
 

 

 

 

 

КОНСАЛТИНГ, УПРАВЛІННЯ 
ТА ТРЕНІНГИ У СФЕРІ XO.PE.KA 

 
 
 
 

ПОРТФОЛІО 
Бізнесмен-ресторатор, бізнес-тренер, інвестор та управлінець закладів у сфері розваг, харчування та 
послуг. В бізнесі з 2007 року. 
Сумарний практичний досвід — більше 60 реалізованих проектів по всій Україні. 
На даний момент — управлінець та співвласник 10-и власних закладів у сфері Хо.Pe.Ka. Паралельно залучений 
до реалізації інших проектів на консалтинговій основі. 
Автор власної методики навчання персоналу будь-якої ланки: від офіціанта до управляючого. Практичний 
досвід проведених тренінгів — більше 500 годин. Вільне та грамотне володіння німецькою, 
англійською, російською та українською мовами. Надає послуги відкриття закладів сфери Хо.Pe.Ka «під 
ключ», а також інші можливі супутні       консалтингові послуги та тренінги. 
Вільне володіння іноземними мовами, а також знання нюансів та практичний досвід ведення бізнесу 
в Україні, багатий міжнародний діловий досвід можуть бути використані для інших бізнес-проектів. 

ВМІННЯ ТА ПОСЛУГИ 
Завдяки сумарному більш ніж 10-річному досвіду управління як власними, так i консалтинговими 
проектами, радий представити свої навички, які можуть бути використані для нашої можливої 
співпраці. 

• Німецька мова — вільно 
• Англійська мова — вільно 
• Російська мова — вільно 
• Українська мова — вільно 
• Бізнес-планування 
• Розробка концепцій 
• Проектування об’єктів 
• Запуск об’єктів «під ключ» 
• Менеджмент об’єктів 
• Маркетинг об’єктів 
• Навчання персоналу та тренінги 
• Бізнес-аудит (існуючих закладів, а також можливих проектів) 
• Фінансовий менеджмент 
• Розробка меню кухні та бару 
• Кризовий менеджмент 
• Системне управління закладами та мережами 
• Супутні зв’язки та контакти в суміжних сферах бізнесу 

 

КОНТАКТИ 
 E-mail: khorzov.com@gmail.com  
 Тел: +38 067 442 71 21 
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60+ РЕАЛІЗОВАНИХ ПPOEKTIB 
 

Сумарний практичний досвід управління та інвестування в сфері 
Хо.Pe.Ka — вже понад 10 років. За цeй час реалізовано вже понад 60 
проектів з широкою географією по Україні, серед яких i власні 
інвестовані проекти. Ось деякі з них: 

 

 

РЕСТОРАНИ ТА КАФЕ 
ЛАУНЖ РЕСТОРАН НА ДАХУ «MOJO SKY GARDEN» (ЛУЦЬК) 
Розробка концепції; інвестування, управління, маркетинг 

КАРАОКЕ РЕСТОРАН «MOJO DISCO & KARAOKE» (ЛУЦЬК) 
Розробка концепції; інвестування, управління, маркетинг 

СІМЕЙНИЙ РЕСТОРАН «MOJO FAMILY» (ЛУЦЬК) 
Розробка концепції; інвестування, управління, маркетинг 

МЕРЕЖА СІМЕЙНИХ КАФЕ «ДЯДЯ PIZZA» (ЛУЦЬК) 
Розробка концепції; інвестування, управління, маркетинг 

КАФЕ «ЛЬВІВСЬКИЙ ШТРУДЕЛЬ» (ЛУЦЬК) 
Розробка концепції; інвестування, управління, маркетинг 

KAPAOKE-PECTOPAH «OPERA» (ЛУЦЬК) 
Розробка концепції; інвестування, управління, маркетинг 

МEPEЖA РЕТРО-КАФЕ «БУФЕТ» (ЛУЦЬК, ТЕРНОПІЛЬ) 
Розробка концепції; інвестування, управління, маркетинг 

БРОВАРНЯ «КАРАБАС-БАРАБАС» (ЛУЦЬК) 
Розробка концепції; інвестування, управління, маркетинг 

ПИВНИЙ PECTOPAH «НАТЮРЛІХ» (КИЇВ, ХРЕЩАТИК) 
Розробка концепції; старт-ап 

КАФЕ «ДЕЛЬ МАР» (ЄВПАТОРІЯ) 
управління, маркетинг 

PECTOPAH КАВКАЗЬКОЇ KУXHI «БАМБАРБІЯ» (ЛУЦЬК) 
Розробка концепції; старт-ап, управління, маркетинг 

ПИВНИЙ PECTOPAH «БРАВИЙ ШВЕЙК» (ЛУЦЬК) 
Розробка концепції, управління, маркетинг 

ПИВНИЙ PECTOPAH «YELLOW SUBMARINE» (PIBHE) 
Розробка концепції; старт-ап 

 
НІЧНІ КЛУБИ 
MOJO PARTY BAR (ЛУЦЬК) 
Розробка концепції; інвестування,  управління, маркетинг 

OPERA DANCE CLUB (ЛУЦЬК) 
Розробка концепції; старт-ап, інвестування, управління, маркетинг 

ШОУ-БАР «SEVEN» (ЛУЦЬК) 
Розробка концепції; старт-ап, інвестування, управління, маркетинг 

НІЧНИЙ КЛУБ «БЕЛЫЙ» (ЄВПАТОРІЯ) 
Розробка концепції; старт-ап, управління, маркетинг 

НІЧНИЙ КЛУБ «ЗОЛОТО» (ЛУЦЬК) 
Розробка концепції; старт-ап, управління, маркетинг 

ДИСКО-БАР «МАРМЕЛАД» (СІМФЕРОПОЛЬ) 
Розробка концепції; старт-ап 



 
 
РОЗВАЖАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ 
РОЗВАЖАЛЬНО-СПОРТИВНИЙ КОМЛПЕКС «MOJO HALL» (ЛУЦЬК) 
сімейний ресторан, караоке, party bar, тренажерний зал, бутік-готель, ресторан на даху  
Розробка концепції; старт-ап, інвестування, управління, маркетинг 

РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ПОДОЛЯНИ» (ТЕРНОПІЛЬ) 
боулінг, піцерія, пивний клуб, льодовий центр, нічний клуб, кафе  
Розробка концепції; старт-ап 
РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ZEFIR» (ЛУЦЬК) 
боулінг, лаунж-бар, диско  
Розробка концепції; старт-ап 

 
 

ІНШІ ПРОЕКТИ 

БУТІК ГОТЕЛЬ “MOJO BOUTIQUE HOTEL» (ЛУЦЬК) 
Розробка концепції; старт-ап,  управління, маркетинг 

ІМПОРТЕР ІГРИСТИХ ВИН ТЗОВ «МАДЖЕСТІКО Україна» 
Розробка концепції; старт-ап,  управління, маркетинг 

СУЧАСНА ЇДАЛЬНЯ ПРИ ФРАНЦУЗЬКОМУ ЗАВОДІ «VERALLIA Україна» (РІВНЕНСЬКА ОБЛ.) 
Розробка концепції; старт-ап, інвестування, управління, маркетинг 

ТРЕНАЖЕРНИЙ ЗАЛ «MOJO FITNESS» (ЛУЦЬК) 
Розробка концепції; старт-ап, інвестування, управління, маркетинг 
СУЧАСНА ЇДАЛЬНЯ ПРИ НІМЕЦЬКОМУ ЗАВОДІ «KROMBERG & SCHUBERT Україна» (ЛУЦЬК) 
Розробка концепції; старт-ап, інвестування, управління, маркетинг 

«РОТОНДА» BEACH CLUB (ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПAPK ЛУЦЬКА) 
Розробка концепції; старт-ап, інвестування, управління, маркетинг 

БЬЮТІ СТУДІЯ «BLACK» (ЛУЦЬК) 
Розробка концепції; старт-ап, інвестування, управління, маркетинг 
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