
№ 3  Листопад  2016 Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ»  

ПРОСТІР БІЗНЕСУ 
№ 3 

Листопад  2016 Управління економіки  департаменту економічної політики Львівської міської ради  

«Достойна людина не йде слідами інших людей» 

(Конфуцій) 

Дослідження Львів – найкомфортніше місто! 

Електронні закупівлі 
ЛМР 

Інформація про закупівлі розміщена на сайті ЛМР 

Підприємства 
Львова 

ПАТ «ІСКРА» 

Анонси 
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Нові правила перевірок бізнесу: хто, як і коли 

Дослідження 

Львів – найкомфортніший в Україні 
Львів став найкомфортнішим містом в Україні за версією видання "Фокус".  
В оцінюванні взяли усі обласні центри України за виключенням Донецька та 
Луганська, а також Сімферополя. Видання зазначає, що попри "чимало 
невирішених проблем", місто Лева стало першим, бо є привабливим для 
інвесторів і туристів, безпечним, має розвинуту інфраструктуру та в ньому 
легко знайти роботу. 
Загалом у першій десятці переважають західні міста, які, попри нижчі 
офіційні зарплати та вищий рівень тінізації економіки, є набагато 
безпечнішими та пропонують кращі умови для підприємців. 
Видання нагадує, що за офіційними даними, надходження до місцевих 
бюджетів цього року зросли на 50% та сподівається, що "ці гроші, нехай і 
наступного року, все ж таки дійдуть до українців у вигляді нових доріг, 
вчасно вивезеного сміття та створених робочих місць". 
Перша трійка:[1] 

 

 

Місце Місто Населення +/- місце 

1. Львів 728 350 +4 

2. Київ  2 906 569 0 

3. Хмельницький  269 113 +6 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%96_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83_%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%C2%BB#cite_note-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Green_Arrow_Up.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Green_Arrow_Up.svg
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Закупівлі 
 

Електронні закупівлі ЛМР 
Актуальні електронні закупівлі  щодо закупівлі комп’ютерного обладнання для шкіл 
департаментом гуманітарної політики та інші за посиланням: 

 
http://city-adm.lviv.ua/lmr/economy/elektronni-zakupivli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підприємства Львова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІСКРА

 

«Народжене з любов’ю – вічне». Саме так компанія окреслила своє 
бачення того, що ж таке ІСКРА, якою вона була в минулому, є сьогодні і 
якою буде в майбутньому. 

 

Компанія поставила перед собою амбітне 
завдання – дарувати людям світло, яке буде 
відповідати їхнім найвибагливішим вимогам, 
що змінюються з часом. 

Разом з ними змінюються і пропоновані ІСКРОЮ можливості в освітленні 
побутових, житлових, громадських, адміністративних приміщень, 
промислових об’єктів. 
За 35 років ІСКРА пройшла довгий етап свого становлення. Як одне з 
небагатьох світлотехнічних підприємств Східної Європи, ІСКРА зуміла не 
тільки вижити, а знайти можливість розвиватися як світлотехнічна 
компанія. 
За останні 5 років ІСКРА змогла придбати та в основному впровадити 
стратегічно важливі технології світлотехнічної галузі і перейти від 
виробництва ламп розжарювання загального призначення до 
виготовлення більшості типів джерел світла та намагається зробити це 
світло екологічно чистішим для збереження навколишнього природного 
середовища. 
ПАТ ІСКРА розпочала розробку та випуск 
продукції у 1972 році. Відтоді пройшло довгий 
шлях довжиною понад тридцять п’ять років, 
стало потужною світлотехнічною компанією, 
яка здійснює повний цикл виробництва – від 
наукових розробок до виготовлення 
компонентів і готової продукції. 

 

  

http://city-adm.lviv.ua/lmr/economy/elektronni-zakupivli
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Підприємства Львова 
 

 

Товарний асортимент налічує 
лампи розжарювання 
спеціального та загального 
призначення, кварцево-
галогенні лампи, лампи-фари, 
мініатюрні та автомобільні, 
компактні люмінесцентні 
лампи. 

Окрім цього, група ІСКРА – це ще й виробництво медичної техніки та 
обладнання. ІСКРА належить до десятки найпотужніших світлотехнічних 
підприємств Європи, займає провідне місце серед підприємств своєї галузі 
як таке, що найшвидше розвивається. 
Підприємство вдосконалює існуючі технології з урахуванням сучасних 
матеріалів, напівфабрикатів та комплектуючих, вкладаючи значні кошти в 
модернізацію та розвиток виробництва, розробляє нові джерела світла. 
Світло від ІСКРИ світить у 33-х країнах світу. Кампанія ставить перед 
собою завдання стати першими в галузі світлотехніки на ринку Східної 
Європи. 
Іскра стала першою компанією в Україні, яка надала 3-річні гарантійні 
зобов’язання на компактні люмінесцентні лампи торгової марки Volta, за 
умови їх експлуатації в побутових умовах. Проводяться роботи для 
підвищення термінів служби газорозрядних ламп високого тиску, інших 
джерел світла – адже якість продукції – домінуючий показник 
конкурентоспроможності. 

Орієнтованість на потреби клієнта, розуміння 
цінностей споживачів – є основою стратегії 
Іскри як виробника і завдяки цьому споживачі 
понад 30 країн світу, від західної Європи до 
Китаю, надають перевагу продукції торгових 
марок Іскра, Вольта, Тес-Лампс. 

 
Щоб бути ближчими до споживачів відкриваються офіційні представництва 
в Чехії, Польщі, Німеччині, Казахстані, Китаї. Це не повний перелік країн, 
де вже функціонують або найближчим часом будуть відкриті 
представництва. Вони забезпечують зручну логістику, створюють 
цивілізовану, прозору систему продажу продукції, кваліфіковано надають 
інформацію щодо переваг співпраці з Іскрою, а в разі необхідності 
отримання технічних консультацій – організують спілкування з 
відповідальним за напрямок технічним спеціалістом. Іскра робить все, щоб 
кожен  покупець відчував турботу виробника, мав переконання - він є 
частиною великої сім’ї, на ім’я Іскра. 

http://www.iskra.com.ua/ 
 +38 (032) 245-43-06 

вул.: Вулецька 14, 79066, Львів, Україна 
sales@iskra.com.ua / office@iskra.com.ua 

 

http://www.iskra.com.ua/
mailto:sales@iskra.com.ua
mailto:office@iskra.com.ua
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Анонси 

29 листопада 2016 року, Львівська торгово-промислова палата 
 
Відбудеться тренінг на тему «Рішення про експорт», що є частиною 
програми навчання для представників малого та середнього бізнесу 
«Комплексний підхід до експорту як запорука міжнародного успіху 
компанії». 
Адреса: м.Львів, Стрийський парк, 14 
Реєстрація о 9:00 
 

Анонси 

30 листопада, 18:30, iHUB Lviv  
 
Запрошуємо Вас на лекцію Богдана Янатьєва "Як ефективно 
використовувати Facebook для свого бренду/продукту?" 
Чому більшість з Вас неефективно використовує платформу Facebook для 
просування свого бренду/продукту? Лише 10% маркетологів та власників 
бізнесу розуміють потенціал, механіки та можливості, котрі може дати ця 
потужна платформа. Як часто Ви використовуєте Audience Insights? Або 
скажімо Facebook Pixel? Якщо Ви вперше чуєте про ці інструменти, і 
хочете підняти на новий рівень використання платформи Facebook для 
свого бізнесу/бренду, цей тренінг для Вас.  
Рівень: Базовий  
Детальніше: 
http://track.mlsend3.com/link/c/YT01MDI1NjY0OTU1MDM1MTcwMjQmYz14NmgxJmU9MTky
OCZiPTcwNjcyOTIzJmQ9dTF6MW05cA==.2lYk0YjSTkkZO1ct41NE6f3vMOJ6-
F1z_kCwKdw6x3Y 
 

Анонси  
1 грудня, 19:00, , iHUB Lviv 

 
Запрошуємо у IHUB Lviv на перезентацію EGAP Challenge – першого 
національного конкурсу IT-проектів в сфері е-демократії з призовим 
фондом 2 000 000 гривень.Знаєте, якого інстурменту чи сервісу не 
вистачає жителям Львову для ефективної та зручної взаємодії з владою, 
розумієте, на які можливості з нетерпінням чекає бізнес, маєте прототип, 
що потребує фінансування? Давайте зустрінемось! 
Під час зустрічі ви дізнаєтеся: 
• що таке EGAP Challenge і яким чином може бути корисним саме тобі; 
• напрямки проектів і програма конкурсу; 
• умови участі в конкурсі: оновні вимоги до учасників та їх ідеї/проектів; 
• цікаві світові та національні кейси сервісів та інструментів електронної 
демократії. 
Детальніше: 
http://track.mlsend3.com/link/c/YT01MDI1NjY0OTU1MDM1MTcwMjQmYz14NmgxJmU9MTky
OCZiPTcwNjcyOTMzJmQ9cTVhMGQwdA==.ZrZMeLu4Vz1rjGh09IC5NsPAQ8Tb-M-
LPwMYHh7rpa0 
 

 
 

  

http://track.mlsend3.com/link/c/YT01MDI1NjY0OTU1MDM1MTcwMjQmYz14NmgxJmU9MTkyOCZiPTcwNjcyOTIzJmQ9dTF6MW05cA==.2lYk0YjSTkkZO1ct41NE6f3vMOJ6-F1z_kCwKdw6x3Y
http://track.mlsend3.com/link/c/YT01MDI1NjY0OTU1MDM1MTcwMjQmYz14NmgxJmU9MTkyOCZiPTcwNjcyOTIzJmQ9dTF6MW05cA==.2lYk0YjSTkkZO1ct41NE6f3vMOJ6-F1z_kCwKdw6x3Y
http://track.mlsend3.com/link/c/YT01MDI1NjY0OTU1MDM1MTcwMjQmYz14NmgxJmU9MTkyOCZiPTcwNjcyOTIzJmQ9dTF6MW05cA==.2lYk0YjSTkkZO1ct41NE6f3vMOJ6-F1z_kCwKdw6x3Y
http://track.mlsend3.com/link/c/YT01MDI1NjY0OTU1MDM1MTcwMjQmYz14NmgxJmU9MTkyOCZiPTcwNjcyOTI5JmQ9ZzhrNmU2dQ==.XBJhXbkoWbXslmS4Y-ymnTFn3xn8nYoS8TQCC1Hb82w
http://track.mlsend3.com/link/c/YT01MDI1NjY0OTU1MDM1MTcwMjQmYz14NmgxJmU9MTkyOCZiPTcwNjcyOTMzJmQ9cTVhMGQwdA==.ZrZMeLu4Vz1rjGh09IC5NsPAQ8Tb-M-LPwMYHh7rpa0
http://track.mlsend3.com/link/c/YT01MDI1NjY0OTU1MDM1MTcwMjQmYz14NmgxJmU9MTkyOCZiPTcwNjcyOTMzJmQ9cTVhMGQwdA==.ZrZMeLu4Vz1rjGh09IC5NsPAQ8Tb-M-LPwMYHh7rpa0
http://track.mlsend3.com/link/c/YT01MDI1NjY0OTU1MDM1MTcwMjQmYz14NmgxJmU9MTkyOCZiPTcwNjcyOTMzJmQ9cTVhMGQwdA==.ZrZMeLu4Vz1rjGh09IC5NsPAQ8Tb-M-LPwMYHh7rpa0
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Нормативно-правова 

база 
Нові правила перевірок бізнесу: хто, як і коли 
Парламент і уряд у листопаді 2016 р. затвердили низку законодавчих 
ініціатив, які впроваджують системні зміни у сфері державного нагляду і 
контролю за господарською діяльністю.  
Лібералізація системи державного нагляду: 3 листопада 2016 р. ВРУ 
схвалила законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». 
Під дію цього нормативно-правового акту вперше потрапляють сфери, які 
не були раніше у полі зору законодавства, зокрема, державний нагляд у 
сфері цивільної авіації, дотримання вимог ядерної безпеки та 
законодавства про працю.  
Відповідно до положень даного закону, буде зменшено частоту планових 
перевірок суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику, вони будуть 
перевірятися 1 раз на 2 роки. Буде запроваджена публічна відповідальність 
самого контролюючого органу – якщо він не розмістив на своєму сайті 
уніфіковану форму акту з переліком питань, що перевірятимуться у суб’єкта 
господарювання, то він не допускається на перевірку. 
«Мораторій продовжено». ВРУ схвалено законопроект «Про особливості 
здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності» (3153). Він передбачає продовження мораторію на проведення 
перевірок бізнесу до 31 грудня 2017 року. Мораторій не поширюється на 
проведення планових заходів Державної ветеринарної та фітосанітарної 
служби України щодо перевірки безпечності та якості харчових продуктів. 
Також запроваджуються обмеження на позапланову перевірку, яка може 
бути проведена тільки на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи 
про порушення суб'єктом господарювання її законних прав. Таке звернення 
повинно бути розглянуте та погоджене ДРС. 
«Дерегуляція бізнесу: 3 листопада 2016 р. Кабінет Міністрів України очистив 
регуляторне поле від застарілих та незаконних актів, спростивши 
процедури у сфері земельних відносин, IT, нотаріаті. Серед основних 
рішень: 
- очищення регуляторного поля від незаконних та неактуальних актів, а 
саме скасування близько 400 нормативно-правових актів, які створювали 
додаткові барєри для розвитку бізнесу; 
 - дерегуляція в ІТ-секторі: 1) корегування орендних ставок для обладнання 
з 40% до 18%; 2) скорочення процедури введення в експлуатацію технічних 
засобів на 1 місяць. Загалом майже 30 тисяч субєктів господарювання 
отримають покращені умови ведення бізнесу в цій сфері; 
 - скасування мінімального розміру оплати послуг нотаріусів на рівні 1%, що 
дозволить створити прозоре поле ціноутворення, знизити витрати на 
придбання нерухомості; 
- відміна заборони на змішування зерна різних сортів, що призведе до 
зниження логістичних втрат, збільшення потужності елеваторів і портів, і, як 
наслідок, збільшення валютних надходжень до бюджету. Очікується, що 
економічний ефект для бізнесу до 2020 року складе більше 10 млрд. грн.  

 


