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ПРЕС РЕЛІЗ 
 
 
 
 
 

НАМ – 15! 
 

 

Компанії Екстра Консалтинг виповнилося 15 років. 

15 років нашої компанії - це 
 
• наша допомога банкам та фінансовим організаціям і в періоди становлення і буму ринку, і під час криз і війни, 
• більше 30 банківських конференцій та більше 500 семінарів, 
• виконані проекти у фінансовому секторі, у тому числі в рамках програм Світового банку, EC, USAID, ПРООН, 
Тасіс, ЄБРР, 
• наша участь у запуску та розвитку діяльності GARP в Україні, 
• реалізація програми з розширення фінансової грамотності, розвитку підприємництва та його доступу до 
фінансів і банківського сервісу, 
• синергія міжнародного та локального досвіду. 
  
Дозвольте мені від імені нашої компанії висловити нашу щиру подяку всім, хто допомагав компанії та був з 
нами у ці роки: 
 
• Перш за все - Уільяму Емері III та Едварду Нолану, міжнародним консультантам, з ким нам випала удача разом 
працювати в першому проекті для АППБ Аваль, і хто надихнув нас своїм особистим прикладом на цей бізнес. 
 
• Банкірам Олександру Деркачу, Вадиму Березовику, Олександру Ковальову, які підтримали нас на ранніх 
етапах нашого становлення. 
 
• Ірині Романенко, спів-засновнику компанії, яка вклала так багато енергії та ідей у її розвиток. 
 
• Нашим міжнародним партнерам - провідним консалтинговим компаніям та експертами - Джеремі Дентону-
Кларку, Пітеру ван дер Крогту, Яну Черіму, Віктору Чистякову, Гармену Яну Костеру, Річарду дю Клю, Піму де 
Брауну, Владеку Скорко, Манфреду Рейнерцу та багатьом іншим, з ким ми разом виконували проекти та 
формували основу нашої синергії. 
 
• Членам Керуючого комітету Регіонального відділення GARP в Україні на чолі з Ігорем Францкевичем, та со-
директору відділення В'ячеславу Ковалю - за їх активну участь у діяльності GARP в Україні. 
 
• Усім нашим експертам, тренерам семінарів та спікерам на наших конференціях - за ваш талант та готовність 
ділитися своїми знаннями та досвідом. Ми вдячні кожному з вас! 
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• Представникам Світового банку, EC, USAID, ПРООН, Тасіс, ЄБРР - за вашу довіру до нас у виконанні доручених 
нам консалтингових проектів. 

 

• Всім учасникам наших конференцій та семінарів, представникам банків і фінансових компаній - замовників - 
за ваш інтерес і співпрацю. 

 

• Всім спонсорам і партнерам наших конференцій та семінарів - від таких ІТ гіганті,в як IBM, SAP, Misys і SAS, до 
медіа партнерів, таких як finance.ua та liga.net- ми пам'ятаємо неоціненну підтримку кожного з вас в організації 
цих заходів. 
 
• І, нарешті, нашій технічній команді, яка закривала тил та забезпечувала маркетингову підтримку і логістику, 
без чого компанія б просто не змогла реалізовувати свої проекти. 
 
Навіть у поточний складний час для банківської системи України, ми віримо в те, що допомагаючи один одному 
використовувати кращий міжнародний досвід та реалізовувати власний потенціал, ми зможемо вибратися з тої 
найглибшої кризи, що переживає наша країна. Ми віримо у відродження України! 
 
 

З вдячністю та надією на продовження нашої співпраці, 
 

 
Володимир Картавцев 
Директор та спів-засновник | Екстра Консалтинг 
со директор | Регіональне відділення GARP в Україні 
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