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DOMEN об'єднує групу компаній ТзОВ "Кольоровий Світ", ТзОВ "Домен-Друк" 
та ТзОВ "Підприємство "Кліше", які працюють на поліграфічному ринку 
України понад 20 років і продовжують впевнено розвиватись. 
 
Ціль цієї групи компаній: сприяти зростанню наших клієнтів, пропонуючи 
сучасні рішення, за допомогою нашого професіоналізму, досвіду та 
технологій. Вони цінують своїх клієнтів, роблячи свою роботу якісно і сумлінно. 
 
Компанії виготовляють етикетки, а також картонні упаковки. 
 

 
 

 

 
Самоклеюча етикетка є одним із 
найбільш яскравих способів якісно 
вирізнити продукцію, для 
виготовлення використовується 
широкий асортимент матеріалів. 
А саме: комбінований друк 
(офсетний, високий, трафаретний) 
та сучасні унікальні технології 
після друкарського оздоблення. 

 
Самоклеюча рулонна етикетка 
може використовуватися для 
будь-якого виду продукції: 
алкогольних напоїв, харчових 
продуктів, фармацевтичної 
продукції, побутової хімії, 
будівельних матеріалів, 
парфумерії тощо. 

 
Офсетний друк – це поліграфічна класика. Розвиток групи компаній DOMEN 
починався з технології офсетного друку. Наявність трьох друкарських машин 
фірми Heidelberg гарантує вчасність виготовлення замовлення, а більше 20 
одиниць післядрукарьского обладнання дозволяє втілити найрізноманітніші 
дизайнерські рішення.  
 

 

 

Етикетка, виготовлена відповідає 
сучасним вимогам якості. З 2013 
року в компанії запроваджено 
систему управління якістю ISO 9001 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com


 

№ 162  Січень  2020 Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ» 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/             ver.lviv.mail@gmail.com       297 58 77 або 297 57 64  3  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Креативний дизайн та якісно 
виконана етикетка дозволяють 
виділити продукцію серед товарів на 
полиці супермаркету, що також є 
додатковим поштовхом до 
придбання. 
 
Для реалізації побажань замовника 
та різноманітних дизайнерських 
рішень пропонується використання 
широкого асортименту фарб та 
ексклюзивних текстурованих, з 
ефектом оксамиту матеріалів. 

 
 

 

Усі способи друку стандартизовані 
та добре відпрацьовані.  
Це дозволяє досягнути високої 
якості друкованої продукції, точного і 
чіткого відтворення зображення. 

        
Тиснення фольгою – це процес 
перенесення на поверхню матеріалу 
шару металевої фольги.  
Застосування цієї технології 
дозволяє створювати декоративні 
покриття з оригінальним візуальним 
ефектом. 

 
 
Вибір кольору та фактури фольги є 
різноманітним, в тому числі фольга з 
голограмами, виготовленими за 
індивідуальними замовленнями. 

 

         
Конгревне тиснення – це 
поліграфічний спосіб отримання 
об'ємних елементів зображення. 

 
Може бути одно-, дво- та 
багаторівневе. Конгревне тиснення 
може виконуватись як із 
застосуванням фольги, так і без неї. 
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Також використовуються технології прозорої голографії та голографічне 
ламінування, мікроембосинг, персональні голограми, об'ємне фольгування, 
спеціальні добавки до УФ-лаку, етикетки peel-off, термо- та люмінесцентні 
фарби, каширування, фальцесклеювання, шрифт Брайля. 

 

 

 
 

  

 
 
ТзОВ „ДОМЕН-ДРУК" 79020, 
Україна, м. Львів,  
вул. Під Голоском, 27 
 

 
+380 32 298 93 23  
+380 32 298 93 14 

office@domenprint.com 
hello@domenprint.com 
Детальна інформація: 

 http://www.domenprint.com/ 
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Нормативно-
правове 

регулювання 

Програма державного кредитування «Доступні кредити 5-7-9%». 
Запроваджена з метою спрощення доступу мікро та малого бізнесу до 
банківського кредитування. 
Програма має важливе значення для країни - розвиток малого та середнього 
бізнесу є драйвером для швидкого, стійкого та інклюзивного економічного 
зростання. 

 

 
Впровадження Програми буде здійснювати Фонд розвитку підприємництва, 
створений на базі Німецько-Українського фонду, через банки-партнери, які 
володіють необхідними інструментами.  
Кредити видаються на суми не більше 1,5 млн гривень строком до 5 років з 
відсотковими ставками:  
- 5% (новий бізнес віком до 12 місяців та виручкою < 25 млн),  
- 7% (для бізнесу віком до 12 місяців та виручкою < 25 млн за умови найму + 
2 працівників за 1 квартал),  
- 9% (розширення діючого бізнесу з оборотом до 50 млн грн на рік). 

 

Держава компенсує різницю 
між комерційною відсотковою 
ставкою та кінцевою ставкою 
для позичальника в рамках цієї 
програми. Учасникам, яким не 
вистачає застави для участі в 
програмі також надається 
можливість отримати кредитну 
гарантію (за додаткову оплату 
у розмірі 0,5% від вартості 
застави, якої бракує) 
Водночас, умови програми 
обмежують комерційну ставку 
на рівні не більше 22%. 
 

Усі деталі за посиланнями:  https://cutt.ly/rrYMb2u та  https://cutt.ly/ErYMnZr  
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Анонс  
 

Друга зустріч MedTourClub - платформи для професіоналів галузі медичного 
туризму, й четвертий MedTourNetworking Hub. 
 

Захід збере більше 70 учасників з України та з-за кордону, зацікавлених у 
налагоджені співпраці у галузі медичного туризму.  
 

У форматі дискусійної панелі заплановано обговорення: 
- шляхів залучення пацієнтів;  
- критеріїв надання якісних медичних послуг;  
- супроводу та асистансу іноземних пацієнтів;  
- взаєморозрахунків між гравцями ринку;  
- наявності достовірної статистики;  
- ціноутворення. 
Обов`язкова попередня реєстрація https://forms.gle/GusJtcs4LC3dsFWPA  

Детальніше про захід - за посиланням http://medicaltourismlviv.com/medtourhublviv 

 
 
 
 
 

 
 

Анонс 
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Онлайн курси 

 

 

Україна наразі є країною-лідером за 

часом проведення земельної 

реформи – вона триває вже майже 

30 років.  

ПРАВДА ПРО ЗЕМЛЮ: МОРАТОРІЙ VS РИНОК 

Ще до проголошення незалежності в 1990 році Верховна Рада прийняла 

Постанову «Про земельну реформу», чим розпочала процес реформування 

сільськогосподарської сфери в Україні та запуску ринку землі. 

В цьому курсі ми поговоримо про таке:  

o Навіщо Україні ринок землі?  

o Чому земельна реформа впливає на кожного громадянина?  

o Які соціальні та економічні проблеми створює наявність мораторію?  

o Чому мораторій порушує права власності?  

o Порівняємо, який економічний ефект може принести запуск різних моделей 

ринку землі.  

o Хто головні стейкхолдери земельної реформи та як на них вплине запуск 

ринку землі?  

o Що не так з референдумами про земельну реформу?  

o Які міфи, пов’язані з мораторієм та ринком землі, циркулюють в 

суспільстві? 

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/SrTYuSW 

 
 
 

Книга тижня 

 

 

Вiд викoнaвця дo кepiвникa лишe oдин кpoк. 

I ocь нapeштi — ти мeнeджep! Нoвi виклики, 

cклaднi зaвдaння тa знaчнi пepcпeктиви. Уci 

дивлятьcя нa тeбe. Вiд тeбe oчiкують чiткиx 

тa eфeктивниx piшeнь. Кoлeги ввaжaють, щo 

ти мaєш вiдпoвiдi нa вci cклaднi зaпитaння. A 

якщo цe нe тaк? I ти нe знaєш щo poбити...». 

Ця книгa— твoя пoкpoкoвa iнcтpукцiя вiд 

мeнeджepa-пoчaткiвця дo видaтнoгo тoп-

мeнeджepa. Дocлуxaючиcь дo дiєвиx i 

пpaктичниx пopaд вiд aвтopки книги Джулi 

Чжo, пpoвiднoгo мeнeджepa i poзpoбникa 

дизaйну пpoдуктiв кoмпaнiї Facebook, ужe 

нeзaбapoм ти зpoзумiєш: як пoбудувaти 

eфeктивнi cтocунки з кepiвництвoм; як пiдiйти 

дo уxвaлeння вiдпoвiдaльниx piшeнь; як 

дiяти, кoли вce йдe нe тaк. Кap’єpa уcпiшнoгo 

тoп-мeнeджepa у твoїx pукax! 
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Екологічно 

ДП «Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів» надає послуги зі збирання, 

перевезення, зберігання, оброблення, утилізації небезпечних відходів: 

люмінесцентні та енергоощадні лампи, ртутні термометри, батарейки згідно 

Комплексної муніципальної програми поводження з відходами побутового 

електронного та електричного устаткування на території Львівської міської 

ради, затвердженої ухвалою сесії міської ради від 25.01.2018 №2910. 

ДП «Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів» володіє ліцензією Мінприроди 

України на право здійснення господарської діяльності у сфері поводження з 

небезпечними відходами. 

Перелік дозволених ліцензією операцій з небезпечними відходами: 
збирання, зберігання, оброблення, утилізація відходів, що містять як складові 
або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті. 

Наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля від 29.08.2019  № 
315 розширено вид господарської діяльності ДП «Боднарівка» ЛКП «Зелений 
Львів» збирання, зберігання:  

- несортованих відпрацьованих батарей за винятком сумішей 
батарей, наведених у Зеленому переліку відходів; 

- відходів батарей, не визначених у Зеленому переліку відходів, які 
містять сполуки, наведених у додатку 2 до Положення (3), в 
кількості, що перетворює їх у небезпечні. 

Цех з переробки ртутьвмісних відходів розташований на вул. Пластовій, 
13 у м.Львові.  

Лінія представляє собою надсучасний інтелектуальний комплекс, для її 
функціонування потрібно лише два оператори. 

  

 

Безвідходність переробки. 
 

Основним критерієм ефективності використання обладнання є 
застосування практично безвідходної технології. Практично усі компоненти, 
отримані в результаті переробки ламп, можуть бути використані у якості 
вторинної сировини. 
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Так, лінія в процесі переробки ламп здійснює сепарацію продуктів 
переробки на наступні речовини: 

- ртуть металічна; 
- склобій; 
- метал; 
- фарфор. 

 
Система збору: 

- Збір ламп від населення здійснюється на базі пересувного 

приймального пункту (мікроавтобус Пежо Боксер). 

- Збір батарейок здійснюється з 212 стаціонарних пунктів збору 

використаних батарейок: https://cutt.ly/6rTTfzZ 

- Ухвалою сесії ЛМР від 25.01.2018 №2910, затверджено маршрут руху 

мікроавтобуса, місця стоянок та перелік стаціонарних пунктів збору 

використаних батарейок.: https://cutt.ly/hrTTfMx 

 

Економіка: 

Вартість збору і переробки відпрацьованих ламп від юридичних осіб (за 

1 шт.) – 5,40 грн., у тому числі ПДВ – 0,90 грн. Вартість збору і переробки 

відпрацьованих ртутних термометрів від юридичних осіб (за 1 шт.) – 15,00 грн., 

у тому числі ПДВ – 2,50 грн. Вартість збору, зберігання та передачі на 

утилізацію відпрацьованих батарейок від юридичних осіб (за 1 кг) – 62,10 грн., 

у тому числі ПДВ – 10,35 грн 

Від населення ртутьвмісні відходи, зокрема лампи та термометри, а 

також батарейки, приймаються на утилізацію безкоштовно. Відшкодування 

витрат утилізації здійснюється за кошти міського бюджету. 

Детальніше: м. Львів, вул. Окружна, 56тел.: (032) 238-40-46, e-mail: 

bodnarivkaeko@gmail.com 
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