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Спеціалістів Спеціалістів
рівня Senior та вище

Освітніх івентів

17
Років на ринку

17 60%60%

Клієнти

4343
Розробницьких

центрів

66

Top IT Employer
according to dou.ua

Найкращий IT-роботодавець України 
серед компаній "1500+ спеціалістів" 

за версією DOU

The Best of Global Outsourcing 100, IAOP 

ПРО КОМПАНІЮ

Про компаніюWE ARE

Intellias – одна з найбільших ІТ компаній України, 
заснована у Львові у 2002 році. Компанія займається 
розробкою комплексного програмного забезпечення, 
спеціалізуючись на автомобільній галузі, навігаційних 
системах та фінансових технологіях. 

Ми маємо досвід роботи з усіма ключовими 
технологіями, що пов’язані з Automotive, DevOps & Cloud, 
Mobile App Development, Data Science & Big Data, IoT & 
Embedded та розробкою платформ з провідними 
європейськими та північноамериканськими 
технологічними компаніями. 

Місія Intellias — бути technology enabler'ом для наших 
клієнтів, ми — круті інженери, без яких революційні 
технологічні ідеї не будуть втілені. Мені найбільше імпонує 
в Intellias те, що за 17 років драйв від програмування 
анітрохи не згас, ми так само любимо свою справу, як і 
тоді, коли Intellias був невеликою компанією з кількох 
програмістів. Я вірю, що це одна із справжніх причин, чому 
компанія так скоро зростає, приваблюючи нових клієнтів 
та програмістів.

            Віталій Седлер
            CEO, CO-Founder

“

“
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ПРО КОМПАНІЮ

Карта офісів та технологіїTECHNOLOGIES



Ми прагнемо зробити цифрові технології доступними для 
наших клієнтів, об'єднавши разом найталановитіших 
розробників, глибоку технічну експертизу та особисту 
відданість, щоб допомагати провідним європейським і 
північноамериканським технологічним компаніям створювати 
програмні продукти.

Ми розумні 
та креативні

Ми діємо чесно 
та справедливо

Ми ініціативні 
та націлені на результат

Місія та цінності

ПРО КОМПАНІЮ

MISSION

Ми професіонали 
та прагнемо досконалості

Ми поважаємо
один одного

 та діємо як команда

У Intellias сформовані цінності компанії, які походять від  
менеджменту — людей, які вже багато років працюють разом. 
Це націленість на результат, прагнення професійної 
досконалості, справедливість, креативний осмислений підхід 
до різних питань та командна робота.



Десятки тисяч, а то й мільйони людей у всьому світі 
щодня користуються послугами та рішеннями, які 
розробляє Intellias. Постачаючи найвищий рівень 
сервісу своїм клієнтам, ми розуміємо свою 
відповідальність перед ними, своїми колегами, 
суспільством та навколишнім середовищем, тому 
гарантуємо стабільність та надійність виконання 
наших зобов’язань. 

Відповідальність 
перед колегами

Відповідальність 
перед суспільством

Відповідальність 
перед природою

Сертифікації та стандарти 

GDPR

Загальний регламент захисту даних (GDPR) – нова система 
законодавства, спрямована на захист прав громадян 
Європейського Союзу (ЄС) у всьому світі щодо обробки 
персональних даних.

Intellias, як компанія, чий бізнес здебільшого орієнтований на 
Європу, повинен відповідати всім основним принципам цього 
законодавства. Intellias дотримується усіх положень GDPR і 
ставиться до персональних даних клієнта як до найважливішої 
цінності та гарантує їхню безпеку.

ISO/IEC 27001:2013: система управління інформаційною безпекою.

Основні напрямки CSR у 2019DIRECTIONS

Intellias будує свою практику корпоративної соціальної 
відповідальності на ґрунті поваги до людей, громад, 
навколишнього середовища та суспільства в цілому.

ПРО КОМПАНІЮ
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колегами



https://www.intellias.ua/values

У 2019 році було оновлено Code of corporate ethics Intellias і 
створено Комітет з питань етики, який гарантує однакове 
трактування та дотримання нашого етичного кодексу та 
цінностей, сприяє уникненню конфліктів та образ у такій 
великій та розмаїтий команді. 

Кодекс корпоративної етики Intellias демонструє, як ми 
включаємо цінності компанії у щоденну роботу. Наша 
прихильність цим стандартам допомагає нам залучати 
проєкти та лояльних клієнтів, знаходити найкращих людей та 
створювати ефективні команди. Повага до наших фахівців та 
клієнтів — основа нашого успіху.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД КОЛЕГАМИ

Рівні можливості для всіхRIGHTS

Intellias прагне бути комфортним місцем, де кожен 
колега, незалежно від віросповідання, етичних 
переконань, світогляду та культурного бекграунду, 
може розвиватись професійно в межах етичного 
корпоративного середовища. 



Щопонеділка на кухнях офісів можна скуштувати щоразу інші 
смаколики – різноманітну випічку, шоколадні батончики, 
йогурти, драже. А п’ятниця у нас традиційно – день смузі зі 
свіжих сезонних фруктів та ягід.

«Смачні» понеділки 
та «фруктові» п'ятниці

Серед наших найбільших корпоративних розваг – спільне 
святкування Дня Компанії та Нового Року. За рік ми провели 
три тематичні майстер-класи та два книжкових ярмарки. На 
день св. Миколая та День Захисту Дітей відбулись свята для 
дітей наших спеціалістів. Влітку 2019 року сюрреалістичними 
вечірками у Львові та Києві ми відсвяткували 17-й День 
компанії Intellias у стилі музичного фестивалю “Intellias L&.The 
Surreal World”. А взимку ми вперше провели благодійний 
фестиваль-ярмарок “Intellias WinterLand”. 

Корпоративи та свята

Ми дбаємо, щоб наші колеги не витрачали час на добирання 
до майстрів. У львівському та київському офісах працює Салон 
Краси, де за попереднім записом можна зробити манікюр та 
скористатись послугами перукаря чи барбера.

Салон краси

Для зручності наших колег-батьків, у львівському, київському 
та івано-франківському офісах діє Дитяча кімната. Однією з 
особливих переваг нашої компанії є дитяча кімната в 
івано-франківському офісі, відкрита у 2019 році. В зимовий 
період нею можуть скористатися спеціалісти з інших 
розробницьких центрів Intellias. Щоб вже з самого ранку 
суботи стояти на лижах в Буковелі, вони можуть приїхати до 
Франківська у п’ятницю вранці, провести останній робочий 
день тижня в цьому офісі, а за дітьми догляне няня у дитячій 
кімнаті.

Дитяча кімната

Комфортні умови праціCOMFORT

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД КОЛЕГАМИ

У квітні ми ввели програму “кудос”, яка дає змогу спеціалістам 
Intellias дякувати своїм колегам за допомогу та 
винагороджувати їхні досягнення. За час функціонування 
програми наші колеги роздали 65 920 “кудосів” як подяку. Після 
надсилання “кудосів” колезі вони стають “смартами”, які можна 
обміняти на корпоративні сувеніри. Ми переконані, що щира 
подяка колег – найкраща мотивація до роботи та найкоротший 
шлях до позитивних емоцій. Також в нас існують й інші 
програми мотивації колег: бонуси за рекомендації спеціалістів 
на відкриті вакансії, нових клієнтів, бонуси за проведення 
тренінгів, менторство, експертну консультацію, виступи на 
спеціалізованих заходах, написання статей та за інші 
професійні здобутки. 

Програми мотивацій 



Навчання та розвиток

Intellias дбає про професійний розвиток своїх 
спеціалістів. Ми заохочуємо наших колег розвивати 
свої таланти та професійно зростати. Компанія 
підтримує навчальні ініціативи, вкладає кошти у 
розвиток наших спеціалістів та створює можливості 
для розвитку нових кар’єрних шляхів.

Команда Professional Development за рік організувала 125 
внутрішніх навчальних тренінгів для колег Intellias, 4 програми 
Leading a Team, у яких взяло участь 84 спеціалісти, та 3 
програми Senior Skills Development, які відвідали 68 спеціалістів.

Серед тренінгів, які організовує наш відділ Professional 
Development, – технічні та сотфскільні навчання на 
найрізноманітніші теми, починаючи від “Logging in Java” до 
“Emotional intelligence”.

За цей рік ми багато зробили для розвитку компетенцій Intellias 
– Delivery Centers of Excellence вже налічують 24 центри 
експертів. Це віртуальні команди з досвідчених спеціалістів 
компанії, які забезпечують швидкий доступ до накопичених 
знань іншим підрозділам. CoE опікуються експертизою в 
компанії у технологіях, доменних знаннях та компетенціях.

Центри експертів Тренінгів Навчальних
програм

125 724

LEARNING

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД КОЛЕГАМИ



https://www.intellias.ua/events/intellias_hike_2019

Спорт та здоров’я колег

·  Wizz Air Kyiv City Marathon
·  Molokiya Lviv Half Marathon
·  Львівська сотка
·  Пробіг під каштанами
·  Kharkiv International Marathon 
·  Intellias Hiking Club
·  Веломандрівки #intellias_team

Intellias пропагує здоровий спосіб життя серед своїх 
спеціалістів, піклуючись про них та організовуючи 
різноманітні активності, що допомагають розвивати 
корисні звички. Наші спеціалісти можуть обирати одну 
з кількох корпоративних пропозицій, що передбачають 
медичний страховий поліс, послуги корпоративного 
лікаря та інші опції, які допомагають підтримувати 
здоров’я та самопочуття спеціалістів на найвищому 
рівні. Ми стежимо за дотриманням здорового балансу 
між роботою та особистим життям наших колег і 
створюємо для цього всі необхідні умови.

Ми переконані, що ефективна робота і професійні досягнення 
починаються зі здоров’я. За 2019 рік 726 спеціалістів Intellias 
обрало пакет “Здоров’я”, 390 скористалося перевагами пакету 
“Спорт”, а 175 – оформило пакет “Мікс”. Вітамінізацію пройшло 
1217 спеціалістів, вакцинацію – 411. 

Цього року ми підтримували участь наших колег у забігах та 
веломарафонах у Львові, Києві та Харкові. Наші колеги крутили 
колеса у двох веломарафонах “Львівська сотка”, бігли у біговому 
марафоні Wizz Air Kyiv City, у напів марафоні від Molokiya, у 27-му 
“Пробігу під каштанами” та у міжнародному харківському 
марафоні. Також ми підтримуємо тренування і участь у змаганнях 
команд Intellias з футболу, волейболу і настільного тенісу.

Влітку у складі Intellias Hiking Club ми вирушили у дві традиційні 
спільні мандрівки – підкорювали вершини в Карпатах, а також 
каталися околицями міст на велосипедах.

HEALTH

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД КОЛЕГАМИ



Діти колег Intellias

Для дітей спеціалістів Intellias за рік пройшло 6 
мегасвяткувань: два у Львові, два у Києві та два — в 
Одесі. У червні атмосферними Kids’ Emoji Party 
відзначали Міжнародний день захисту дітей, а у грудні 
з подарунками, розвагами та майстер-класами — свято 
Миколая. 

Батьки в Intellias отримують коробки для новонароджених дітей 
з усім необхідним. За рік у компанії видали 62 такі коробки. 

CHILDREN

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД КОЛЕГАМИ
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД СУСПІЛЬСТВОМ

Розвиток професійних спільнотCOMMUNITIES

Технічних
 івентів

25
Навчальні
ініціативи

2
Конференцій

13

Intellias є учасником таких українських ІТ-спільнот, як Lviv IT 
Cluster та IT Ukraine Association. За 2019 рік ми взяли участь у 
13-ти ІТ-конференціях України як партнери та спонсори, чим 
долучилися до підтримки технічних спільнот різних напрямків: 
Data Science UA (spring), JavaDay Lviv, Women Techmakers Lviv, 
Lviv JS, DevOps Fest, KharkivCSS, Global Azure Bootcamp Lviv, 
DevOps Days Kyiv, ITRally, IT Arena, Data Science UA, DevOps 
Conference та Devoxx.

Інвестування в розвиток ІТ місцевого регіону — одна з 
наших ключових місій як свідомої компанії. Intellias 
активний гравець в екосистемі ІТ-індустрії у країнах і 
містах, де є офіси компанії, підтримує діяльність та 
розвиток як локальних, так і глобальних спільнот. Ми 
сприяємо розвитку та проведенню освітніх, 
інформаційних та технологічних подій в Україні з метою 
розвитку суспільства, ІТ-індустрії та ІТ-спільноти.

Задля розвитку індустрії Intellias охоче ділиться знаннями та 
своїми кращими практиками зі спеціалістами з інших компаній. 
За останній рік ми провели 25 технічних івентів у різних містах 
України – Львові, Києві, Харкові, Одесі та Івано-Франківську для 
розвитку технічних спільнот та технічних експертиз. Наші 
експерти ділилися знаннями на мітапах, воркшопах та 
вебінарах, серед яких – серія Navimotive мітапів, присвячених 
розробці програмного забезпечення для автомобільної 
індустрії та LBS сервісів. Також у наших офісах ми прийняли 
понад 10 мітапів локальних спільнот і з радістю чекатимемо 
нових зустрічей у 2020!



https://itukraine.org.ua/walker-roadsafe.html
https://itukraine.org.ua/walker-roadsafe.html

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД СУСПІЛЬСТВОМ

IT Arena 2019COMMUNITIES

Як співорганізатори конференції IT Arena у 2019 році ми 
долучилися до формування технічного потоку найбільшої 
технологічної події у Східній Європі. Ми запросили 9 спікерів 
світового рівня, експертів із Automotive, FinTech, Big Data і 
Machine Learning.

Ми вперше презентували власну розробку – рішення Walker 
RoadSafe у режимі реального часу, яке вираховує ризик 
зіткнення автомобіля з пішоходом. Щиро радіємо, що багато 
інженерів цікавилися технічними деталями реалізації системи.

А в останній день конференції наші експерти ділилися з усіма 
охочими своїми напрацюваннями та досвідом на мітапах, які 
проходили в центрі міста. Усі учасники конференції, попередньо 
зареєструвавшись, мали змогу послухати доповіді про еволюцію 
геоінформаційних технологій, про Scrum та з якими типами 
проєктів він не працює, про побудову культури в команді, 
вбудовані навігаційні системи в автомобілях та як уникнути 
проблем, які з’являються під час автоматизованого тестування.

Intellias як активний учасник ІТ-спільноти два роки 
поспіль був співорганізатором конференції IT Arena у 
Львові, приєднавшись до авторитетної команди 
організаторів, яку очолює Львівський ІТ-кластер. 
Співорганізація найбільшої технологічної події у 
Східній Європі — один із важливих кроків до виходу 
ІТ-індустрії на вищий рівень.
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Intelligent Chess ChallengeCHESS CHALLENGE

В кінці листопада у Львові ми провели традиційний шаховий 
турнір від Intellias для ІТ-спеціалістів – Intelligent Chess 
Challenge. Цей турнір став сьомим за рахунком, і у ньому взяло 
участь 73 учасники. 

За роки проведення Intelligent Chess Challenge ми встигли 
переконатися – шахи і IT створені один для одного. Ця гра 
ідеально підходить людям з аналітичним складом розуму: 
розробникам, QA інженерам, проєктним менеджерам, 
DevOps-ам, бізнес-аналітикам. Саме тому ми прагнемо 
створити шахове IT-ком’юніті, яке об'єднає представників усіх 
українських IT-компаній – незалежно від технологій і 
фреймворків, посад і спеціалізацій, складності проєктів та 
рівня сіньйорності.



CHARITY Корпоративне волонтерство та благодійність

Спільними зусиллями ми реалізували:

Благодійних
проектів

10
Доларів США зібрали на ремонт

корпусу госпіталю ветеранів війни

14 810
Гривень зібрали на користь 

підопічних дитячих реабілітаційних центрів 
та сиротинців для дітей з інвалідністю

понад100 000

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД СУСПІЛЬСТВОМ
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CHARITY

Цього року до Дня захисника України компанія Intellias 
традиційно організувала благодійну акцію "Intellias Time for 
Charity". Її метою було зібрати кошти на ремонт одного з 
корпусів госпіталю ветеранів війни неподалік Києва "Лісова 
поляна", а саме –  відділення Центру психічного здоров'я і 
реабілітації для ветеранів (постконтузії і ПТСР). У жовтні кожен 
спеціаліст компанії міг приєднатись та пожертвувати свій 
робочий час шляхом перерахування грошового еквіваленту 
декількох годин своєї роботи.

Спільними зусиллями ми зібрали 14 810 доларів США. Ці 
кошти ми надіслали на рахунок Благодійного фонду Лелекера 
для ремонту одного з корпусів госпіталю в рамках програми 
підтримки постраждалих в АТО "Шлях додому", що 
впроваджується з 2017-го року.

Intellias Time for Charity

Intellias Time for Charity

Завдяки підтримці і небайдужості спеціалістів Intellias у 
госпіталі буде проведено ремонт 15 палат і холу, оновляться 
меблі, облаштуються коридори та інші додаткові приміщення. 
Капітальний ремонт госпіталю допоможе у створенні 
Національного центру психічного здоров’я ветеранів війни на 
базі існуючого лікувально-профілактичного закладу (Mental 
Health care HUB). З часом Центр психічного здоров’я ветеранів 
війни займе своє місце в оновленій системі збереження 
здоров’я українських громадян. 
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SCHOOL
До початку шкільного року спільно з благодійний фондом 
TulSun ми допомагали школярам  з дитячого будинку на 
Київщині під назвою “Промінь Надії” у смт. Макарів зібратися у 
школу, забезпечуючи кожну дитину базовими матеріалами для 
навчання, обладнанням для спорту та надавши логістичну 
підтримку проєкту. 

Завдяки неймовірній команді київського офісу Intellias, діти з 
Макарівського соціально-реабілітаційного центру почали 
вересень з усім необхідним для навчання, творчості та навіть 
освітніх та оздоровчих подорожей. "Ready for school!" – проєкт, 
що дає дітям всі необхідні речі, аби навчатися, ходити на уроки 
та разом пізнавати світ. Особливо важливою така допомога є в 
областях, селах та містечках з невеликими фінансовими 
ресурсами та низькою підтримкою держави.

Ready for school



https://www.intellias.ua/events/smart_charity

https://www.intellias.ua/blog/smarts-program
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SMART
У міжнародний день добрих справ #GivingTuesday з ініціативи 
наших колег ми організували новий формат спільної 
корпоративної благодійності та волонтерства в Intellias – 
"Smart Charity". У цей день мільйони людей стають частиною 
благодійного руху #GivingTuesday, і ми також вирішили 
приєднатися, створивши свою  корпоративну благодійну 
платформу фандрейзингу соціально важливих проєктів.

До Дня св. Миколая кожен спеціаліст з 3 по 13 грудня мав 
можливість пожертвувати свої "смарти" (корпоративну 
віртуальну валюту) на користь підопічних дитячих 
реабілітаційних центрів та сиротинців для дітей з 
інвалідністю. В результаті благодійної акції Smart Charity: St. 
Nicholas Day спільними зусиллями нам вдалось назбирати 
понад 100 000 гривень, що значно перевищило поставлені 
нами цілі!

Для Дитячого реабілітаційного центру “Джерело” у Львові 
спільними зусиллями ми закупили необхідне обладнання для 
спортивних занять, що сприяють реабілітації дітей, іграшки 
для різних вікових груп та необхідні матеріали для 
облаштування нових спортивних залів центру “Джерело”.

Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю в 
процесі благодійної акції попросив нас долучитися до 
облаштування власної пекарні для вихованців. Було закуплено 
професійне обладнання для пекарні центру та розвиваючі 
іграшки для занять з вихованцями.

Intellias Smart Charity

Для Харківського Центру реабілітації дітей з інвалідністю 
«Промінь» було закуплено необхідне звукове обладнання, 
сенсорне обладнання для реабілітаційних занять у 
спортивних залах та розвиваючі іграшки для різних вікових 
груп дітей.

Для Одеського дитячого будинку-інтернату для дітей з 
інвалідністю ми купили необхідні господарські товари.

В Івано-Франківську ми допомагаємо Простору розвитку дітей з 
аутизмом. Для них було закуплено іграшки для розвитку дрібної 
моторики та мовлення, сенсорне обладнання для 
реабілітаційних занять, ортопедичні пазли для спортивних залів.
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FAIRS
До Дня державного прапора та Дня незалежності України 
Intellias спільно з “Видавництвом Старого Лева” організував 
благодійний книжковий ярмарок у львівському та київському 
офісі на підтримку благодійного фонду “Я майбутнє України”,  
який опікується найвразливішими дітьми-сиротами та 
позбавленими батьківського піклування дітьми з інвалідністю, 
що потребують особливого медобладнання, ліків, догляду. 
Виручені кошти на суму 7 955 грн, а саме 20 % від загальної 
суми покупок, ми передали на розвиток одного з проєктів 
фонду –  "Місто Добра". Ці кошти допоможуть у розбудові 
кризового центру для жінок із дітьми у скрутних життєвих 
обставинах, який у майбутньому перетвориться на великий 
комплекс надання соціальних послуг та притулку найбіднішим 
сім’ям задля збереження дитини в сім’ї.

Благодійні ярмарки

Традиційно, до Дня св. Миколая Intellias підтримав акції 
“ІТ-Миколай” у Львові та Києві. У грудні відбулися благодійні 
фестивалі-ярмарки “Intellias WinterLand”, на якому кожен 
охочий колега долучився до благодійної акції ІТ Миколай. 
Загальна сума усіх пожертв становить – 10 000 грн.
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VOLUNTEERING
В Intellias є дуже багато ініціативних та соціально-активних 
спеціалістів, які займаються волонтерською діяльністю і 
самостійно координують благодійні проєкти в межах компанії. 
Так колега Анастасія Деменкова з київського офісу з серпня  
налагодила збір коштів серед колег компанії на підтримку 
волонтерської організації Лапки UА. З серпня спільними 
зусиллями київським колегам вдалось назбирати понад 6 тис. грн 
на допомогу безпритульним тваринам. Скриньки для пожертв 
встановлені у трьох київських офісах, і за цей час наші колеги вже 
встигли відвідати один з притулків для тварин на Київщині.

В одеському офісі Володимир Марченко більше року тому 
налагодив збір коштів серед спеціалістів офісу для допомоги 
благодійного фонду “Корпорація монстрів”. За цей рік було 
зібрано більше 5 тис. грн, на ці кошти фонд організовує обіди, 
надає швидку медичну, соціальну та гуманітарну допомогу 
дітям і літнім людям Одеси і Одеської області.

Корпоративне волонтерство

Наші колеги у Львові взяли участь у міжнародному проєкті Hour 
of Code – міжнародній освітній ініціативі, спрямованій на 
популяризацію інформаційних технологій серед школярів. У 
ініціативу було залучено близько 100 шкіл Львова, і відбулася 
вона за підтримки Львівської міської ради та MakerSpace Lviv.  
Цього року 13 менторів з Intellias, серед яких архітектори, 
менеджери, дизайнери, бізнес-аналітики та делівері менеджери, 
провели уроки у львівських школах і розповідали учням про 
програмування, штучний інтелект та нейронні мережі.

Також до дня програміста 9 спікерів з Intellias взяли участь у 
соціальному профорієнтаційному проєкті від IT Ukraine 
Association для учнів 8-11 класів Join IT. Цього року у фокусі 
проєкту були ті освітні заклади, діти в яких позбавлені 
необхідної турботи або мають особливі потреби – дитячі 
будинки, заклади з можливістю інклюзивного навчання. Мета 
проєкту – підвищити інтерес майбутніх абітурієнтів до галузі 
інформаційних технологій, зацікавити їх приєднатись до 
ІТ-спільноти. За останні 2 роки в межах реалізації проєкту було 
проведено профорієнтаційну роботу у 25 містах України, 
залучено більше 36 000 школярів та до 300 менторів, що 
відвідували загальноосвітні заклади. 



Відповідальність
перед природою

CSR report 2019
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GREEN
У Intellias ми звертаємо увагу на глобальні виклики, 
пов’язані з дефіцитом ресурсів та зміною клімату, 
реалізуючи екологічні ініціативи в нашій компанії. Ми 
прагнемо мінімізувати негативний вплив на 
навколишнє середовище, тому впровадили ряд 
заходів, які сприяють раціональному використанню 
природних ресурсів. Ми керуємось принципами: 
зменшуй, переробляй і повторно використовуй. Наша 
мета – пропагувати економне споживання ресурсів та 
зробити свій внесок у боротьбу зі зміною клімату.

Відповідальність перед природою

“Зелений офіс” Intellias

Вдосконалення велоінфраструктури в офісах та 
заохочення колег до використання 
екологічно-чистого транспорту

Переробка пластику, скла та батарейок

Економне використання та переробка паперу

Енергоефективне офісне освітлення

Повторне використання та утилізація 
відпрацьованої електроніки 

Використання електронних корпоративних 
документів 

Еко-лекції та семінари для колег

Рекомендації щодо сортування на 
внутрішньому порталі та постерах у офісах

Натуральні матеріали в дизайні офісів

Мітинг-руми з шумоізоляцією та                           
11 м2 робочого простору для кожного 

Використання спеціальних фільтрів для води

Озеленення робочих місць за запитом              
на кімнатну рослину

Заміна одноразового посуду на кухнях              
на багаторазовий
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WASTE

Intellias не може залишатися осторонь питань охорони 
навколишнього середовища і долучається до еко-ініціатив – 
переходить на раціональніше використання енергоресурсів 
та встановлює в офісах контейнери для роздільного збору 
відходів. Сортування відходів для подальшої переробки 
функціонує вже близько трьох років у наших офісах у Львові та 
Києві, з 2019 року в Івано-Франківську.

У Львові та Києві ми приєднались до зелених ініціатив міста і 
разом з неурядовим організаціями “Зелена коробка” та “Granty” 
поставили сортувальні коробки в наших офісах, щоб збирати 
та пізніше переробляти папір та пластик. На сьогодні маємо 
можливість сортувати паперові, пластикові та скляні відходи 
для подальшої переробки. З 2020 року в Івано-Франківську 
спільно з місцевою ініціативою “SortSmart” планується запуск 
повного циклу сортування та переробки сміття.

На всіх кухнях компанії розташовані спеціальні контейнери 
для збору пластикових кришечок та скла. Зібрані кришечки 
передаються до лабораторії ресайклінгу ZELENEW, яка 
виготовляє корисні побутові речі. Використаний папір 
сортується у спеціальні контейнери біля принтерів.

Згідно наших підрахунків у 2019, з усіх офісів Intellias щомісяця 
віддаємо на переробку близько 130 кг пластику, 324 кг паперу, 
а київські офіси збирають ще 6 кг використаного металу. 
Сортовані відходи з львівських офісів віддаємо на переробку у 
компанію “Зелена коробка”, а у Києві – в компанію “Гранти”. 
Забір сортованого сміття з контейнерів відбувається по мірі 
їхнього наповнення, приблизно що три тижні.

Сортування відходів

Сортування відходів та енергозбереження

Сьогодні питання енергозбереження набуває все більшої 
актуальності та передбачає перехід на раціональніше 
використання енергоресурсів. Тому у всіх офісах компанії 
встановлено світлодіодні лампи (LED). Вони споживають меншу 
кількість електроенергії, мають довший термін використання та 
є безпечними, оскільки не містять випарів ртуті.  Офіси компанії 
розміщені у бізнес-центрах вищих класів, які споживають 
менше енергії. Ми беремо участь у відповідальному 
повторному використанні та утилізації відпрацьованої 
електроніки та зборі батарейок для вторинної переробки.

Інтер’єри наших офісів також продумані з точки зору ініціативи 
“зеленого офісу”: використання зелених відтінків фарб, які 
гармоніюють з нашими корпоративними кольорами, 
елементів з дерева та озеленення поверхів кімнатними 
рослинами.

Енергозбереження

Основною складністю для компанії у запровадженні сортування 
сміття було те, що колеги не звикли це робити і не були готові 
витрачати на це час. Ми розмістили рекомендації щодо 
сортування на внутрішньому порталі компанії та на постерах у 
офісах. Ми також провели освітні лекції та майстер-класи "Easy 
ways to lead zero waste lifestyle”. Так ми навчилися краще дбати 
про екологію – не використовувати зайве та правильно 
сортувати відходи для подальшої переробки.  



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ПРИРОДОЮ

BICYCLE
Ми сприяємо та заохочуємо наших спеціалістів до 
використання екологічного транспорту – велосипедів – 
створюючи найкомфортніші велоумови для них. 

Офіси компанії обладнані велопарковками та душовими, у яких 
є завжди чисті рушники, шампуні та гелі. Компанія відшкодовує 
вартість участі колегам у таких велозмаганнях, як “Київська 
сотка”, “Львівська сотка” та ін. Ми заохочуємо колег брати участь 
у місцевих велоініціативах, які пропагують здоровий спосіб 
життя, таких, як флешмоб “Велосипедом на роботу”. Щороку 
компанія організовує велопрогулянки околицями міст для своїх 
колег, забезпечуючи професійний супровід та снеки у дорогу. 

Ми регулярно підтримуємо різноманітні велоініціативи, 
заохочуючи спеціалістів та їхніх дітей до здоровішого способу 
життя та дбайливого ставлення до навколишнього 
середовища, розвиваючи велоспільноту у країні. Четвертий 
рік поспіль Intellias долучився до підтримки благодійної 
ініціативи під назвою "Дивогонка".  Це дитячі велоперегони, 
які мають на меті розвивати та підтримувати в дітей 
зацікавленість до їзди на велосипеді. У 2019 році ми двічі 
підтримали “Дивогонку”, де діти віком від 2 до 10 років 
змагались на велосипедах та біговелах. Дитячі велоперегони  – 
це також благодійний захід, і всі виручені кошти організатори 
передають у Благодійний фонд "Із янголом на плечі".

Велодружність


