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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради  

«Провідні компанії діють так, ніби кожен божий день 

їм загрожує втрата клієнтів — всіх до одного»  

(Том Пітерс) 
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Історія бренду сягає 1998 року. Спочатку працювало лише декілька 
працівників. Основну роботу виконували члени сім’ї Пришляків. Дизайнерські 
задуми втілюються в життя виключно завдяки їхнім здібностям і 
наполегливості. Уся злагоджена команда віддає частинку себе, щоб покупці 
відчули, що усе створюється в дружній атмосфері. 

 

 
 
Виробничі потужності ТМ ZENA знаходяться у місті Львові: комфортний 
швейний цех, експериментальний цех, простора конструкторська створені 
згідно з побажаннями і пропозиціями працівників.  
 
Обладнання (виробництва Японії та Німеччини) замінене на найсучасніше у 
2012 році, що забезпечує бездоганну якість виробів та безпеку для працівників 
і найшвидий термін виконання гуртових замовлень. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТМ «ZeNa» займається 
виробництвом дитячого одягу, 
основою виробництва є шкільна 
форма, проте також у асортименті 
наявні сукні та спідниці для дівчаток, 
шкарпетки, гольфи, боді для 
немовлят. 
 
Сучасна мода для дітей, як і 
доросла, включає в себе елементи 
класичного стилю, вільного 
повсякденного стилю casual, трохи 
ретро і життєрадісного кантрі. 
 
Серед усього різноманіття одягу для 
дівчаток найбільш комфортним, 
привабливим і, найголовніше, 
зручним є дитячий сарафан. Його 
можна надягати як на сімейну 
прогулянку, так і на урочисто-
святкові заходи. Сарафани повинні 
бути в гардеробі кожної дівчинки, 
адже це дуже гарний одяг, який 
підходить всім маленьким 
модницям.  

 
 

 
 
 

 
 

Одяг цього бренду можна придбати 
як онлайн, так і в трьох містах: 

Львові, Києві та Одесі. 
 
 
 

https://zena.lviv.ua/ 
facebook.com/zenaschool 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://zena.lviv.ua/
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Нормативно-
правове 

регулювання 

Податківці можуть здійснювати перевірки оформлення трудових відносин. Які 
документи мають право перевіряти під час проведення перевірки дотримання 
працедавцем законодавства щодо оформлення трудових відносин з 
найманим працівником? 

 
Платник податків зобов’язаний надати посадовим (службовим) особам 
контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або 
пов’язані з предметом перевірки. Такий обов’язок виникає у платника податків 
після початку перевірки. 
 
Зокрема, під час проведення фактичної перевірки в частині дотримання 
роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, 
оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), в тому 
числі тим, яким установлено випробування, перевіряється наявність 
належного оформлення трудових відносин, з’ясовуються питання щодо 
ведення обліку роботи, виконаної працівником, обліку витрат на оплату праці, 
відомості про оплату праці працівника. Для з’ясування факту належного 
оформлення трудових відносин з працівником, який здійснює трудову 
діяльність, можуть використовуватися документи, що посвідчують особу, або 
інші документи, які дають змогу її ідентифікувати (посадове посвідчення, 
посвідчення водія, санітарна книжка тощо) 
 
ДПС у Львівській області 
#оформлення_трудових_відносин 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://www.facebook.com/tax.lviv/?__tn__=K-R&eid=ARAKOdAaWpSsPB56BDag79s6sPodxvRELWYnYaJ7-vU17ZSbN4ZdI2T1AfOaN4dklNpSYgZOgWmMM1hI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCXNV6ceXlWglN1jjbmtIsEQqtVGnuEK8hSlcWn5DE8KCZmsdrb5hwFnCMbM-dSiPpMIk5eZ6vL7XQfj0O-Rq0J5UMxexxC3VrGPllNX-YYxb_9LHwXsIfwYAwISVW3pgRSfFHJFrqVvEci-rt8Fk5-i9BbndP3c1nNvpE1l-XUVHbOnAQvYlZhfOdKHsmGbiSzUzMKU0SpmNDin8_r7UT57rWiITbqboapegYym2I0hYIieEkSW2IziMSG4TXcet6h8KzmNYGSNf4XTUmamgGt93f4MwrQQ_5wloSKBPYGnZOOPzW6X4FoNN4J4YTgbN_KvM_bhVBZIDwCcMRdF3g
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCXNV6ceXlWglN1jjbmtIsEQqtVGnuEK8hSlcWn5DE8KCZmsdrb5hwFnCMbM-dSiPpMIk5eZ6vL7XQfj0O-Rq0J5UMxexxC3VrGPllNX-YYxb_9LHwXsIfwYAwISVW3pgRSfFHJFrqVvEci-rt8Fk5-i9BbndP3c1nNvpE1l-XUVHbOnAQvYlZhfOdKHsmGbiSzUzMKU0SpmNDin8_r7UT57rWiITbqboapegYym2I0hYIieEkSW2IziMSG4TXcet6h8KzmNYGSNf4XTUmamgGt93f4MwrQQ_5wloSKBPYGnZOOPzW6X4FoNN4J4YTgbN_KvM_bhVBZIDwCcMRdF3g&__tn__=%2ANK-R
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Анонс 

 
Україна вперше долучається до всесвітньої акції «Задзвони у дзвін заради 
ґендерної рівності!» 
З нагоди святкування Міжнародного жіночого дня 10 березня 2020 року з 10:00 
до 12:00 одночасно у Вінниці, Києві, Львові, Харкові та Херсоні відбудеться 
акція «Задзвони у дзвін заради ґендерної рівності!». Мета – привернути увагу 
до ключової ролі бізнесу у просуванні ґендерної рівності. Заходи відбудуться 
у форматі панельних дискусій. Учасники будуть обмінюватись досвідом 
впровадження Принципів розширення прав та можливостей жінок на ринку 
праці, робочому місці і в суспільстві. 
Серед учасників - компанії, які прагнуть просувати Цілі Сталого Розвитку ООН, 
жіночі правозахисні організації, міжнародні організації, представники влади. 
Деталі за посиланням: https://cutt.ly/Ytrb03J 
  

 
 
 
 
 

 
 

Анонс 

 

✨ Це мега-подія для справжніх поціновуваців екзотичних квітів від Галицька 

Орхідейна Гільдія та Садовий центр "ГалСад"  

💢 велика кількість різновидів орхідей, що ростуть в домашніх колекціях 

💢лайфхаки та поради від знавців орхідей  
Деталі за посиланням: https://cutt.ly/atrnerw 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://cutt.ly/Ytrb03J
https://cutt.ly/atrnerw
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Онлайн курси 

АНГЛІЙСЬКА ДЛЯ БІЗНЕСУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
 
Цей курс Університету Пенсильванії створений за підтримки Державного 
бюро департаменту освіти та культурних зв’язків Сполучених Штатів 
Америки та Офісу програм вивчення англійської мови та розрахований на 
неносіїв англійської мови, які хочуть дізнатись про бізнес та міжнародну 
економіку. 
 
Впродовж вивчення курсу Ви опануєте теми та лексичні одиниці необхідні 
для досягнення успіху у міжнародній компанії. Ви будете вивчати бізнес-
англійську за допомогою цікавих текстів для читання та відеолекцій, а також 
опануєте необхідний словниковий запас, поняття та питання. У першому 
розділі на вас чекає вступ до підприємництва, який ми вивчимо за 
допомогою опрацювання ідей, товарів та можливостей. У другому розділі ви 
довідаєтесь про основні засади досліджень ринку, включно з визначенням 
можливостей. У наступному розділі ми зосередимось на бізнес-планах, 
довідаємось, чому вони важливі та дамо вам можливість попрактикуватись у 
складанні бізнес-плану. У фінальному розділі курсу ми представимо основи 
фінансування бізнесу та допоможемо вам створити привабливу презентацію 
або пропозицію, засновану на вашому бізнес-плані. 
 

Додаткові матеріали для читання надаються Newsela – цей ресурс щодня 
публікує статті на потрібному в цьому курсі рівні знання англійської мови. 
 

Деталі за посиланням: https://cutt.ly/ktrnTM4  
 

 
 
 

http://city-adm.lviv.ua/
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Книга тижня 

 

 

ProZorro — найвідоміший державний 

стартап в Україні. Заливши позаду 

стару систему держзакупівель, він 

постав як сучасна компанія із 

потужним штатом розробників і 

новими підходами до менеджменту й 

маркетингу. Відколи проект з’явився 

в Україні, змінилося два склади 

парламенту і три уряди, але ProZorro 

далі розвивається та, здається, 

міцно тримається на ногах. Однак чи 

насправді це так? 

У цій книжці піар-координатор 

команди ProZorro Федір Крикун та 

ідеолог системи Максим Нефьодов з 

перших уст описують злети й падіння 

команди. Вони розповідають, як 

компанія змогла зайти на 

огороджену й раніше закриту 

територію держзакупівель і змінити 

правила гри в одній з 

найкорумпованіших сфер. 

Федір Крикун — медіаконсультант, журналіст і комунікаційник, продюсер 

мистецького об’єднання «Щогла», колишній прес-секретар заступника 

міністра економічного розвитку і торгівлі, піар-координатор команди 

ProZorro. 

Максим Нефьодов — український економіст, голова Державної митної 

служби, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України 

та член Національної ради з питань антикорупційної політики. Один із 

засновників та головних ідеологів системи ProZorro. 
 

 

Екологічно 

 

У листопаді ДП «Бондарівка» переробила: 

Ртутних ламп: 37397 від юридичних осіб, 1941 від фізичних осіб,  

968 термометрів, з них 831 від юридичних осіб та 137 від фізичних, а 

також 1050 кг батарейок. 

 

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