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Управління економіки департаменту економічної політики Львівської міської ради
«Весь секрет бізнесу в тому, щоб знати щось таке, чого не знає більше ніхто»
(Арістотель Онассіс)
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Пропозиції щодо співпраці у:
налагодженні постачання індійського рису;
пошуку постачальників елементів для свинцево-кислотних акумуляторів.
Реалізація проекту USAID Trade and Competitiveness Initiative.
Продаж об’єктів комунальної власності
ProZorro: працюємо по-новому

Нормативно-правова
база

З 1 серпня 2016 року Закон України «Про публічні закупівлі» (надалі - Закон про
публічні закупівлі) введено у дію для всіх замовників публічних закупівель.
Законом про публічні закупівлі підвищено мінімальну вартість предмета закупівлі для
обов'язкового застосування процедури публічних закупівель, а саме:
- замовники зобов’язані проводити закупівлі з використанням ProZorro, за умови, що
вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200
тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень;
- замовники, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання - за умови,
що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує
1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень (т.зв. «надпорогові закупівлі»).
Варто також звернути увагу на те, що дія Закону про публічні закупівлі не
поширюється на закупівлі деяких товарів, робіт та послуг, вичерпний перелік яких
наведено у Законі про публічні закупівлі (для прикладу, послуги міжнародних третейських
судів, товари і послуги, пов’язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного
паперу, банкнот, монет, державних нагород і т.п.).
Електронні закупівлі ЛМР

Закупівлі

Актуальні електронні закупівлі щодо будівництва спортивного залу
департаментом гуманітарної політики; поточних ремонтів тротуарів
адміністраціями та інші за посиланням:
http://city-adm.lviv.ua/lmr/economy/elektronni-zakupivli
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Засновники ProZorro запустили «книгу скарг» держзакупівель DoZorro
В Україні 1 листопада 2016 року розпочав роботу моніторинговий портал DoZorro. Він
призначений для публікації з окремих тендерів відгуків і оцінок замовників і постачальників,
які працюють в системі ProZorro. У DoZorro учасники тендерів зможуть оцінювати своїх
партнерів по операціях і залишати розгорнуті відгуки. На основі цієї інформації буде
автоматично формуватися рейтинг. З профілю кожного з них буде зрозуміло, наскільки
конкретний користувач системи є добросовісним постачальником або замовником. Всі
учасники порталу отримають доступ до реальних дієвих юридичних інструментів оскарження
сумнівних закупівель
Портал створено та адмініструється організацією Transparency International Україна.
Перехід до функцій порталу буде доступний з електронних майданчиків, підключених до
ProZorro.
Примітка: Українська система Prozorro отримала міжнародну премію у сфері
закупівель World Procurement Awards (WPA) у номінації Public Sector.
ASTRON

Фабрика сорочок ASTRON була
відкрита в 1998 році для
виконання замовлень з пошиття
чоловічих
сорочок
з
давальницької
сировини
для
відомих європейських брендів.
Згодом на фабриці були створені
власні департаменти дизайну,
конструювання,
маркетингу
і
продажів.

Підприємства Львова

Компанія «АСТРОН» - один з небагатьох українських виробників чоловічих
сорочок або шіртмейкерів (від англ «швачка»), яка представлена на українському ринку.
Наявність власної фабрики дозволяє повністю контролювати всі етапи виробництва і
постачати споживачеві товар високої якості. Щоденний розвиток компанії створив
унікальний стиль, який простежується у власних торгових марках: ASTRON Man, ASTRON
Premier line, Astron Star’s Party.

http://city-adm.lviv.ua/

ver.lviv.mail@gmail.com

297 58 77 або 297 57 64
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Багатий вибір сорочок, більше 100 кольорів в постійній колекції. Широкий
модельний ряд: моделі з різними формами коміру, моделі під запонки, під метелика,
приталений силует SLIM FIT, MIDDLE FIT. Оновлення колекції кожен місяць. Сорочки
чоловічі від «ASTRON shirtmaker» - це переплетіння малюнків і візерунків, смужка, яскраві
і спокійні відтінки в найнеймовірніших поєднаннях. Стилем будь-якої колекції є яскраве
відображення новітніх тенденцій сучасної моди. Звичайно ж, модні чоловічі сорочки від
«ASTRON shirtmaker» змінюють свої кольори і крій щороку, але при цьому є «класика»,
яка була, є і буде актуальна в усі часи.
Підприємства Львова

Продукцію марки «ASTRON» характеризує елегантність і вишуканість модних
чоловічих сорочок, розрахована на вибагливого і вимогливого покупця. Колекція
чоловічих сорочок виробника «ASTRON shirtmaker» містить сотні моделей, серед яких
можна знайти те, що потрібно. Для оптових покупців фабрика пропонує вигідні ціни та
умови доставки. В наявності завжди є широкий асортимент сучасних, стильних і
комфортних чоловічих сорочок, який задовольнить чоловіків різного віку. Фабрика
"ASTRON" співпрацює з оптовими і роздрібними магазинами
вул. Залізнична, 7
Телефон:+38 (032) 245-04-19
79039 Львів, Україна
Факс:+38 (032) 245-04-18
info@astron.ua
customer@astron.ua

Навчання
підприємців

http://city-adm.lviv.ua/

За підтримки Львівської міської ради протягом жовтня – листопада 2016 року у
великій сесійній залі проводяться навчання «Нова пошта Business School».
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Американська консалтингова компанія Development Alternatives Incorporated (DAI)
та український аналітичний центр EasyBusines займаються попереднім аналізом
можливостей розвитку торгівлі та підвищення конкурентоспроможності української
економіки в рамках майбутнього проекту USAID Trade and Competitiveness Initiative.
Ключовими компонентами проекту наразі визначено сприяння інвестиціям,
модернізація промисловості, сприяння розвитку торгівлі та спрощення митних процедур.
У період реалізації відбуватиметься активна співпраця з урядом, ключовими бізнесасоціаціями та міжнародними організаціями. Запланована тривалість проекту – п'ять
років, із загальним бюджетом у 25-30 млн. дол.
Контактна особа:
Валерія Радченко
Моб. тел.: 093 579 00 89
Бразильська компанія «Matrac Comercio e Servipos Ltda» шукає постачальників
елементів для свинцево-кислотних акумуляторів в Україні.
Контактна особа компанії:
Antonio Donizetti Mazzetti
Тел. +55 11 2905-4107, 2905-4108
Моб. тел.: +55 11 2905-4102
Веб-сайт: www.matrac.com.br
e-mail: armazd@mail.ru
Таджицьке підприємство «Фірма по експорту та імпорту» зацікавлене в налагодженні
постачання індійського рису до України.
Контактна особа:
Саїдов М.Х.,
тел. 992935001639,
e-mail: armazd@mail.ru
Продаж об’єктів комунальної власності

Управління комунальної власності Львівської міської ради інформує про продаж
на аукціоні об’єктів малої приватизації комунальної власності м. Львова.

Аукціони
№
1
2
3
4
5

АДРЕСА ОБ’ЄКТА
ПРИВАТИЗАЦІЇ
вул.Руська,6
вул.Вірменська,27
вул.Руська,4
вул.М.Коперника,12
вул.Я.Стецька,8

6

вул.Є.Коновальця,88

7
8

вул.Ак.Рудницького,30
вул.Зв’язкова,11а

ПОВЕРХОВІСТЬ
1-й, 2-й, 3-й поверхи
1-й поверх
2-й поверх
1-й поверх
підвал
1-й поверх, мезонін,
підвал
цокольний поверх
1-й поверх
(вбиральня)

ПЛОЩА
ПРИМІЩЕННЯ
201,40 кв.м
69,90 кв.м
13,50 кв.м
111,40 кв.м
60,90 кв.м

ПОЧАТКОВА ЦІНА
ПРОДАЖУ з ПДВ
2 934 480 грн.
2 900 808 грн.
224 400 грн.
5 892 000 грн.
407 796 грн.

250,80 кв.м

5 677 440 грн.

79,50 кв.м
1,90 кв.м

726 600 грн.
17 400 грн.

http://mayno.lviv.ua/novyny/informuyemo-pro-prodazh-na-aukcioni-8-obyektiv-maloyi-pryvatyzaciyi
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