОРІЯ
Компанію засновано у 1996 році. 
Основний напрямок діяльності – про-
даж офісної техніки та витратних ма-
теріалів до неї. 
У 2000 році почалося формування власної 
дилерської мережі у всіх регіонах України, 
яка успішно функціонує й сьогодні.
У 2001 році було виділено напрямок 
по роботі з корпоративними замовни-
ками. На даний момент нашими клі-
єнтами є Міністерство оборони Укра-
їни, Міністерство юстиції України, 

ВАТ «Укртелеком», ВАТ «Укрнафта», 
ДП «Аеропорт Бориспіль», «Нова По-
шта», «Епіцентр» та багато інших.
У 2003 році компанія почала експортну 
діяльність. Зараз налагоджено експорт 
продукції до Вірменії, Грузії, Росії, Бі-
лорусі, Казахстану, Молдови.
2003-2004 роки – реєстрація торгових 
марок «Patron» та «Barva».
2005 рік – запуск виробничого комплексу 
«Патрон» в с. Гатне Київської області, від-
криття власної лабораторії контролю яко-
сті, напрямку розробок та досліджень.
2009 рік – відкриття мережі сервісних 
центрів. Нині авторизовані сервісні 
центри «Патрон Сервіс» функціонують 
у Києві, Дніпропетровську, Луганську, 
Полтаві, Запоріжжі, Харкові, Севасто-
полі, Сімферополі та навіть у Єревані. 
Авторизовані сервіс-центри надають 
послуги з ремонту та комплексного об-
слуговування оргтехніки, технічні кон-
сультації, здійснюють заправку та від-
новлення картриджів для струменевих 

принтерів та МФУ, лазерних принтерів, 
копірів і факсів.
2012 рік – отримання сертифікатів на си-
стеми управління якістю ISO 9001: 2009 та 
екологічного управління ISO 14001: 2006.
2013 рік – активізація діяльності у сфері 
Інтернет-торгівлі. Запущено в роботу 
новий Інтернет-проект patronservice.ua. 
Компанія сьогодні – це виробництво 
витратних матеріалів та обладнання, 
продажі до усіх регіонів України через 
дилерську мережу, продаж та сервісне 
обслуговування кінцевих користувачів, у 
тому числі й корпоративних замовників, 
Інтернет-торгівля, експортна діяльність.
ТОРГОВІ МАРКИ 
Якість і надійність за розумною ціною 
– такі основні характеристики суміс-
них витратних матеріалів ТМ «Patron». 
Вибираючи для себе «Patron», наші ко-
ристувачі оптимізують свої витрати 
на друк при безумовному збереженні 
його високої якості. У порівнянні з ви-
користанням оригінальних витратних 

ГРУПА КОМПАНІЙ В.М.
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матеріалів економія становить у лазер-
ній групі близько 30%, а у струменевій 
– до 90%! В асортименті ТМ «Patron» 
картриджі для лазерних, струменевих, 
матричних друкувальних пристроїв, 
а також тонери, фарбувальні стрічки, 
чорнила, системи неперервної подачі 
чорнил (СНПЧ), перезаправні кар-
триджі (ПЗК), носії інформації, засоби 
для очищення оргтехніки та обладнан-
ня для сервісних центрів.
Продукція ТМ «Barva» – це якісний фо-
топапір та інші матеріали для друку. В 
асортименті матовий, глянцевий, худож-
ній папір із різноманітними фактурами, 
плівки для різних видів рекламної про-
дукції, а також матеріали для творчості: 
термотрансферний, магнітний папір, 
самоклеючі носії, папір для тимчасових 
татуювань. Сировину для продукції ТМ 
Barva виробляють в Європі та Японії, 
її постачання до України відбувається 
кількома компаніями, що успішно заре-
комендували себе на світовому ринку.
Матеріали «Barva» вирізняються висо-
кою якістю, широкими можливостя-
ми для творчості та розумною ціною. 
Надруковані на нашому папері знімки 
високо цінують як початківці фотоама-
тори, так і вимогливі професіонали!
ВИРОБНИЦТВО
На виробничих потужностях компанії 
«В.М.» виготовляють картриджі та то-
нери для лазерних принтерів, чорнила, 
системи неперервної подачі чорнил 
і папір для струменевих принтерів, 
стрічки для матричної технології дру-
ку. На аутсорсинг передано вироб-
ництво засобів для очищення оргтех-

ніки, картриджів для струменевого 
друку та комп’ютерних аксесуарів.
На даний час чисельність персоналу 
компанії складає близько 150 осіб, із 
них близько 30 осіб – персонал вироб-
ничого департаменту.
СЕРТИФІКАЦІЯ 
З 2006 року тестування ресурсу та яко-
сті друку лазерних картриджів «Patron» 
відбувається згідно з міжнародним стан-
дартом «STMC». Також з 2006 року для 
автоматизації обліку та управління було 
запроваджено ERP-систему «Microsoft 
Dynamix Axapta», яка дозволяє ефектив-
но планувати діяльність компанії.
У 2012 році інтегрована система управ-
ління якістю та екологією «В.М.» була 
сертифікована за ДСТУ ISO 9001: 2009 
та ISO 14001: 2006. Система управління 
компанією базується на процесному під-
ході. Всі взаємозв’язки компанії побудо-

вані на логіці орієнтації на замовника 
(як внутрішнього, так і зовнішнього).
ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ
Для нашої компанії справді важливо, 
щоб покупці завжди були впевнені в 
якості кожного придбаного у нас про-
дукту – будь-якого, без винятків. Для 
цього група компаній «В.М.» створила 
власну лабораторію контролю якості 
продукції. Ми надаємо гарантію на всю 
продукцію, яку ми випускаємо, та під-
тримуємо гарантію світових виробни-
ків витратних матеріалів для друку.
Приєднуйтесь до наших задоволених 
постійних клієнтів, будемо раді спів-
працювати з вами!

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «В.М.»
вул. Івана Мазепи, буд. 4/6, м. Київ,  01010
Тел. (044) 467-6655, факс: (044) 379-0403    
e-mail: info@vm.ua, http://patronservice.ua
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С
тандартні підходи вивчення та 
трактування економіки не да-
ють необхідні плоди для фор-
мування творчої мислячої еліти 

в економічній сфері. З одного боку, в 
Україні є багато творчої інтелектуаль-
ної молоді та підприємців, а, з іншого 
боку, можна лише зазначати банкрут-
ство більшості економічних напрям-
ків та ідеологій для розвитку держави 
та суспільства, а також втрати потен-
ціалу, ресурсів, забрудення території 
та руйнації основи інституції сім’ї. 
На перший план вийшли напів-міфіч-
ні фінансові показники, нехтуючи та 
зневажаючи вартість людської праці 
і дару творити. Крім того, відбува-
ється руйнація українського села та 
провінцій, зростання наркоманії та 
алкоголізм серед молоді, велика емі-
грація. Надам лише кілька прикладів: 
протягом незалежності біля 10 мі-
льйонів осіб покинуло Україну, 33 мі-
льйони абортів, 2 мільйони офіційних 
алкоголіків, 800 000 наркоманів. Дані 
факти можна перечислювати, проте 
необхідно зробити висновок: майже 
усі реформи, що були здійснені з часів 
перебудови з 1986 року, були здійснені 
псевдореформаторами: У нас відбулась 
не просто система корупції, а зреалізо-
вана система криміналізації усього су-
спільсва та успішно застосовано фор-
му більш модерного та ефективного 
колоніалізму. Як сказав один відомий 
юрист для американських корпорацій: 
мистецтво формування великого ка-
піталу полягає в тому, щоб витягнути 

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ 
ЯК РЕАЛЬНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ УСПІШНИХ РЕФОРМ 
ПІСЛЯ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ 20132014 РОКІВ

«Той, хто працює руками, є робітником. 

Той, хто працює руками і головою, є майстром. 

Той, хто працює руками, головою та серцем, є артистом». 

(Св. Франциск)

кошти з кишень громадян не лише не-
помітно для них, але й в такий спосіб, 
щоб вони за це ще й подякували. 
Кілька висновків: форма ринку, де 
зруйнована система моральних цін-
ностей та етики, нічого спільного з 
економікою не має, а ми маємо перед 
собою органівану систему криміналь-
ного так-званого лохотрону населення 
та маніпуляції масами. Сучасний ринок 
побудований для сприяння людських 
дефектів та слабкостей, та для нього 
розумна та творча людина є невигідна. 
Тому усі поняття, такі як видумуван-
ня нових моделей підприємництва, 
оптимізації виробництва, є нонсенсом, 
якщо зруйнована система етичних цін-
ностей, та самі громадяни не беруть 
участь у плануванні їхнього щоденного 
господарського життя та добробуту. 

Сучасні ідеологи економісти забули 
про сам зміст і значення терміну еко-
номіки, а саме йокос – номос. Йокос 
– наука про дім, в якому ми живемо, 
а йокос –  це і конкретна власність, і 
планета, в якій ми живемо. А біблійне 
значення – це і будувати храм в своїй 
душі. Без гармонії духовної зі зовніш-
нім світом руйнується первинна мі-
сія економіки, а саме, реалізація дару 
творчості людини. Йокономія – це  і 
ведення домашнього господарства, і 
добробут сім’ї. Економіка в тракту-
ванні богословів мала значення і прак-
тичного спасіння та розвитку світу. 
Один з суспільних класів, які завжди 
були активними та небайдужими – це 
підприємці, які не чекали на допомогу 
від держави, а брали на себе відпові-
дальність як за власний добробут, так 

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
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і за долю держави. Майже усі револю-
ції в історії суспільства були розпочаті 
молодими творчими особистостями, 
що шукали шляхи чітких реформ та 
покращення суспільства. 
У Європі і світі популярнішими по-
няттями стають «соціальна економі-
ка» та «соціальне підприємництво», 
тобто форм економіки і бізнесу не 
лише заради максимілізації прибут-
ку, але й гармонійного розвитку су-
спільства. 
Для того, щоб зрозуміти цінність 
і важливість соціального підпри-
ємнцтва, та переконати осіб брати 
участь у соціально-економічних про-
ектах та ініціативах, то варто зверну-
тися до історії. 
Наведу приклад одного з них: цього 
року Україна відзначає 150 років від дня 
народження Митрополита Андрея Шеп-
тицького, що був пастирем та видатних 
соціальним, культурним та економіч-
ним діячем України в ХХ столітті. 
Кілька досягнень його діяльності як 
соціального підприємця заради на-
родного добра:
– лобіював інноваційні господарські, 
соціальні та економічні закони для в 
австрійському парламенті та галиць-
кому крайовому Сеймі;
– завдяки митрополиту, було опра-
цьовано та пролобійовано основні со-
ціальні та економічні реформи для Га-
личини, особливо у виборчій реформі, 
наданню пільг для безземельного се-
лянства, створення профспілок для 
робітників, захисту лісів та карпатсь-
ких зон;
– розвивав господарську освіту, зокре-
ма, заснував кооперативні ліцеї та 6 
спеціалізованих гімназій для дітей-си-
ріт та для талановитих дітей, створив 
окремий соціальний фонд для сти-
пендій для здібної молоді, організував 
біля 100 експериментальних сільських 
шкіл у садівництві та огородництві на 
Галичині, Прикарпатті та Волині;
– заснування та розвиток народної бан-
ківської системи в Галичині (Митропо-
литом та священством УГКЦ було за-
сновані усі банки Галичини, серед них 

«Дністер», «Земельний банк Гіпотеч-
ний», «Українська Щадниця» та інші);
– профінансовані та розвинуті коопе-
ративні спілки та союзи. Шептицький 
був почесним президентом українсь-
кого кооперативного руху. В коопера-
ції брали участь біля 80 відсотків усіх 
сільських громад;
– митрополит фінансував та знахо-
див кредити для розвитку народної 
промисловості. Були збудовані най-
головніші заводи та фабрики на Гали-
чині,серед них цегельні, кондитерська 
фабрика, кафельні заводи;
– засновано Народну Нафтову Унію, 
об’єднано нафтові терена та селянські 
наділи для спільного використання;
– організовано санаторії та лікарні для 
бідних селян, засновано фонд допомо-
ги безробітним;
– заснував заповідні парки та заповід-
ники;
– австрійським урядом Митрополит 
був призначений керівником комісії 
по відбудові Галичини після першої 
світової війни;
– заснував товариство «Земля» для ви-
купу великих земельних наділів та для 
розподілу між  бідними селянами;

– був почесним президентом та фінан-
сував Українське педагогічне товари-
ство, біля 1560 народних шкіл; 
– акціонерами заводів і фабрик були 
і прості селяни  та робітники, які, за-
вдяки вкладу своєї праці, ставали спів-
власниками разом з  тими, хто фінан-
сував дані господарські структури.
Тобто, фінансовий прибуток, отри-
маний від діяльності заводів, фабрик, 
банків, митрополит Андрей спрямо-
вував на освітні, соціальні програми 
для молоді, інвалідів, бідних сімей, 
розвитку інфраструктури території та 
громад, а з іншого, допомагав бідним 
селянам та робітникам відчути себе 
повноцінними господарями та неза-
лежними громадянами. 
Ми шукаємо партнерів, підприємців 
та бізнесменів для співпраці та роз-
витку, тому що є відповідальними для 
майбутнє наших дітей та справжній 
добробут сімей. 

     
Зиновій Свереда,
Доктор соціальної економіки, 
Доцент Папського Грегоріанського Університету,
Президент Академії Етики та Економіки. 

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
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К
ак ни парадоксально, но време-
на глобальных трансформаций 
способствуют рождению уни-
кальных культурных феноме-

нов, что особенно ярко проявляется в 

АССОЦИАТИВНЫЙ СИМВОЛИЗМ АЛЕКСЕЯ АНДА:
НЕТРАДИЦИОННЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
НА ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕМЫ

сфере искусства. В пучине болезнен-
ной ломки советской системы в на-
чале 90-х уже прошлого века на пути 
обретения собственной идентичности 
украинское арт-пространство «вспы-

хивает» новым самобытным именем 
– киевский художник Алексей Анд, 
впервые использовавший понятие «ас-
социативный символизм» в контексте 
современной живописи, становится 

ФАТАЛЬНОСТЬ, 1991, 78Х86, ХОЛСТ, АВТОРСКАЯ ТЕХНИКА
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центром внимания коллекционеров, 
арт-критиков и галеристов благодаря 
глубине, неординарности и новатор-
ству своих творений. Сочетая давно 
забытые техники мастеров древности 
и эпохи Возрождения с новаторскими 
тенденциями современного искусства, 
в духе которых инсталляции неор-
динарно соединяются с живописной 
плоскостью, Анд практически во всех 
своих работах избегает четких линий, 
обозначений предметов, лиц, силуэтов 
– мы всматриваемся в сюжет сквозь 
дымку, созданную художником, бла-
годаря которой достигается гармо-
ничное единение всех смысловых эле-
ментов картины. Автор не обозначает, 
а намекает, вместо точек он ставит 
многоточие и абсолютно не случайно, 
а вполне осознанно провоцирует нас 
на участие в процессе сотворчества, 
подталкивает к продуцированию все 
новых и новых ассоциаций, не ограни-
ченных стереотипами и условностя-
ми. Анд пытается отойти от шаблонов 
традиционного понимания символов 
и переставить акценты с предзаданно-

Авторское переосмысление устояв-
шихся трактовок, неканоническая ви-
зуализация канонических сюжетов, 
способствуют рождению уникальных 
шедевров на библейскую тематику, в 
которых одним из лейтмотивов стано-
вится идея рока, неизбежности про-
исходящего. Древние греки и римляне 
верили в судьбу, фатум, что довлеет над 
человеческой жизнью, скрепляя ее печа-
тью предопределенности. Философское 
проникновение в пучину предначер-
танности пронзительным отголоском 
давних времен проявляется на картине 
с мистическим названием «Фаталь-
ность», которая стала лидером перво-
го аукциона современной украинской 
живописи «L1» (1996 г., Национальный 
художественный музей Украины, Киев), 
побив все рекорды продаж, обойдя даже 
именитых метров украинской живопи-
си. Два библейских образа – Христос 
и Иуда – скрещивают руки над чашей 
с вином, осуществляя предначертан-
ное. «Кто опустит руку в чашу со мной, 
тот предаст меня»,   евангельская фра-
за витает в воздухе, знаменуя то, чему 
суждено свершиться. Нематериальный, 

АЛЕКСЕЙ АНД

ЛОГИКА ИЛЛЮЗИЙ, 19932001, 78Х78, ХОЛСТ, МАСЛО

сти на многозначность, многоплано-
вость, предоставляя зрителю полную 
свободу собственных интерпретаций 
увиденного.
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трансцендентный лик Христа, как буд-
то проступающий из иной реально-
сти, противопоставлен жестким, сует-
ным чертам Иуды, который фатально 
движется к завершению своей преда-
тельской миссии, не в силах что-либо 
изменить. Алексей Анд философски 
переосмысливает этот хрестоматийный 
сюжет, умело избегая иллюстративно-
сти, выводя зрителя на понимание не 
только неизбежности происходящего и 
предначертанности судьбы Спасителя, 
но и на размышление о роли фатально-
сти в жизни каждого из нас.
Идеей иллюзорности наших представ-
лений о добре и зле, добродетели и по-

роке, которые являются неотъемлемой 
частью вселенской гармонии, где Инь 
не может существовать без Ян, как свет 
без тьмы, как белое без черного, прони-
зана картина «Логика иллюзий». Фигуры 
Христа и Понтия Пилата тесно вплетены 
в парадоксальный кубоид, восприятие 
которого может меняться в зависимости 
от особенностей нашего внутреннего со-
стояния, что ассоциативно перекликает-
ся с идеей изменчивости и ситуативности 
наших представлений о всем происходя-
щем в нашей жизни. Что было белым, 
завтра может стать черным, правда пре-
вратиться в ложь, а герои трансформи-
роваться в антигероев. 

Подобный философский подход, глу-
бинное погружение в образ, в тематику 
картины, соединенное с изысканным 
мастерством, было присуще Анду еще 
со студенческих времен, благодаря 
чему он стал одним из лучших учени-
ков Николая Стороженко   академика 
НАМУ, народного художника, лауреа-
та государственной премии Украины 
им. Т. Г. Шев ченко. Именно в те годы 
создается одно из самых грандиозных 
творений мастера – дипломная работа 
под названием «Древняя Русь». Ее ждет 
непростая судьба – от попытки мошен-
нического присвоения во время экспо-
нирования в ряде городов США (что 

ДРЕВНЯЯ РУСЬ, 19871990, ТРИПТИХ, 200Х512, ХОЛСТ, АВТОРСКАЯ ТЕХНИКА

МИСТЕЦТВО
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неудивительно, поскольку в начале 90-х 
картину оценили в 150 тысяч долларов), 
до возвращения в Украину благодаря 
вмешательству Интерпола и приобрете-
ния Национальным резервным банком 
Украины, в коллекции которого она на-
ходится в настоящий момент. Приступая 
к ее созданию, Алексей Анд, не доверяя 
письменным источникам, посещает до-
шедшие до наших дней древнерусские го-
рода – центры славянской культуры, пы-
таясь открыть для себя тайны старинной 
живописи, прочувствовать энергетику, 
исходящую от фресок древних храмов. 
Символический собирательный образ 
Древней Руси мастерски визуализируется 

в монументальном полотне – пять на два 
метра, которое поражает масштабностью 
замысла и невероятной трудоемкостью, 
тонко передавая дух того времени. Стоя-
щие по обе стороны картины летописец с 
иконописцем как бы выплетают основной 
сюжет картины, в центре которой и князь, 
и его войско, несущее победу над врагом, 
и святые отцы со стягами и хоругвями, и 
простой люд, женщины и дети, молящие 
о защите. Дух этой работы переносит нас 
в иное измерение, в мир прошлого – мир 
великих подвигов и великих надежд.
Мастерски раскрывая в своих мистических 
образах глубину и богатство собственного 
внутреннего мира, Алексей Анд, плывя 

против течения модных и конъюнктурных 
тенденций, демонстрирует нам пример не-
легкого обретения самого себя и жизни в 
гармонии с внутренними устремлениями, 
неподвластными веянию времени и сию-
минутным интересам.
P.S. В данный момент Алексей Анд жи-
вет и работает в Киеве. 

Электронная экспозиция картин размещена 
на сайте: http://artand.com.ua

Контактная информация: арт-студия Алексея Анда 

т. (044) 529-5365, моб. (067) 954-7783
Кандидат философских наук, доцент,
директор Арт-центра «Alter Ego»                        
Светлана Стоян

МИСТЕЦТВО
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СЕЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 
В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Сьогодні Україна втратила части-
ну своєї території, а на частині 
території йдуть повномасштаб-
ні військові дії, внаслідок чого 

вітчизняна економіка демонструє 
падіння пришвидшеними темпами. 
Військові дії у Донецькій та Лугансь-
кій областях, анексія АРК призвели до 
суттєвих втрат української економіки. 
Водночас валовий внутрішній про-
дукт в Україні показує стійке падіння 
останні три роки. Донедавна регіона-
ми з найбільшим валовим регіональ-
ним продуктом були м. Київ 97,4 тис. 
грн. на одну особу (18,9%); Донецька 
та Дніпропетровська області 38,9 тис. 
грн. на одну особу та 44,6 тис. грн. на 
одну особу, що склало внесок до за-
гального ВВП на рівні 11,7% та 10,1% 
відповідно. Саме ці регіони, за попе-
редніми даними Державного комітету 
статистики України показали у 2014 
році надзвичайне скорочення промис-
лового виробництва, так у Донецькій 
області воно склало 32%, а у Лугансь-
кій – 42%. При цьому важливо вра-
хувати, що скорочення виробництва 
у цих областях призвело до ланцюж-

Війна усього лише втеча від проблем мирного часу
 (Т. Манн)

кового падіння у суміжних регіонах. 
За різними оцінками для відновлення 
вітчизняної економіки до рівня 2008 
року потрібно близько 5-7 років, а на 
відбудову зони АТО потрібно близько 
8,1 млрд. грн. Тому разом з відновлен-
ням миру на цій території потрібно 
розробляти і план її соціально-еконо-
мічного розвитку.
До інструментів економічної політи-
ки, які активізують інвестиційні про-
цеси належать вільні економічні зони. 
У складних умовах пошуку механізмів 
стимулювання інвестиційних проце-
сів на території зі зруйнованою внас-
лідок військових дій інфраструктурою 
ми бачимо створення вільних еконо-
мічних зон як безальтернативну тери-
торіально-управлінську модель забез-
печення регіонального розвитку. 
Ще з середньовіччя, коли активно по-
чала розвиватися торгівля, міста-пор-
ти активно використовували спеціаль-
ні правила господарської діяльності та 
пільги. У світі вільні економічні зони 
у сучасному розуміння вперше було 
створено у США за актом 1934р. у ви-
гляді зон зовнішньої торгівлі, голов-

ним чином передбачалося скорочення 
імпортних тарифів на деталі і компо-
ненти для виробництва автомобілів. 
Більшість сучасних країн, які демон-
стрували економічні дива розвитку 
активно використовували механізми 
створення зон зі спеціальним режи-
мом оподаткування. Світовий банк 
виділяє п’ять типів зон зі спеціальним 
режимом оподаткування, і зазначає, 
що метою їх створення може бути за-
лучення прямих іноземних інвестицій 
(Китай); створення робочих місць та 

НІНА ЧАЛА, ЕКСПЕРТ

Рис. 1. ТЕМПИ РОСТУ, ЗМЕНШЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ ЗА СІЧЕНЬЛИСТОПАД 2014 р. (взято з сайту www.ukrstat.gov.ua) 

АНАЛІТИКА
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зменшення тиску масштабного безро-
біття (Туніс, Домініканська Республі-
ка); підтримка потужних економічних 
реформ, структурних трансформацій 
(Китай, Корея, Тайвань); експери-
ментальна територія апробації нової 
економічної політики (Китай). Функ-
ціонування на цей час більш як 1200 
вільних економічних зон (ВЕЗ) прак-
тично в усіх країнах світу активно 
впливає на загальноекономічні про-
цеси – збільшує обсяги виробництва 
товарів та послуг, посилює активність 
зовнішньоекономічного обміну, спри-
яє зростанню чисельності зайнятих, 
підвищує рівень життя населення 
тощо. На цей час значна кількість 
вільних зон сконцентрована в країнах, 
що розвиваються, а частка продукції, 
виробленої на території всіх ВЕЗ за 
різними оцінками, становить від 5 до 
10 відсотків загального обсягу світової 
торгівлі.
Впровадження в Україні спеціальних 
режимів ведення господарської діяль-
ності пов’язано з реструктуризацією 
вугільної галузі залучення інвести-
цій у пріоритетні галузі виробництва 
для створення нових робочих місць 

та працевлаштування персоналу, що 
вивільняється у зв’язку із закриттям, 
перепрофілюванням гірничодобув-
них та інших підприємств. Саме та-
ким було обґрунтування необхідності 
створення територій із спеціальним 
режимом оподаткування у 1998 році. 
Під спеціальною економічною зоною 
розумілося, що це є частина території 
України, на якій встановлюється і діє 
спеціальний правовий режим еконо-
мічної діяльності та порядок застосу-
вання і дії законодавства України. На 
території спеціальної (вільної) еконо-
мічної зони запроваджуються пільгові 
митні, валютно-фінансові, податкові 
та інші умови економічної діяльності 
національних та іноземних юридич-
них і фізичних осіб, для чого прийма-
ється окремий закон по кожній тери-
торії окремо [5]. Державна стратегія в 
сфері формування і діяльності спеці-
альних територій визначена  Програ-
мою розвитку в Україні спеціальних 
(вільних) економічних зон і територій 
із спеціальним режимом інвестицій-
ної діяльності на період до 2010 року, 
схваленої постановою Кабінету Мі-
ністрів України № 1756 від 24.09.99. 

Впродовж 1998-2000 років створено 11 
СЕЗ та запроваджено спеціальний ре-
жим інвестиційної діяльності на ТПР 
9 реґіонів, при цьому режим СЕЗ та 
ТПР поширюється фактично на 10,5% 
території України. 
За період функціонування СЕЗ та ТПР 
органами управління спеціальних 
територій затверджено 587 інвести-
ційних проектів, для реалізації яких 
передбачається  залучити інвестиції 
на суму – 2,6 млрд. доларів США, в 
тому числі іноземних інвестицій об-
сягом близько 1 млрд. доларів США, 
створити понад 70 тис. нових та збе-
регти близько 100 тис. існуючих ро-
бочих місць. В рамках реалізації ін-
вестиційних проектів суб’єктами СЕЗ 
та ТПР: залучено інвестицій на суму 
3751,4 млн. дол. США (або 36,5% від 
кошторисної вартості проектів), з них 
іноземних – 37,9% від залучених; осво-
єно інвестицій 95% від загальної суми 
залучених інвестицій; створено 33,9 
тис. та збережено 64,6 тис. робочих 
місць. Більшість інвестиційних про-
цесів відбувалося у базових галузях: 
вугільній промисловості, металургії, 
хімічній промисловості, харчовій про-

Рис. 2. ГЕОГРАФІЯ ВЕЗ У СВІТІ ВЗЯТО З РОС. ПЕРЕКЛАДУ ЗВІТУ СВІТОВОГО БАНКУ T. FAROLE, G. AKINCI SPECIAL ECONOMIC ZONES: PROGRESS, EMERGING CHALLENGES, 
AND FUTURE DIRECTIONS.  WORLD BANK PUBLICATIONS, 2011. 319 p.
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мисловості. На кожну гривню інве-
стицій, які вкладені підприємствами у 
виробництво в рамках інвестиційних 
проектів у період функціонування 
спеціальних режимів оподаткування 
(до 2005 року) було отримано чистого 
прибутку у середньому 72 коп. Суб’єк-
тами підприємництва від реалізації 
інвестиційних проектів у СЕЗ та ТПР 
сплачено податків і зборів до бюдже-
тів усіх рівнів та державних цільових 
фондів у сумі 4,33 млрд. дол.США.
Прийняття частини 27 Прикінцевих 
положень Закону України фактично 
скасувало функціонування СЕЗ та 
ТПР, після чого щорічними правками 
до відповідних державних бюджетів 
дія цих режимів припинялася. Внас-
лідок цього рішення за ініціативою 
інвесторів було припинено діяльність 
цілої низки інвестиційних проектів. 
За розрахунками Національного ін-
ституту стратегічних досліджень До-
нецька область недоотримала тільки 
за один рік інвестицій на рівні 602,2 
млн.дол. США.
З моменту створення в Україні СЕЗ та 
ТПР не стихають суперечки щодо еко-
номічної ефективності та доцільності 
їх функціонування, зараз, коли ми ма-
ємо історичний досвід економічного 
розвитку регіонів під впливом різних 
економічних політик, спробуємо не-
упереджено і зважено проаналізувати 
цю проблему.
Валовий регіональний продукт почи-
наючи з 1998 року у Донецькій та Лу-
ганській областях демонструє стійке 
зростання, водночас суттєво розріз-

няються темпи та якість зростання. У 
Донецькій області суттєво прискори-
лося зростання у зв’язку з розбудовою 
інфраструктури перед проведенням 
чемпіонату з футболу Євро 2012. У 
Луганські області не було такого по-
тужного каталізатору зростання. На 
кінець 2012 року валовий регіональ-
ний продукт у Донецькій області ста-
новив 170775 млн. грн. (у порівнянні з 
9828 млн.грн. у 1998 році), а у Лугансь-
кій – 58767 млн. грн. (у порівнянні з 
3866 млн.грн. у 1998 році). Цікаво, що 
відношення ВРП Донецької області 
над ВРП Луганської області майже не 
змінилося і становило 2,5 рази у 1998 
році, а через 14 років – 2,9 рази. Звер-
немо увагу, що дія та відміна на цих те-
риторіях особливого режиму ведення 
господарської діяльності не призвела 
до суттєвих змін темпів економічного 
розвитку. 
Розглянемо особливості інвестицій-
них процесів на цих територіях, як 

індикатор впливу СЕЗ на економічний 
розвиток регіону. Для більшої наоч-
ності ці данні представлені на рис.3. 
Звернемо увагу, що суттєва зміна тем-
пів надходження прямих іноземних 
інвестицій до економіки Донецької 
області відбулася у період підготовки 
інфраструктури області до проведен-
ня чемпіонату з футболу Євро 2012. 
Водночас темпи надходження прямих 
іноземних інвестицій в економіку Лу-
ганської області впродовж усього пері-
оду є не високими. Звернемо увагу на 
інвестиції з Донецької та Луганської 
областей в економіку інших країн, що 
представлено на рис. 4.
Аналіз статистичних даних вказує на 
втечу капіталу: по окремим рокам ін-
вестиції за кордон перевищують інве-
стиції в економіку Донецької області у 
3,3 рази. Періоди виводу капіталу з об-
ластей у вигляді іноземних інвестицій 
в економіку інших держав дає підста-
ви для висунення гіпотези про залеж-
ність економік регіонів від політичних 
циклів. Щодо мети даного досліджен-
ня, то спеціальні режими ведення го-
сподарської діяльності не вплинули на 
інвестиційні процеси в регіонах. 
Прийняття рішення щодо створення 
ВЕЗ зустрічається з двома суперечли-
вими групами аргументів: перша – за-
безпечення розвитку регіону, друга 
– формування дохідної частини бюд-
жету. Але існує і третя категорія аргу-
ментів, які складно оцінити тому що 
вони діють радше як мультиплікатор 

Таблиця 1. РЕЗУЛЬТАТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕЗ В УКРАЇНІ (взято з сайту www.ukrstat.gov.ua) 

• 11 спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ),  9 регіонів із спеціальним ре-
жимом інвестиційної діяльності (ТПР).
• 768 інвестиційних проектів, у тому числі на ТПР —556, у СЕЗ –212.

очікувалося отримано 

залучення інвестицій 

понад 6,3 млрд дол. США 3,4 млрд. дол. США, або 53,5 % від запла-
нованого згідно затверджених інвестицій-

них проектів 

створення нових та збереження існуючих робочих місць 

163,6 тис. 140,6 тис., або 85,9 % від запланованого 

Рис. 3. ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ЕКОНОМІКУ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ, МЛН. ДОЛ. США
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економічного розвитку регіону і не 
мають безпосередньо прямого впли-
ву, зокрема це розвиток суміжних 
підприємств, на які прямо не поши-
рюється особливий режим оподатку-
вання; а також зменшення соціально-
го напруження внаслідок збереження 
робочих місць. Аналіз функціонуван-
ня СЕЗ та ТПР в Україні науковцями 
Інституту стратегічних досліджень 
виявив негативні тенденції в їх робо-
ті: зменшення об’єкта оподаткування 
в тій частині діючого підприємства, 
яке не бере участь у впровадженні ін-
вестиційного проекту; перекладення 
додаткового податкового тягаря на 
інші підприємства внаслідок надання 
пільг окремим підприємствам; спла-
та низьких податків. Наведений у цій 
статті аналіз надходження іноземних 
інвестицій в економіку Донецької та 
Луганської областей показав низьку 
ефективність використання цього ме-

ханізму щодо залучення іноземного 
капіталу. Світовий досвід функціону-
вання СЕЗ показує, що левову частку 
інвестицій СЕЗ складають інвестиції 
резидентів країни у розвиток інфра-
структури території, тому при розроб-
ці правил ведення особливого режиму 
інвестування у першу чергу треба орі-
єнтуватися на вітчизняного інвестора. 
На основі практики функціонування 
СЕЗ у світі можна зробити висновок, 
що зі створенням будь-якого виду СЕЗ 
у них виникають умови, при яких до-
сить швидко формується виробнича 
інфраструктура, адекватна сучасній 
світогосподарській сфері. 
Серед ключових чинників становлен-
ня Бангладеш світовим центром ви-
робництва одягу, крім створення СЕЗ, 
називаються такі екзогенні чинники, 
як низька заробітна плата (на початку 
створення СЕЗ заробітна плата стано-
вила 30 дол. США на місяць); великий 

розмір внутрішнього ринку; розвиток 
інфраструктури, включаючи бізнес-
інфраструктуру (банки, бізнес-цен-
три, кур’єрську та поштову доставку), 
адміністративну (митниця, охорона, 
громадський транспорт, медичне об-
слуговування); сервісне обслугову-
вання (ресторани, школи, спортивні 
зали). Введення десятирічних податко-
вих канікул у поєднанні з ефективним 
адмініструванням та спрощенням ре-
гулювання призвели до того, що у рей-
тингу Doing Business 2009 Бангладеш 
піднялася  з 183 місця на 119. Основ-
ними податковими пільгами у СЕЗ 
Бангладеш було: десятирічні податко-
ві канікули (через 5 років оплата 50% 
від нарахованого податку); безмитний 
режим зовнішньої торгівля для сиро-
вини та готових товарів, будівельних 
матеріалів та обладнання; безмитне 
ввезення двох – трьох транспортних 
засобів; прискорена амортизація; до-
звіл на грошові перекази за роялті, 
технічні та консалтингові послуги. 
Крім податкових стимулів, у Бангла-
деш активно використовувалися і не 
податкові, зокрема повне повернення 
капіталу та дивідендів, дозвіл на 100% 
іноземне володіння активами, дозвіл 
на проведення 100% операцій у валюті 
для тих компаній, власники яких зна-
ходяться за межами країни, дозвіл на 
відкриття депозитних рахунків у ва-
люті для нерезидентів, гарантування 
режиму найбільшого сприяння. Але 
досвід СЕЗ у Бангладеш, яку Світовий 
банк оцінює як найбільш успішну по-
казує, що з одного боку це був каталі-
затор розвитку легкої промисловості 
за межами зони, водночас диверсифі-
кації експорту та структурної перебу-
дови економіки на відбулося.
Цікавим у створенні СЕЗ є досвід Гон-
дурасу, де вперше було утворено СЕЗ 
у 1976 році значно раніше, ніж по-
літика почала мати чіткий економіч-
ний вплив. Крім наявності потужного 
ринку США стрімкому економічному 
злету Гондурасу на початку 1990-х ро-
ків сприяло розвиток інфраструктури, 
особливий режим оподаткування та 

Рис. 4. ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ З ЕКОНОМІКИ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ В ЕКОНОМІКУ ІНШИХ 
КРАЇН, МЛН. ДОЛ. США

Таблиця 2. КРИТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕЗ В УКРАЇНІ

• Низька частка інвестицій у високі технології у СЕЗ і ТПР (лише близько 5 % 
від їх загального обсягу).
• Вивезення значної частини доходу без реінвестування в основний капітал.
• Менш, ніж очікувалося обсяги залучених іноземних інвестицій. Лише 10% 
прямих іноземних інвестицій в Україну припадає на СЕЗ і ТПР.
• Втрати державного і місцевих бюджетів.
2000-2005 рр. сума наданих державою пільг зросла більше, 
ніж у 3,3 разу, а податкові надходження – лише у 1,5 разу. 
• Використання СЕЗ і ТПР як «легального» інструменту мінімізації імпортних 
податків і зборів та суттєвого зниження собівартості виробництва товарів.
• Корупція та тінізація економіки на території  СЕЗ і ТПР. 
• Посилення диференціації регіонального розвитку: переважне розміщення ін-
вестиційного капіталу в місцях з розвинутою інфраструктурою.
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торгівлі. Серед інших вільних еконо-
мічних зон регіону Гондурас вирізняв-
ся надзвичайно якісним сервісом для 
інвесторів. 
Попередні приклади об’єднує те, що у 
вільних економічних зонах розвива-
лася переважно легка промисловість 
та виробництво супутніх товарів. 
Якщо оцінювати напрями та можли-
вості роботи вільних економічних зон 
в Україні, то варто намагатися стиму-
лювати виробництво інноваційних 
продуктів, а не базових виробничих 
галузей. Ефективність використан-
ня механізмів створення територій 
зі спеціальним економічним режи-
мом доводить інвестиційна політика 
Китаю в Африці, яку він проводить 
у відповідності до власної стратегії 
«going global» пошуку нових ринків 
збуту китайської продукції, створен-
ня китайських брендів та інвестуван-
ня. У 2006 році китайським урядом 
було прийнято політичне рішення 
щодо створення 50 зон економічної 
співпраці в інших країнах. На форумі 
розвитку китайсько-африканського 
співробітництва було задекларова-
но готовність інвестувати близько 1 
млрд. дол. США в економічний розви-
ток континенту. З цією метою в Афри-
ці було створено сім індустріальних 
парків та вільних економічних зон у 
Замбії, Маврикії, Єгипті, Ефіопії, Ні-
герії, Алжирі. Таким чином китайсь-
кий уряд стимулює власні компанії до 
розвитку і допомагає їм просуватися 
на зовнішніх ринках. 

Як правило, СЕЗ створюються країною 
для стимулювання інвестицій до влас-
ної економіки. У китайсько-африкансь-
кій співпраці навпаки китайський уряд 
підтримує власних резидентів до зов-
нішніх інвестицій. Варто звернути ува-
гу на використання цього механізму 
управління економічним розвитком, 
бо саме завдяки йому китайська еконо-
міка вже не перший рік уникає кризи, 
регулює інфляційні процеси і підтри-
мує стабільно високі темпи зростан-
ня ВВП. Крім цього, у довгостроковій 
перспективі інвестиції повертаються 
до країни базування, отже інвестицій-
ні ресурси повернуться у китайську 
економіку. Досвід Китаю зі створення 
більше 20 зон зі спеціальним режимом 
господарювання у країнах Африки, Па-
кистані, В’єтнамі, Російській Федерації, 
тощо наочно демонструє дію сучасного 
механізму стимулювання економічного 
розвитку – створення інтернаціональ-
них вільних економічних зон. Звернемо 
увагу і на надзвичайно цікавий спосіб 
розбудови китайської мережевої еко-
номіки у глобальному світі через ство-
рення зон зі спеціальними режимами 
господарювання. 
Отже, що робити, які практичні речі 
можуть бути порекомендовані для 
відновлення Донбасу? Це у першу чер-
гу залежить від того, яким є політичне 
рішення військового конфлікту: чи ці 
тимчасово окуповані території будуть 
розвиватися окремо, чи їм буде нада-
но інший статус. Щодо економічних 
рішень, то може бути запропоновано 

введення режиму екстериторіально-
сті, створено керуючу компанію та 
визначено особливі правила ведення 
господарської діяльності на цій те-
риторії. За основу можна взяти вже 
прийнятий Закон України № 1636-VII 
від 12.08.2014 «Про створення віль-
ної економічної зони «Крим» та про 
особливості здійснення економічної 
діяльності на тимчасово окупованій 
території України», у якому чітко виз-
начається кордон вільної економічної 
зони, вводяться правила для перетину 
кордону фізичними особами та мит-
ні правила для товарів; визначається 
строк дії вільної економічної зони 10 
років; передбачається створення дер-
жавної керуючої компанії ВЕЗ «Крим»; 
визначено особливості ведення еконо-
мічної діяльності, а також особливості 
оподаткування; передбачено мульти-
валютний режим розрахунків; окре-
мою статтею визначені правила еваку-
ації бізнесу. 
Отже, щоб рухатися далі на шляху 
цивілізованого вирішення проблем 
розвитку економіки Донбасу потрібно 
вносити правки в діючі Закони Укра-
їни. Адже, іншого законотворчого 
шляху світовою практикою не перед-
бачено. А, враховуючи той факт, що 
економічна політика річ інерційна, і 
результат корекції існуючого стану 
справ із стабілізацією функціонуван-
ня бізнесу в Донбасі можна буде відчу-
ти лише за півроку, виходить, що вже 
сьогодні потрібно напрацьовувати рі-
шення в правовій площині.

АНАЛІТИКА
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Т
ОВ «Київгума» стало місцем 
проведення чергового виїзного 
засідання Президії Київської 
ТПП. Підприємство учасни-

кам заходу представив його директор 
Андрій Острогруд. У засіданні взяли 
участь президент ТПП України Генна-
дій Чижиков, президент КТПП Мико-
ла Засульський, начальник управління 
промисловості та інноваційної політи-
ки КМДА Анатолій Баган,  Броварсь-
кий міський голова Ігор Сапожко, а 
також керівники інших підприємств-
членів Палати. 
ТОВ «Київгума» володіє позитивним 
досвідом перебазування великого 
промислового об’єкту з території цен-
тра міста за його межі, що може бути 
корисним для інших підприємств –
членів палати. Завдяки, зокрема, і 
йому, Київська область на сьогод-

85 РОКІВ УСПІШНОГО ДОСВІДУ
нішній день впевнено утримує перше 
місце серед регіонів з соціально-еко-
номічного розвитку, а також є лідером 
із залучення інвестицій. Дякуючи ба-
гаторічному досвіду, постійному роз-
витку, оновленню технології та вироб-
ничої бази, на сьогоднішній день ТОВ 
«Київгума» є одним із лідерів у своїй 
галузі. Серед найбільших замовників 
підприємства – «Укрзалізниця», «Ки-
ївський метрополітен», «Укртрансгаз» 
та енергопостачальні компанії.
«Цього року ми святкуємо 85 років 
із дня заснування підприємства. Ми 
мали різні назви, різні юридичні стату-
си, з 2008 року ми працюємо як това-
риство з обмеженою відповідальністю. 
Колектив наш – це понад 500 чоловік, 
ми випускаємо більше 2000 наймену-
вань продукції – гума, латекс, силікон, 
пластмаса, ПВХ і так далі. Майже 50 

відсотків імпортуємо в країни СНД, 
на жаль, Європу ми ще не освоїли», - 
повідомив учасникам заходу керівник 
підприємства Андрій Острогруд. 
За словами президента Торгово-про-
мислової палати України Геннадія 
Чижикова, сьогодні на прикладі ТОВ 
«Київгума» можна зрозуміти, які про-
блеми сьогодні доводиться вирішу-
вати нашим імпортерам. «Я хотів би 
подякувати Миколі Васильовичу та 
членам президії Київської ТПП за по-
слідовність у просуванні того, що не-
обхідно місту, області та всій нашій 
країні – це наполегливе просування 
промислової політики. Останнім ча-
сом всі чомусь стали забувати про те, 
що Україна була і залишається дуже 
сильною промисловою державою як 
на карті колишнього Радянського Со-
юзу, так і сьогодні вона має прекрас-
ні перспективи в Європі. Насамперед 
це стосується величезного потенціалу 
машинобудівного, конструкторського 
та інтелектуального. І те, що ми сьо-
годні робимо – маленький, але дуже 
важливий крок до того, щоб об’єд-
навши зусилля палат, міської адміні-
страції та Верховної Ради, вже цього 
року прийняти чітку і ясну стратегію 
промислової політики. І на прикладі 
цього підприємства можна зрозуміти, 
з якими проблемами стикаються під-
приємства-імпортери», – підкреслив 
Геннадій Чижиков.

ЧЛЕНИ КИЇВСЬКОЇ ТПП

 ТОВ КИЇВГУМА: 
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– Немецко-украинский агрополити-
ческий диалог работает в Украине 
достаточно давно. Каковы основные 
направления и цели проекта?
 – Проект был создан в 2006 году. До 
его создания существовали другие 
проекты по аграрной политике и про-
граммы трансформации. Таким обра-
зом, немецкие эксперты работают в 
Украине начиная с 2000 года.
Основной нашей целью является предо-
ставление консультаций по образова-
нию и развитию аграрно-политических 
условий, используя в основе немецкий 
и международный опыт. Если говорить 
точнее – это вопросы, касающиеся за-
конодательных, организационных, 
структурных и административных 
аспектов аграрной политики.
Мы постоянно мониторим текущую 
законодательную ситуацию в Укра-
ине и анализируем в сравнении с не-
мецким опытом. Так же мы проявляем 
собственные инициативы, если ви-
дим, что некоторые законодательные 
моменты могу противоречить устой-

ФОЛЬКЕР ЗАССЕ:
ПОТЕНЦИАЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В УКРАИНЕ КРОЕТСЯ НЕ В АГРОХОЛДИНГАХ, 
А ИМЕННО В НЕБОЛЬШИХ ФЕРМАХ

Немецко-украинский агрополитический 

диалог работает в Украине вот уже 9 лет, 

консультируя правительство и аграриев 

в сельскохозяйственных вопросах. Фолькер 

Зассе, руководитель проекта, рассказал о том, 

как немецкие специалисты способствуют 

разработке Стратегии развития АПК и о 

немецком опыте ведения аграрного бизнеса.

чивому развитию аграрного сектора. 
По законодательным консультациям 
тех или иных вопросов к нам часто об-
ращается как Министерство аграрной 
политики, так и профильный комитет 
Верховной Рады. Мы с радостью со-
трудничаем с ними, так как это и яв-
ляется нашей главной задачей.
Наряду с комментированием законов 
мы так же организовываем поездки для 
экспертов аграрной отрасли в Германию. 
Как вы знаете, в Германии существует 
федеративная структура и на примере 
таких рабочих поездок мы демонстри-
руем как происходит законодательные 
процессы. Кстати, в скором времени, в 
мае, готовим рабочий визит на высшем 
уровне в Бундестаг и Бундесрат.
Конечно же, в рамках проекта мы 
сравниваем достижения в аграрном 
секторе обоих стран, на основе это-
го проводим критический анализ что 
же необходимо изменить в рамочных 
условиях аграрной политики Украи-
ны. Так же публикуем отчетные мате-
риалы в доступной форме.

– То есть, проект носить сугубо консуль-
тативный характер, не финансовый?
– Никаких инвестиционных проектов 
у нас не происходит.

– Не всегда финансовая помощь це-
лесообразна?
– Да, я бы сказал, что инвестицион-
ные проекты – это не всегда лучший 
способ международной поддержки. 
Для того, чтобы инвестиции сработа-
ли эффективно, нужны соответству-
ющие рамочные условия, а не только 
лишь финансовые вложения. Денег 
можно вкладывать сколько угодно, но 
в условиях существующей коррупции, 
результат может быть непрогнозируе-
мым. Достижения могут полностью не 
проявляться по отношению к действи-
тельному потенциалу, который есть в 
Украине. Такова реальность.
 
– Как Вы пришли к этому проекту и 
почему решили его возглавить?
 – Я работал в посольстве Германии на 
должности атташе по сельскохозяйствен-

ТОЧКА ЗОРУ
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ным вопросам и на уровне министерств 
организовал работу битерального со-
трудничества. По окончанию терминов 
проекта мне сделали предложение воз-
главить проект Agro Political Dialog.
Поскольку я хорошо владею русским 
языком и на то время уже имел до-
статочно много контактов с людьми 
из аграрного сектора, я подал заявле-
ние в немецкое министерство. Таким 
образом, в средине 2012 года мини-
стерство согласилось поставить меня 
руководителем немецко-украинского 
проекта.
 
– Вы упомянули, что плотно сотруд-
ничаете и с аграрным комитетом 
Верховной Рады и Минагропродом. 
Как оцениваете работу ведомств но-
вого созыва?
– Могу сказать, что сейчас в комитете 
Верховной Рады больше стали ориен-
тироваться на международный опыт. 
Раньше к нам не так интенсивно об-
ращались по различным вопросам, к 
примеру, комментировании законов.
Под руководством господина Куто-
вого и его команды я вижу положи-
тельные изменения в законодательной 
работе. Все потому, что они понимают, 
что украинскому законодательству не-
обходимо приравниваться с междуна-
родным опытом.
А поскольку Украина идет по пути ев-
роинтеграции, Германия может стать 
одной из тех стран, у которой очевид-
но почерпнуть такой законодательный 

опыт. Несомненно, в этом аспекте по-
ложительные изменения есть.
В Министерстве аграрной политики 
сейчас произошла полная смена ру-
ководства, кроме господина Сеня, 
с которым мы годами плодотвор-
но сотрудничаем. На сегодняшний 
день мы сотрудничаем с Министер-
ством, консультируя по различным 
аспектам.
Мы так же вложили свои ресурсы в 
разработку единой Стратегии развития 
АПК и наши эксперты подключились к 
созданным рабочим группам.
Нужно понимать, что перед Мини-
стерством стоят огромные задачи при 
учете дефицита в общей политике, ко-
торый так же влияет на работу аграр-
ного ведомства. Существует очень 
много вопросов, которые берут исток 
из всеукраинской политики, на кото-
рые Минагропрод не может повлиять. 
Это, к примеру, девальвация гривны, 

коррупция, учет определенных зако-
нодательных интересов. Поэтому, я 
желаю нынешнему руководству Мини-
стерства всего наилучшего. Это слож-
ная задача и мы стараемся помочь.

– Получается, что и APD подключи-
лись к разработке Стратегии разви-
тия АПК. В каких именно рабочих 
группах из восьми существующих 
работают Ваши эксперты?
– Мы включились в первую рабочую 
группу по приближению законода-
тельства к европейским нормам и без-
опасности продуктов питания, во вто-
рую группу по вопросам земельных 
рынков и земельного права. В четвер-
той группе, занимающийся научными 
исследованиями, инновациями и об-
разованием подключился я лично, и 
еще один наш эксперт работает в пя-
той группе по управлению производ-
ством и рынком АПК. В общей слож-

ТОЧКА ЗОРУ
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ности в разработку Стратегии мы уже 
вложили примерно 40 тыс евро.
 
– Ваш проект активизировал сотруд-
ничество с Аграрной Академией Наук. 
В каком ключе планируется работа?
 – Реформирование системы аграрных 
наук сейчас в общей дискуссии. На се-
годняшний день идет оценка эффек-
тивности научных исследований, рас-
пределение государственных средств 
в разработки и научного сотрудниче-
ства с бизнесом.
Насколько мне известно, НААН прак-
тически не финансируется со стороны 
бизнеса. В Германии бизнес-поддерж-
ка составляет примерно 60-70%. Это 
связано с тем, что предприниматели 
ссылаются на личный заработок.
Здесь необходимы иные условия со-
трудничества бизнеса и науки в смыс-
ле рынка научных исследований. Име-
ется ввиду, что научные разработки 
и исследования могут продаваться 
аграрному бизнесу в виде интеллек-
туальной собственности. И открытие 
такого рынка даст позитивный резуль-
тат обоим сторонам.
 
– Почему такая система не работает 
в Украине?
– Тут тоже присутствует коррупцион-
ный элемент. Можно ли эту систему 

применить быстро или нет? Необхо-
димо проводить анализ возможностей 
академии наук, целесообразность ра-
боты научных лабораторий, а потом 
лишь принимать определенные реше-
ния. Сейчас нужно определится, какие 
элементы нужны государству, а какие 
необходимо сократить. Скажем, очень 
важно удержать семенные банки Ака-
демии, и остальные важные проекты. 
Я не говорю о полных ликвидациях 
остальных разработок.
Мы прописывали в плане Стратегии, 
что нужно создать общественный 
совет, куда бы вошли все заинтере-
сованные стороны — как, в первую 

очередь НААН, так и Министерство, 
бизнес, негосударственные организа-
ции, возможно международные со-
ветники. После этого совет должен 
принять фундаментальные решения 
– сколько стране нужно научных 
ресурсов для выполнения государ-
ственных задач.
Можно оставить еще несколько ре-
сурсов и лабораторий, чтобы наука и 
Академия имела возможность выйти 
на информационный рынок разрабо-
ток. То есть, чтобы у науки был доход 
от информационной деятельности. 
Эту систему можно довольно быстро 
внедрять и приватизировать.
 
– На ваш взгляд, необходимо ли расши-
рять полномочия на местном уровне?
– Есть несколько аргументов в сторону 
необходимости передачи полномочий 
районам. У нас в Германии функцио-
нирует федеральная структура. Во-
просами сельского, лесного хозяйства, 
образования и остальных аспектов 
уполномочены центральные государ-
ства на уровне 16 земель.
В Украине сейчас идут дискуссии по 
конституционной реформе, в этом 
ключе стоит рассматривать и сельское 
хозяйство, и те полномочия, которые 
по возможности можно передать мест-
ным советам, нужно им передать.
 
Беседовала Наталия Ключникова
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СЕРТАТОМ: 
БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ, 
НЕЗАВИСИМОСТЬ

Н
а постсоветском простран-
стве раньше всех это поняли 
в Украине. Первым шагом в 
цепочке перемен стало воз-

ложение ответственности за качество 
поставляемого оборудования на экс-
плуатирующие организации (АЭС) 
и поставщиков. В дальнейшем, Госа-
томрегулирования Украины иниции-
ровал отмену лицензирования субъ-

В конце апреля в Украине в очередной раз вспоминали роковую дату: 

29 лет назад прогремел взрыв на Чернобыльской АЭС. 

Именно Чернобыльская катастрофа, унесшая жизни многих людей, послужила 

естественным толчком к пониманию и принятию факта, что существовавшая в 

СССР система государственной приемки продукции и госнадзора за деятельностью, 

связанной с изготовлением продукции для АЭС, требует кардинальных изменений. 

ектов деятельности по изготовлению 
оборудования, важного для безопас-
ности АЭС (2002 г.) и обязательную 
сертификацию такого оборудования 
(2010 г.), что в полной мере соот-
ветствует международным нормам. 
Перечисленные законодательные из-
менения обусловили необходимость 
создания саморазвивающегося, неза-
висимого от государственных орга-
нов коллектива специалистов. Кроме 
того, передача функций оценки соот-
ветствия продукции предприятиям 
негосударственной формы собствен-
ности была предопределена последо-
вательной и соответствующей миро-
вой практике политикой украинского 

органа регулирования ядерной и ра-
диационной безопасности (Госатом-
регулирования Украины), и, конечно 
же, под влиянием печально извест-
ных исторических событий.

ОПЫТ РАБОТЫ – БОЛЕЕ 30 ЛЕТ
Достоверность подтверждения каче-
ства продукции, безусловно, определя-
ется компетентностью органа сертифи-
кации, длительностью и успешностью 
его работы на рынке сертификацион-
ных услуг, в том числе для зарубежных 
потребителей украинской продукции. 
За более чем тридцатилетний период 
работы ООО «СЕРТАТОМ» прошел 
путь от инспекционного бюджетного 
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подразделения Госатомнадзора Укра-
ины (1992 г.) до независимого «Орга-
на оценки соответствия продукции 
«СЕРТАТОМ» (2011 г.). Нам удалось 
объединить преимущества сильной 
отечественной инженерной школы и 
лучшую мировую практику оценки 
соответствия продукции, основанную 
на принципах беспристрастности, 
компетентности и независимости.
Сегодня «СЕРТАТОМ» охватывает 
оценочной деятельностью практи-
чески всю номенклатуру продукции, 
поступающую на АЭС, и расширяет 
свои услуги на прочие объекты сферы 
использования ядерной энергии – ра-

диационную технику, источники иони-
зирующего излучения, упаковки и кон-
тейнера для радиоактивных отходов. 
Нами были установлены и сохранены 
долговременные (более 30 лет) пар-
тнерские отношения со всеми украин-
скими производителями продукции 
атомного машиностроения, электро-
технической продукции, средств АСУ, 
приборостроения. Следует отметить 
также, что, несмотря на сегодняш-
нюю экономическую нестабильность, 
украинские предприятия продолжают 
добросовестно выполнять контракт-
ные обязательства по поставки обору-
дования на строящиеся АЭС России, 

Ирана, Китая, Индии. Надзор за из-
готовлением и приемку такого обору-
дования «СЕРТАТОМ» выполняет на 
постоянной основе непосредственно 
у изготовителя. Более 50 человек рабо-
тают в наших филиалах на предприя-
тиях в Харькове, Львове, Ивано-Фран-
ковске, Сумах, Никополе.

ОЦЕНКА И ПРОДЛЕНИЕ РЕСУРСА
Второе направление деятельности 
«СЕРТАТОМ» – квалификация обо-
рудования АЭС. Такие работы со-
провождаются отбором образцов, с 
последующими испытаниями и про-
ведением расчетно-аналитических 
работ, в результате которых обосно-
вывается возможность продления ре-
сурса их работы. В качестве примера 
– специалисты нашего филиала «Ин-
женерно-технический центр «КОРО» 
проводили работы по продлению ре-
сурса оборудования на энергоблоках 
Ровенской АЭС. Аналогичные работы 
выполняются на Южно-Украинской и 
Хмельницкой АЭС, а оценка ресурса 
кабельного хозяйства проводится на-
шими специалистами на всех площад-
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ках атомных электростанций. Можем 
смело утверждать, что в подобных ра-
ботах имеется потребность на устарев-
ших объектах тепловой энергетики.
Также отметим, что данные, нако-
пленные за время испытаний кабель-
ных изделий, эксплуатируемых на 
украинских АЭС, переданы нашими 
специалистами, в рамках сотрудниче-
ства с МАГАТЭ, в проект «Старения 
кабелей (SCAP)», организованный 
странами-членами Организации эко-
номического развития и сотрудниче-
ства (OECD-NEA).

УКРАИНА – ЕС: ПОМОЧЬ ГОТОВЫ
Деятельность органов оценки соответ-
ствия при сертификации продукции 
неразрывно связана с наличием техни-
ческих требований к сертифицируемой 
продукции. В качестве базового пред-
приятия технического комитета по 
стандартизации ТК 79 «Атомная энер-
гия» «СЕРТАТОМ» является разработ-
чиком ряда нормативных документов 
и участвует в работе международных 
организаций по стандартизации ИСО 
(ТК 85) и МЭК (ТК 45). 

В последние годы работа по гармо-
низации национальных стандартов с 
международными аналогами вышла 
на приоритетное место, как для орга-
нов сертификации, так и для нацио-
нальных производителей. Причиной 
тому является подписание Украиной 
Соглашения об ассоциации с Евро-
пейским союзом, Европейским со-

дружеством по атомной энергии и 
их государствами-членами. Соглас-
но положениям этого Соглашения, с 
2015-2016 гг. планируется признание 
результатов работ украинских ак-
кредитованных органов оценки со-
ответствия, что открывает перспек-
тивы выхода украинской продукции 
на европейские и международные 
рынки. 
Мы приложим максимум усилий к 
тому, чтобы совместно с отечествен-
ными производителями найти ре-
альные пути продвижения их про-
дукции на международные рынки. 
Мы не строим иллюзий на тот счет, 
что украинских производителей там 
ждут с распростертыми объятиями, 
однако уверены, что наша работа 
поможет сформировать у зарубеж-
ных заказчиков заинтересованность 
в украинской продукции не только 
ценой, но и качеством, соответству-
ющим требованиям европейских и 
мировых стандартов.
Приглашаем к сотрудничеству членов 
Киевской торгово-промышленной па-
латы, которые твердо намерены осво-
ить европейский рынок. Мы знаем, 
как вам помочь!

Подробная информация об организации размеще-
на на сайте www.certatom.kiev.ua
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МАЙБУТНЄ 
УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ  
ЗА КОМПАНІЯМИ ПРОФЕСІОНАЛІВ!

П
роцес друку документів та 
інших матеріалів може бути 
простим і комфортним! Для 
цього лише необхідно довіри-

ти питання обслуговування та забез-
печення професіоналам!
ТМ ColorWay – це міжнародний 
бренд витратних матеріалів для друку, 
що спеціалізується на комплексних рі-
шеннях для струменевого та лазерно-
го друку:
• лазерні картриджі та тонер;
• системи безперервної подачі чорни-
ла (СБПЧ), комплекти перезаправних 
картриджів (КПК) і чорнило;
• фотопапір для струменевого та ла-
зерного друку.
А також, чистячі засоби для LED/TFT/
Plasma та інших типів TV панелей і мо-
ніторів, ноутбуків, клавіатур, мишей, 
планшетів, iРad, смартфонів, фотоапа-
ратів, відеокамер та інших електрон-
них пристроїв.
Продукція ColorWay представлена в 
більш ніж 30 країнах світу. На ринку 
України бренд працює з 2007 року  та 
має авторизовані точки продажу та сер-
вісні центри по всіх куточках країни.

ПРОДУКЦІЯ 
ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ДРУКУ
Одним з пріоритетних напрямків 
ColorWay є розвиток лазерної продук-
ціі. У портфелі компанії налічується 
понад 100 найменувань картриджів, 
тонерів та ЗІП до популярних моде-
лей принтерів і копіювальних апаратів 
Canon, HP, Samsung і Xerox.
Від аналогів, картриджі ColorWay ви-
гідно відрізняються низкою переваг:
• якісні комплектуючі;

• новий корпус;
• висококласний тонер, що дозволяє 
отримувати якісні відбитки.
Картриджі ColorWay підлягають за-
правці та відновленню, як і оригіналь-
ні. При цьому, вартість їх у  2 - 4 рази 
дешевше, ніж оригінальних. Перед па-
куванням, на кожному картриджі ро-
биться тестовий відбиток.
Компанія ColorWay дає 100% гаран-
тію на працездатність картриджів!
В асортименті є моделі як до самих 
нових пристроїв, що з’явилися не-
щодавно на ринку, так і до раритет-
них принтерів.

СЕРВІС, ЩО ВИРІШУЄ 
ВСІ ПИТАННЯ
Хороший, якісний продукт – це, 
як відомо, всього лише півсправи. 
Для стабільної та чіткої роботи 
будь-якої техніки, вона має підтри-
муватися у належному технічному 
стані.

Офіційний Сервісний Центр ТМ Color-
Way пропонує повний спектр якісних 
послуг  з:
• заправки та відновлення картриджів;
• ремонту принтерів та копіювальних 
апаратів;
• ремонту комп’ютерів, ноутбуків, 
планшетів;
• встановлення СБПЧ.
Крім цього, СЦ вирішує всі питання 
доставки, виїзду сервісного інженера, 
наданням підмінного обладнання на 
період ремонту та обслуговування.
Професійні фахівці ТМ ColorWay 
проводять також консультації з під-
бору та купівлі друкуючого облад-
нання, дають рекомендації з експлу-
атації.

ПАРТНЕРСТВО З COLORWAY
Особливу увагу наша компанія при-
діляє роботі з партнерами, їх всебічній 
підтримці та розвитку. Для кожного клі-
єнта розробляється індивідуальна про-
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грама співпраці, маркетинговий план, 
мотиваційна та бонусна програми.
Впроваджена програма з навчання та 
професійного зростання персоналу 
компаній – партнерів: проводяться 
маркетингові та технічні конференції, 
семінари, тренінги. Для фахівців Сер-
вісних Центрів розроблений спеціаль-
ний тренінг з практичними заняттями 
з обслуговування та експлуатації про-
дукції ColorWay.
Бренд ColorWay бере участь у міжнарод-
них споживчих і партнерських ІТ ви-
ставках і конференціях, таких як: Cebit 
(Німеччина), Dealers Day (Чехія), CHS 
(Угорщина), Photokina і Paperworld (Ні-
меччина), RemaDays (Польща) та інші.
Для підвищення якості продукції ТМ 
ColorWay співпрацює з тестовими цен-
трами, такими як «Науково-дослідний 
Центр Незалежних Споживчих Експер-
тиз» ТЕСТ» та іншими. Проводить спо-
живчі тестування серед користувачів. 
Такі заходи забезпечують оперативний 
зворотній зв’язок і допомагають вдо-
сконалювати продукцію.

Крім цього, ColorWay займає актив-
ну соціально-громадську позицію, 
підтримує молодих митців та творчі 
ініциативи. Співпрацює з громадсь-
кими та творчими проектами та ор-
ганізаціями, виступаючи у якості 
партнера в таких заходах, як:  Кон-
грес активістів культури України, 
Ukrainian Fashion Week, Flower Party 
та інших.

Запрошуємо до співпраці та партнер-

ства компанії України та Європи.

ТОВ Рубін 3000 – офіційний дистриб’ютор 
ТМ ColorWay в Україні.
Головний Сервісний Центр ТМ ColorWay в Україні
04655, м.Київ, пр-т Московський, 21, офис 402
(044) 464-76-38, (050) 382-35-80
service@rubin.com.ua
www.colorway.com
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КАК ЭКСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ 
ДОСТИГАЮТ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

К
омпании-экспортеры демон-
стрируют положительную 
динамику роста, при этом ге-
ографическая близость к кли-

ентам для них остается ключевым 
моментом. 

Согласно данным последнего иссле-
дования компании Regus, ведущего 
поставщика решений в организации 
гибкого рабочего пространства, во 
всем мире компании, экспортирую-
щие свою продукцию, демонстрируют 
более интенсивный рост объема про-
даж и прибыли. Уже третий год подряд  
экспортирующие компании подтверж-
дают свое преимущество – за послед-
ние 12 месяцев их прибыль возросла 
на 48%, в то время как прибыль ком-
паний, реализующих свою продукцию 
исключительно на внутреннем рынке, 
увеличилась всего на 36%. 
Важную роль в успехе экспортеров, 
без сомнения, играют более широкие 
перспективы развития, но данные 
исследования также подтверждают, 

что существенным преимуществом 
компании может стать наличие пред-
ставительства в стране, где находятся 
ее клиенты. В частности, 78% украин-
ских компаний утверждают, что бли-
зость к клиентам позволяет им более 
эффективно решать возникающие у 
них проблемы. Близость к клиентам 

также позволяет компаниям более эф-
фективно удерживать клиентов (76%) 
и увеличить объемы продаж (75%). 
Выход на международный рынок – это 
важный шаг для компании, который 
связан с некоторыми трудностями. 
В частности, украинские компании 
утверждают, что государственные 
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торговые палаты могут оказать им су-
щественную поддержку при переходе 
на международный уровень, предо-
ставляя рекомендации и информацию 
по вопросам юридического и норма-
тивно-правового характера (53%).

Компания Regus является глобальным постав-
щиком меблированных офисов, предлагая более 
чем 1700 бизнес-центров в 100 странах. 
 
В бизнес-центрах Regus  организовано удоб-
ное, полностью оборудованное рабочее про-
странство. Такие компании, как Google, Toshiba и 
GlaxoSmithKline именно поэтому выбирают 
Regus для сотрудничества во многих странах. 
 
Ключевой момент  в гибкой организации труда 
– это удобство  и доступность, поэтому Regus 
открывает бизнес-центры там, где они необхо-
димы клиентам:  в центральных и пригородных 
районах города, торговых центрах, аэропортах, 
железнодорожных вокзалах и даже на запра-
вочных станциях. Благодаря возможостям сети 
Regus уже более 1,5 миллиона клиентов выби-
рают услуги компании.
 
Компания Regus была основана в 1989 году в 
Брюсселе, Бельгия, и входит в список Лондон-
ской фондовой биржи. Штаб-квартира компании 
находится в Люксембурге.

Кроме того, как показало исследование, 
украинские компании считают, что:
• фактор близости расположения к 
клиентам позволяет компаниям луч-
ше понимать требования клиентов и 
сам рынок (72%); 
• 69% компаний полагают, что близость 
расположения к клиентам позволяет по-
высить эффективность продвижения 
продукции и уровень удовлетворенно-
сти предоставленными услугами (63%);
• правительство также может оказать 
существенную поддержку компании, пла-
нирующей выход на международный ры-
нок, представив ее местным коммерче-
ским организациям и ассоциациям (45%) 
и предоставив информацию, связанную с 
вопросами налогообложения (53%);

Представитель Regus отмечает: «Мы 
часто говорим о том, что нужно быть 
ближе к клиенту, теперь это становится 
действительно возможным.  Участники 
исследования рассказали, что близость 
расположения к клиенту обеспечивает 
множество преимуществ.  В частности, 
компании утверждают, что это позво-
ляет более эффективно удерживать 
клиентов, быстрее решать проблемы и 

добиваться более высокого уровня удо-
влетворенности клиентов.
С другой стороны, выход на международ-
ный рынок может оказаться достаточно 
сложной задачей, если правительство ва-
шей страны не оказывает вам необходи-
мую поддержку. Компании по всему миру 
утверждают, что лучшая поддержка, ко-
торую, по их мнению, могут оказать госу-
дарственные торговые палаты при выходе 
компании на международный уровень 
– это предоставление информации по во-
просам юридического и нормативно-пра-
вового характера, системе налогообложе-
ния, а также рекомендаций  по подбору 
офисного помещения. Если эта информа-
ция недоступна  или предоставляется не 
в полном объеме, компании необходимо 
сделать все возможное, чтобы установить 
рабочие связи с теми структурами, ко-
торые владеют информацией о коммер-
ческой сфере, а также могут поделиться 
данными о местных особенностях на 
рынке и помочь установить партнерские 
отношения с другими компаниями.»

Юлия Литвиненко
Yulia.lytvynenko@regus.com
+38 (044) 490 12 89, +38 (050) 314 66 19

О КОМПАНИИ REGUS:

ЧЛЕНИ КИЇВСЬКОЇ ТПП
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КРЕАТИВ! 
КОМФОРТ! 
ЯКІСТЬ!

Т
ОВ  «Лела»  – стабільна укра-
їнська виробничо-торгова фір-
ма, що динамічно розвивається. 
Створена 20 років тому за уча-

сті однієї із провідних французьких 
текстильних компаній «LENER CORD-
IER», наша фірма успішно зарекомен-
довала себе у світі моди на українсь-
кому  ринку. Основна продукція, що 
випускається ТОВ «Лела», – це пальто і 
плащі, жіночі, чоловічі, а також, дитячі, 
шкільної та дошкільної групи під тор-
говою маркою «LENER CORDIER», яка 
офіційно зареєстрована в Україні.
Також, ми є єдиними представниками 
компанії «LENER CORDIER» в Україні 

та Східній Європі. Усі запропонова-
ні колекції – це великий асортимент 
пальто і плащів класу prêt-à-porté.
Тільки модні тенденції, справжній 
французький стиль, висока якість тка-
нин в чудовому виконанні - девіз на-
шого професійного колективу!
Креатив! Комфорт! Якість! – Ось ті 
достоїнства, за які наші клієнти зали-
шаються з нами багато років!
ТОВ «Лела» випускає колекції моде-
лей два рази на рік: осінь-зима, весна-
літо.
При виробництві пальто використову-
ються тільки високоякісні натуральні 
вовняні тканини виробництва Італії, 
Франції, Бельгії, при виробництві пла-
щів – натуральні бавовняні «плащові 
тканини», виробництва Корея, В’єтнам.

ЧЛЕНИ КИЇВСЬКОЇ ТПП
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Також, ТОВ «Лела» є офіційним пред-
ставником італійського текстильно-
го комбінату «STILITALIA» в Україні. 
Поставки тканини здійснюються з 
Італії без посередників, що дозволяє 
нашим клієнтам отримувати якісні 
тканини європейського стандарту за 
доступними цінами. Кожен сезон ми 
пропонуємо нові сучасні дизайни. 
Наша материнська французька фірма 
«LENER CORDIER» використовує тка-
нини компанії «STILITALIA» з 1973 р.,
виробляючи верхній одяг для бага-
тьох європейських брендів таких, як 
Promod, Etam, Kookaї, Caroll, 3 Suisses, 
Camaieu, Sandro, Armor-Lux, Sant James.
Клієнтами групи LENER CORDIER по 
дитячому одягу є торгові марки, як 
Tartine Et Chocolat, Marese.
Вся продукція ТОВ «Лела» проходить 
санітарно-епідеміологічну експертизу, 
яка підтверджує відповідність якості і 
безпеки всім стандартам.
Ми вдячні нашим покупцям за вибір 
продукції ТМ «LENER CORDIER» 
і запрошуємо до співпраці нових 
партнерів.

Україна, 04074, м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6
www.lela.com.ua
Заступник директора з комерційних питань:  
Довбня Дмитро    
ddmtr@lela.com.ua, тел. (067) 501 1528 
Менеджер з продажу:                           
Храновська Юлія  
juliya@lela.com.ua, тел.: (093) 764 1273, (067) 218 5536

ЧЛЕНИ КИЇВСЬКОЇ ТПП
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ВЕЛОПУТЕШЕСТВИЯ: 
ЕСЛИ УЖЕ НАЧАЛ, 
ТО ОСТАНОВИТЬСЯ 
НЕВОЗМОЖНО

Места отдыха каждый представляет 

себе по-разному: у одних это диван и 

телевизор, у других – номер отеля 

в какой-нибудь экзотической или 

не очень экзотической стране с 

обязательным All Inclusive, 

у третьих – это новая точка 

на карте, от которой можно 

начать поиск новых впечатлений 

и приключений. Именно к такой 

категории активных искателей 

приключений относит себя и 

президент Киевской торгово-

промышленной палаты 

Николай Васильевич Засульский. 

Для него велопутешествия – 

это целая жизнь. 

Николай Васильевич, а как во-
обще получилось, что вы ста-
ли таким заядлым велосипе-
дистом? С чего началась, так 

сказать, история вопроса?
– История моего знакомства с велоспор-
том началась, когда мне было года два. 
Сначала был трехколесный велосипед, 
потом – «Орленок», «Спутник», «Спорт», 
«Старт шоссе», а уж позже  появились 
современные модели. Страсть к путеше-
ствиям у меня от отца, он очень любил 
путешествовать, но только на машине. 
В детстве путешествовал я не очень да-
леко – сначала километр от дома, потом 

все дальше и дальне. Порой за такие 
путешествия и нагоняй получали от 
родителей… А сейчас могу без ложной 
скромности заявить: Украину мы иско-

лесили практически всю. Мы проехали 
от истоков до устья таких рек как Сула, 
Ворскла, путешествовали от границы с 
Россией до устья Десны, вдоль Днепра, 
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от границы с Румынией до Одессы вдоль 
Дуная – все это нами уже пройдено.

– Вы составляете какой-то маршрут 
путешествия, или все происходит 
спонтанно – едете куда глаза глядят? 
– Обычно в год мы проезжаем два-три 
маршрута длиной 400-500 км. Планиру-
ем, конечно, все маршруты заранее, по 
топографическим картам, составляем 
маршрут еще зимой. За один день мы 

проезжаем 100-120 км с рюкзаками, у 
нас всегда все с собой – и палатка, и пи-
тание, и кухня. Учитывая современную 
амуницию, все необходимое для по-
ходной жизни занимает не очень много 
места, и по весу не очень тяжелое. Что 
же касается впечатлений, то их всегда 
много, и они всегда разные – разные 
приключения,  разные пейзажи. И самое 
главное, что результатом этих поездок 
являются фотографии, которые могут 

видеть члены нашей палаты. Многие 
видели настольный календарь Киевской 
ТПП, мы его регулярно издаем. Так вот, 
в его основе – фотографии, сделанные 
мной во время путешествий. 

– Расскажите, пожалуйста, о самых яр-
ких впечатлениях – с чем они связаны?
– Все наши поездки очень интересные. 
Трудно выбрать какую-то одну и ска-
зать, что она была самая запоминаю-
щаяся. Например, очень интересная 
поездка от Киева до Новгород-Север-
ского, до Гремяча – это самая северная 
точка Украины. Передать словами эту 
красоту просто невозможно: вы виде-
ли когда-нибудь поляны, красные от 
земляники? Вы пробовали настоящую 
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рыбу, только что выловленную в Дес-
не? Вы купались в ключах, температу-
ра которых не поднимается выше 8-ми 
градусов, в так называемой «ванне 
молодости»? Все это можно в таком 
путешествии ощутить, получить, и по-
пробовать.  
В свое время мы открыли для себя не-
обыкновенные красоты западного Кры-
ма – это Бакальская коса, которая ухо-
дит на 8 км в море, там необыкновенная 
чистота, абсолютно бархатный песок... 
Или Арабатская коса, которая сегодня, к 
сожалению, оккупирована. Чтобы про-
ехать по ней, нужно преодолеть 80 км 
настоящей пустыни. Там пляж шириной 
метров 30, и вокруг от горизонта до го-
ризонта – ни одного человека. А море –
26-28 градусов. И теперь сравните, на-

пример, с Феодосией, где в сезон на ква-
дратном метре  человек десять пытаются 
примоститься. 
Но самые необыкновенные поездки –
это вдоль Дуная. Многие ведь даже не 
знают, что Дунай на 200 км течет по тер-
ритории Украины. Там такая неописуемая 
красота – даже трудно поверить, что ее 
создала природа, а не человек. Кажется, 
что вдоль дороги какой-то садовник по-
садил все эти необыкновенные цветы –
красные, голубые, желтые… Плюс к этому 
справа и слева от тебя – миллионы птиц: 
аисты, лебеди, цапли и утки. И все это вы 
можете увидеть, проезжая по Дунайскому 
заповеднику. А переночевать в палатке 
под несмолкаемый концерт птиц и лягу-
шек – это лучше, чем остановится в ка-
ком-то Хилтоне или Рэдиссоне. Особенно 

это ощущается после грозы, когда воздух 
напоен этой ни с чем несравнимой смесью 
запахов… Обязательно, на мой взгляд, 
нужно побывать в таких местах как Вил-
ково – это украинская Венеция и по доро-
ге попробовать настоящее вино «Шабо». 
А то, что мы увидели, когда путеше-
ствовали вдоль Десны – открывается 
абсолютно нереальная картина, когда ви-
дишь, как меловые горы языками спуска-
ются в Десну. И представьте, в этих горах 
лежат ценнейшие артефакты – останки 
мамонтов. По дороге мы встречали орга-
низованные группы туристов – такой вид 
отдыха уже становится модным. То есть 
все наши путешествия очень интересные 
по-своему. Украина настолько красивая 
страна, что никакими словами это не пе-
редать и не описать. 

– Были ли какие-нибудь экстремальные 
ситуации во время Ваших путешествий? 
– Однажды мы попали в невероятно лю-
тую грозу, которая в свое время наделала 
много бед в Одессе. Мы ехали по дамбе, 
и удар молнии прошел совсем рядом, 
у меня руки от руля отбросило – такой 
сильный был удар тока. А потом мы еха-
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ли в абсолютной темноте, через грязь, 
камни, по бездорожью, в стене ливня, в 
11 часов ночи – и это тоже стоит испы-
тать. Эти впечатления тоже многого сто-
ят, ведь ты понимаешь, насколько сильна 
природа и каково вообще место человека 
в этом мире. Это очень отрезвляюще дей-
ствует на психику любого человека, кото-
рый считает себя высшим создание при-
роды. Но в такие моменты понимаешь, 
что выше всего на свете стоит сама при-
рода, и она может всегда тебя поставить 
на то место, которое ты заслуживаешь. 
Но все эти наши неприятности в дороге  
– недорогая плата за ту картину, кото-
рую можно увидеть на следующее утро, 
когда умытое дождем солнце показывает 
тебе природу во всей красе. Бесконечные 
поля, необыкновенное сочетание зелени 
и желтизны пшеницы – это просто фан-
тастическая красота. 

– Встречаете ли по пути интересных 
людей, насколько поездки на велосипе-
де вообще располагают к общению? 
– Конечно, мы общаемся с большим ко-
личеством людей, и у многих есть чему 
поучиться. Например,  когда мы собира-

лись в путь по Арабатской стрелке, то ду-
мали, что готовы ко всему – ведь это была 
далеко не первая наша поездка. Но потом 
мы поняли, что мы были абсолютно не 
готовы ехать по пустыне: на нас была 
традиционная одежда велосипедистов 
– шорты, кепки… А в пустыне нужна 
соответствующая одежда – обязательно 
должна быть широкополая шляпа, тело 
должно быть полностью закрыто. Иначе 
можно получить достаточно серьезные 

ожоги (что с нами и случилось впослед-
ствии). По пути мы встретили таких же 
«велоненормальных» туристов, лет по 65, 
на старых советских велосипедах, но они 
были одеты как раз правильно – панамы, 
хлопчатобумажные рубашки, старые со-
ветские брюки… Вот тогда мы и поняли, 
что не нужно быть настолько самоуве-
ренными, а многому надо еще учиться. 
Или, к примеру, когда мы ехали из Из-
маила в Килию - дорог там практически 
не было, они еще при Советском союзе 
были построены и поэтому, как говорит-
ся, до нашего времени не сохранились. 
Так вот мы увидели, что один парень 
остановился на обочине, мой товарищ 
пытался с ним заговорить, а он молчит. Я 
вижу – у него велосипед и сумки не наши, 
у нас в Украине таких не продают, и я с 
ним заговорил по-английски. Оказалось, 
что он швейцарец, едет из Одессы в свою 
любимую Швейцарию. И маршрут у него 
– около трех тысяч километров, в день он 
проезжает по 90 км, и едет один через Ру-
мынию, Венгрию, Австрию к себе домой. 
Ему было на тот момент 64 года. 

– Что, по Вашему мнению, является са-
мым главным в таких путешествиях? Но-
вые впечатления, то, что можно полнос-
тью отвлечься от работы или еще что-то?
– Самое главное, что лично мне дают 
эти велопутешествия – мир значитель-
но расширяется. Во время поездки ты 
общаешься с простыми людьми – то 
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ли в поезде, то ли в электричке, то ли 
по дороге, когда останавливаешься ку-
пить бутылку молока или заходишь в 
магазин. Все это настолько обогащает: 
ты видишь, как живут люди, живут ма-
ленькие городки, как живет твоя стра-
на. Ты выезжаешь в путешествие как 
пустой сосуд – измочаленный, устав-
ший, а когда возвращаешься – ты на-
полнен. Наполнен жизнью, наполнен 
впечатлениями, ты видишь, что жизнь 
прекрасна. И я вам скажу одно: ве-
лосипед никогда не заменит машину. 
Машина – это когда ты быстро проле-
таешь, не успев ничего рассмотреть. А 
вот когда ты проехал на велосипеде, то 
ты потом помнишь каждый метр доро-
ги. И в зимние вечера, когда на дворе 
стужа, ты закрываешь глаза и мыслен-
но едешь по этому маршруту и вспо-
минаешь то, что тебя очень радует –
и тогда жизнь наполняется смыслом. 
Это и есть определенный смысл в жиз-
ни. Ну и еще одно: мне очень нравится 
вместе с моими коллегами потом смо-
треть на фотографии, обсуждать их, вы-
бирать лучшие…То есть моими глазами 
вы можете увидеть тот мир, который я 
вижу, и мне это очень приятно. Красоту 
этого мира я, как могу, доношу до глаз, 
до сердец моих друзей, членов палаты, 
и мне кажется, в этой миссии тоже есть 
что-то хорошее.

– Как Вы думаете, велоспорт – это ведь не 
балет, начать можно в любом возрасте?
– Пожалуй, не ошибусь, если ска-
жу что велосипеду подвластен лю-
бой возраст – с двух лет и до глубо-
кой стрости. То есть любой может 
сесть на это изобретение челове-
чества и крутить педали. Главное –
желание. В эпоху нашей гиподинамии –
это уникальнейшее средство просто 
поддержать свое здоровье. В первые 
три дня таких поездок из тебя выхо-
дят все шлаки, все лишнее, что мешает 
твоим суставам двигаться. Поэтому я 
считаю, что это очень полезная вещь, 
это дает колоссальный стимул, без это-
го мне было бы очень сложно работать 

и выносить все связанные с работой 
эмоциональные нагрузки. 

– Велопутешествия лет 20 назад и се-
годня: есть какие-либо принципиаль-
ные отличия? 
– Да, и особенно это касается новых 
технологий: они сегодня настолько бы-
стро развиваются, что угнаться за ними 
очень сложно. Вот недавно мне надо 
было отремонтировать велосипед, и я 
зашел в специализированный магазин. 
И когда мне рассказали о том, что на се-
годня придумали – такое впечатление, 
что я из каменного века пришел. Допу-
стим, я вспоминаю жуткую поездку по 
Арабатской косе, когда по всей дороге 
были разбросаны мелкие колючки, ко-
торые пронзают камеры, и ты ничего 
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не можешь сделать. Когда мы начинали 
маршрут, то нас спросили – а сколько 
у вас камер, сколько клея? Мы сильно 
удивлялись – а зачем так много? Нас тог-
да предупредили об этих колючках. И 
действительно, нам по дороге пришлось 
шесть раз ремонтировать камеры. Так 
сейчас уже выпускается, по сути, «бро-
небойная» резина – никакие колючки, 
гвозди и даже стекла ей не страшны –
вот как технология пошла вперед. Если 
раньше велосипед «Украина» весил око-
ло 17-ти кг, то теперь горные велосипеды 
весят не больше 11-ти кг, а спортивные 
гоночные – так вообще 6-7 кг. И если се-
годня посмотреть велогонки, то средняя 
скорость велосипедистов – 41 км в час –
это то же самое, что съехать на велоси-
педе с большой горы. Да и современная 
амуниция сегодня не может не радовать: 
спальный мешок весит 900 гр, палатка –
меньше трех кг, а я в свое время сам 

шил палатку из парашютной ткани, по-
тому что таких легких просто не было.
Мне очень приятно, что велоспорт становит-
ся все более популярным. Если раньше вело-
сипедистов, в том же парке Дружбы народов, 
были единицы, то сегодня их – сотни. И се-
мьи, и молодые ребята. Раньше, когда была 
шеститидневная рабочая неделя, времени 
не оставалось. Сейчас один выходной мож-
но посвятить семье, быту, а еще один день –
велопрогулке.

– Исходя из Вашего опыта, сколько чело-
век оптимально для таких далеких путе-
шествий на велосипеде?
– Большой компанией плохо путеше-
ствовать, потому что по ходу поездки 
возникают какие-то мелкие или крупные 
проблемы с амуницией, с техникой или 
еще с чем-то… И вот представьте себе –
у одного из 10-ти человек всегда что-то 
случается – и все, вся группа останови-

лась. И движение получается таким: два 
шага вперед – один назад. Когда группа 
компактная, допустим,  2 человека, то 
удобно ехать и в поезде, на велосипедах 
темп передвижения очень значительный –
самое главное, что друг другу всегда мож-
но помочь. В прошлом году, когда мы 
ехали в Одессу, у меня оказалась некаче-
ственная резина на велосипеде, так вот 
мой друг, который будет полегче меня, 
снял со своего велосипеда колесо, а себе 
мое поставил, и в результате мы успели 
на поезд. То есть лучше ехать компактной 
группой – более мобильно.

– Вы изъездили Украину, как говорится, 
вдоль и поперек. Есть ли планы, так ска-
зать, выйти на международный уровень? 
– Да, есть планы попутешествовать за 
рубежом. Недавно была велосипедная 
выставка, так вот я там узнал, что сегод-
ня украинские велосипедисты собира-
ются в небольшие группы и путешеству-
ют по Аргентине, Швейцарии, Австрии, 
Голландии и другим странам. Вот я тоже 
хочу записаться в такую группу увидеть 
мир не из окна автобуса, а так, как мне 
больше всего нравится.

– Что бы Вы посоветовали читателям 
«Деловой панорамы»?
– Посоветовать хочу одно: купите себе 
велосипед, и вы никогда об этом не по-
жалеете!

Интервью взяла Ксения Дёмина.
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Ты пришёл в этот мир 
 малой искоркой света,
Что струится от звёзд –
  очагов мироздания;
Ты оставишь свой след,
  словно в небе комета,
Ярко вспыхнув звездой
 и потухнув сознанием.

За пределы времён 
 и пространства Вселенной,
Где по смерти миров
 пребывает Творец,
Улетит лишь Душа – 
 её образ нетленный,
В свой божественный Храм –
 свой духовный дворец.

Там ей полниться светом
 в первозданном Эфире,
Прорастая кристаллом
 божественной мысли,
Воплотиться мечтой 
 в новом, солнечном мире,
Излучая Любовь –
 эликсир вечной жизни.

МОЛЬБА
Великий Разум! Ты творишь Вселенные,
Галактики, миры – творишь себя.
Творишь людей и Души их нетленные,
По образу (подобию) себя.

Ты людям разум дал – тот, что тебе подобен,
Чтоб человек стал Богом на Земле.
Чтоб он творил добро и был угоден
Творцу, природе, Матери-Земле.

Но люди, позабыв своё призвание
И миссию духовную творца,
Крушат бездушно стены мироздания
И наполняют злобою сердца.

Влечёт их алчность, жажда власти гложет,
Их слепит блеск монеты золотой,
А то, что в мире денег всех дороже,
В грязь затоптали дикою толпой.

Они живут насильем и обманами,
Идут по трупам к должности большой.
Уйдут из жизни с полными карманами,
Предстанут пред тобой – с пустой душой.

ПРИЗЫВ  МАЙДАНА
Запишись, патриот, в волонтёры
И отправься в опасный свой путь.
Прихвати автомат и патроны,
Балаклаву одеть не забудь.

На востоке, под градом ракетным,
Добровольцы, себя не щадя,
Своей грудью, как бронежилетом,
Прикрывают от пули тебя.

Помоги им едой и одеждой,
Поддержи их душевным теплом,
Подари им любовь и надежду,
Ведь они защищают твой дом.
   

КОСМИЧЕСКАЯ  СУЩНОСТЬ
Космическая сущность, человек!                                                                                           
В тебе живёт духовное начало,                                                                                          
Оно творит тебя из века в век,
Чтоб тело твоё Духу отвечало.

Чтоб Разум твой, Душою окрылённый,                                                                        
Поднялся к Богу и познал смиренье,                                                                  
Божественной любовью просветлённый,                                                                   
Творил добро повсюду во Вселенной.

Чтоб не погряз в грехе земных утех,           
Не копошился в бытовом навозе,                                                                                       
А поднял взгляд очей своих наверх                                                         
И рассмотрел немеркнущие звёзды.

ТВОРЕЦ
Творец (наш Бог) – субстанция Пространства,
Присутствует во всём материей Сознания,
Творит весь мир, являя постоянство
И многомерность жизни Мироздания.

В цветке едины запах и краса,
И форма лепестков его соцветий,
Как в человеке – тело и душа,
В гармонии духовности и плоти.

Мир бесконечен. Жизни нет конца.
Цветы и камни – Духа состояния.
О, человек! Узри в себе Творца,
В своих глубинах – стройность Мироздания.

Молю тебя, Великий Разум сущий,
Верни их в лоно Света и Любви,
Спаси детей своих заблудших,
Пусть просветленье снизойдёт на них.   
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