№ 101 Листопад 2018

Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ»

ПРОСТІР БІЗНЕСУ
№ 101 Листопад 2018

Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Скільки б ти не жив, усе життя слід вчитися»
Сенека
Актуально

Міжнародний день студентів

Підприємства
Львова

ТОВ «Ролада»

Нормативноправова база

Ризики неофіційної праці за кордоном

Екологічно

Конференція

ДП «Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів»
Innovation Market

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СТУДЕНТІВ
Вчись студент! Хоча ні, сьогодні — святкуй! Міжнародний день студентів
встановлений 17 листопада 1946 р. на Всесвітньому конгресі студентів, що
відбувся в Празі, на згадку про чеських студентів-патріотів.

Актуально
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ТзОВ «Ролада»
«РОЛАДА» - це провідна швейна фірма, яка спеціалізується на пошитті
верхнього чоловічого та жіночого одягу, а також трикотажних виробів.
Заснована в 1992 році, фірма постійно розвивається, і вже зарекомендувала
себе на ринку як виробник якісного, завжди актуального одягу.

Продукція:






виробництво якісного одягу.
розробка лекал та розкладки.
відцифровування лекала.
створення моделей.
закінчення розробки та виробництва почавши з будь-якої стадії.

«РОЛАДА» успішно працює з багатьма відомими Німецькими брендами.
Також виробляла одяг для поліції та поштових служб. Працює на
ефективному та сучасному обладнанні. У них повністю комп'ютеризований
розкрійний з двома автоматичними різаками (Gerber та Lectra). Є машини
імітації ручного стібка, кишенькові автомати та машини формування пройми.
На фірмі працюють досвідчені технічні та виробничі кадри, що дозволяє
швидко виробляти високоякісний одяг.
На даний час у них чотири фабрики. Головна локація у Львові (60 км від
кордону з Польщею), де працюють 210 фахівців. Також 3 фабрики не далеко
від Львова, три менші фабрики оперують з 2017 року.
Модельєри фірми «РОЛАДА» постійно відвідують спеціалізовані виставки у
Франції, Італії, Німеччині, Канаді та Росії, завдяки чому вони прекрасно
знають тенденції моди і можуть створювати оригінальні сучасні колекції.
Бездоганний стиль, форма, майстерність ідеального крою, тканини
http://city-adm.lviv.ua/

ver.lviv.mail@gmail.com
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прекрасної структури та широкої кольорової гами, прогресивність та
новаторство дизайнерів - ключові компоненти, які допоможуть створити ваш
стиль - привабливий та неповторний.

Перевагою фірми є якість, вчасність, гнучкість та комунікація. Проходить
пошиття виробів найвищої якості з увагою до кожної деталі, виробляють
вчасно. Можуть виробляти велику кількість різних моделей одночасно, в
кількостях від 300 одиниць на модель. Фірма знаходиться в постійній
комунікації з замовником, щоб впевнитись, що кожний нюанс допрацьовано і
готові вироби відповідають вимогам замовника.

http://city-adm.lviv.ua/
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Лекала та розкладки
Завдяки досвіду та найсучаснішому програмному забезпеченню фірма може
забезпечити всі етапи підготовки виробу до виробництва. Може працювати з
малюнками замовника, щоб розробити якісні лекала. Роблять розводку з
розміру взірця на розміри потрібні для виробництва. «РОЛАДА» робить
розкладки, забезпечуючи економний розхід тканини .

Взірці
Можлива розробка первинного взірця базуючись на наданій документації,
також фірма виробляє маленькі кількості виробів для розмноження колекції.
На кожній стадії підготовки спеціалісти переглядають моделі та пропонують
варіанти покращення технології для масового виробництва.

Україна,
Львів,
вул. Пасічна, 127

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

ver.lviv.mail@gmail.com

http://www.rolada.com/ukr/indexukr.html
info.rolada@gmail.com
+38-032-297-6518
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ГУ Держпраці інформує про ризики неофіційної праці за
кордоном

Нормативноправова база

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

Як повідомляють у
ГУ
Держпраці у Львівській
області,
до загроз
нелегального працевлаштування за кордоном належать: обмеження
свободи пересування; відсутність вибору та можливості припинити роботу;
вилучення паспорту та інших документів; погроза силою або
її застосування; боргова кабала; невиплата обіцяної винагороди повністю
або
частково;
залякування
депортацією;
погрози
повідомити
правоохоронним органам про нелегальний статус; погані соціальнопобутові умови; відсутність вихідних.
«Не слід
користуватися
послугами
„неофіційних
посередників“
та незнайомих осіб, які пропонують свої послуги з працевлаштування.
Необхідно з’ясувати, чи є у посередника ліцензія на працевлаштування
за кордоном. Перевірити список можна на сайті Міністерства соціальної
політики у розділі „Трудова міграція“. Водночас слід зазначити, що ліцензіат
зобов’язаний надавати клієнтам, яким надано послуги з посередництва
у працевлаштуванні за кордоном, інформацію з питань правового
і соціального захисту», — повідомляють у Г У Держпраці у Львівській
області.
Про порушення посередниками ліцензійних умов просять звертатися
до Міністерства соціальної політики України. Проконсультуватися можна
за телефоном (044) 289−53−12, (044) 289- 87−83.
Також консультаційну допомогу можна отримати за допомогою:
 національної безкоштовної гарячої лінії з питань протидії торгівлі
людьми та консультування мігрантів (527 та 0 800 505 501 — номери
гарячої лінії, спеціалісти якої надають консультації іноземцям, які
перебувають в Україні та українцям, які планують поїхати за кордон,
або повернулися в Україну з-за кордону). Консультації надають
безкоштовно та конфіденційно. 527.org.ua — електронні консультації;
 національної «гарячої лінії» з попередження домашнього насильства,
торгівлі людьми та ґендерної дискримінації (0 800 500 335 або 116 123
(короткий номер з мобільного) — надання консультацій з питань
виїзду за кордон, з метою працевлаштування, навчання, одруження
тощо та з питань насильства й захисту прав дітей);


Всеукраїнської
Асоціації
(0 800 309 875 — call center);



Консульства України в країні перебування: по приїзді за кордон слід
стати на консульський облік в українському консульстві, для чого
варто особисто звернутися в установу. У разі порушення Ваших прав
консульство повинно надати Вам допомогу та захист.



Місцевої поліції: якщо вас обдурили, звертайтеся в найближчий
поліцейський відділок. Ви маєте повне право на захист з боку
місцевих органів влади, перебуваючи в країні на легальних підставах
по робочій візі.

ver.lviv.mail@gmail.com

з міжнародного

297 58 77 або 297 57 64

працевлаштування

5

№ 101 Листопад 2018

Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ»

У жовтні 2018 року ДП «Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів»
прийняло та переробило:

Утилізація ртутних
термометрів та
люмінесцентних
ламп

19 – термометрів від фізичних
та юридичних осіб
930 – люмінесцентних ламп
від фізичних осіб
16 358 – люмінесцентних
лампи від юридичних осіб

Міжнародний форум інновацій

Конференція

https://www.facebook.com/events/1917174571696107/
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