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Дата та місце 
проведення

Назва виставки Кількість Спеціалізація

07-11/10.2017 
Кельн, Німеччина

Anuga
7200 експонентів 
та160 тисяч відвідувачів

Харчова промисловість

31/10–02/11.2017
 Дубай, ОАЕ

Gulfood manufacturing
5000 експонентів 
та 35 тисяч відвідувачів

Обладнання для  харчової 
промисловості

31/10-02/11.2017
Дубай, ОАЕ

Gulfood ingredients
5000 експонентів 
та 35 тисяч відвідувачів

Харчова промисловість

18-22/02.2018
Дубай, ОАЕ

Gulfood
5000 експонентів 
та 95 тисяч відвідувачів

Харчова промисловість

16 – 19/04.2018
Барселона, Іспанія

Alimentaria
3938 експонентів 
та 140 тисяч відвідувачів

Харчова промисловість

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ

07-09/06.2017
Йоганнесбург, ПАР

Africa Health
540 експонентів та
9,5 тисяч відвідувачів

Медицина та 
фармакологія

25-27/06.2017
Йоганнесбург, ПАР

Africa`s Big Seven
300 експонентів 
та 14 тисяч відвідувачів

Харчова промисловість

26-29/09.2017
Куала Лумпур, Малайзія 

Food and Hospitality 
Malaysia 2017

1200 експонентів 
та 23 тисячі відвідувачів

Харчова промисловість

03-05/10.2017
Найробі, Кенія

Medic East Africa
250 експонентів 
та 3,5 тисяч відвідувачів

Медицина та 
фармакологія

08-11/10.2017
Ер-Ріяд, 
Саудівська Аравія

Saudi Agriculture
350 експонентів 
та більше 18 тисяч відвідувачів

Харчова промисловість 
та  обладнання

16-18/10.2017
Мускат – Оман

Food and Hospitality 
Oman

121 експонент 
та 6 тисяч відвідувачів

Харчова промисловість

14-17/11.2017
Шанхай, Китай

FHC China
2150 експонентів 
та 66 тисяч відвідувачів

Харчова промисловість

28-30/11.2017
Франкфурт, Німеччина

Food Ingredients 
Europe & Natural 
Ingredients

1400 експонентів 
та 20 тисяч відвідувачів

Інгредієнти, продукти  для 
переробки та додатки в 
харчовій промисловості

28-30/11.2017
Найробі, Кенія

Food&Drink East Africa Харчова промисловість

29.11-01.12.2017  
Найробі, Кенія

Food East Africa
 120 експонентів 
 та 3+ тисячі відвідувачів

Харчова промисловість

24– 27/04.2018
 Сінгапур, Сінгапур

Food Asia 2018
 3200 експонентів 
 та 47 тисяч    відвідувачів

Харчова промисловість
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ПОСИЛЕННЯ ПІДТРИМКИ 

СТОЛИЧНИХ ВИРОБНИКІВ – 

ЗАПОРУКА УСПІХІВ В МАЙБУТНЬОМУ

Президент Київської ТПП Мико-

ла Засульський зробив наголос на 

щільну співпрацю з ТПП України, 

міськдержадміністрацією, Радою 

директорів міста, УСПП та іншими 

організаціями. В цій співпраці клю-

чове питання – сприяння розвитку 

промислового виробництва, яке є 

запорукою розвитку міста і суспіль-

ства.  Саме на цьому перший за-

ступник голови Київської міської ад-

міністрації Геннадій Пліс акцентував 

На Раді Київської торгово-промислової палати 

розглядалися підсумки та нові напрямки роботи найбільшої 

і авторитетної регіональної бізнес-асоціації як в Україні, 

так і в країнах Східної Європи.

увагу учасників минулих зборів, які 

його всіціло підтримали. 

 

Президент Торгово-промислової пала-

ти України Геннадій  Чижиков на під-

сумковому засіданні Ради Київської 

ТПП наголосив на посиленні її ролі як 

комунікаційного майданчика між бізне-

сом і владою Києва.  Зростання довіри 

підприємців позначилась в створенні 

комітету із захисту бізнесу, який стає 

реальним майданчиком спільного з 

владою подолання і ліквідації переш-

код на шляху соціально-економічного 

розвитку  столиці.  Як результат все 

більш ефективно працює новостворе-

ний в Київській палаті  Центр підтрим-

ки експортерів. Довіра європейських 

структур знайшла в рішенні створен-

ня на базі Київської ТПП Центру під-

тримки малого та середнього бізнесу. 

Програма допомоги малому та серед-

ньому бізнесу передбачає спільну ро-

боту протягом 4 років з структурами 



3травень • 2017

СТОЛИЧНІ ВИРОБНИКИ

Європейського Банку Розвитку та Ре-

конструкції та Єврокомісії. Все це під-

креслює лідерську роль Київської ТПП 

серед регіональних палат України.

 

Як зазначив начальник управління про-

мисловості та інноваційної політики Ана-

толій Баган в Стратегії розвитку Києва 

до 2025 року вперше з’явився розділ 

планування  розвитку промисловості 

столиці. Позитивний досвід спільної ро-

боти київської влади і торгово-промис-

лової палати Києва дозволяє розширити 

співпрацю і протекціонувати київських 

підприємців у знову створюваному ек-

спортно-кредитному агентстві. Плану-

ються в 2017 році спільні засідання з 

керівниками промислових підприємств 

з метою формування портфелів замов-

лень. Передовий досвід Київської ТПП з 

проведення виставок сприятиме просу-

ванню товарів під брендом «Зроблено в 

Києві» як на внутрішньому, так і на зов-

нішніх ринках.

  

Голова Постійної комісії Київради з 

питань торгівлі, підприємництва та ре-

гуляторної політики Олександр Брод-

ський в київській палаті побачив клуб 

ділових людей, де  практично та опе-

ративно вирішуються питання бізнесу 

і  вважає за необхідність лобіювання 

місцевих виробників, що дозволить 

створювати нові робочі місця і збільшу-

вати податкові надходження в бюджет 

Києва.  Муніципальна влада розуміє 

невикористаний потенціал Київської 

ТПП і необхідність розширення роботи 

з підприємцями через комунікаційний 

майданчик Київської ТПП. Тільки спіль-

ний вектор спрямувань і конструктив-

на співпраця регіональної влади та 

бізнесу дозволить Києву стати одним з 

найпривабливіших ділових інвестицій-

них центрів Європи.
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КИЇВСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ БІЗНЕСУ 

ПРЕЗЕНТУВАЛИ НА ЗАСІДАННІ 

МІЖНАРОДНОГО ТРЕЙД-КЛУБУ

Президент Київської торгово-про-

мислової палати Микола Засульсь-

кий привітав всіх присутніх та від-

значив успіхи в економіці Києва:

«В Україні намітилися невеликі, але 

дуже знакові позитивні зрушення. У 

Києві після 4-х річної перерви відно-

вилося зростання промислового ви-

робництва, індекс якого склав 6,3% 

в порівнянні з 2015 роком. В Україні 

в порівнянні з 2015 роком зріс обсяг 

іноземних інвестицій, обсяг яких до-

сяг 3,8 млрд. дол.»

 

З вітальним словом виступив Прези-

дент Трейд-клубу пан Андраш Кадар:

«Я хочу висловити подяку від імені 

Міжнародного Трейд-клубу за таку 

корисну зустріч. Сьогодні було біль-

ше 30 столів для переговорів, які 

були завантажені протягом 2 годин, 

а це показує великий інтерес до 

України та до Києва зокрема.  Адже 

ми знаємо, який великий потенціал 

має Київ».

Голова Комітету Верховної Ради Украї-

ни з питань промислової політики 

та підприємництва Віктор Галасюк 

виступив на тему підтримки українсь-

кого виробника і створення національ-

ного Експортно-кредитного агентства:

«Незважаючи на весь супротив,  нам 

вдалося прийняти закон про ство-

Київська торгово-промислова палата традиційно провела засідання Міжнародного Трейд-

клубу, під час якого українські підприємці змогли напряму презентувати свої пропозиції 

представникам іноземних держав.

Засідання Міжнародного Трейд-клубу, що об’єднує понад 40 дипломатичних та торгових 

представників зарубіжних посольств в Україні, проходило 31 січня 2017 року.  Метою 

заходу було залучення інвестицій в економіку України та розповсюдження інформації про 

економічний потенціал нашої держави за кордоном.

рення національного Експортно-кре-

дитного агентства. Це буде реальний 

механізм державної підтримки і сти-

мулювання всіх експортерів неси-

ровинної продукції.  Зрозуміло, що 

потрібно буде боротися за бюджетне 

фінансування, за донорську допомогу, 

за використання державних гарантій. 

Тому ми запроваджуємо Експор-

тно-кредитне агентство щоб перейти 

до розвитку і докорінно змінити існу-

ючі підходи».

 Володимир Ставнюк, голова прав-

ління Державної інноваційної фінан-

сово-кредитної установи розповів 

про діяльність відомства:

«Ми сприяємо інвестиціям в 

Україну, стаючи з інвестором пліч-

о-пліч. Стратегія ДІФКУ передбачає 

співінвестування або консорціум-

не кредитування проектів разом зі 

світовими інвестиційно-кредитни-

ми фондами. Участь інноваційної 

установи в спільному кредитному 
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проекті - сигнал того,  що держава 

також приймає  на себе кредитні ри-

зики та гарантує підтримку бізнесу 

на всіх етапах проекту».

Пан Жандос Нурмахамбетов, рад-

ник посольства Республіки Казах-

стан, запросив київських підприємців 

взяти участь у світовій виставці Ек-

спо-2017, що проходитиме у Казах-

стані, і це буде прекрасною можливі-

стю звернути увагу на свої інноваційні 

розробки та укласти контракти.

 

Заступник директора департамен-

ту промисловості та розвитку під-

приємництва Київської міської дер-

можливості промислового комплек-

су, науковий потенціал і можливості 

іноземних партнерів».

 

Після виступів члени Київської ТПП 

ТОВ «САЛАТЕЙРА», ТОВ «Ком-

панія «Енергія Води» та «Меридіан» 

ім. С.П.Корольова презентували свої 

інвестиційні проекти. Київські під-

приємства «Меридіан» та «Інститут 

електрозварювання НАНУ»  надали 

можливість іноземним учасникам зу-

стрічі ознайомитися зі зразками но-

вої продукції: багатофункціональним 

безпілотником та обладнанням для 

зварювання живих тканин в хірургії.

жавної адміністрації Анатолій Баган 

запросив учасників Міжнародного 

Трейд-клубу долучитися до  ініціа-

тиви Київської міської державної ад-

міністрації:

«Ми плануємо з травня проводити 

щорічну виставку-презентацію про-

мислових можливостей міста Києва.  

Вона буде проходити під брендом 

«Зроблено в Києві». Сподіваюся, 

що ми будемо плідно співпрацюва-

ти, тому що тут будуть представлені 

 Під час заходу було нагороджено 

членів Трейд-клубу та був підписа-

ний Меморандум про співробітни-

цтво між Трейд-клубом та Київською 

ТПП.

Міжнародний Трейд-клуб на зустрічі 

було представлено керівниками 

торговельно-економічних відділів 

закордонних посольств Австралії, 

Азербайджану, Аргентини, Білорусі, 

Бельгії, Болгарії, В’єтнаму, Індонезії, 

Іспанії, Казахстану, Канади, Литви, 

Молдови, Малайзії, Польщі, РФ, Ру-

мунії, Словаччини, Угорщини, Узбе-

кистану, Фінляндії, Швейцарії, Індії, 

Кореї, Італії, Чехії та Норвегії.
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

СТОЛИЧНІ  БІЗНЕСМЕНИ  ПОКАЗАЛИ 

ІНВЕСТИЦІЙНІ  МОЖЛИВОСТІ 

ІНОЗЕМНИМ  ТОРГПРЕДАМ

Київська ТПП, яка є 

традиційним ініціатором 

зустрічей представників 

зарубіжних та 

українських ділових 

кіл, щороку проводить 

спільні засідання членів 

Палати та  Міжнародного 

Трейд-клубу, що 

об’єднує понад 40 

дипломатичних та 

торгових представників 

зарубіжних посольств в 

Україні. 

Програмою зустрічі Трейд-клубу були 

передбачені індивідуальні переговори 

з членами Клубу, де кожне українсь-

ке підприємство протягом двох годин 

напряму поспілкувались з представни-

ками відповідних країн та надали свої 

пропозиції. Це була можливість двох-

годинного спілкування з представни-

ками майже 30 країн для сприяння в 

установленні міцних ділових контактів 

між українськими та іноземними під-

приємцями.

 

Президент Міжнародного Трейд-клубу пан Андраш Кадар поділився враженням:

«Вже традиційно ми зустрічаємося з підприємцями Києва. У цьому році ми з 

великим очікуванням прийшли сюди і це очікування виправдалось, тому що ба-

жаючих поспілкуватися про інвестиційні можливості було багато, тому всі столи 

переговорів були зайняті протягом двух годин. Це буде непоганий початок для 

співпраці у цьому році».

У заході взяли участь посли та керів-

ники торговельно-економічних відділів 

25 іноземних амбасад, представники 

Європейського Союз в Україні, Про-

грами ЄС з досліджень та інновацій 

«Горизонт 2020», Європейського Бан-

ку Реконструкції та Розвитку, Деле-

гаціі Німецької економіки в Україні, 

Лейпцігер Мессе, Дюссельдорф Мес-

се, торгових палат країн-партнерів,  

більш 160 керівників та представників 

українських підприємств.

Всі учасники заходу прийшли до вис-

новку, що такі зустрічі корисні для ро-

звитку бізнесу та їх потрібно проводи-

ти частіше.
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СТОЛИЧНИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ

«Ми можемо впевнено пишатися пе-

реможцями і для мене це честь вру-

чити ці нагороди. Я твердо впевнений, 

що зростання економіки можливе 

лише завдяки зростанню реального 

сектору економіки. Це реальний про-

дукт, реальні зарплати, реальні люди 

і це виробництво. Завжди приємніше 

казати, що ми виробляємо, а не ку-

пуємо. Для Києва з таким потенціа-

лом купувати звучить трохи приниз-

ливо і маємо цю ситуацію змінити. 

Мені дуже приємно, що саме Київ 

демонструє тенденцію стабільності  у 

економічному напрямі» – прокомен-

тував Геннадій Пліс.

9 КИЇВСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ПЕРЕМОГЛИ У КОНКУРСІ 

«СТОЛИЧНИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ»
Остаточне рішення приймалось ще наприкінці минулого року на 

засіданні комісії, до складу якої, затвердженому керівництвом 

КМДА, входили представники КМДА, Київської ТПП, Київської 

міської асоціації роботодавців, Ради директорів м. Києва. З понад 

40 кращих підприємств міста Києва незалежні експерти відібрали 

лише 9, які відповідали жорстким вимогам конкурсу.

На заході був також присутній заступ-

ник директора Департаменту промис-

ловості та розвитку підприємництва 

КМДА Анатолій Баган. Він подякував 

столичній Палаті за плідну співпрацю й 

зазначив:

«Надзвичайно важлива комунікація 

Київської міської адміністрації з Київсь-

кою торгово-промисловою палатою. 

Ми працюємо в одному тандемі. Повне 

взаєморозуміння, повна повага, без-

прецедентна праця спостерігаються за 

останні роки».

Президент Київської торгово-промисло-

вої палати Микола Засульський заува-

жив: «Ми всіляко підтримуємо політику 

Під час проведення 

експертної оцінки 

продукції, заявленої 

для участі у конкурсі, 

перевага надавалася 

тим підприємствам, які 

не тільки випускають 

конкурентоспроможну 

продукцію, але і вносять 

значний вклад в 

економічний і соціальний 

розвиток регіону.

розвитку вітчизняного виробника. Всі 

країни, які досягли успіхів в економіці, 

робили теж саме, що ми зараз почали 

робити. Іншого шляху розвитку держави 

і її регіонів немає в світі.»

Переможці конкурсу отримали диплом 

та знак «Столичний стандарт якості». 

Цей знак якості допомагає споживачеві 

зорієнтуватися у різноманітті товарів і 

виробів та надати перевагу дійсно ви-

сокому ґатунку за оптимальну ціну. Крім 

того, виробники-переможці «Столично-

го стандарту якості» за рівних умов з ін-

шими учасниками тендерних закупівель 

за рахунок бюджетних коштів міста ма-

ють перед ними перевагу.

Перемогу в конкурсі «Столичний стандарт якості» здобули наступні підприємства: ДП завод «Генератор», ПАТ «Чинбар», ТОВ «Пролог 

Семікор»,ТОВ «Адвент Інвест», ДП «Бест Альтернатива», ТОВ «Броварський алюмінієвий завод», ДП «Науково-дослідний інститут «Ела-

стик», ТОВ «Омакс Інтернешнл», ДНВП «Електронмаш». Переможців нагороджував перший заступник голови Київської міської державної 

адміністрації Пліс Геннадій Володимирович.
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Менш ніж за три дні з учасниками 

українського національного стенду, який 

вже 4-й рік поспіль організовує Київська 

торгово-промислова палата,   відбуло-

ся 14 200 ділових контактів, а загальна 

кількість перевищила 20 000. Це озна-

чає, що кожен п’ятий відвідувач вистав-

ки ознайомився з продукцією України.

 

Передконтрактні  переговори вже по-

казали можливість збільшення об’єму 

експорту продукції українських вироб-

ників на 17 млн. дол.

Українська бізнес-делегація у складі 

керівників зацікавлених київських 

компаній також відвідали виставку 

харчової промисловості й виробни-

цтва. Вони взяли участь в Gulfood 

брифінгу в Дубайській торгово-про-

мисловій палаті. Учасники отримали 

можливість дізнатися про торговельні 

та інвестиційні можливості країн, про 

імпорт сільськогосподарської про-

дукції, представленої на національних 

стендах виставки. 

Виставку також відвідав Надзвичай-

ний і Повноважний Посол України в 

ОАЕ Полурез Юрій Володимирович.

 

Заступник міністра аграрної політики 

та продовольства України Ольга Тро-

фімцева під час свого виступу подя-

кувала Київській ТПП за організацію 

національного стенду й також зазна-

чила, що «великі виставки міжнарод-

ного рівня – це чудовий майданчик для 

пошуку потенційних партнерів та вста-

новлення перших контактів. «Gulfood» 
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ЕКСПОРТ

ГОЛОВНА ПРОДОВОЛЬЧА ВИСТАВКА 

GULFOOD 2017 ЗАВЕРШИЛАСЯ УСПІХОМ 

УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ

Участь в найбільш 

впливовій міжнародній 

продовольчій виставці 

надала українським ви-

робникам безліч нових 

бізнес-можливостей.

31 потужне українське 

підприємство предста-

вили український екс-

портний потенціал 

на виставці харчової 

промисловості 

й виробництва напоїв 

«Gulfood 2017», 

що проходила у Дубаї

з 26 лютого по 2 березня.

– це одна з найбільш престижних міжнародних 

платформ, в якій беруть участь компанії з усього 

світу. Я вражена тим, що Україна представлена на 

високому рівні». 

Значний інтерес викликав виступ віце-президен-

та Дубайської ТПП Атіка Насіба, який представив 

можливості співпраці з країнами Перської затоки.

 

Цього року Київська ТПП організувала наймас-

штабніший стенд, адже його площа була збільшена 

на 30% і склала 256 кв. м. Це дало змогу розшири-

ти більшу кількість учасників від України, однак не 

змогла вмістити всіх бажаючих продемонструва-

ти український експортний потенціал. Окрім того, 

деякі компанії прийняли рішення не брати участь 

у виставці, тому що законтрактували весь обсяг 

своєї продукції на експорт після участі в попередній 

виставці харчової продукції SIAL в Парижі.

 

Успіх українським експонентам на виставці забез-

печив попит покупців на якісну продукцію надійного 

походження. Адже завдяки оптимальному співвідношенню якості та 

ціни українські експортери надають свою продукцію відразу закор-

донним імпортерам без зайвих торгових посередників. Найбільшою 

популярністю на «Gulfood 2017» користувалися українське м’ясо та 

субпродукти, зерно, олія, молочна продукція, солодощі та горіхи.
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ЧЛЕНИ КИЇВСЬКОЇ ТПП

БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД 

ВІДЧИНИВ ДВЕРІ ДЛЯ ЗАСІДАННЯ 

ПРЕЗИДІЇ КИЇВСЬКОЇ ТПП

23 березня цього року 

виїзне засідання Президії 

Київської торгово-

промислової палати 

відбулося у місті Бровари 

Київської області. 

Член Київської ТПП –

Броварський 

алюмінієвий завод 

запросив та радо 

прийняв високоповажних 

гостей.

Броварський алюмінієвий завод - інно-

ваційне підприємство замкнутого ци-

клу з виробництва алюмінієвого про-

філю. Їх щоквартальна продуктивна 

потужність складає 5400 тонн. Завод 

співпрацює з 14 країнами світу. У асор-

тименті більше 8124 видів алюмінієвих 

профілів. Підприємство входить до 

складу групи компаній Алюмета.

Гонсьоровський Марчин ознайомив 

всіх учасників заходу з виробництвом 

заводу, а Автоцейко Павло продовжив 

розповідь та відзначив: «У нас немає 

обмежень у пошуку споживачів. Наша 

тенденція – це 100 % приросту в рік 

досягнених результатів і ми маємо в 

планах перевищити цей показник. Ми 

знайшли своє місце і в такому кон-

тексті збираємося рухатися далі».

Серед присутніх на засіданні були чле-

ни Президії Київської ТПП, комерцій-

ний директор Гонсьоровський Марчин,  

директор з розвитку Автоцейко Павло, 

віце-президент ТПП України Коробка 

Ростислав та керівники структурних 

підрозділів Київської ТПП.

Микола Засульський проінформу-

вав керівників заводу про міжнародні 

виставки, які організовує Київська ТПП 

та запропонував взяти участь у будівель-

ній виставці у світовому центрі торгівлі.

Наступним питанням, яке стояло на по-

рядку денному, було розгляд підсумків 

участі в семінарі по плануванню роботи 

у 2017 році, що відбувся у місті Берлін, 

Німеччина. Перший віце-президент 

Київської ТПП Людмила Сізікова до-

повіла, що це був  партнерський проект 

між Асоціацією торгово-промислових 

палат Німеччини, ТПП України і регіо-

нальних торгово-промислових палат 

Києва, Донецька, Одеси та Чернігова. 

На семінарі обговорили план реаліза-

ції проекту, який полягає у покращен-

ні компетенції торгово-промислових 

палат. Це необхідно для того, щоб пе-

рейняти досвід у торгово-промислових 

палат Німеччини і представляти більш 

якісні послуги для бізнесу. Головним 

завданням цього семінару було виве-

сти українські підприємства на ринок 

Європи, в тому числі в Німеччину, і до-

помогти підприємствам експортувати 

свою продукцію. Саме ці аспекти вра-

ховувались, коли проектували план на 

наступний рік.
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НОВИМ ЧЛЕНАМ КИЇВСЬКОЇ ТПП 

УРОЧИСТО ВРУЧИЛИ РЕЄСТРАЦІЙНІ СВІДОЦТВА
У рамках виїзного засідання Президія 

Палати затвердила рішення прийняти до 

лав Київської ТПП нових членів:

• ТОВ «Укроборонімпорт»

• ТОВ «Віктор  Лігал  Груп» 

• ТОВ «Департамент  Обліку і Аудиту  

«МЦПРП» 

• ТОВ «Торговий Дім «Бусел»

• «Адвокатське об’єднання А. Л. Терра»  

• ТОВ «Mетротунельпроект»

• ТОВ «Універсальний страховий бро-

кер  «Міжнародна система пере-

страхування «ПСП»

• Автосервісна філія «Бліц-Авто» 

АТ «УкрАвто»

• ТОВ «Юридична фірма «Правова та 

економічна безпека»

• ТОВ «Салатейра»

• ТОВ «Гласс ЛТД»

• ТОВ – Фінансово-виробнича фірма 

«Аруна»

• ТОВ «Агро-Юг-Сервіс»

• ТОВ  Паперова фабрика Крауна

• ТОВ «Форте Алюмініум»

• ТОВ «Аграрно-виробнича корпора-

ція « Січ»

• ТОВ «СР «Колумб»

• ВГО «Спілка екологічних аудиторів 

України»

• ТОВ «Інноваційний центр «Екосистема»

• ТОВ «Іпек»

• ПП «Техномед»

•  ТОВ «Школа адвокатської майстер-

ності»

• ТОВ «Ювелірний завод «Діамант-13»

• ТОВ «Юридична фірма Городиссь-

кий та партнери»

• ТОВ «Пакта Легітіма»

• ТОВ «Пробізнес Плюс»

• ТОВ «Смарт Квін»,

• ТОВ «Демікс»

• ТОВ «Латчбахер Україна»

• ТОВ «Роботенкс»

• ТОВ «АСАМ Фільтрація»

• ТОВ  «Майстерня красивої ковки  

«Мелон»

• ПрАТ «АВ-Фарма»

• ТОВ « Укроборонімпорт»

• ТОВ «Агро-Юг-Сервіс»

• ТОВ «СР «Колумб»

Микола Засульський відзначив, що 

спектр підприємств, які стали новими 

членами, відображає ті тенденції, що 

зараз присутні в економіці. Це юридич-

ні послуги, будівельні, послуги стосовно 

алюмінієвого профілю і агроіндустрія – 

це все, що необхідне для нашої держави.

Віце-президент Київської ТПП Сізікова 

Людмила запропонувала новим чле-

нам користуватися всіма можливими 

послугами від Київської ТПП та зверта-

тися зі своїми пропозиціями.

Віце-президент Київської ТПП Май-

стренко  Віталій Степанович привітав, 

та зазначив: «Ефективність вашої 

роботи з Палатою буде залежати, у 

великій мірі, від вашої активності, то-

бто наскільки ви будете бажати брати 

участь у заходах, які ми проводимо.»
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КИЇВСЬКА  ТПП  СТАЛА ЧЛЕНОМ 

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ  МЕРЕЖІ 

ЦЕНТРІВ  ПІДТРИМКИ  БІЗНЕСУ 

У  РАМКАХ  ІНІЦІАТИВИ  EU4BUSINESS

Програма передбачає створення ме-

режі з п’ятнадцяти Центрів підтримки 

бізнесу (ЦПБ), відповідно до програми 

EU4Business.

Передбачається, що новостворені Цен-

три підтримки бізнесу, у тісній взає-

модії з ЄБРР, забезпечуватимуть на-

дання послуг, включаючи тренінги для 

підвищення кваліфікації консультантів 

і представників МСБ, аналіз ринкових 

можливостей для МСБ, та проведення 

інформаційних кампаній з метою підви-

щення обізнаності цільових аудиторій, 

включно з організацією конференцій, 

круглих столів та інших заходів.

Діяльність Центрів буде здійснювати-

ся під наглядом ЄБРР, опираючись на 

річний план операційної діяльності, 

в якому буде чітко окреслено пе-

релік завдань із графіком виконання 

та очікуваними результатами. Також 

Центри надаватимуть регулярні звіти, 

здійснюватиметься моніторинг їхньої 

діяльності за Програмою. Відібрані 

партнерські організації, що візьмуть 

участь у Програмі, відповідатимуть за:

• Створення на своїй базі координацій-

ного центру для поширення інформації 

серед МСБ;

• Розробку і реалізацію заходів із по-

ширення інформації серед цільової ау-

диторії та комунікації з нею, зокрема, 

організацію спеціальних подій, «до-

рожніх шоу», та розробку відповідного 

комунікаційного контенту щодо втілен-

ня заходів у межах Програми, а також 

їхнього впливу на МСБ;

• Підвищення рівня поінформованості 

МСБ та консультантів про наявні для них 

можливості, зокрема, реалізації консал-

тингових проектів, доступу до фінансо-

вих ресурсів через місцеві банки та інших 

стейкхолдерів, вимоги й переваги для 

МСБ від DCFTA (Deep and Comprehensive 

Free Trade Area) – Поглибленої та всео-

сяжної зони вільної торгівлі між Украї-

ною та ЄС, а також європейської про-

грами підтримки малого та середнього 

бізнесу COSME (Competiveness of Small 

and Medium Enterprises) і програми ЄС 

із підтримки інновацій HORIZON 2020, 

та інші можливості;

• Проведення заходів із розвитку рин-

ку й галузі, включно з діями щодо іден-

тифікації та рекомендації консультантів 

та МСБ як потенційних бенефіціарів 

для представництва ЄБРР в Україні;

• Планування та організація тренінго-

вих програм у регіонах із використан-

ням планів і навчальних матеріалів, 

розроблених і наданих ЄБРР; забез-

печення логістичної підтримки. Перед 

початком підготовки кожної тренінго-

вої програми вибрані організації мають 

здійснити попередню оцінку потреб у 

відповідному регіоні.

У межах Програ-

ми «ЄС для бізнесу» 

(EU4Business),що фінан-

сується Європейським 

Союзом, Європейський 

банк реконструкції та 

розвитку (ЄБРР) мав на 

меті знайти й обрати ряд 

організацій належного 

рівня, які займаються під-

тримкою бізнесу і зацікав-

лені у підвищенні своєї 

компетенції, щоб узяти на 

себе роль координацій-

них центрів з поширення 

інформації та надання 

послуг місцевим підприєм-

ствам малого і середнього 

бізнесу (МСБ). 

Такою організацією стала 

Київська торгово-про-

мислова палата,

яка пройшла 

конкурсний відбір.
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ЄБРР ОЗНАЙОМИВ ЧЛЕНІВ КТПП З 

МОЖЛИВОСТЯМИ ФІНАНСУВАННЯ 

ДЛЯ РОЗВИТКУ МСБ
Владислав Носик, провідний банкір 

програми фінансування та розвитку 

малих та середніх підприємств ЄБРР 

в Україні, проконсультував присутніх 

підприємців щодо тих можливостей, 

які існують на ринку для малого та 

середнього бізнесу. За його слова-

ми, Ініціатива EU4Business покликана 

підтримати розвиток приватного сек-

тору в Україні шляхом надання малим 

та середнім підприємствам, серед 

іншого, нових вмінь і можливостей 

щодо експорту на найбільший сусід-

ній ринок.

Київська торгово-промис-

лова палата та Європей-

ський банк реконструк-

ції та розвитку (ЄБРР) 

провели бізнес-зустріч 

з керівниками малого та 

середнього бізнесу (МСБ) 

з метою ознайомлення з 

можливостями фінансу-

вання та надання грантів 

на консалтингові про-

екти у  рамках ініціативи 

EU4Business.

В  рамках грантової підтримки, ЄБРР 

допоможе малим і середнім підприєм-

ствам залучити висококваліфікова-

них місцевих консультантів та міжна-

родних експертів-практиків, здатних 

якісно трансформувати їх бізнес, та 

надасть гранти для часткової компен-

сації оплати послуг консультантів. Вла-

дислав Носик зазначив, що  ЄБРР вже 

надав грантову підтримку більш ніж 

722 малим та середнім підприємствам  

України, починаючи з 2010 року. 

В ході бізнес-зустрічі, представник 

ЄБРР в Україні продемонстрував 

приклад первинного інформаційно-

го  запиту від позичальника, показав 

приклади розрахунків ключових по-

казників, та розповів про всі вимоги 

до фінансового стану та кваліфікацій-

ні критерії. 

Нагадаємо, що 20 травня 2016 року 

в рамках Ініціативи EU4Business була 

підписана угода вартістю 40 млн. євро 

між ЄС та Європейським банком ре-

конструкції та розвитку щодо виділен-

ня фінансування  на консультаційну, 

інформаційну, навчальну та іншу під-

тримку МСП в Україні. 
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У процесі переговорів учасники про-

грами з української сторони обговори-

ли можливості спільного виробництва 

та реалізації товарів із європейськими 

виробниками на території Європейсь-

кого Союзу.

В рамках проекту WIFI Osterreich 

“Україна- Австрія: експорт у країни ЄС” 

21 березня 2017 року група учасників 

із України провела першу серію В2В-зустрі-

чей із представниками австрійського 

бізнесу у Відні.

В2В-зустрічі у Відні стали ключовим 

етапом інтенсивного 3-х модульного 

курсу навчання основам експорту з 

австрійськими експертами та трене-

рами в Києві (72 акад. години, 9 днів). 

Учасники, які успішно пройшли теоре-

ПОЧАТО ЕКСПОРТ 

УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРІВ 

ДО КРАЇН ЄС

тичний курс і склали кваліфікаційний 

іспит, отримали диплом європейського 

зразка WIFI Osterreich, а також мож-

ливість рушити до Відня і зустрітися з 

зацікавленими у співпраці представни-

ками австрійського бізнесу.

Протягом 5 днів (з 20 по 25 березня) 

українські бізнесмени провели серію 

групових та індивідуальних переговорів 

з австрійськими компаніями, відвідали 

Австрійську торгово-промислову пала-
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УКРАЇНА-АВСТРІЯ: 
ЕКСПОРТ У КРАЇНИ ЄС

Центр бізнес-освіти Київської ТПП спільно з Інститутом підтримки економіки WiFi 

(Австрія) оголошує набір учасників на Програму навчання та ділового партнер-

ства «Україна-Австрія: експорт у країни ЄС» – Група 2017. Програма включає: ін-

тенсивний трьохмодульний курс підготовки з австрійськими експертами у Києві 

(72 акад. години, 9 днів), кваліфікаційний іспит із видачею успішним учасникам 

європейського диплома WiFi, п’ятиденну поїздку до Австрії з метою формування 

ділових зв’язків між українським та австрійським бізнесом.

Проект субсидується австрійською стороною.

 ТЕМИ І ДАТИ ТРЕНІНГІВ:

Модулі програми  Попередні дати *

Ідентифікація та пошук партнерів, розвиток 

стратегії
19-21 вересня 2017 року 

Міжнародний маркетинг, стандарти ЄС 

та бізнес комунікація
10-12 жовтня 2017 року

Фінансування експорту 30 жовтня – 1 листопада 2017 року 

Тест 1 листопада 2017 року

Партнерська програма у Відні 4-8 грудня 2017 року

* У зв’язку з міжнародним характером Програми можливі зміни дат і термінів.

Документ про закінчення: диплом WIFI, Австрія 

Внесок учасника: 720 Євро , члени КТПП 650 Євро (оплата в гривнях за поточ-

ним курсом) 

Внесок включає: інтенсивне навчання в Києві з австрійськими експертами, на-

вчальні матеріали, переклад, каву-брейки, іспит, сприяння в пошуку потенційних 

партнерів згідно з інтересами співробітництва, розробку індивідуальної програ-

ми візиту, проживання в Австрії в DBL зі сніданком (SGL + 30 Євро), бізнес-форум 

у Відні, вітальна і заключна вечері, забезпечення в Австрії внутрішнім транспор-

том і перекладачем.

Додаткові витрати: відкриття візи, авіаквиток 

Кількість місць обмежена. Перевага надається компаніям, що мають конкретні 

цілі співробітництва в країнах ЄС та першими подали заявку. 

 Участь у програмі допоможе ідентифікувати нових ділових партнерів з Австрії, у 

розробці бізнес-ідей та підписанні нових угод про співпрацю. 

Якщо ви зацікавилися, напишіть нам на адресу електронної пошти або зате-

лефонуйте, заповніть анкету-заявку, яку ми вам надішлемо, і відправте її на 

адресу Київської ТПП.

Інформація та реєстрація:

Тел. / Факс: (044) 235-82-96, e-mail: lesya.z@kiev-chamber.org.ua,

Координатор програми – Леся Засульська

ту і пройшли урочисту церемонію наго-

родження дипломами WIFI Osterreich 

– Інститутом підтримки економічного 

розвитку Австрійської ТПП.

Нагадуємо, що набір до наступної групи 

проекту “Україна-Австрія: експорт у краї-

ни ЄС” вже стартував. Початок обов’яз-

кового теоретичного курсу відбудеться 

19 вересня 2017 року з запланованим 

візитом до Відня 4 грудня 2017 року.
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ДОПОМОГА 

УКРАЇНСЬКИМ КОМПАНІЯМ 

ВІД ФАХІВЦІВ З НІМЕЧЧИНИ

За нашого сприяння Ви змо-

жете запросити досвідчених 

фахівців з Німеччини, які на 

добровільній і безкоштовній 

засаді сприятимуть  розвит-

ку технологій Вашої компанії, 

організації процесів і пошуку 

закордонних партнерів! 

Ми тісно співпрацюємо зі Службою 

старших експертів (Бонн). Це до-

зволяє нам допомагати українським 

компаніям і організаціям знаходити і 

запрошувати найдосвідченіших екс-

пертів з Німеччини, які сприяють у 

розвитку бізнесу і технологій, органі-

зації процесів та пошуку зарубіжних 

партнерів. Такими галузями можуть 

бути: аграрне виробництво, харчова 

промисловість, енергетика, будівни-

цтво, оброблення деревини та металу, 

комунальне господарство, охорона 

здоров’я, туризм, професійна освіта, 

бізнес-освіта тощо. Німецький експерт 

працюватиме у Вас протягом 3–8 тиж-

нів на волонтерських засадах.

Ваші переваги:

1. Співпраця при вирішенні конкрет-

них завдань Вашого бізнесу на основі 

німецького досвіду;

2. Ви зможете провести цілий ряд змін 

у цілях підвищення конкурентоздат-

ності Вашого підприємства;

3. Основну частину затрат несе німець-

ка сторона і сам експерт;

4. Оціночна економія порівняно із за-

лученням експерта без допомоги SES 

складає близько 6500 Євро і вище;

5. У Вашій команді декілька тижнів пра-

цює носій корпоративної культури з най-

більш економічно розвиненої країни ЄС;

6. Ви розширюєте свої комерційні кон-

такти у європейських країнах;

7. Знання та навики, здобуті Вашими 

працівниками завдяки експертній до-
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помозі, залишаються надовго на Ва-

шому підприємстві;

8. Багато експертів продовжують пра-

цювати з підприємствами-партнерами 

після закінчення проекту і неодноразо-

во прижають;

9. Залучаючи досвідчених іноземних 

спеціалістів Ви сприяєте росту іміджу 

Вашої компанії.

Крок 6. Фахівець приїжджає до Вас 

в узгоджений термін, працює у Вас, 

надає допомогу, консультує і навчає 

співробітників. Ви лише зобов’язані за-

безпечити його проживання, харчуван-

ня і транспорт, за необхідністю надати 

послуги перекладача. За необхідністю 

фахівець може приїхати до Вас повтор-

но і сприяти на довгостроковій засаді.

Крок 7. Після закінчення проекту 

підводяться підсумки й оцінка його 

ефективності. Можливе продовження 

співпраці з данним спеціалістом і по-

вторні приїзди за фінансової та органі-

заційної підтримки німецької сторони.

Представник SES (Служба Старших 

Експертів) від Київської ТПП Феофано-

ва Ірина взяла участь в роботі семінару 

представників SES в Бонн (Німеччина) 

з 05-11.03.2017 р. Семінар був присвя-

чений обробці результатів попередніх 

семінарів, обміну досвідом, а також роз-

ширенню напрямків і тематики подаль-

шої співпраці. Всього в семінарі брали 

участь 15 представників SES з Казахста-

ну, Узбекистану, Туркменістану, Респу-

бліки Молдова, Киргизстану, Білорусь. 

Підготовлена і проведена презентація 

про Україну для працівників експертного 

відділу та керівників проектів SES. Від-

бувся обмін думками, обговорені мето-

ди просування проекту, намічені шляхи 

співпраці з представниками інших країн.

ЦЕЙ СЕРВІС ДЛЯ ВАС АБСОЛЮТНО 

БЕЗКОШТОВНИЙ!

Телефонуйте – наші консультанти 

детально розкажуть вам про проект

Тел: +38 (044) 235-82-96

Факс: +38 (044) 235-82-96

ЯК ЗАПРОСИТИ НІМЕЦЬКОГО ФАХІВЦЯ – 

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ: 

Крок 1.  На цій сторінці Ви заванта-

жуєте  формуляр заявки і заповнюєте 

його. Особливу увагу варто слід звер-

нути на цілі запрошення та дійсним 

змінам, які Ви бажаєте отримати в ре-

зультаті праці фахівця. Заповнення ан-

кети Вас ні до чого не зобов’язує. При 

виникненні питань — звертайтесь до 

наших консультантів.

Крок 2. Ви надсилаєте анкету для пе-

ревірки до нас. Наш консультант зв’я-

зується з вами і дає поради, які змо-

жуть оптимізувати заявку і підвищити 

шанси на успіх.

Крок 3. Ми направляємо заявку до 

Бонн і Служба старших експертів шу-

кає для Вас максимально відповідного 

експерта для вирішення Ваших задач.

Крок 4. При наявності відповідного 

експерта з відповідним профілем Ви 

отримуєте пропозицію і можете прий-

няти остаточне рішення.

Крок 5. Ви укладаєте угоду з SES і 

плануєте конкретні терміни та умови 

праці. З цього моменту Ви берете на 

себе зобов’язання з прийому фахівця 

з Німеччини.
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УСПІХ НА ВИСОКИХ ПІДБОРАХ
15 лютого 2017 року було проведено перше установче 

засідання Комітету жінок підприємниць при Київській 

ТПП, діяльність якого спрямована на посилення еко-

номічної активності жінок та підтримку бізнесу.

Ми живемо зараз у час швидких змін: 

змін технологій, змін умов господа-

рювання, час відкритості і великих 

можливостей. Кожного дня світ стає 

відкритішим і від цього здається мен-

шим і більш уразливішим. Розвиток 

технологій, зміна клімату, урбанізація 

– це виклики з якими ми зустрічає-

мося щоденно, які нас лякають без-

робіттям, невизначеністю, посиленням 

конкуренції. Активне залучення жінок 

до економічної активності, зайняття 

бізнесом дозволяє пом’якшувати дію 

глобальних чинників. Жіноча мудрість, 

інтуїція, творчість, вміння діяти у не-

стандартних умовах стають сьогодні 

все більш потрібними.

Дослідження Світового банку показали, 

що залучення жінок в економічне жит-

тя, розвиток їх економічної активності 

суттєво впливає на зростання ВВП краї-

ни. Враховуючи, що для України щоб 

вийти на докризовий рівень вкрай кри-

тично забезпечити зростання ВВП на 

рівні хоча б 5-6%, створення умов для 

розширення економічних можливостей 

жінок має стати одним із пріоритетних 

завдань уряду. Активізація зайнятості 

жінок дозволила у 70 – х роках збільши-

ти ВВП у США на 9%, а в ЄС на 13%, і це 

тільки прямий вплив. Відповідно виклю-

чення жінок із економічного життя є за-

надто дорогим для нашої країни. 

Мультиплікативний вплив активізації 

економічних можливостей жінок про-

являється у споживанні. Дослідження 

Світового економічного форуму показа-

ли, що жінки частіше за чоловіків вклада-

ють більше частину власного сімейного 

доходу в освіту і здоров’я власних дітей. 

Отже, саме жінки впливають шляхом 

власних витрат на розвиток людського 

потенціалу, на зміну структури витрат у 

бік розвитку, освіти, охорони здоров’я. 

Цим самим жінки інвестують у створен-

ня людського потенціалу і формують вже 

новий тип економіки. Саме жінки здатні 

змінити культуру ведення бізнесу, біз-

нес-етику. Присутність жінок у керівни-

цтві компаній дає можливість приймати 

більш обґрунтовані рішення. За деякими 

даними участь жінок у керівництві ком-

панії дає можливість підняти рентабель-

ність капіталу до 47%. Отже, зайняття 

жінками бізнесом це відповідь на вплив 

глобальних чинників, можливість поси-

лити зростання ВВП, зміна структури 

економіки, розвиток людського потенціа-

лу і підвищення рентабельності капіталу. 
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Європейський Конгрес Місцевого 

Самоврядування вже втретьє відб-

увався в Кракові. У програмі заходу 

було 7 тематичних треків, більше 60 

панельних дискусій, семінари, лекції, 

презентації тощо. Слід підкреслити 

що з кожним роком зростає кількість 

учасників. Цьогоріч ми нарахували 

майже 1800 осіб, котрі представляли 

32 країни Європи. Це підтверджує, що 

форум представників органів місце-

вого самоврядування з різних країн 

є для них дуже вигідною площадкою 

для обміну думок, для зустрічей з гро-

мадськими організаціями, експертами 

та бізнесом. На приклад, для поляків 

та представників країн Центральної 

Європи та країн Балтії цей конгрес 

дав можливість обговорити шляхи 

підвищення ефективності викори-

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНГРЕС 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ – 

МАЙДАНЧИК ДЛЯ РОЗБУДОВИ 

ДІЛОВИХ ВІДНОСИН

Одна із дискусій, проведених в ході 3-го Європейського конгресу 

місцевого самоврядування була присвячена участі жінок у со-

ціальному, політичному, науковому і економічному житті. 

Було зазначено, що не зважаючи на те, що на рівні місцевого 

самоврядування жіноче представництво складає 44,33%, 

представництво у Сеймі набагато менше. 

Питання, які обговорювалися: як створити умови і допомогти 

розкриттю жіночого підприємницького, лідерського таланту? 

Як зняти напруженість у суспільстві? Представниці комітету жі-

нок-підприємниць Київської ТПП прийняли участь у роботі 

3-го Європейського конгресу місцевого самоврядування. 

Під час роботи конгресу було проведено цілу низку ділових зу-

стрічей і переговорів.

стання структурних фондів ЄС, котрі 

мають на меті вирівнювання шансів 

розвитку. Конгрес дозволив не тіль-

ки зустрітися та поспілкуватись, але 

й обмінятись досвідом та встановити 

нові контакти.

Варто зауважити, що серед іноземних 

учасників краківського заходу, най-

більшою групою були представники 

України. Цілком зрозуміло що для них 

досвід Польщі та інших європейських 

країн щодо справжнього місцевого 

самоврядування та децентралізації 

є дуже цікавим та дуже важливим з 

огляду на реформи котрі відбубува-

ються в Україні. 

Яцек Ключковський

Foundation Institute for  Eastern Studies

Office of the Economic Forum

На питання, яке задавалося жінкам-під-

приємницям Київської Торгово-промис-

лової палати: що саме спонукає вас за-

йматися бізнесом: можливість реалізації 

власної ідеї, чи необхідність заробляти 

гроші. Було отримано відповідь і те, і інше. 

Жінки-підприємниці є успішними, бо 

вони створили власну технологію отри-

мання задоволення від життя – зайнят-

тя бізнесом. Чи можна поділяти бізнес 

на жіночий і чоловічий? Чи проблеми, 

з якими зустрічаються жінки у бізнесі 

принципово відрізняються від про-

блем, з якими зустрічаються чоловіки? 

Більше 50% опитаних підприємниць – 

членів Київської ТПП основними при-

чинами, що стримують розвиток влас-

ного бізнесу назвали недосконалість 

законодавства, захист власної справи 

та обмеженість доступності фінансо-

вих ресурсів. Отже, проблеми захисту 

власної справи і розвитку бізнесу одна-

кові у жінок і чоловіків і це є можливістю 

співробітництва, партнерства, розвитку 

професійних зв’язків. Саме розвиток 

професійних мереж, асоціацій, допом-

агає створити коло професійного пар-

тнерства, просувати і відстоювати біз-

нес-інтереси, етично вести бізнес. 

Ніна Чала, співголова Комітету 

жінок-підприємниць Київської ТПП
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КОМІТЕТИ 
КИЇВСЬКОЇ ТПП – 

МАЙДАНЧИКИ 
ДЛЯ УСПІШНИХ 

КОМУНІКАЦІЙ

ЩО ТУРБУЄ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС?

Українській бізнес, на жаль, ще не має 

звички гуртуватись задля розвитку та 

розв’язання нагальних проблем. Кож-

не підприємство власноруч намагаєть-

ся вирішувати усі наявні проблемні 

питання: від взаємовідносин з держав-

ними органами до розвитку бізнесу – і, 

воліє, не виносити власні труднощі у 

публічну площину. Ситуація у бізнесі 

зараз доволі непроста: починаючи від 

надзвичайно дорогих позикових ко-

штів і чергової хвилі рейдерства, до 

тривалої економічної кризи та падіння 

обсягів виробництва і продажів. Що 

робити в такій ситуації? Насамперед, 

не опускати руки та рухатись вперед, 

бо назад вже все одно не вийде якщо, 

звісно, ви не прийняли рішення закри-

ти власний бізнес.

ХТО ВИНЕН ТА ЩО РОБИТИ?

По-перше, об’єднуватись на базі 

Київської ТПП та її комітетів. Перева-

ги Київської ТПП, як ділового майдан-

чика, цілком очевидні: по-перше, це 

найбільша в Україні регіональна ТПП, 

Олександр Липський,

співголова Комітету з питань промисловості

Київської торгово-промислової палати

керівник агентства «Lipsky Marketing Group»
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яка налічує більш ніж 1250 членів та 

найбільш доступний за умовами участі 

столичний діловий майданчик. По-дру-

ге, серед інших ділових спілок та асо-

ціацій в Київській ТПП дуже сприятливі 

умови для ініціативних людей та нових 

проектів. Головне – наявність у лю-

дини бачення щодо втілення власних 

задумів у життя та бажання систем-

но працювати. По-третє, Палата має 

спеціальний статус, закріплений на за-

конодавчому рівні, офіційно співпра-

цює з Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі, Міністерством за-

кордонних справ, Київською міською 

державною адміністрацією, мережею 

регіональних ТПП та ТПП України та 

іншими центральними органами вико-

навчої влади, Європейським банком 

реконструкції та розвитку, Міжнарод-

ним трейд-клубом тощо.

ЯК ЧЛЕНСТВО В КИЇВСЬКІЙ ТПП МОЖ-

НА ВИКОРИСТАТИ НА ПРАКТИЦІ?

Якщо є бажання розширити коло діло-

вих знайомств, презентувати свою 

компанію або продукцію, вирішити 

якусь проблему, ініціювати діалог з 

державними органами щодо певно-

го проблемного питання або зміни у 

чинному законодавстві – ви вступаєте 

до КТПП, обираєте відповідний комі-

тет Палати, узгоджуєте свої плани 

та проекти з Віце-президентом, який 

координує цей комітет, головою комі-

тету і надалі ініціюєте проведення від-

повідних заходів або роботи. Якщо у 

підприємця або компанії є гарна ідея 

та бажання втілити її у життя – в Па-

латі ви будете почуті та отримаєте не-

обхідну підтримку.

ЯКІ РЕАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 

ПАЛАТИ ТА КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ ПРО-

МИСЛОВОСТІ? 

З січня по травень 2017 року відбулось 

три зустрічі Комітету в яких сукупно 

взяли участь представники більше 

ніж 50 виробничих, фінансових та ло-

гістичних компаній. Члени Комітету 

разом брали участь у зустрічі Міжна-

родного трейд-клубу в січні 2017 року. 

Вже є і реальні приклади кооперації, 

співробітництва та нових контрактів 

між підприємствами-членами Коміте-

ту. А плани на друге півріччя 2017 року 

ще більш амбітні: розширення лінійки 

ділових заходів, запрошення цікавих 

спікерів від бізнесу, обмін досвідом та 

передовими практиками. 

Серед корисних можливостей та сервісів, 

які Палата надає своїм членам: електрон-

на розсилка по членам Палати, послуги 

з оренди конференц-залів в середмісті 

Києва, сучасного мультимедійного об-

ладнання, а також рекламно-поліграфічні 

послуги Центру медіа, реклами та інтер-

нет-просування, різноманітні консалтин-

гові послуги, офісні послуги з наданням 

у строкове платне користування частини 

нежитлового приміщення і юридичної 

адреси, видача сертифікатів походження 

товарів та Свідоцтва надійного партнера, 

а також можливість скористатись без-

коштовною «гарячою» лінією з питань 

судової практики та вирішення спорів за 

тел. +38 044 353 06 12

Звертайтесь до Комітету з питань про-

мисловості з питань отримання послуг 

та сервісів Київської ТПП: 

+38 (068) 407 00 00, 

lipskygroup@gmail.com, 

www.facebook.com/UKRBN
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E-TRADE IN UKRAINE: 

СЕРФИНГ ТРЕНДОВ

Зачастую электронную торговлю 

(e-trade) называют общим e-commerce, 

что не корректно. Электронная коммер-

ция понятие более широкое, чем элек-

тронная торговля (интернет-торговля), 

и подразумевает проведение финан-

совых транзакций торговых сделок 

при помощи электронных операций, а 

именно обмена данными (EDI), возмож-

ности оплаты электронными деньгами 

(e-cash), продвижения посредством 

электронного маркетинга (e-marketing), 

а также банкинг (e-banking), страховые 

услуги (e-insurance) и конечно саму 

электронную торговлю (e-trade).

Сложно говорить, какая компания пер-

вой запустила маховик электронной 

торговли, но уже в 1960 американские 

American Airlines и IBM совместно раз-

работали систему резервирования мест 

на авиарейсы (SABRE, Semi-Automatic 

BusinessResearch Environ ment), а в 1995 

году на электронный двигатель пере-

шла торговля – стартовал проект eBay, 

завершивший первую сделку продажей 

лазерной указки за $14.

И хотя Украина занимает 58 место сре-

ди 130 стран по наличию условий для 

развития электронной коммерции – 

доля проникновения интернет состав-

ляет не более 60%- потенциал есть и 

рост наблюдаем.

За минувшие пару-тройку лет «посыпались» многие ком-

пании, направления и целые отрасли, однако не интернет 

- торговля, которая не особо «сбоила» даже в кризисные 

годы. Направление e-trade стало трендовым и перспектив-

но прибыльным, а отечественный рынок пополнился соот-

ветствующими законодательными актами, регулирующими 

ее. Появились профильные ассоциации и организации, 

с увлеченностью миссионеров, ассимилирующие новые 

знания, техники и технологии среди компаний.  О реалиях, 

мифах и перспективах отечественного рынка интернет - 

торговли в исследовании Logistics Management Center.

 В то же время в мире, среди наибо-

лее перспективных рынков для разви-

тия интернет-торговли отмечают Азию 

(почти 50% пользователей интернет), 

Европу (17%), Латинскую Америку 

(10,7%) и Африку (9,4%).

Что до роста e-trade в Украине, то его 

показатель составляет менее 1 % роз-

ничного товарооборота страны (по 

данным Государственной службы ста-

тистики Украины). Однако тренд поло-

жительный – рост интернет-торговли 

наблюдается в течение последних 10-

ти лет и намного опережает показа-

тели всех европейских стран (данные 

European B2C E-commerce https://rau.

ua/analytics/rynok-e-commerce-ukrainy/). 

«За прошлый год рост интернет - тор-

говли в Украине, по данным EVO Group 

достиг 50%, в 2017-м ожидается – 

30%», – уточняет Марина Черненко, 

генеральный директор Ukrainian Retail 

Association. Напомним, что группа ком-

паний EVO – «мама» шести торговых 

площадок (prom.ua, bigl.ua, zakupki.

prom.ua, kabanchik.ua, crafta.ua, goodini.

ua), сайта для закупки товаров и услуг 

на тендерной основе rialto.ua, и активно 

развивает портал для продажи активов 

НБУ, ФГВФЛ и ФГИУ ProZorro.

В целом в мире наблюдаем ана-

логичную тенденцию. По данным 

Euromonitor, прогноз темпов роста 

продаж по каналам сбыта – традици-

онная розница vs интернет – торговля 

– ведет к увеличению последнего в об-

щей структуре продаж.

Однако, «полное замещение офф-лайн 

торговли в Украине невозможно по не-

скольким причинам, – полагает Марина 

Черненко, Ukrainian Retail Association. 

– Во-первых, очень мало украинцев го-

товы покупать продукты через интернет. 

Пример ряда операторов, запустивших 

возможность заказа продуктов через 

интернет, показывает, что количество 

заказчиков исчисляется десятками, а 

для самоокупаемости услуги необходи-

мы тысячи. Во-вторых, многие потреби-

тели при выборе техники предпочитают 

ознакомиться с ее функционалом, по-

держать в руках, оценить удобство ис-

пользования и так далее. Не исключено, 

что, сделав свой выбор, покупатель все 
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равно закажет товар через интернет, но 

ознакомление с гаджетом произойдет в 

офф-лайне. Это же справедливо и для 

fashion-сегмента. Хотя торговля одеждой 

через интернет и развивается очень бы-

стро, но многие потребители не откажут-

ся от офф-лайновых покупок». Кроме 

того, есть ряд товаров (например, рецеп-

турные лекарства, оружие), которые тре-

буют лицензию при работе с ними.

Потому полного замещения интернетом 

традиционной торговли не произойдет. 

Но будет наблюдаться нишевость. Ян 

Ружичка, founder ELNINO.UA™: «Все хо-

тят диверсифицировать риски и распо-

лагать товаром для широкого круга по-

требителей. Однако, я склонен полагать, 

что в этом вопросе важно найти нишу. 

Именно нишевые магазины будут вос-

требованы. К примеру, никто в большом 

интернет-магазине не проконсультирует 

меня толково – нет такого количества 

персонала и времени. Но даже это вто-

ростепенно. Первично, что персонал 

крупного магазина не располагает зна-

ниями об уникальных характеристиках 

товара, поскольку на одном продавце 

и электроника, и товары для животных. 

Потребителя же как раз интересует пред 

продажный сервис - консультация. Поэ-

тому именно нишевые магазины смогут 

больше уделить внимания потребителю, 

предоставив уровневую консультацию».

Классификация площадок 

для интернет-торговли

Стремительный рост интернет-тор-

говли вводит новый понятийный ап-

парат. Так, ставший ежегодным, кон-

курс украинских интернет-проектов 

E-Awards от Ukrainian E-commerce 

Expert, предлагает следующую клас-

сификацию площадок, занимающихся 

интернет-торговлей:

– интернет-супермаркет / мультика-

нальный ритейлер (более категорий 5 

товаров); 

– интернет-магазин (до 5 категорий то-

варов);

– маркетплейс (online e-commerce 

marketplace), прайс-агрегатор;

– доска объявлений, аукционы; 

– В2В продукты для e-commerce (логи-

стика, финансы, сервис) и тендерные 

площадки;

– Youtube канал e-commerce проекта;

– зарубежный интернет-магазин.

Если кратко дать определения суще-

ствующим бизнесовым терминам, то 

интернет-супермаркет, по аналогии с 

требованиями к супермаркетам оф-

флайновой торговли, прописанными 

в Государственных строительных нор-

мах Украины, – это магазин самооб-

служивания в собственности единого 

продавца (компании) с ассортиментом 

продовольственных и непродоволь-

ственных товаров более 5 тыс. пози-

ций. Например, сайты супермаркетов 

Auchan, Metro, Novus.

Маркетплейс – электронная площад-

ка, которая содержит предложения 

множества продавцов товаров и услуг 

с возможностью непосредственно-

го завершения транзакции. Мировые 

примеры: Airbnb, Uber, PayPal, Ebay, 

DropBox, Amazon, Eventbrite. Гибрид-

ный маркетплейс – OLX.

Прайс-агрегатор – электронная пло-

щадка, которая «серфит» и размещает 

предложения других торговых площа-

док, что предоставляет покупателю 

возможность сравнительного анали-

за цен, способов доставки и т.д. Без 

возможности завершения транзакции, 

лишь ознакомление с предложениями 

и непосредственно переход на другие 

площадки для завершения сделки.

Доска объявлений – электронная пло-

щадка, аналог печатных справочни-
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ков с информацией о компаниях и их 

предложениях по различным отраслям 

и направлениям деятельности.

Резюмировав, классифицируем пло-

щадки для интернет-торговли по:

a) целевой группе потребителей (С2С, 

B2C, B2B, G2B, G2C, B2B2C)

b) продукции (товары, услуги, сюда же 

относят краудфандинг) 

c) способу завершения транзакций 

(online commerce, O2O)

d) способу монетизации (продажи тра-

фика, лидов, рекламы, доп. услуг.)

Среди целевых групп потребителей, то 

наиболее распространены комбина-

ции B2B, B2C, C2C. 

С2С (customer-to-customer) или соци-

альная коммерция – реализация про-

дукции между конечными потребите-

лями (Blablacar, Couchsurfing, Freelance.

ua, Kabanchik.ua, zrk.in.ua, skrynya.ua, 

handmadeua.com.ua, cudesa.net, crafta.ua, 

uamade.com.ua, etsy.com, artfire.com, auto.

ria, avtobazar.ua, market.lardi-trans.com). 

B2C (business-to-customer) – реализа-

ция продукции юридическими лицами 

конечному потребителю (Aliexpress, 

Kupinatao, Amazon, Booking, kniga.biz.

ua, Plato.ua).

B2B (business-to-business) – реализация 

продукции между компаниями – юр.ли-

цами (Alibaba, TradeIndia.com, toboc.com, 

trade-seafood.com, made-in-china.com).

Кроме этого, развиваться дальше про-

екты B2B2С (business-to-business-to-

customer) – как пример, fashop.com.ua, 

elephant.gollos.com.ua, odessika.com.ua, 

stylefashion.com.ua; G2B (government-to-

business) – например площадки e-tender.

ua, prozorro.gov.ua; G2C (government-to-

customer) – сервисы для оплаты комму-

нальных платежей gioc.kiev.ua. 

По виду продукции интернет-площад-

ки могут быть представлены в таких 

тематических категориях: 

– товары (Ebay, Google Play, Plato.ua);

– услуги (Uber, Airbnb, Couchsurfing);

– информация (Youtube, FB, Linkedin);

– инвестиции и краудфандинг (CircleUp, 

KickStarter).

По способу завершения транзакций:

– О2О: online to offline. Привлечение 

потребителя происходит онлайн, пре-

доставление товара / услуги оффлайн. 

– Online commerce. Все операции проис-

ходят в онлайн. В качестве примера, про-

дажа и получение электронных билетов.

Стоит заметить, что законодатель-

ством Украины не определен ни один 

из данных терминов. В отличие от 

США, где еще в 1990 – начале 2000-х 

гг появились нормативные акты, регу-

лирующие деятельность данного сек-

тора экономики, Украина соответству-

ющий закон приняла лишь в 2015 году 

– ЗУ «Об электронной коммерции». 

В Законе употребляются термины: 

электронная коммерция, электронная 

торговля, электронная форма предо-

ставления информации, информаци-

онные электронные услуги, реализа-

ция товаров дистанционным способом 

и интернет-магазин. Последний озна-

чает способ для предоставления или 

реализации товаров, работ или услуг 

путем осуществления электронной 

сделки. Каких-либо иных терминов За-

кон не предусматривает. Потому дан-

ная классификация лишь бизнесовый 

вариант упорядочивания площадок в 

сегменте интернет - торговли.

E-trade & Logistics

На сегодняшний момент, наиболее попу-

лярными ресурсами для заказов у потре-

бителей есть: Rozetka, OLX, Aliexpress. В 

то же время, в категории «другое» по-

пали Ашан, kidstaff, klubok, Amoreshop, 

Цитрус, gearbest.com, banggood.com, 

Pethouse, To houm, Momondo, E-zoo, 

hotline.ua, Parfums.ua, Rainair, intimo.com.

ua, Wish, Vkontakte, FB.

Стоит отметить, что в данном случае 

речь идет именно о популярности 

площадок, то есть о ее узнаваемости. 

Потому большое значение имеет про-

мо- поддержка площадки и вовсе не 

подтверждает ее лидирующие пози-

ции по ширине-глубине ассортимента, 

качества товаров и предоставленных 

услугах.

Среди популярных товаров преобла-

дают категории: мобильные аксессу-

ары, зарядные устройства; косметика 

и парфюмерия; мобильные телефоны/

смартфоны; одежда; бытовая техника.  

Не последним вопросом при осущест-

влении покупки в интернет-магазине 

есть доставка. Ян Ружичка, ELNINO.

UA™:«Потребитель крайне чувстви-

телен к вариантам доставки и ее стои-

мости. И естественно, что наличие раз-

личных вариантов хороший козырь для 

магазина. Однако, это означает либо 

собственную службу доставки, либо до-

говоры с курьерскими службами. И то, 

и другое сопряжено с рядом рисков. На 

свою службу вы можете влиять мораль-

ным или материальным способами, на 

контрактную работу с курьерскими ком-

паниями только в рамках договорных 

отношений, плюс отсутствие контроля 

по качеству доставки. На сегодняшний 

день в Украине не развиты различные 

сервисы доставки. По сути монополию 

держит Новая почта».



 ТОВ « Ювелірний завод «Діамант – 13» 

директор виробництва Ратушняк Юрій Олексан-

дрович

–  виробництво ювелірних прикрас, 

– послуги гарантійного ремонту;

тел. +380 44 232-25-25 , факс: + 380 44 537-33-59

E-Mail: director@diamant13.com

ТОВ «Пробізнес Плюс»

директор Сьомов Андрій  Миколайович

– поставка виробів та аксесуарів інженерної сан-

техніки продукції ТМ «Fado»;

– оптова торгівля запірною арматурою, фільтра-

ми грубої очистки, фітингами, труби, шланги, за-

побіжно – регулюючою арматурою , колекторами  

водопостачання, ущільнюючими матеріалами, 

інструментом;

– монтаж водопровідних метеж, систем опален-

ня і кондиціонування;

тел..+38 098 107-23-21, +38 096 537-66-06

E-Mail:export@fado.ua   

 ТОВ «Демікс» 

директор Скороход Олексій Сергійович

– навантажувальна та складська техніка;

– автонавантажувачі, електронавантажувачі, 

штабелери, візки;

– ручний інструмент та розхідний матеріал; 

– зварювальне обладнання  деревообробні , ме-

талообробні  верстати та обладнання;

тел. 044 369-57- 00 ,  факс: 044 369-57- 02

E-Mail-shevchenko.sergey@demix.com.ua 

 «Роботенкс» 

директор Козлов Михайло Георгійович

– виробництво машин та устаткування спеціаль-

ного призначення;

– будівництво, ремонт та експлуатація  автоза-

правних станцій, пунктів по заправці газом, авто-

мобільних стоянок , станцій технічного обслугову-

вання автотранспорту;

– проектування виробничих будівель  та споруд

тел. 044-492-94-97 , факс: + 38 044 492-94-97,

E-Mail:info@robotanks.com.ua

 ТОВ  «Майстерня красивої ковки  «Мелон»

директор Мислицький Віталій  Євгенович

– виготовлення кованих виробів для облашту-

вання парканів , садових калиток,меблів,східців, 

поручнів, воріт за власними дизайнерськими  

розробками; 

– виготовлення інших кованих предметів ін-

тер’єру на замовлення покупців; 

– каміни, мангали, люстри, бра ,підвазонники та 

інше;

тел. 044 337-33-55, 

 E-Mail:wbg.melon@gmail.com
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К сожалению действительно популяр-

ные в Европе способы доставки в по-

чтоматы в Украине пока не прижились. 

Хотя правды ради стоит отметить, что, 

например, в Чехии этот способ достав-

ки так же не пользуется спросом, в от-

личие от Германии. По словам Марины 

Черненко, Ukrainian Retail Association, 

дело в том, что бич всех интернет-ма-

газинов – это возврат товара, и если 

в случае с курьерской доставкой кли-

ент сразу может проверить работо-

способность, соответствие описанию 

и комплектность товара (а в случае с 

одеждой – еще и примерить), то с по-

чтоматами это невозможно. И если то-

вар оказывается неисправным или не-

комплектным, то потребитель теряет 

время и деньги на возврат или замену 

покупки.

И курьерская доставка, и почтоматы, 

и парсел-шопы – это доставка, относя-

щаяся к логистике последней мили, не 

трансграничная. «И стоит сказать, что 

проблема «последней мили» в боль-

шей степени актуальна для неболь-

ших городов и сел, где низкий уровень 

проникновения современных логисти-

ческих компаний, - уточняет Марина 

Черненко. Ukrainian Retail Association 

- Впрочем, начавшаяся реформа Укр-

почты и расширение списка предо-

ставляемых услуг дают надежду, что у 

Новой почты и других служб доставки 

вскоре появится достойный конкурент 

с тысячами отделений по всей Украи-

не, в том числе и на периферии».

Улучшение качества логистики по-

следней мили будет провоцировать 

дальнейшее развитие интернет-тор-

говли: 34% опрошенных респондентов 

еще не стали заядлыми онлайн потре-

бителями. Треть – это хороший ломоть 

пирога интернет-торговли.

Надо отметить, что если «в части экс-

портно-импортных операций не спо-

собствуют развитию e-trade вопросы 

законодательства, таможни, реестра 

интеллектуальной собственности, то 

на внутри государственном уровне 

– это вопросы подготовленности по-

требителя», – полагает Ян Ружичка. 

По сути покупка через интернет еще 

не вошла в привычку для большинства 

населения страны.

Наиболее активными участниками 

e-trade по-прежнему остаются женщины. 

А средний возраст интернет потреби-

теля составляет 17 – 45 лет.

Перспективы рынка

Переход на мультиканальность круп-

ных ритейл-операторов и производ-

ственных компаний, как следствие 

развитие фулфилмент услуг логисти-

ческих операторов и способов достав-

ки операторов последней мили.

Процесс дигитализации интернет - 

торговли в частности и электронной 

торговли в целом, как следствие даль-

нейшее развитие mobile commerce – 

приобретение продукции посредством 

мобильных гаджетов. Ян Ружичка, 

ELNINO.UA™: «Уже сейчас крупные 

оффлайновые магазины предлагают 

вариант заказа через сайт, а многие 

создали приложения для мобильных. 

Однако, дигитализацию могут себе 

позволить не многие. Дело в том, что 

стоимость разработки приложения в 

пределах 10 – 20 000 у.е. Плюс надо не 

забывать и о его раскрутке и техпод-

держке. Поэтому малый, средний биз-

нес не может себе это позволить».

Дальнейшее развитие peer-to-peer в 

различных ее проявлениях. Рожден-

ный компьютерной средой обитания 

архитектура «равный к равному» (до-

словный перевод) озачает упразд-

нение единого центра сбора и обра-

ботки информации. Таким образом 

обмен данными идет непосредствен-

но среди пользователей (C2C), без 

единого администратора. В интер-

нет-торговле архитектура таких се-

тей может быть представлена такими 

площадками как: маркетплейс AirBnB, 

EasyNest, Love Home Swap, Freelancer, 

Uber, ShareDesk, eBay, The Grommet, 

BlaBlaCar, Car2Go, Bitcoin, Skill Share, 

PopExpert и т.д.

Александра Горбенко,

founder Logistics Management Center



26 травень • 2017

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Як Ви оцінюєте сьогоднішній ринок у 

Польщі та його перспективи?

Ринок у Польщі розвивається дуже до-

бре. Величезне значення мав той факт, 

що ми є однією з небагатьох країн, які 

не відчули наслідків світової фінансо-

вої кризи, що почалася 10 років тому. 

У 2008-2009 роках, у піковий період 

економічного спаду, ВВП Польщі як 

і до цього зростав. Ми були єдиною 

країною в ЄС, де спостерігалося таке 

явище. Економіка Польщі у 2016 році 

продемонструвала зростання на рівні 

2,8%. Економісти передбачають, що 

у 2017 році цей показник перевищить 

3%. Усе говорить про те, що найближ-

чі роки будуть дуже вдалим часом для 

підприємців, які виводять свої продук-

ти на ринок Польщі, а також відповідно 

на інші європейські ринки.      

Наскільки конкурентоздатною порів -

ня но з іншими країнами Європейсь-

кого Союзу може бути Польща? Яку 

вигоду приносить ведення господар-

ської діяльності тут? 

Звичайно, нас чекає ще довгий шлях, 

щоб приєднатися до групи найбільш 

процвітаючих держав. Ми – країна, що 

розвивається, але саме цей факт зао-

хочує підприємців з-за східного кордону 

інвестувати у Польщі. Витрати на послу-

ги, оренду приміщень, ціни та заробітня 

плата все ще на значно нижчому рівні, 

ніж у країнах «старого Союзу», завдяки 

чому можна вивести свій продукт на єв-

ропейський ринок без значних витрат. 

Натомість внутрішній ринок дуже вели-

кий – Польща має 38 мільйонів жителів. 

Ті, хто розпочинає у Польщі господарсь-

ку діяльність, зараз мають можливість 

скористатися багатьма привабливими 

пропозиціями – передусім дотаціями з 

ЄС. А якщо виникне потреба, можна 

також розглянути варіант лізингу або 

взяття кредиту компанією – ці рішен-

ня у Польщі дешеві. Дуже позитивною 

інформацією для підприємців стало 

прийняття нового закону про зниження 

податку на прибуток юридичних осіб 

– завдяки цьому значна частина ком-

«Українські підприємці щоразу краще дають собі раду на польському ринку»,

 – стверджує Роберт Лясак, голова компанії «Lucrum», яка понад 10 років допомагає розви-

ватися польським та іноземним компаніям. На думку нашого співрозмовника, найближчі роки 

– це найкращий період для того, щоб виводити свої продукти на ринки Польщі та ЄС.

КОМПАНІЯ  «LUCRUM» – 
ВАРТО ДОВІРЯТИ ЕКСПЕРТАМ
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паній з 1 січня 2017 року платитиме 15% 

замість ставки 19%, що діяла до цього.

Які витрати чекають на компанію під 

час виходу на польський ринок?

Дуже важко оцінити однозначно, усе за-

лежить від індивідуальних потреб та цілей 

підприємця. Щоб компанія почала функ-

ціонувати, потрібно орендувати й об-

лаштувати офіс, забезпечити адміністру-

вання, прийняти на роботу менеджера, 

який буде виводити на ринок ваші това-

ри чи послуги. Компанія «LUCRUM» на-

томість пропонує спеціальні програми, 

завдяки яким наші клієнти, починаючи 

господарську діяльність, можуть скоро-

тити витрати навіть на 77%.   

Не всі готові до того, щоб одразу від-

кривати власну компанію у Польщі. 

Дехто хотів би спочатку придивити-

ся, як функціонує ринок. Що можуть 

зробити такі особи?

Ми розуміємо вибір такої стратегії та 

відкриті для різних можливостей. Ми 

пропонуємо також послуги у сфері 

дистрибуції та пошуку торговельних 

партнерів без необхідності здійсню-

вати реєстрацію господарської діяль-

ності у Польщі. А для тих, хто шукає 

ідею для бізнесу в Польщі, ми підготу-

вати спеціальну програму «Easy Start». 

Здається, що ведення бізнесу у Польщі 

– це дуже цікава пропозиція розвитку. 

В Україні, проте, ми час від часу чуємо 

про випадки, коли підприємці змушені 

припинити господарську діяльність, 

оскільки вона не приносить очікувано-

го прибутку. Як Ви вважаєте, що може 

бути причиною цього?

Ведення діяльності потребує ефек-

тивного функціонування кількох 

сфер. Дуже важливими є юридич-

но-податкові аспекти та реаліза-

ція бізнес-установок відповідно до 

обраної моделі. Прибутку точно не 

вдасться досягти без значної ак-

тивності менеджера. Я вважаю, що 

українські підприємці розуміють це, 

оскільки чимдалі краще дають собі 

раду на польському ринку. Якщо, 

однак, хтось сумнівається чи має 

обмежений час, варто обрати про-

фесійного партнера, який завдяки 

відповідному управлінському персо-

налу та перевіреним бізнес-рішенням 

допоможе зробити перший – дуже 

важливий – крок на ринку.

Що повинен зробити український 

підприємець, який хотів би розпоча-

ти із Вами співпрацю з метою виходу 

на європейський ринок?

Запрошуємо зв’язуватися по телефону 

чи електронній пошті. У нашому офісі 

підключений український номер, завдя-

ки чому телефонні розмови не дуже за-

тратні з погляду фінансів. Ми також ча-

сто користуємося інтернет-програмами 

для обміну повідомленнями, мессендже-

рами. Сердечно запрошуємо відвідати 

наші інтернет-сайти, де усі бажаючі знай-

дуть усі наші контактні дані та необхідну 

інформацію:www.lucrumeast.com.ua,

www.lucrum.net.pl. 

Дуже дякую за спілкування.

Я також дуже дякую і бажаю всім 

українським підприємцям успіхів.   

 

ТОВ «Lucrum»

просп. Беліни Пражмовського, 14

31-514, Краків, Польща

тел. +48 12 415 00 67, +380 44 585 32 26

e-mail: cracow@lucrum.net.pl 

www.lucrumeast.com.ua 

www.lucrum.net.pl

РОБЕРТ ЛЯСАК, 

ГОЛОВА КОМПАНІЇ «LUCRUM»
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ПОВЕРТАЄМО ВІРУ 

В УКРАЇНСЬКУ АДВОКАТУРУ
Керуючий партнер АФ Pragnum Віталій Бобриньов 

в інтерв’ю «Діловій панорамі» розповів про досвід впровадження 

в Україні «success fee» – популярного в США формату відносин 

між адвокатом і клієнтом.
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Юридичний бізнес за своєю при-

родою консервативний і повні-

стю залежить від економічного та 

політичного клімату в країні. Що 

дозволяє Вам говорити про «по-

вернення віри в українську адво-

катуру»?

Насамперед хочу уточнити, що мова 

йде про судову адвокатську практи-

ку. Думаю, більшість підприємців так 

чи інакше стикалися з роботою судо-

вих адвокатів: спори з податковими 

органами і недобросовісними борж-

никами в Україні явище доволі поши-

рене. Одна з ключових проблем, яка 

виникає на етапі узгодження умов 

роботи з адвокатом, – повністю не-

передбачуваний результат судово-

го процесу і тим більше процедури 

виконання судового рішення. Зако-

нодавство, як і судова практика, в 

нашій країні не відрізняються особ-

ливою сталістю, і ці фактори стри-

мують адвокатів від будь-яких смі-

ливих обіцянок клієнтам. Клієнти, 

в свою чергу, сформували цілком 

природну для бізнесу недовіру до 

підрядників, які не готові брати на 

себе повну відповідальність за ре-

зультат своєї роботи.

Ми вирішили усунути цей «конфлікт 

інтересів», принципово змінивши 

формат відносин клієнт-адвокат, і 

вже більше трьох років на базі ад-

вокатської фірми Pragnum впровад-

жуємо в Україні таку популярну в 

США систему роботи з адвокатом, як 

«success fee» або «гонорар успіху».

Про «гонорар успіху» говорять ба-

гато юристів, гнучке ціноутворен-

ня – тренд сучасного українського 

бізнесу. У чому відмінність Вашого 

формату?

По-перше, в більшості випадків го-

норар успіху використовується як 

додатковий платіж поряд з авансо-

вою фіксованою або погодинною 

оплатою – в чистому вигляді він прак-

тично не застосовується. По-друге, 

часто під «успіхом у справі» мається 

на увазі, наприклад, виграш справи 

в суді першої інстанції або набран-

ня рішенням суду законної сили. 

Про те, що справжнім успіхом для 

клієнта є не отримання виграшного 

рішення, а його фактичне виконан-

ня, багато хто воліє не згадувати. 

По-третє, більшість юристів якщо і 

застосовує справжній success fee, 

то у виняткових випадках і для «осо-

бливих клієнтів».

У випадку з Pragnum все працює 

зовсім інакше. Ми системно застосо-

вуємо success fee в спорах усіх кате-

горій: комерційні, податкові, спори з 

АМКУ та інші. Під успіхом ми маємо 

на увазі тільки той результат, який є 

успішним не для нас, як адвокатів, а 

для клієнта. Не випадково авторитет-

ний міжнародний рейтинг The Legal 

500 рекомендує нас, як адвокатів 

«орієнтованих на досягнення по-

ставленої мети».

Принципова різниця в тому, що 

success fee, в нашому випадку, це 

не просто спосіб оплати. Для нас 

це форма партнерства з клієнтом, 

коли ми поділяємо з ним усі ризи-

ки в справі і повністю відповідаємо 

за кінцевий результат. Саме тому 

ми ніколи не візьмемося за завідо-

мо програшний спір і абсолютно 

не зацікавлені в затягуванні спра-

ви з метою збільшення своєї вина-

городи. Success fee, на мій погляд, 

є ідеальним для клієнта форматом 

роботи з адвокатською фірмою за 

судовими проектами, особливо ви-

сокої складності.

Могли б Ви поділитися досвідом 

застосування success fee в кон-

кретному спорі?

З останніх справ цікавим є комер-

ційний спір з ПАТ «Норд». До нас 

звернувся виробник стелажного об-

ладнання, з яким ПАТ «Норд» відмо-

вилося розраховуватись за постав-

лену продукцію. Клієнт спочатку не 

бачив перспектив судового спору. 

Усі ми розуміємо специфіку Норду 

і здогадуємось, що таке судитися з 

цією компанією на її території. Дійс-

но, незважаючи на виграш в основ-

ному спорі, коли справа дійшла до 

виконання судового рішення, Норд 

ініціював спір про стягнення вже 

з нашого клієнта штрафу за, ніби-

то, порушення термінів поставки в 

розмірі, який в два рази (!) переви-

щував суму основного боргу. Проте 

за рахунок зваженої стратегії і ди-

версифікації судових процесів нам 

вдалося нейтралізувати наслідки 

застосування адмінресурсу і отри-

мати бажаний для клієнта результат. 

Фінал справи наступний: арештова-

но 64 об’єкти нерухомості і 54 транс-

портні засоби – все наявне майно 

ПАТ «Норд». На сьогодні стягнення 

боргу практично завершено. Упев-

нений, цьому клієнту ми повернули 

віру не тільки в адвокатуру, а й в 

українське правосуддя.

Наскільки доступним у фінансово-

му плані є застосування success 

fee українськими клієнтами?

У США середній розмір гонорару 

успіху становить 30% від суми стяг-

нення. При цьому всі ризики, пов’я-

зані з результатом судового позову, а 

також ризики подальшого виконання 

судового рішення повністю лежать 

на адвокаті. Ми прагнемо зробити 

застосування success fee більш до-

ступним для українського бізнесу і, 

якщо ситуація це дозволяє, обмежує-

мо розмір нашого гонорару сумами 

стягнень, які виходять за межі «тіла» 

боргу: штрафи, пеня тощо. Як прави-

ло, цей платіж не перевищує 10% від 

суми спору.

вул. Велика Васильківська, 72, м. Київ

БЦ «Олімпійський»

тел.: +38 044 287 28 77

www.pragnum.ua
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Компания  «Экнис-Укра-

ина» на энергетическом 

рынке Украины работает 

с 2006 года.

 

Основной деятельностью 

является системная ин-

теграция в области про-

мышленной энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства, поставка элек-

трооборудования всех 

классов напряжения для 

первичных и вторичных 

цепей, проектирование, 

монтаж и наладка энерге-

тических объектов до 

750 кВ, сервис элегазо-

вого оборудования.

ИНЖИНИРИНГОВАЯ  КОМПАНИЯ  

«ЭКНИС-УКРАИНА» 
Предлагаем сотрудничество по ос-

новным направлениям деятельности 

нашей компании: 

• Поставка электротехнического 

оборудования всех классов напря-

жения  до 750 кВ.

• Создание АСУ ТП подстанций 

электрических сетей на базе обо-

рудования лучших мировых  про-

изводителей: ABB, Siemens, MOXA, 

Cisco, Meinberg.

• Создание и внедрение систем  воз-

буждения и защит двигателей и ге-

нераторов.

• Системы АСДУ и телемеханики 

для управления электрическими и 

тепловыми сетями энергопредпри-

ятий, промышленных комбинатов и 

централизованного коммунального 

хозяйства города.

• Полный комплекс работ по созданию 

и внедрению систем АСКУЭ на базе 

ПО «Emcos Corporate» (ЗАО «Сигма 

Телас», Вильнюс)  и ПО «Electro» (НИИ 

«Энергия» НТУУ «КПИ»). 

• Внедрение РЗА под «ключ» на ПС 

35-750 кВ (проектирование, изготов-

ление шкафов, поставка, монтаж  и 

наладка систем).

• Поставка установок Omicron для 

диагностики и наладки высоковольт-

ного оборудования и устройств РЗА.

• Собственное производство шка-

фов релейной защиты и автоматики, 

контролируемых пунктов телемеха-

ники, локальных устройств по сбо-

ру данных АСКУЭ, пультов и щитов 

управления.

• Поставка аналитических систем газа 

и воды «под ключ» (проектирование, 

поставка, монтаж, наладка аналити-

ческих систем и анализаторов).

• Автоматизированные системы эко-

логического мониторинга промыш-

ленных выбросов вредных веществ 

и парниковых газов.

• Поставка контрольно-измери-

тельного оборудования и средств 

автоматики ведущего мирового про-

изводителя – концерна АВВ:  термо-
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метры, датчики давления и уровня, позиционеры и привода, расходометры, 

аналитическое оборудование.

• Учет и автоматизация тепла.

• Сервис  элегазового оборудования (поставка, ремонт, техническая поддерж-

ка, обучение и обслуживание элегазового оборудования, а также  оборудова-

ния для работы с элегазом).

• Внедрение систем компенсации реактивной мощности и качества элек-

троэнергии. 

• Официальное представительство в Украине компаний Codel, DILO и 

Intertec. 

Технические специалисты прошли обучение на заводах ABB, GE, DILO, 

Codel, Siemens, OMICRON, Sigma Telas и др., благодаря чему имеют  вы-

сокий профессиональный уровень, что  позволяет качественно выполнять 

проекты  любой степени сложности, для реализации которых компания  

имеет все необходимые лицензии, сертификаты и разрешения, в том числе, 

сертификат качества  ISO 9001.

Наши Заказчики – крупные про-

мышленные предприятия, а также 

предприятия энергетического ком-

плекса Украины:

Магистральные сети

• ГП НЭК «Укрэнерго»

Генерация

• ПАО «Укргидроэнерго»

• ГП НАЭК «Энергоатом»

• ПАО «Центрэнерго»

• ПАО «ДТЭК Западэнерго»

• ПАО «ДТЭК Востокэнерго»

• ПАО «ДТЭК Днепрэнерго»

Распределительные сети

• ПАО «ДТЭК Днепроблэнерго»

• ПАО «Киевэнерго»

• ПАО «ДТЭК Донецкобленерго»

• ПАО «ДТЭК Высоковольтные сети»

• ПАО «Черкассыоблэнерго»

• ПАО «Киевоблэнерго»

• ПАО «Николаевоблэнерго»

• ПАО «Хмельницкоблэнерго»

• ПАО «Полтаваоблэнерго»

Промышленность

• ОАО «Одесский припортовый завод»

• ЧАО «Северодонецкое объедине-

ние Азот»

• ПАО «Днепроазот»

• ПАО «Укртатнафта»

• ПАО «АрселорМиталл Кривой РОГ»

• ПАО «Запорожсталь»

• ЗАО «Донецксталь»

• ПАО «Запорожский завод ферро-

сплавов»

• ПАО «Никопольский завод ферро-

сплавов»

• ООО «Интерпайп сталь»

• ООО «Интерпайп Нико Тьюб»

• ПАО «Интерпайп НТЗ»

• ОАО «Полтавский ГОК»

• ОАО «Еристовский ГОК»

• ПАО «Орджоникидзевский ГОК»

• ПАО  «Югцемент»

• ПАО «Волиньцемент»

• ПАО «Хайдельбергцемент»

Более детальная информация 

о компании находится на сайте 

www.eknis.net. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ ОБРАНИХ

Що спільного між кон-

структором, героями 

дитячих мультиплікаційних 

фільмів, пігулкою «Віагра» 

та технологіями бездрото-

вого зв’язку? 

На перший погляд – ні-

чого. А на другий та всі 

наступні – спільне є. 

По-перше, всі ці подро-

биці мають принципове 

значення для власників 

інтелектуальної власності: 

фірм «Лего», «Дісней», 

«Пфайзер», «Квелкомм» 

та інших. А по-друге, 

всі зазначені компанії є 

клієнтами української фір-

ми патентних повірених 

«Городисський та Пар-

тнери» (Київ), яку очолює 

патентний повірений 

України Ніна Миколаївна 

Мошинська.

Що таке інтелектуальна власність і 

чому важливо її захищати?

Одне з перших письмових джерел, 

яке оповідає про інтелектуальну 

власність, належить ще до часів 

Стародавнього Риму... Римський 

скульптор виліпив прекрасну статую 

і виставив її на площі для загально-

го огляду. Але коли там зібрався ве-

личезний натовп, митцю стало при-

кро. Мовляв, він витратив на роботу 

стільки сил, вклав в неї стільки душі, 

фантазії, а всі ці люди тепер милу-

ються створеною його руками кра-

сою БЕЗКОШТОВНО?! Наступного 

дня скульптор встановив навколо 

свого творіння огорожу і став ви-

магати плату за вхід. Шанувальни-

ки мистецтва обурилися і відповіли 

зухвалому майстрові побиттям, а він 

звернувся зі скаргою до Сенату. Піс-

ля довгих дебатів було прийняте рі-

шення: «Будь-який творець має пра-

во отримувати винагороду з публіки, 

яка тішиться його творінням». Так 

народилося те, що сьогодні в рамках 

поняття «інтелектуальна власність» 

називають «авторським правом». 

Виходить, «вік» у нашої професії по-

важний.

Поняття «інтелектуальна власність» 

охоплює всі результати творчої діяль-

ності, право власності на які може бути 

закріплене і захищене відповідно до 

чинного законодавства. Інтелектуальна 

власність ділиться на об’єкти авторсь-

кого і суміжних прав та об’єкти промис-

Ніна Миколаївна Мошинська

Зустріч в офісі фірми «Городисський та Партнери» 

з представниками Патентних відомств КНР
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лової власності. Авторське та суміжні 

права захищають інтереси творців у 

галузі літератури, мистецтва та науки, а 

також інтереси виконавців (музикантів, 

співаків і т. п.). Промислова власність 

охороняє продукти творчої праці в про-

мисловості та торгівлі: винаходи, кори-

сні моделі, промислові зразки, знаки 

для товарів, послуг тощо.

Є така сентенція: «Ідея – це лише 5% 

успіху». Вона якнайкраще ілюструє 

реальний стан справ у сфері створен-

ня, правового захисту та комерційного 

використання об’єктів інтелектуаль-

ної власності. З чого ж складаються 

інші 95%? З труднощів, помилок та їх 

виправлень. Однак багатьох проблем 

можна уникнути, якщо об’єкт інтелек-

туальної власності професійно оформ-

лений та захищений у правовому відно-

шенні, то і використовуватися він буде 

ефективно, приносячи суспільству ко-

ристь, власнику доходи, а державі – до-

даткові надходження до бюджету. Але 

більшість майбутніх власників охорон-

них документів через необізнаність в 

питаннях захисту інтелектуальної влас-

ності часто ставлять під сумнів досяг-

нення бажаного результату.

Яку тактику патентування обрати? Який 

патент і на якій території отримувати? 

Як, кому і по якій ціні продавати ліцен-

зію? Як відстежувати порушення своїх 

прав і самому не порушувати права 

третіх осіб? Що робити, якщо такі по-

рушення мають місце, і які дії слід вва-

жати недобросовісною конкуренцією? 

Які спори розглядає апеляційний орган 

патентного відомства, а які – лише суд? 

Нарешті, як визначити розмір збитку і 

яку аргументацію використовувати в 

суді? Це лише деякі питання для тих, 

хто хоче придбати, захистити і вико-

ристовувати інтелектуальну власність. 

Проблеми з’являються, як правило, на 

межі техніки, юриспруденції, економіки, 

інформатики, менеджменту. І з цими 

питаннями професійно справляються 

унікальні фахівці – патентні повірені.

Сьогодні в Україні зареєстровано понад 

500 патентних повірених. Практично всі 

вони пов’язані діловими партнерськи-

ми, а нерідко й дружніми стосунками 

з патентними повіреними інших країн, 

оскільки беруть участь у конференціях, 

організаторами яких виступають міжна-

родні організації. Це дає можливість за-

хисту інтелектуальної власності не лише 

в Україні, а й за кордоном.

Творча особистість повинна знати, 

що таке інтелектуальна власність, як 

її можна захищати, а також те, що та-

кий захист і добросовісне використан-

ня своїх прав – це ідеальний приклад 

поєднання особистої зацікавленості та 

зацікавленості держави.

Українська фірма «Городисський та Пар-

тнери» на протязі 17 років є надійним 

партнером з питань захисту інтелекту-

альної власності в Україні та за кордоном.

Н. М. Мошинська, патентний повіре-

ний, директор ТОВ «Юридична фірма 

«Городисський та Партнери» (Київ)

Київ, вул. В. Чорновола, 25, офіс 227

Телефон: (044) 278-49-58

Факс: (044) 279-68-96

Email: office@gorodissky.ua

http://gorodissky.ua
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СДЕЛАНО ДЛЯ БИЗНЕСА. 

СДЕЛАНО 

В СМАРТ КВИН

НАТАЛИЯ ЦЕРКОВНИКОВА

Директор компании СМАРТ КВИН. 

Имеет три высших образования и МВА. 

Начинала свою деятельность, как 

журналист, издатель. Позднее сделала 

карьеру директора по маркетингу и бо-

лее 10 лет проработала в зарубежных и 

иностранных холдингах. 

В 2011 году открыла компанию 

СМАРТ КВИН, которая специализирует-

ся на стратегическом маркетинге 

и Public Relations. 

В 2016 году зарегистрировала инфор-

мационное агентство и приняла реше-

ние снова заняться бизнес- журнали-

стикой. Автор и ведущая программы 

OPEN CASE на Первом деловом.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Компания СМАРТ КВИН начала свою де-

ятельность в 2011 году, как классическое 

маркетинговое агентство. Проработав 

много лет директором по маркетингу в 

крупных холдингах, я хорошо понимала, 

потребность рынка, говорила на одном 

языке с управленцами и СМАРТ КВИН 

сразу получил заказы нескольких кор-

пораций. Мы специализировались на 

стратегическом маркетинге и индиви-

дуальных исследованиях. До 2014 года 

было реализовано значимое количества 

проектов с крупными компаниями, ра-

ботающими на промышленных рынках. 

Маркетологи не очень любят промыш-

ленные рынки, поэтому ниша была для 

нас практически свободна. Но в 2014 

году произошел глобальный обвал про-

изводства. И дело даже не в том, что у 

компаний закончились деньги – не было 

понимания, что будет завтра на рынке. 

Нам пришлось менять вектор.

Мы начали искать выход на иностран-

ные компании. Но мировые произво-

дители не воспринимают украинские 

маркетинговые компании серьезно. Мы 

реализовали ряд проектов с иностран-

ными компаниями, но я должна сказать, 

что иностранцы хорошо ориентируются 

в наших ценах и не хотят переплачивать. 

Я много раз сталкивалась с тем, что 

иностранные компании, не имея боль-

ших ограничений в бюджете, торгуются 

больше, чем отечественный бизнес, ко-

торый зачастую ограничен в средствах. 

Тогда пришло понимание, что никто не 

будет решать наши проблемы, для ев-

ропейских стран мы граждане небога-

той страны и надо оставить иллюзии! 

Я считаю, что мы слишком полагаемся 

на европейских партнеров, а надо быть 

прагматичными и полагаться на себя, 

защищать своего производителя!
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СМАРТ КВИН СЕГОДНЯ

Сегодня СМАРТ КВИН значительно 

расширил свой пакет услуг. Мы стали 

серьезно заниматься PR и персональ-

ными брендами. Для того, чтобы пре-

доставлять клиенту услугу комплексно 

и с учетом ограниченных бюджетов, 

пришлось идти по пути стратегии in 

house – т.е. открывать внутри компании 

направления, которые помогают ока-

зывать услуги «под ключ». Так в компа-

нии появилось направление дизайна, 

WEB и видео продакшн. Сейчас мы 

хотим серьезно усилить направления 

продакшн в СМАРТ КВИН. Во- первых 

нам интересно этим заниматься (кста-

ти, в продакшн у нас тоже промышлен-

ная специализация – большая часть 

реализованных проектов это аграрии 

и производители промышленных групп 

товаров), во-вторых будущее за видео- 

форматом – мы все меньше читаем, все 

больше смотрим.

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО 

СМАРТ КВИН

Мое первое образование – журфак и это 

не могло не сказаться на бизнесе! В 2016 

году мы зарегистрировали Информаци-

онное агентство СМАРТ КВИН (Св-во 

о гос. регистрации субъекта информа-

ционной деятельности КВ № 486-348Р

от 12.08.2016) и занялись производ-

ством информационных продуктов. 

Так появилась авторская аналитиче-

ская программа Open Case c Наталией 

Церковниковой на Первом Деловом 

телеканале. Программа полностью 

производится силами и за счет Инфор-

мационного агентства СМАРТ КВИН, 

никакого вмешательства в концепцию, 

идеологию со стороны телеканала или 

других лиц нет. Каждый выпуск про-

граммы посвящен определенному рын-

ку. Наша цель – наполнить информаци-

онное поле объективной информацией 

о рынке, дать бизнесу полезную инфор-

мацию. Мы сделали ряд программ, по-

священных экспорту в различные стра-

ны и получили много хороших отзывов 

– тема экспорта актуальна для украин-

ского производителя, а каждая страна 

имеет свои особенности и подводные 

камни. При помощи экспертов мы пы-

таемся облегчить путь производителя 

на экспортные рынки. Мы работаем на 

рынке услуг и очень зависим от благосо-

стояния экономики – в кризис первыми 

идут “под нож” расходы на услуги, поэ-

тому мы стараемся, в меру своих воз-

можностей, способствовать развитию 

украинской экономики и, конечно, под-

нимать имидж страны. К сожалению, и 

внутри страны и за ее пределами очень 

много говорится о войне и очень мало о 

бизнесе! То, что Украина так связана с 

негативными новостями, на мой взгляд, 

не лучшим образом сказывается на 

бизнес-климате страны! 

СМАРТ КВИН

Киев, Глушкова,1 (ВДНХ), корпус 5

тел: (044) 221-25-70

https://smart-queen.com

Съемки корпоративного фильма 

для европейской клиники

Съемки программы 

Open Case 

c Наталией Церковниковой 

в студии телеканала
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ТРИ ТАКТИКИ 
ПЕРЕГОВОРОВ,
КОТОРЫЕ 
ПРИВЕДУТ 
К УДАЧНОМУ 
СОГЛАШЕНИЮ

До 2020 осталось всего 3 года, а значит 

– пора освоить 3 стратегии успешных 

переговоров, которые оставят вас и ва-

шего оппонента в восторге от результа-

та встречи!

Итак, «тревожный чемоданчик» успеш-

ного руководителя теперь пополнится 

новыми инструментами:

1. Концентрация на интересах

2. Использование объективных кри-

териев

3. Наработка вариантов

Концентрация на интересах

Если бы 5 лет назад меня спросили о 

том, почему так важно уйти из хорошей 

компании «в никуда» и разложили по 

полочкам мои интересы, со 100% ве-

роятностью я бы осталась работать на 

том же месте, а эта статья никогда бы 

не увидела свет. Но нет худа без добра 

и сегодня я точно знаю, что путь к серд-

цу оппонента лежит через удовлетво-

рение интересов. 

За каждым «нет» кроются десятки при-

Аналитики Давоса на Всемирном 

экономическом форуме 2017 

представили «TOP 10 skills»,

жизненно необходимых бизнесу 

уже к 2020 году. 

В их числе комплексное решение 

проблем и умение договариваться.  

чин. Владелец помещения может отка-

зываться делать скидку по аренде, по-

тому что стоимость аренды равна его 

ежемесячному кредитному платежу по 

ипотеке. А семья, требующая возврата 

инвестиций в строительство дома, мо-

жет согласиться на квартиру в уже го-

товом объекте с небольшой доплатой.

Если позиции всегда озвучиваются пря-

мо и конкретно, то истинные интересы 

часто скрываются, а то и не до конца 

осознаются даже самим оппонентом.
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Задача №1 – прояснить, что важно со-

беседнику.

Как это сделать? Спросить!

Примеры вопросов: «Почему это для 

Вас важно?», «Для чего это Вам нуж-

но?», «Почему Вы определили именно 

такие условия?». Ответы станут осно-

вой для наработки вариантов выхода 

из ситуации.

Учитывая, что в нашем обществе не 

принято «выкладывать все карты на 

стол», в случае «тяжёлых» переговоров 

поможет:

– первый вариант: поставить себя на 

место другого и задать вопрос, почему 

это может быть важно для оппонента? 

– второй вариант – попробовать уга-

дать: «Правильно ли я понимаю, что 

для Вас сейчас важно…?». Если угада-

ете – bingo! Можно нарабатывать вари-

анты решения. Ну а если нет – скорей 

всего, вас поправят и всё-таки озвучат, 

что важно. 

– третий вариант – раскрыть свои ин-

тересы. Даже если собеседник не про-

явит открытость в ответ, прямое за-

явление о ваших потребностях может 

подтолкнуть оппонента к поиску нового 

решения.

Использование 

объективных критериев

Согласитесь, фразы вроде «По мое-

му мнению…», «Я считаю…» – далеки 

от сильных аргументов. Более того, в 

ответ с высокой долей вероятности 

можно получить такое же субъектив-

ное мнение, что поставит крест на ра-

циональности разговора.

Услышав подобные фразы от оппо-

нента, используйте силу объективных 

критериев. Это позволит вывести раз-

говор в конструктивное русло и выра-

ботать справедливое решение.

Что может послужить объективным 

критерием? Любые стандарты, приме-

нимые в спорном вопросе. Например:

• Рыночная стоимость 

• Законодательство

• Технические требования

• Профессиональные стандарты

Наработка вариантов

Если интересы ясны и объективные 

критерии признаны обеими сторонами, 

пришло время нарабатывать решения.

В самом начале переговоров, когда 

стороны еще озвучивают свои пози-

ции, у каждой есть и свой единственно 

верный вариант выхода из ситуации. 

Секрет успешных переговоров в том, 

чтобы основываясь на интересах и 

объективных критериях наработать 

максимальное количество выгодных 

для обеих сторон вариантов.

Как это сделать?

• Brain storming спасает в самых без-

надёжных ситуациях

• Привлечение специалистов для 

получения отдельного мнения, про-

фессиональной консультации

• Ориентация на перспективу в со-

трудничестве помогает более гло-

бально взглянуть на происходящее и 

задуматься о выгодах сотрудничества

Предлагая варианты, нужно помнить, 

что ваше предложение будет принято 

только в том случае, если окажется 

лучше самой хорошей альтернативы 

оппонента. То же относится и к вам. Не 

стоит идти в переговоры, имея 100% 

выигрышный вариант.

И помните: успешные переговоры – эф-

фективные переговоры, которые при-

вели к разумному соглашению и улуч-

шили, но ни в коем случае не ухудшили 

отношения с оппонентом!

Лискович Мария, 

Сертифицированный  бизнес-медиатор,  

Центр  медиации КТПП
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Всем известно, что для 

развития экономики нужны 

ресурсы: инвестиционные, 

кредитные, капитальные,  

оборотные. По известным 

причинам на сегодня имеет 

место их тотальный дефицит.

Для притока инвестиций в 

Украину необходимо со-

здать привлекательный 

инвестиционный климат. 

Дебаты на тему улучшения 

инвестиционного климата и 

обеспечения защиты прав 

инвесторов ведутся давно, 

принимаются законы, изме-

нения к законам, решения 

Правительства, Страте-

гии…, но «воз и ныне там». 

Под влиянием Европейских 

Директив и зарубежных 

доноров в Украине акцент 

сегодня сделан на развитие 

малого и среднего бизне-

са, как драйвера развития 

экономики. По различным 

опросам разных источников 

среди причин, препятствую-

щих развитию МСБ, в числе 

первых стоит проблема до-

ступа до финансов. Но! Все 

дискуссии ведутся в основ-

ном вокруг классического 

кредитования. 

Предлагаем несколько иной 

взгляд на решение пробле-

мы обеспечения финансами 

развития экономики. 

1. Почему результаты деятельности 

Национального инвестиционного 

совета при Президенте Украины по 

улучшению инвестиционного клима-

та пока не особо впечатляют? 

Реалии таковы: Можно выходить на 

внешние рынки заимствований как 

Публичное АО «АБВ», быть «голубой 

фишкой» на фондовом рынке, при 

этом не платить по векселям («по дол-

гам платит только слабый») или не воз-

вращать кредиты. Для снижения ри-

сков на кредитном банковском рынке 

работают кредитные бюро, на фондо-

вом рынке – СМИДа, АРИФРУ и бир-

жи, на вексельном рынке нет инфра-

структуры вообще. Но, несмотря на 

отрицание наличия, вексельный рынок 

существует. В соответствии с законо-

дательно определенными функциями 

векселя,  он состоит из первичного 

рынка – вексельные расчеты (вексель 

- платежный инструмент), и вторичного 

рынка: торговля векселями – сегмент 

фондового рынка (вексель – ценная 

бумага) и операции банков с векселя-

ми – сегмент рынка финансовых услуг. 

Для инвестора требуется единое ин-

формационное пространство, объе-

диняющее информацию о рисках по 

всем рынкам заимствований (банков-

скому, фондовому и вексельному) и 

предоставляющее возможность объ-

ективно оценить риски инвестиций. 

Очевидно, что улучшение инвестици-

онного климата в Украине невозможно 

без развития вексельного рынка и его 

инфраструктуры.

2. Необходимость создания цивили-

зованного вексельного рынка. 

В мире вексель пользуется заслужен-

ным доверием. Вексель способствует 

созданию дополнительных оборотных 

средств, уменьшает объемы дебитор-

ской задолженности (которая в Украи-

НЕПРИВЫЧНЫЙ ВЗГЛЯД 

НА ТЕКУЩИЕ 

ПРОБЛЕМЫ  ЭКОНОМИКИ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

ТАТЬЯНА РУДНЕНКО 

PHD, ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ВЕКСЕЛЬНОГО 

ПРАВА И ВЕКСЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ



Приватне акціонерне 
товариство «АВ-Фарма» 
Ген. директор  Макарова Людмила Миколаївна 

– виробництво медичного обладнання ,  інстру-

ментів , ліків та медпрепаратів;

– оптова  та роздрібна  торгівля лікарськими за-

собами  та аптечними товарами; 

– отримання , зберігання , організація , доставка 

і відпуск лікарських засобів та виробів медичного 

призначення  аптечним , оздоровчим установам;

тел. 050 574-10-04, 044-400-59-23

e-mail: Av_pharma@ukr.net

  

Українська асоціація вторинних металів
Президент  – Бублей Володимир Володимирович

– заготівля, переробка та реалізація металоб-

рухту, постачання брухту чорних металів на 

підприємства вітчизняного металургійного ком-

плексу та на експорт

тел. (068) 351-58-75

e-mail: office@uavtormet.com

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Київ Біо Центр» 
Керуючий партнер – Тулін В’ячеслав Григорович

– оброблення та виділення безпечних відходів, 

діяльність у сфері архітектури, 

– діяльність в сфері інжинірингу,

– виробництво електроенергії

тел. (067) 465-59-12

e-mail: dir@ecodevelop.ua

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Очищення води»
Генеральний директор – Аль-Нурі Гейз Кадім Сахіб

– виробництво і торгівля фільтрами для очищен-

ня води, очисними системами,

– експорт с/г продукції та с/г техніки

тел. (063) 498-14-51

e-mail: abr.alamwaj@yahoo.com

ТОВ «Науково-виробниче підприємство 
«Геотерміка»
Генеральний директор – Мікунов Володимир Ми-

колайович

– проектування та будівництво об’єктів геотер-

мальної тепло-енергетики, дослідження й експе-

риментальні розробки у сфері інших природни-

чих і технічних наук

– діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії

тел. (097) 067-29-81

e-mail: v.mikunov@gmail.com

ТОВ «Норвезько-Українська група»
Директор – Ружицький Олександр Антонович

– виробництво кормів рослинного походження 

для тварин та експорт продуктів  власного вироб-

ництва до країн Африки

тел. (044) 337-00-16

e-mail: info.nug.llc@gmail.com 
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не последние 5 лет подряд превышает 

объемы ВВП почти на треть), успешно 

преодолевает специфику производства 

с длительным циклом, в частности – се-

зонности аграрного бизнеса ( что про-

демонстрировал успешный проект IFC 

в агросекторе), и уменьшает стоимость 

заемных ресурсов в разы. Согласно 

данным Укрстата платежная дисципли-

на по векселям в 10-11 раз выше, чем 

по договорам. 

Альтернативным инструментом, кото-

рый может обеспечить потребности 

МСБ в финансировании, являются век-

сельные расчеты. Простота, оператив-

ность и легкость выдачи векселей, воз-

можность создания дополнительных 

оборотных средств, более низкая сто-

имость ликвидных платежных средств  

при наличии аваля банка в сравнении 

с кредитами, максимальная защита 

всех участников международным век-

сельным правом и наличие доверия 

между контрагентами – отличительные 

черты вексельных расчетов. Конечно, 

бесспорным условием является оплата 

векселя. Но риски неоплаты векселей 

для МСБ не являются высокими, в от-

личие от крупного бизнеса. 

Как ни странно, на текущий момент  

шанс взыскать платеж по векселю 

выше, чем по договору.  Р е ф о р м и -

рование судебной системы привело 

к временному дефициту судей и за-

тягиванию сроков рассмотрения дел. 

А высокий судебный сбор затрудняет 

доступ к правосудию, особенно для 

МСБ.  Все это делает взыскание по 

векселю через суд длительным и до-

рогим. В то же время, взыскание по 

опротестованному векселю с испол-

нительной надписью, особенно с вве-

дением института частных исполните-

лей, существенно ускоряет процесс 

взыскания и делает его существенно 

дешевле за счет конкуренции. Для 

активизации и повышения уровня ра-

боты исполнителей с векселями по за-

казу Минюста при содействии USAID 

и Центром коммерческого права при 

участии автора подготовлено Методи-

ческое пособие «Вексель у виконавчо-

му провадженні».

Вывод: Совершенно очевидно, что и 

для улучшения  инвестиционного кли-

мата в Украине, и для обеспечения 

финансирования развития МСБ  не-

обходимо внедрение цивилизованного 

вексельного обращения. 
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ДП ”УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”: 
ПОВІРКА ТА КАЛІБРУВАННЯ ПРИЛАДІВ 

ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЗУСИЛЬ НАТЯГУ ТРОСІВ І АРМАТУРИ

Натяг тросів широко використовується в 

різних конструкціях. Це розтяжки мосто-

вих конструкцій, бурові вишки та вежі, 

щогли і антени радіорелейних, стільни-

кових і інших систем зв’язку, тягово-тро-

сові системи управління механізмів і ма-

шин в авіації, машинобудуванні та інших 

галузях, монтаж і обслуговування підвіс-

них струмопровідних ліній енергетичних 

мереж і підвісних кабелів зв’язку.

У всіх випадках потрібен нормований на-

тяг тросів з первинним і періодичним кон-

тролем зусиль натягу без розриву сило-

вого ланцюга.

Для підприємств, що займаються мон-

тажними роботами, експлуатацією або 

обслуговуванням конструкцій з викори-

станням тросів, тяг, розтяжок, підвішених 

кабелів, струмопровідних проводів акту-

альне завдання по контролю їх ступеня 

натягу. Від його вирішення безпосеред-

ньо залежить безаварійність і безпека 

експлуатації даного об’єкта. Вимірюван-

ня натягу тросів – завдання, пов’язане не 

тільки з забезпеченням безпеки споруд, 

конструкцій і механізмів, а також і з за-

грозою здоров’ю та життю людини.

У зв’язку з цим, широко застосовуються 

різні типи приладів для вимірювання зу-

силь натягу тросів, при цьому діаметри 

тросів коливаються від 2 мм до 25 мм 

і більше, а зусилля натягу – до 200 кН і 

вище. Прилади для вимірювання сили на-

тягу тросів є аналогами динамометрів і си-

ловимірювальних датчиків, які відносяться 

до сфери законодавчо регульованої ме-

трології. Такі прилади, в одних випадках, 

підлягають обов’язковій повірці, а в інших 

– калібруванню.

Слід звернути увагу, що, незважаючи на 

велику кількість в експлуатації приладів 

для визначення зусиль натягу тросів і 

арматури, лише поодинокі користувачі 

проводять в установленому порядку їх 

повірку або калібрування. Працюючи з 

приладами, які не пройшли процедуру 

контролю, виконавець робіт бере на себе 

повну відповідальність за невірні резуль-

тати вимірювань і непередбачувані на-

слідки в сфері безпеки.

Як приклад свідомого підходу до проце-

дури контролю можна назвати компанію 

ПрАТ «МТС Україна», яка регулярно 

калібрує такі прилади.

Здійснення повірки (калібрування) при-

ладів вимагає створення великогабарит-

них стендів для натягу тросів, оснащених 

еталонними вимірювачами зусиль натягу. 

З огляду на широке застосування зазна-

чених приладів в експлуатації і відсутність 

засобів їх повірки в більшості метрологіч-

них центрів України, фахівцями ДП «Укр-

метртестстандарт» розроблений і виго-

товлений стенд для повірки приладів для 

вимірювання зусиль натягу тросів.

Необхідно звернути увагу керівництва 

компаній на те, що конструкції із засто-

суванням натягнутих тросів в основному 

відносяться до сфери об’єктів підвищеної 

небезпеки. Сумний досвід показує, що, 

як правило, більшість аварійних ситуацій 

є результатом порушення елементарних 

правил експлуатації об’єктів. Контроль 

натягу тросів в конструкціях є обов’язко-

вою вимогою при роботі таких об’єктів. 

Виконання контролю має здійснюватися 

за допомогою приладів, достовірність 

показів яких документально підтвердже-

на. Таким підтвердженням може служити 

тільки повірка або калібрування приладів 

акредитованим органом.

Той факт, що переважна більшість ко-

ристувачів вимірювачів натягу не про-

водить контроль приладів, покладає на 

них повну відповідальність за можливі 

аварійні ситуації.

При цьому покладатися лише на сві-

домість користувачів – явно недостатньо. 

Потрібен не тільки контроль з боку дер-

жавної служби України з питань праці, а 

також і вимогливість з боку замовників 

робіт на будівництво споруд з викори-

станням натягу тросів.

З питань здійснення повірки (калібруван-

ня) приладів для вимірювання зусиль на-

тягу тросів звертатися:

Демченко Андрій Юрійович – начальник 

відділу № 34;

Леонов Георгій Ілліч – начальник лабо-

раторії

т / ф .: +38 (044) 526-15-93

ф .: +38 (044) 526-40-25

e-mail: sila@ukrcsm.kiev.ua

 Г.І. Леонов, А.Ю. Демченко



ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ: 

•  СЕМІНАРІВ

•  ПРЕЗЕНТАЦІЙ

•  НАРАД

•  ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЙ

•  КРУГЛИХ СТОЛІВ

•  БРИФІНГІВ

•  ПЕРЕГОВОРІВ, ЗІБРАНЬ

•  ВИСТАВОК, ПОКАЗІВ

•  ТРЕНІНГІВ, ДІЛОВИХ ІГОР

•  ІНШИХ КОРПОРАТИВНИХ

   ЗАХОДІВ

Продумане планування приміщень, витриманий в діловому стилі 

інтер’єр і зручне розташування посадочних місць гарантують 

комфорт учасникам, а значить, і продуктивну роботу.

Всі конференц-зали оснащені системою кондиціонування.

КИЇВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 55   •    ТЕЛ. 482-0433

 VIP-ЗАЛ НА 80 МІСЦЬ

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ НА100 МІСЦЬ

 УЧБОВУ АУДИТОРІЮ НА 35 МІСЦЬ

ПРОПОНУЄ
В ЦЕНТРІ КИЄВА



Понад 21 рік на страховому ринку України

європейська якість забезпечення ризиків

Приватне акціонерне товариство «Український страховий капітал» 

– універсальна В2В страхова компанія, яка має 29 ліцензій з до-

бровільного та обов’язкового страхування. 

Ми надаємо повний спектр страхових послуг, заснований на  індиві-

дуальному підході до кожного клієнта і комплексних рішеннях для 

корпоративних клієнтів, середнього та малого бізнесу (6/7 страхо-

вого портфелю) та  масових продуктах в ритейлі (до 1/7).

ПРАТ «УСК» є членом Торгово-промислової палати України та прий-

має участь в роботі професійних об’єднань: Ядерний страховий пул 

України та Спільнота українських будівельників. 

Гарантії відшкодування забезпечуються шляхом підтримання зба-

лансованого страхового портфелю та облігаторного (автоматичного) 

перестрахування найбільш поширених ризиків в компанії HannoverRe 

(Німеччина), яка входить до трійки провідних перестрахуваль-

них компаній у світі та має найвищій рейтинг фінансової стійкості: 

«А+» (Superior) Міжнародного рейтингового агентства A.M. Best.

Особливістю облігатору є не тільки широкий спектр ризиків що по-

кривається (нещасній випадок, авто КАСКО, вантажі, різноманіт-

на відповідальність перед третіми особами, майнові та будівель-

но-монтажні ризики), але і перестрахування інноваційних галузей, 

в першу чергу – відновлювальної енергетики.

Ми спроможні забезпечити якісний страховий сервіс для підприємств таких «капіталомістких галузей», як відновлювана енергетика, IT, 

зернотрейдери, будівництво, авіація, транспорт та логістика, торгівельні мережі, а також експортерам та імпортерам (дилерам).

Головний офіс:  м. Київ, 03062, пр. Перемоги, 67, а/с 112 (Метро «Нивки»)  • Тел./факс: +38 044 371 17 17  •  E-mail: usk@yck.net.ua

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи № 148 видане 21.08.2004


