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Підприємства 
Львова 

 

 
 

ПАТ «Концерн Хлібпром» 
ПАТ «Концерн Хлібпром» щодня виготовляє понад 200 тонн хлібної, 
хлібобулочної, кондитерської продукції і тістових напівфабрикатів. За 14 років 
діяльності компанія стала одним із найбільших виробників на українському ринку 
хліба. 
Хлібозаводи, що увійшли до складу «Хлібпрому», не втратили десятиріччями 
напрацьованих технологій випікання хліба. Історія деяких виробничих підрозділів 
сягає ста, а то й більше років. Наприклад, Львівський хлібозавод № 1 було 
засновано у 1908 році, але це не завадило підприємству здобути авторитетний 
сертифікат міжнародного зразка ISО-9001. 

  
Натуральний і якісний хліб, випечений за найкращими українськими традиціями і 

підтверджений міжнародними стандартами якості, – гордість компанії. Унікальні 

технології, щирі серця і працьовиті руки працівників роблять смак хліба по-

домашньому неповторним та впізнаваним споживачами впродовж цілого сторіччя. 

Збереження давніх традицій було би неможливе без сучасних підходів. Тому 

компанія постійно впроваджує і новітні технології виробництва, використовує 

міжнародний досвід. У 2010 році «Хлібпром» відкрив унікальний для України 

повністю автоматизований Завод хлібобулочних напівфабрикатів, сертифікований 

за стандартами HACCP (ISO 22000:2005). При впровадженні європейських сортів 

хліба українські технологи обмінюються досвідом з фахівцями з Бельгії, Франції, 

Німеччини та інших країн.  

Продукція «Хлібпрому» представлена у найбільших торгових мережах України. 

Частину товару підприємство експортує до низки європейських країн (Німеччина, 

Молдова, Білорусь), а от улюблений серед львів’ян батон «Сихівський» – до 

Сполучених Штатів Америки. 



 

№ 21  Березень  2017 Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ» 

 

 

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

 

 

Компанія підтримала ініціативу дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ (Unicef) щодо 

боротьби з йододефіцитом. В рамках цього проекту «Хлібпром» започаткував на 

українському ринку випікання хліба з додаванням до нього йодованої солі. 

Вірність хлібним та кондитерським традиціям засвідчують такі відомі бренди, як 

«Хлібна хата», «Вінницяхліб», Bandinelli, Panerini, «Любляна» , GrillBakery. Всі ці 

торгові марки належать «Хлібпрому». 

    

Сьогодні до структури компанії входить 6 хлібозаводів та 2 комбінати 

хлібопродуктів, що розташовані у Львівській та Вінницькій областях. В обох 

регіонах підприємство є одним з найбільших роботодавців – загалом у компанії 

працює понад 3 400 українців. 

Довіра до компанії підтверджена і закордонними партнерами. У 2007 році 

«Хлібпром» став першою компанією української хлібної галузі, що отримала 

кредит від підрозділу Світового банку – Міжнародної фінансової корпорації. 

Крім того, підприємство співпрацює з Організацією Об’єднаних Націй з 
промислового розвитку (ЮНІДО) у напрямку енергоефективності  та зменшення 
шкідливого впливу на довкілля. Зараз на  Львівському хлібозаводі № 5 
реалізовується пілотний проект Глобального екологічного фонду. Його метою є 
зниження шкідливих викидів від спалювання природного газу. 

 

ПАТ «Концерн Хлібпром» отримав нагороди 
Всеукраїнського конкурсу хлібобулочних та 
кондитерських виробів «Безпечно, смачно, 
корисно», проведеного на міжнародній 
виставці  «Хлібопекарська і кондитерська індустрія - 
2017» 

У номінації «Хлібобулочні вироби для здорового харчування» відзначено такі 
заявлені до конкурсу вироби компанії, як: хліб «Львівський заварний з 
соняшником» на заквасках (диплом першого ступеню), хліб «Старопольський 
темний» на заквасках (диплом другого ступеню) та завиванець «Український з 
маковою начинкою» (диплом другого ступеню). 
Пропагуючи здорове харчування, підприємство є постійним партнером 

Національного олімпійського комітету Львівщини, а також співпрацює з 

численними волонтерськими організаціями. 

 

 

79035, Україна  
м.Львів, 
вул. Хлібна, 2 

+38(032) 297-72-70 
www.hlibprom.com.ua  

lkhp@ukr.net 
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Нормативно – 
правова база 

 

Скасування печаток: нові правила ведення бізнесу 

 

Верховна Рада України підтримала в другому 
читанні законопроект №4194 «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
використання печаток юридичними особами та 
фізичними-особами підприємцями». 

Законопроект є резонансним в українському 
законодавстві, адже його норми передбачають 
повне скасування печаток. 

Зазначимо, що законопроект стосується не всіх громадян, а лише суб’єктів 
господарювання. Тобто тієї фізичної або юридичної особи, яка займається 
діяльністю з виробництва, реалізації, придбання товарів та іншою господарською 
діяльністю. Законом передбачається виключити використання печаток у взаєминах 
суб'єктів господарювання з державними органами та органами місцевого 
самоврядування. 

Скасовано норму «немає печатки – недійсний». Згідно із змінами до 
закону використання печаток тепер не обов’язкова вимога  для визнання 
документа чи угоди дійсними. Ба більше, виключається навіть можливість визнати 
такий документ недійсним у зв'язку з відсутністю печатки. 

Цікаво, що відтепер державні органи або органи місцевого 
самоврядування не мають права вимагати наявності печатки на офіційних 
документах. За порушення цієї норми тепер передбачається адміністративна 
відповідальність. Також за відмову прийняти документ без печатки передбачено 
штраф 50 - 100 неоподатковуваних мінімум (850-1700 грн). 

Щоб вважати дійсною копію документа, яка подається, достатньо підпису 
уповноваженої особи суб'єкта господарювання або особистого підпису фізособи-
підприємця. Орган не має права вимагати нотаріального посвідчення у разі, якщо 
така вимога не встановлена окремим законом. 

Також пропонується скасувати відповідальність за порушення правил 
виготовлення, порядку обліку і зберігання печаток та штампів. 

А у Цивільному кодексі замість короткої статті про те, що суб'єкт 
господарювання «може мати печатку» пропонується її нова редакція, згідно з якою 
суб'єкт господарювання «має право» використовувати в своїй діяльності печатку. 
Окрім того із закону виключили норму, що «обов’язковість скріплення правочину 
печаткою може бути визначена за письмовою домовленістю сторін». 

Довіреність за підписом. Раніше у законодавстві України передбачалося, 
що довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи з 
прикладенням печатки (за наявності). За новою редакцією довіреність видається 
теж від імені юридичної особи, але вже без печатки. 

Слід відзначити, що законом № 1206-VII був введений перехід від 
обов'язкового до добровільного використання печаток юридичними особами. При 
цьому існує ціла низка законів, які роблять відбиток печатки обов'язковим 
реквізитом вийняткових документів. До того ж, в господарській та правозастосовчій 
діяльності відбиток печатки часто помилково сприймається як доказ наявності 
повноважень у особи, яка підписала документ. Законопроект покликаний вирішити 
ці та інші проблеми. Розробники закону прогнозують, що внаслідок прийняття 
закону суб’єкти господарювання отримають реальну можливість здійснювати 
господарську діяльність без використання печаток. 

Більш детально за посиланням:  
http://espreso.tv/article/2017/03/26/skasuvannya_pechatok_novi_pravyla_vedennya_biznesu 

http://espreso.tv/article/2017/03/26/skasuvannya_pechatok_novi_pravyla_vedennya_biznesu
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Анонс 

Міжнародний ярмарок інновацій на технологій малих і середніх підприємств 

на Маврикії 

Згідно листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за інформацією 

Посольства України в Південно-Африканській Республіці 12-14 травня 2017 року в 

м.Порт-Луї буде проводитись Урядом Республіки Маврикій Міжнародний ярмарок 

інновацій та технологій малих і середніх підприємств. 

Додаткову інформацію про захід можна отримати на сайті: www.internationalfair.mu 

 

Міжнародна універсальна виставка в Республіці Таджикистан 

За інформацією Посольства України в Республіці Таджикистан, у період з 27 по 29 

липня 2017 року в м.Душанбе проходитиме міжнародна універсальна виставка 

«Tajikistan – 2017» в державному комплексі «Кохі Борбад». Організатором заходу є 

Торгово-промислова палата Республіки Таджикистан. 

Деталі за телефоном: 261-21-55; 235-60-80. 
 

http://www.internationalfair.mu/

