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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Обмеження існують лише в нашій свідомості. Але якщо ми використаємо нашу уяву,
наші можливості стають безмежними»
(Джеймі Паолінетті)
Актуально

«Run the World. Львівський напівмарафон»

Підприємства
Львова

ТзОВ «Європет»

Нормативноправова база

Уряд прийняв низку рішень для спрощення життя бізнесу

Анонс

Work Service Lviv - СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

!!! Увага в неділю у Львові відбудеться

«Run the World. Львівський напівмарафон» будуть зміни в русі громадського транспорту.

Актуально
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ТзОВ «Європет»
GALPET (або ж українською ГалПЕТ) – назва зареєстрованої торгової марки
вторинних гранул поліетилентерефталату (ПЕТ), які виготовляє
підприємство, переробляючи відходи ПЕТ пляшок.
Європет розпочало свою роботу з 90-х років минулого століття.
Одними з перших в Україні стали роздувати пластикові пляшки. Потім (з 2000
року) відкрили власне виробництво ПЕТ преформ. Згодом (з 2002 року)
серйозно зайнялися переробкою ПЕТ відходів – у пластівці та вторинну
гранулу.

Підприємства
Львова

Основними напрямками діяльності компанії є:
- збір та переробка використаних ПЕТ пляшок у чисті пластівці;
- грануляція пластівців з отриманням вторинної ПЕТ гранули
кристалізованої, придатної для виробництва харчової упаковки;
- виробництво та реалізація ПЕТ преформ із вторинної гранули.
Перші відходи ПЕТ з’являються вже на стадії виробництва пляшок і
преформ (заготовок для роздуву пляшок).

Проте основну масу відходів ПЕТ складають вживані пляшки. На
сьогодні в Україну завозиться за різними оцінками від 30 і до 50 тисяч тон
ПЕТ грануляту на місяць. Сумарні потужності України з переробки ПЕТ
відходів складають навіть не 10 тисяч тон на місяць (при максимальній
завантаженості). Все інше осідає на полігонах і сміттєзвалищах у кращому
випадку, або горами сміття обабіч доріг, річок, в лісах тощо.

http://city-adm.lviv.ua/
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Збір відходів ПЕТ – це один із напрямів діяльності Європет. Невелика
частина вторинного ПЕТ заготовлюється в компактних джерелах утворення,
тобто на промислових підприємствах, де утворюються відходи в процесі
лиття преформ чи при роздуві пляшок. Такі відходи є ласим шматком для
переробника, бо вони, зазвичай майже не забруднені і можуть вимагати
менше витрат на їх переробку. Основний же об’єм сировини для переробки
– це збір власне використаних забруднених пляшок. Він здійснюється
здебільшого заготівельниками через приймальні пункти вторинної сировини,
систему роздільного збору ТПВ у великих містах, а також шляхом
розрізненого збору у місцях утворення.

Підприємства
Львова

Заготівля вторинного ПЕТ через мережі приймальних пунктів є
економічно неефективною, бо низька заготівельна вартість пляшок не
стимулює населення до здачі вторинної сировини. Хоча зібрана таким чином
пляшка є чистішою, вона також є дорожчою. Найбільш ефективним є збір
використаних пляшок через систему роздільного збору з подальшим
сортуванням. Цей метод отримав широке розповсюдження за кордоном і
починає розвиватись в Україні.
Такий спосіб заготівлі, мабуть, є найбільш перспективним у наших
умовах, оскільки забезпечує достатню чистоту зібраного матеріалу.
Заготівельники зазвичай сортують ПЕТ відходи на пляшки і інші вироби, а
самі пляшки – за кольорами та групами якості.

Існує декілька різних технологій утилізації ПЕТ відходів:
1.Спалювання;
2.Хімічна рециркуляція;
3.Переробка пляшок у чисті пластівці.
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Європет використовує останній варіант. Чисті пластівці уже є
самодостатнім матеріалом, який ми продаємо. Але для покращення його
параметрів, а також з метою використання матеріалу на обладнанні, що
технологічно не може працювати на пластівцях, ці пластівці гранулюються.

Близько третини вторинного ПЕТ використовується для виготовлення
волокон для килимів, синтетичних ниток, одягу і геотекстилю. Інші напрямки
застосування вторинного ПЕТ включають виробництво листа і плівки,
бандажної стрічки і, безпосередньо, знову пляшок.
Так підприємство Європет виробляє власну преформу ПЕТ зі 100%
вторинної сировини – вторинних гранул.

Підприємства
Львова

Волокна з вторинного ПЕТ знаходять чимдалі ширше застосування.
Лист і стрічка – також не останні продукти, які роблять із вторинного ПЕТ.
Лист потім використовується у виробництві пластмасових пакувань (для
фруктів і яєць). Бандажна стрічка з вторинного ПЕТ в основному призначена
для промислових цілей. Вона може з успіхом конкурувати з стрічками з
поліпропілену і сталі.
На сьогодні компанія “ЄВРОПЕТ” є визнаним лідером у галузі
переробки пластикових (та зокрема ПЕТ) відходів. Якість продукції
відповідає найсуворішим вимогам, про що свідчать численні схвальні відгуки
від замовників.
Потужності підприємства дозволяють переробляти близько 6000 тон
відходів ПЕТ на рік.
вул. Гайдучка, 5,
м. Львів,
79056
Україна

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

ver.lviv.mail@gmail.com

Тел.: +38 032 294 86 97
Факс: +38 032 294 86 98
e-mail: europet@galpet.com.ua
http://www.galpet.com.ua
europet.all.biz
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Уряд прийняв низку рішень для спрощення життя бізнесу
27 березня 2019 року Кабінет
Міністрів України ухвалив ініційовану
і розроблену Мінекономрозвитку
комплексну постанову, метою якої є
полегшення умов ведення бізнесу в
Україні та підвищення позицій
України в міжнародному рейтингу
легкості ведення бізнесу “Doing
Business”. Що ж спростили для
бізнесу:
1) процес приведення статутів
існуючих ТОВ у відповідності до
закону “Про товариства з обмеженою
відповідальністю”.

Нормативноправова база

Відповідно до ухвалених в постанові змін, засновники ТОВ зможуть в
електронній формі обирати той варіант статуту, який їм більше підходить.
Сама процедура реєстрації ТОВ буде максимально прискорена. Поряд із
цим, Кабінет Міністрів дозволив банківським установам отримувати
інформацію з державних реєстрів щодо осіб, які звертаються для отримання
кредитів. Також поряд з цим постанова встановила єдиний, прозорий та
дружній для бізнесу порядок присвоєння поштових адрес об’єктам
будівництва та об’єктам нерухомого майна.
2) реєстрацію декларації про готовність об’єкта будівництва до
експлуатації через розширення функціоналу електронного кабінету
працівників державного архітектурно-будівельного контролю, а також
визначення статусу електронного сервісу, як електронного кабінету
замовника. Це рішення стимулюватиме замовників будівництва більше
використовувати можливості електронного урядування в сфері реєстрації
об’єктів нерухомості і зменшити їх особисту взаємодію з органами
державного архітектурно-будівельного контролю;
3) імпорт автомобільних запчастин, що призведе до зменшення
адміністративного тиску на підприємства-імпортери цієї продукції. Завдяки
ухваленій постанові підприємства-імпортери зможуть імпортувати
автозапчастин до України, маючи сертифікати типу і якості автозапчастин
країн видані в країнах ЄС.
Також Уряд привів процедури здійснення екологічного контролю
скидання вод, які містять забруднюючі речовини, під час перебування суден
у внутрішніх морських водах чи територіальному морі, у відповідність до
вимог Митного кодексу України (виключення контролю баластних вод).
Більш детально за посиланням: https://e-tender.ua/news/novini-uryadprijnyav-ryad-rishen-dlya-sproshchennya-zhittya-257
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Work Service Lviv - СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
КОЛИ : 17-21 квітня
Команда проекту дає людям можливість знайти роботу, місце в житті,
повірити в успіх і домогтися результатів.
Анонс

Проект працює у напрямках:
• профорієнтація (вибір професії), відкриття в собі нових професійних
можливостей;
• послуги рекрутера ;
• тренінги та майстер-класи (особистісні, мотиваційні, конкретних навичок);
• курси підвищення кваліфікації, перекваліфікація.
• допомога в працевлашуванні
Мета проекту - допомогти у пошуку роботи, навчити та безпосередньо
забезпечити учасників робочими місцями.
Усі послуги, що надаються нами, пов'язані з роботою відповідно до
законодавства, в тому числі сприяння у працевлаштуванні, надаються
безкоштовно для всіх учасників проекту
УЧАСТЬ БЕЗКОШТОВНА. Реєстрація обов'язкова. По закінченні кожен
отримає СЕРТИФІКАТ про проходження тренінгів
ДЕ: м. Львів
Інформація:
☎️ 0951912390 Мар'яна
Заповніть форму і Вам зателефонують.
https://forms.gle/2NuVoG91ftY8wHPh9
Деталі: https://www.facebook.com/events/2121845341394290/
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