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«Плани - ніщо, планування – все!»
(Дуайт Д. Ейзенхауер)
Актуально
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Нормативноправова база

Підписано закон про банкрутство

Екологічно

Долучись до озеленення міста

Анонс

Жінка Сім’я Кар’єра 2019

Актуально

Друзі, цієї суботи, 20 квітня, на території FESTrepublic відбудеться другий
фестиваль Zero Waste Fest 2019 організований Zero Waste Lviv. Чим цей
захід цікавий і чому ми закликаємо Вас його відвідати? Саме тут чимало
спеціалістів навчать Вас втілювати еко-заходи у побуті - сортувати,
компостувати органіку, зменшувати кількість побутових відходів і шанувати
довколишнє середовище. Фестиваль буде корисним і цікавим як дорослим,
так і діткам.
Фестиваль складатиметься з п’яти зон, які відповідають принципам Zero
Waste (Нуль відходів): Відмовся — Зменш — Скористайся знову — Віддай
на переробку — Компостуй. У програмі чимало майстеркласів - прикладних і
навчальних (вся інформація на сторінці події), різні заходи, дитяча зона,
ярмарка і фуд-корт. Тож, якщо Ви вболіваєте за відповідальне поводження
зі сміттям конкретною справою, а не лише репостом чи лайком - обов'язково
завітайте!
https://www.facebook.com/events/2345430259022805/
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ПП «Richoil»

Підприємства
Львова

ПП «Richoil» (Річойл) займається виробництвом і гуртовими
продажами натуральної олії льону, розторопші, амаранту, чорного кмину,
гірчиці, конопель, кунжуту, волоського горіха, гарбуза. Компанія виробляє
олії методом першого холодного віджиму без застосування хімічних засобів.
Уся продукція виготовляється на сучасному обладнанні за новітніми
технологіями.
Головний пріоритет компанії Річойл – це якість продукції, яку компанія
виробляє. Олії, жмих і борошно відповідають усім європейським нормам і
стандартам.
Крім гуртових продажів олії, жмиху і борошна з насіння льону,
розторопші, амаранту, чорного кмину, гірчиці, конопель, кунжуту, волоського
горіха і гарбуза, «Річойл» займається також випуском власних торгових
марок.
Олія випускається під ТМ «Eco-olio» та клітковина під ТМ «Vivan». Ці
торгові марки дуже добре відомі на ринку України і представлені в багатьох
магазинах натуральних продуктів і здорового харчування.

Окремим напрямком роботи є Privat Label – випуск продукції під
торговою маркою клієнта. За час роботи було успішно реалізовано багато
проектів Private label. Продукція, виготовлена «Richoil» для наших клієнтів,
продається в багатьох зарубіжних країнах та в Україні.

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

ver.lviv.mail@gmail.com
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Головним пріоритетом роботи компанії «Richoil» (Річойл) є якість.
Саме тому компанія має власну акредитовану лабораторію, яка постійно
контролює весь процес виробництва олії. Компанія сертифікована відповідно
до стандартів ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 та ORGANIC. А продукція
проходить багатоступеневу систему контролю на всіх етапах виробництва:
від закупівлі сировини до відвантаження продукції клієнтам. Виготовлені олії
проходять радіологічний контроль, а також контроль якості в незалежних
лабораторіях України та Європи. Якість олій та вигідні умови роботи з
компанією «Richoil» (Річойл) оцінили багато вітчизняних і зарубіжних фірм, з
якими склалася тривала та успішна співпраця.
Олії компанії «Richoil» представлені такими: соняшникова ORGANIC,
льону ORGANIC, олія льону, олія розторопші, олія гірчиці, олія конопель, олія
кунжуту, олія гарбуза, олія волоського горіха, олія амаранту, олія чорного
кмину.

Компанія «Richoil» (Річойл) виготовляє жмих і борошно з насіння
амаранту, розторопші, льону, конопель, кунжуту, гарбуза, волоського горіха,
чорного кмину, а також займається виробництвом і оптовими продажами
гірчичного порошку.

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

ver.lviv.mail@gmail.com
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Виробництво гірчичного порошку – це окремий напрямок роботи
компанії «Richoil» (Річойл). Враховуючи всі потреби клієнтів компанія
виготовляє порошок вищого, першого і другого гатунку, тому кожен споживач
завжди зможе вибрати саме те, що йому потрібно.

Підприємства
Львова
Олії ТМ "Еко-оліо" добре відомі на ринку України та представлені в
багатьох магазинах натуральних продуктів і здорового харчування. Завдяки
своїм корисним властивостям, високій якості та оптимальній вартості, олії ТМ
"Еко-оліо" є вибором багатьох людей, які піклуються про своє здоров’я і
здоров’я своїх близьких.

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

ver.lviv.mail@gmail.com
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Олія ТМ “Еко-оліо" – це 100% натуральна олія першого холодного
віджиму. Олії виготовляються з високоякісної сировини без застосування
хімічних речовин, без консервантів і барвників. На міжнародному
дегустаційному конкурсі WorldFood Unkraine олії компанії були нагороджені
золотою медаллю.
Клітковина ТМ «Vivan» – це 100% натуральний продукт. Клітковина ТМ
«Vivan» незамінна в раціоні правильного і здорового харчування. Цей
дієтичний продукт містить безліч корисних вітамінів, мінералів і
мікроелементів, має оздоровчу і профілактичну дію на організм.

Підприємства
Львова
В асортименті ТМ «Vivan» клітковина льону, розторопші, амаранту,
конопель, кунжуту і гарбуза. Клітковина упакована в зручні пакети дой-пак з
зіп-замком.
Власна науково-виробнича база, передові технології, співпраця з
провідними науково-дослідними інститутами і лабораторіями дозволяють на
100% бути впевненими в якості продукції компанії «Річойл».
Працюючи з компанією «Richoil», можливо отримати якісний продукт,
надійного бізнес-партнера та підтримку на усіх етапах співпраці.
Компанія "Річойл" – це найкращий вибір тих, хто цінує якість!

Тел.: +38 032 243 0283
+38 098 220 0400
+38 066 652 5777
E-mail: info@richoil.ua
http://richoil.ua/ua

вул. Зелена, 283
м.Львів
79066
Україна
http://city-adm.lviv.ua/
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Підписано закон про банкрутство
Президент України Петро Порошенко
15 квітня заявив, що підписав Закон
“Про банкрутство”.
Як ідеться у пояснювальній записці до
законопроекту,
з
дослідженням
Світового банку «Ведення бізнесу
2018» («Doing Business 2018») Україна
за
показником
«Врегулювання
неплатоспроможності»
залишається
на вкрай низькому 149 місці, хоча у
«загальному заліку» займає 76 місце.

Нормативноправова база

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

Цілі та завдання закону:
 підвищення ефективності процедур банкрутства, рівня захищеності прав
кредиторів,
 вдосконалення процедури продажу майна боржника на аукціоні,
 підвищення рівня виконання контрактів та судових рішень,
 врегулювання відносин щодо відновлення платоспроможності фізичних осіб,
які опинилися в скрутній фінансовій ситуації та потребують допомоги з боку
Держави.
Остання з чотирьох книг кодексу регулює порядок банкрутства фізичних осіб.
На відміну від кредитора, позичальник може ініціювати своє банкрутство, у разі
скрутного матеріального становища.
Для відкриття справи про неплатоспроможність можуть бути наступні підстави:
 прострочені зобов’язання на суму від 30 мінімальних зарплат (у 2019 році –
124 тис. 110 грн),
 боржник понад два місяців не погашає і половини планових платежів по
кожному із зобов’язань,
 є постанова у виконавчому провадженні про відсутність у людини майна, яке
можна стягнути,
 інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе
виконати свої зобов’язання.
Банкруту складуть план реструктуризації кредиту. Є можливість досягти
компромісу з банком. Якщо цього досягти неможливо, то майно позичальника буде
продано, аби покрити зобов’язання.
Що можуть виставити на продаж?
Будь-яку власність, окрім житла боржника (квартира до 60 кв. м або будинок до
120 кв. м, а також гроші на пенсійних рахунках і в фондах соцстрахування).
Чи можливо повторно оголосити себе банкрутом?
Протягом 5 років з моменту прийняття такого рішення повторно оголосити себе
банкрутом немає можливості. Винятком є ситуація, коли боржник погашає попередні
зобов’язання. Людина не може вважатися такою, що має бездоганну ділову
репутацію протягом трьох років після визнання його банкрутом.
Відповідний документ буде введено в дію через шість місяців з дня його
офіційного опублікування.
Більш детально за посиланням: https://news.finance.ua/ua/news/-/447547/shhozminyuye-dlya-fizosoby-zakon-pro-bankrutstvo
ver.lviv.mail@gmail.com
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Долучись до озеленення міста
Наше місто змінюється та розвивається, створюються нові громадські
простори, ремонтуються дороги, хідники, проводиться реконструкція парків
та скверів.
Для покращення озеленення міста щорічно у Львові оновлюють зелені
насадження, так у 2018 висаджено більше 10 тис. нових дерев та кущів.

Екологічно

Варто зауважити, що зелені насадження у місті виконують не лише естетичну
роль, вони забезпечують очищення повітря, створюють таку бажану у літню
спеку тінь, забезпечують водорегулюючу та киснеутворюючу функції.
Оскільки, потреба в створенні та оновленні зелених насаджень у місті є
постійною, допомога та підтримка меценатів є дуже важливою.
Так наприклад, за кошти меценатів у 2018 році було висаджено більше п’яти
тисяч зелених насаджень (кущі, дерева).
Дерева, ростимуть й тішитимуть око львів’ян та гостей міста не одне
десятиліття, тому такий внесок в розвиток міста є безперечно вартим того.
З метою спрощення процедури узгодження місця та виду дерев, що можуть
бути висаджені за кошти меценатів департаментом містобудування ЛМР
розроблено карту «Долучись до озеленення»
https://city-adm.lviv.ua/lmr/gardening-of-the-city

Тож, запрошуємо всіх небайдужих долучитися до озеленення міста, зокрема
закупівлі саджанців.
Для отримання додаткової інформації Ви можете звертатися у відділ екології
та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської
ради, за тел. 297-57-55, електронна адреса: eko.lviv@ukr.net, сторінка у
Фейсбук: Відділ екології та природних ресурсів департаменту
містобудування ЛМР

http://city-adm.lviv.ua/
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п'ятниця з 09:30 по 17:00
Львівська Торгово-Промислова Палата
Стрийський парк, 14, Lviv, Ukraine, 79011
Анонс

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

Організатори запрошують до співпраці щодо проведення щорічної програми
Платформа Суспільно-ділового спілкування «Жінка нової генерації»
Перший захід відбувся 23 червня 2018 р, як «Конференція-Форум «Жінка
нової генерації». Головним організатором виступила ГО «Спілка жінок
України».
Особливістю програми проведення –була спільна платформа, яка об’єднала
представниць громадськості , активісток, які представляють різні громадські
жіночі
об’єднання
Львівської,
Івано-Франківської,
Тернопільської,
Закарпатської областей. Головною тезою форуму- було представлення
успішних вже зреалізованих жіночих програм різних сфер життєдіяльності.
Спікери ділилися власними напрацюваннями, які були сформовані у такі
блоки:
«Жінка в освіті», «Жінка в культурі», «Жінка в науці», «Жінка в медицині»,
«Жінка в політиці», «Жінка в підприємництві».
Незважаючи на непрості часи в історії України, жінки своєю працею та
особистим прикладом показали, успішні ініціативи, які можна впроваджувати,
і завдяки яким, цілісно та поетапно можна впливати на позитивний зріст
економіки, злагодженість політичної ситуації, впливати на процеси
миротворення та безпеки , розвиток культури, освіти, медицини, науки. Лише
об’єднавши наші зусилля, ми комплексно зможемо змінити світ навколо нас,
заради добробуту та процвітання нашого краю, як вагомої складової рідної
держави України.
Більше тут: https://www.facebook.com/events/421281488440398/?active_tab=about
ver.lviv.mail@gmail.com
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