№ 103 Листопад 2018

Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ»

ПРОСТІР БІЗНЕСУ
№ 103 Листопад 2018

Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Секрет успішного підбору персоналу такий: шукайте людей, які хочуть змінити світ»
(Марк Бейноф)
Актуально

Виставка-ярмарок "Дитячий світ"

Підприємства
Львова

Львівська свічкова мануфактура

Нормативноправова база

В Україні набув чинності закон «Маски-шоу стоп 2»

Анонс

Доброчинний різдвяний ярмарок
Різдвяний ярмарок у Львові

https://www.facebook.com/events/263897384325336/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1
542649610135379

Актуально

Виставка-ярмарок "Дитячий світ" проходитиме
у Палаці мистецтв з 7 до 9 грудня.
Вона збере кращі компанії у сфері товарів та послуг для дітей.
У програмі:
- найрізноманітніші товари для дітей за цінами виробника;
- навчально-розважальний центр з різноманітними студіями;
- ігровий майданчик;
- конкурси та розваги.
"Це не лише величезний супермаркет, де за цінами виробника можна
придбати різноманітні товари для дітей та батьків, а й розважальний центр,
де Ваших дітей чекають безкоштовні навчальні студії та ігрові майданчики з
веселими аніматорами і клоунами", - додають організатори.
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Львівська свічкова
мануфактура

Львівська свічкова мануфактура — майстерня - крамниця у Львові, котра
спеціалізується на відродженні традицій ручного виготовлення свічок та їх
продажу.

Підприємства
Львова

Львівська свічкова мануфактура заснована у Львові у 2013 році та покликана
відродити традиції ремісництва. У майстерні перетворюють парафін та віск
у свічку, даючи їм душу – гніт. Тому мануфактура запрошує усіх поринути у
світ затишку та спокою, які даруватиме Вам продукція, виготовлена руками
майстрів.

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

ver.lviv.mail@gmail.com
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Підприємства
Львова

Свічка – не лише світло! У цьому випадку це ще й допомога жінкам, які
потрапили у кризову ситуацію. У співпраці із громадською організацією
«Народна допомога», відбувається підтримка жінок із кризового центру,
даючи їм місце праці у майстерні, а також надається їм фінансова підтримка
для поточних витрат Жіночого центру.
Львівська свічкова мануфактура відкрита 2013 року в Львові. Майстерня
займається відродженням давніх традицій ручного виготовлення свічок з
воску та парафіну. У крамниці при майстерні можна придбати різні за
розмірами, виглядом, кольорами та запахом свічки.

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

ver.lviv.mail@gmail.com
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Львівська
свічкова
мануфактура
була
організатором
3-го
«Фестивалю Свічок», який
з 11 по 13 листопада 2017
року пройшов у Львові.
Також була генеральним
партнером 5-го Свята
сиру і вина у Львові.

Підприємства
Львова

Частину виручених коштів «Львівська свічкова мануфактура» скеровує на
благодійність у «Кризовий центр для жінок», які потрапили у складні життєві
ситуації.

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

ver.lviv.mail@gmail.com
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Львівська
свічкова
мануфактура запрошує
дорослих та дітей на
майстер-класи
з
виготовлення свічок.
Кожен зможе відчути
себе митцем, вилити
унікальну свічку своїми
руками та забрати її із
собою на згадку про цю
цікаву мить.
Тривалість: 1-1,5 год.
Майстер - клас відбувається щодня. Початок майстер-класу: з 10:00 до 21:00.

Підприємства
Львова
Свічки ручної роботи від Львівської Свічкової Мануфактури - ідеальний
корпоративний подарунок! Кожній свічці передається тепло рук майстра,
тому кожна свічка особлива. Із великою радістю виготовляють тематичні
свічки для ваших корпоративних подарунків.

Україна,
м. Львів,
пл.Музейна, 1

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

ver.lviv.mail@gmail.com

http://www.candles.lviv.ua

Телeфон: +38 (032) 235-42-27
Е-mail: info@candles.lviv.ua

297 58 77 або 297 57 64

5

№ 103 Листопад 2018

Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ»

В Україні набув чинності закон «Маски-шоу стоп 2»

Нормативноправова база

4 листопада 2018 року набув чинності закон про внесення змін до
Кримінального процесуального кодексу, який повинен поліпшити бізнесклімат в Україні, відомий під назвою "Маски-шоу стоп-2".
Три основні зміни, які можуть вплинути на захист компаній від незаконного
кримінального переслідування. Якщо в кримінальному провадженні
порушуються або обмежуються права компанії, і нікому не пред'явлено
підозру, надана процесуальна можливість подати клопотання про його
закриття та оскаржити відмову слідчого до суду.
Оскаржити в суді відмову слідчого про закриття провадження згідно з
новим законом можна тільки: 1) коли провадження за тими ж фактами було
закрито й існує не скасована постанова про закриття справи; 2) якщо
закінчилися терміни проведення досудового розслідування.
У разі винесення рішення слідчим суддею про незаконні дії або
бездіяльність слідчого/прокурора, ухвала буде спрямовуватися керівнику
останнього для проведення службового розслідування. З одного боку,
виглядає дуже прогресивно, але з огляду на величезну кількість скарг до
слідчих суддів про нереєстрацію заяв про злочин і про неповернення
тимчасово вилученого майна, які в підсумку задовольняються, можна
сказати про те, що слідство буде активніше впливати на суд для затягування
процесів, щоб у подальшому був відсутній предмет розгляду за скаргами.
Новий закон говорить про те, що за незаконні дії слідчого спочатку має
заплатити держава, а в подальшому вона отримує право пред'явити
регресну вимогу. Не факт, що ця норма буде працювати: у держави наразі
немає ні реальної можливості виплачувати з бюджету гроші, ні людського
ресурсу, який буде займатися супроводом таких регресних стягнень. Більш
того, малоймовірно, що державний апарат піде проти правоохоронної
системи, адже ця система може перестати приносити "необхідні" результати.
Більш детально за посиланням:
https://24tv.ua/maski___shou_stop_2_chi_zminitsya_zhittya_biznesu_n1058598
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Доброчинний
Різдвяний
ярмарок
Усіх охочих запрошують завітати на Доброчинний Різдвяний ярмарок,
який відбудеться у Львові 1 грудня.
Початок - о 12.00.
Вхід - вільний.

Доброчинний ярмарок вже сьомий
рік поспіль організовує фонд "Даймо
надію".
Доброчинний
різдвяний
ярмарок

Програма:
12.15-16.00
- Виступи гуртів,
майстер-класи та забави для дітей.
16.00 - Розіграш головної нагороди
(мобільний телефон).
16.15 - Урочисте завершення
ярмарку.
"Робити добро легко і приємно. Ми
пропонуємо унікальні вироби ручної
роботи, з душею, які принесуть
радість вам та вашим близьким, а
кошти, витрачені вами на ці вироби
допоможуть нашим підопічним.
Запрошуємо вас разом із вашими
дітками - цікаво буде усім", додають організатори.

Місце проведення: Управління Львівської Архідієцезії РКЦ (Курія), вул.
Винниченка, 32.

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

ver.lviv.mail@gmail.com
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Різдвяний ярмарок
у Львові
Різдвяний ярмарок 2019 проходитиме у центрі Львова
з 7 грудня до 20 січня.
Вхід - вільний.
Традиційно відвідувачі ярмарку матимуть змогу придбати різноманітні
вироби ручної роботи, зокрема святкові сувеніри, аксесуари для дому,
прикраси, одяг та ін. Окрім цього, кожен охочий зможе посмакувати гарячими
стравами та напоями, а також поспівати колядок.
"Під час Різдвяного ярмарку відбуватиметься чимало цікавих заходів конкурс скульптур, святкова хода звіздарів, різдвяний фестиваль", - додають
організатори.
Анонс

Також на ярмарку планують облаштувати "Будинок Святого Миколая".
У робочі дня Різдвяний ярмарок працюватиме з 11.00 до 22.00 год., у
святкові та вихідні - з 10.00 до 23.00.
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