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«Той, хто хоче, робить більше, ніж той, хто може» 

(Габріель Мер`є) 

Актуально Еліт ЕКСПО 

Підприємства 
Львова 

ТОВ «СОФТСЕРВ» 

Нормативно-
правова база 

Зміни до законодавства про захист економічної конкуренції 

Анонс Форум гідів у Львові 

Актуально 

 

Еліт ЕКСПО. Виставка-продаж ювелірних виробів 

 
Подія продемонструє 

ювелірні новинки 2019 року. 
Відвідувачі зможуть 

спостерігати великий вибір 
золотих та срібних виробів, 
прикраси  з натуральним та 
з дорогоцінним камінням, в 
тому числі з діамантами,  
ексклюзивні та авторські 

роботи.  
Також можна підібрати 

камінці для заміни у 
виробах, обміняти старі 

прикраси на нові, 
проконсультуватися з 

майстрами-ювелірами. 
 

 

Коли: 28.02.2019-03.03.2019 

Місце: Львівський Палац Мистецтв (вул. Коперника, 17) 

Учасниками виставки-продажу будуть 150 представників найбільших 

виробників ювелірної продукції, відомих торгових марок, лідерів ювелірної 

галузі та майстрів-ювелірів.  

У дні виставки буде кожних 3 години проводитись розіграш понад 52 

прикрас. 
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТОВ «СОФТСЕРВ» 

 
SoftServe – найбільша глобальна IT-компанія з українським корінням, яка 
спеціалізується  на розробці програмного забезпечення та консультаційних 
послугах. З 1993 року SoftServe постачає нові продукти на ринок, допомагає 
бізнесові інноваційно розвиватися. Компанія співпрацює і з великими 
світовими корпораціями, і з перспективними стартапами. Вони вміють знайти 
найефективніше рішення для кожного клієнта. 
 

 
Сьогодні  у команді зібрано  більш як 4000 компетентних, яскравих та 
активних фахівців з усіх сфер ІТ, 2700 з яких працюють саме у Львові. У 
співпраці з клієнтами вони здатні вирішувати завдання будь-якої складності, 
чітко визначати потреби замовника і пропонувати програмні продукти, які 
перевищують його очікування. 
Компанія має широкий досвід у розробці програмного забезпечення – від 
Cloud, Security і UX Design до Big Analytics та Інтернету речей. Офіси 
представлені у всіх куточках світу, а розробницькі центри розміщені у 
Центральній і Східній Європі (8 країн, 28 найбільших міст). 
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Місія SoftServe – давати можливість талановитим людям змінювати світ на 
краще. Співробітники компанії відповідальні за зміни не лише у бізнесі, але 
й у спільнотах, де ми живемо та працюємо. Ключовою складовою успіху 
SoftServe від моменту створення компанії і дотепер є відповідальність: перед 
клієнтами, працівниками та суспільством. Саме цей компонент  
корпоративної ДНК допоміг забезпечити сталий розвиток компанії і 
завоювати репутацію надійного бізнес-партнера та одного з найкращих 
роботодавців України та Східної Європи. Соціальні ініціативи SoftServe є 
відображенням  цінностей та налічують широкий спектр проектів від 
соціальних інвестицій до турботи про довкілля. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кар’єрний шлях від молодшого фахівця і до менеджера проекту, архітектора 
чи навіть віце-президента компанії викладений у кар’єрній мапі компанії. 
Таким чином, кожен працівник знає, які компетенції та навички йому потрібно 
розвинути, аби піднятися по кар’єрних сходинках. 
Політика оплати праці у SoftServe прив’язана до рівня компетенцій та 
показників ефективності. Різносторонню підтримку у цьому надають HR 
business partners – працівники окремого підрозділу, чиє основне завдання – 
сприяти професійному і кар’єрному росту колег. 
 

 
 
Запорукою успіху, в умовах постійної динаміки змін ІТ-галузі, є 
високопрофесійна команда. Тому,  створено SoftServe University – 
корпоративний навчальний заклад для підготовки молодих ІТ-спеціалістів, а 
також професійного розвитку співробітників. 
Окремий напрям  діяльності сфокусовано на покращення у працівників 
загального рівня володіння англійською мовою та комунікативними 
навичками загалом. 
З 1993 року компанія SoftServe успішно здійснила понад 3 500 проектів для 
більш ніж 150 провідних світових компаній.  
 
 
 

вул. Садова, 2д 
м. Львів, Україна  
79021 

+380-32-240-9999 
softserveinc.com/uk-ua/  
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Нормативно-
правова база 

Зміни до законодавства про захист економічної 
конкуренції 

 

 

Верховна Рада прийняла Закон 
«Про внесення змін до деяких 
законів України щодо забезпечення 
принципів процесуальної 
справедливості та підвищення 
ефективності проваджень у справах 
про порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції». 
Законом врегульовано порядок 
розгляду справ про порушення 
законодавства про захист 
економічної конкуренції, строки 
розгляду справ та суттєво 
розширено зміст ст. 39 «Особи, які 
беруть участь у справі», і ст. 40 
«Права осіб, які беруть участь у 
справі «Закону України «Про захист 
економічної конкуренції». 

Законом статтю 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет 
України" доповнено новою частиною такого змісту: 

"Якщо інформація, яку вимагає надати орган Антимонопольного 
комітету України у зв’язку із дослідженням товарного ринку, що проводиться 
поза межами розгляду справ про порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції, вже надавалася протягом дванадцяти місяців, що 
передують дню отримання такої вимоги, будь-якому органу 
Антимонопольного комітету України і не зазнала змін, особа, від якої 
вимагається така інформація, має право не надавати її повторно, 
повідомивши про це орган Антимонопольного комітету України, який вимагає 
надати інформацію, у письмовому вигляді із зазначенням реквізитів листа, 
яким було надіслано запитувану інформацію". 

Законом запроваджено нову правову інституцію - процедура 
врегулювання у справах про антиконкурентні узгоджені дії. 

Законом доповнено Закон України "Про захист економічної 
конкуренції" новою статтею 461 "Процедура врегулювання у справах про 
антиконкурентні узгоджені дії". Згідно з цією статтею, "1. З метою підвищення 
ефективності захисту економічної конкуренції, зокрема шляхом скорочення 
строку розгляду справ та припинення порушень, оптимізації використання 
органами Антимонопольного комітету України своїх ресурсів, у справах про 
антиконкурентні узгоджені дії може застосовуватися процедура 
врегулювання. 

2. Процедура врегулювання у справі розпочинається за заявою 
відповідача, поданою до складення органом Антимонопольного комітету 
України подання з попередніми висновками у справі. 

 

http://city-adm.lviv.ua/
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3. Заява відповідача про застосування процедури врегулювання має 
містити згоду відповідача розпочати переговори щодо укладення угоди про 
врегулювання, у тому числі згоду сплатити штраф відповідно до частини 
одинадцятої цієї статті. 

Орган Антимонопольного комітету України зобов'язаний розглянути 
заяву відповідача про застосування процедури врегулювання та повідомити 
про результати її розгляду протягом десяти робочих днів з дня її 
надходження. 

Цей строк може бути продовжений до отримання висновку експерта 
або завершення проведення інших дій, необхідних для збирання та фіксації 
доказів, які можуть бути втрачені зі спливом часу або які неможливо буде 
провести пізніше без істотної шкоди для їх результату та які мають значення 
для оцінки органом Антимонопольного комітету України доцільності 
укладення угоди про врегулювання". 

Згідно із законом, "процедура врегулювання з відповідачем 
вважається розпочатою, якщо орган Антимонопольного комітету України 
письмово повідомив відповідача про згоду на застосування процедури 
врегулювання". 

Орган Антимонопольного комітету України протягом 15 робочих днів з 
дня початку процедури врегулювання з відповідачем письмово повідомляє 
відповідача про порушення, яке є предметом врегулювання, зокрема про 
діяння, які можуть бути кваліфіковані як порушення, товари (товарні ринки) 
та географічні межі товарних ринків, що охоплені порушенням, тривалість 
(період) порушення, попередньо розрахований розмір штрафу, який може 
бути накладений на відповідача без застосування процедури врегулювання, 
та обґрунтування його розрахунку. 

Органи Антимонопольного комітету України припиняють процедуру 
врегулювання у разі, якщо: 

з відповідачем не досягнуто згоди щодо питань, викладених у частині 
одинадцятій цієї статті; 

відповідач не надіслав підписану ним угоду про врегулювання до 
органу Антимонопольного комітету України; 

господарський суд відмовив у затвердженні угоди про врегулювання. 
Згідно із Законом, "рішення органів Антимонопольного комітету 

України не можуть ґрунтуватися на доказах, з якими особам, які беруть 
участь у справі, не була забезпечена можливість ознайомитися (крім 
випадків обмеження доступу до інформації відповідно до законодавства) та 
надати заперечення, а також на доказах, отриманих з порушенням 
законодавства та прав осіб, а також прийматися з порушенням права особи 
на захист. 

 
Більш детально за посиланням: 

http://ukrainepravo.com/news/ukraine/rada-skhvalyla-zminy-do-zakonodavstva-
pro-ekonomichnu-konkurentsiyu-/  
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Анонс 

 
 

Львівський туристичний офіс вдруге об’єднає одну з найбільш 

репрезентативних ланок галузі туризму – гідів та екскурсоводів, щоб разом 

творити туристичне майбутнє.  

 

Форум гідів – це платформа для комунікації, обміну думками, ідеями та 

впровадження інноваційних і креативних рішень. 

 

26 лют. 2019 р. - 27 лют. 2019 р. 

 Lviv Tourism Office 
Ruska, 20, Lviv, Ukraine, 79006 
 

🚩 26-27 лютого 2019  

🚩Детальна програма за посиланням: http://bit.ly/2DYf8ZZ 

🚩Квитки на перший і другий день форуму продаються окремо 

 
Більше тут: https://www.facebook.com/events/224737751806110/  
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