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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради
«Коли немає конкуренції, менше стимулів для нововведень»
(Акіо Моріта)
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Виставка «Import Goods Fair 2017»

Актуально

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
У житті кожного християнина Великдень - свято особливо
шановане та величне. Й не тільки тому, що приходить воно з
утвердженням справжньої, квітучої та теплої весни, але й тому,
що є символом перемоги життя над смертю, добра над злом,
світла над пітьмою, віри – над безнадією.
Зі святом Вас, шановні. Від усього серця бажаємо Вам
благодаті, добробуту, окриленого настрою, миру, злагоди та
душевної величі. Нехай цей Великий День дарує всім Вам
щастя, здоров’я, любов та непохитну віру в кращий завтрашній
день!

Наталя Курій-Максимів
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ТОВ Глас Трьош Львів
ТОВ Глас Трьош Львів провідний європейський виробник листового скла.
4600 співробітників на 60 підприємствах в Європі забезпечують клієнтів
широким асортиментом продукції для фасадного скління, виробництва
вікон, архітектури та інтер'єру. ГЛАС Трьош є лідером українського ринку
склопакетів. На ГЛАС Трьош легко можна реалізувати свої кар'єрні цілі!

Підприємства
Львова
З 2010 року на всіх підприємствах
групи Глас Трьош в Україні та Молдові
впроваджена
і
успішно
працює
галузева система менеджменту якості.
Провідні фахівці пройшли підготовку
на головних підприємствах в Швейцарії
і Німеччини. На всіх підприємствах
функціонує
система
внутрішнього
контролю
та
контролю
готової
продукції, що в поєднанні з високою
кваліфікацією виробничого персоналу
гарантує випуск високоякісної продукції. У 2011 році додатково
впроваджена система менеджменту надійності.
Основні напрямки діяльності групи - виробництво скла EUROGLAS,
нанесення функціональних покриттів на скло, переробка і виробництво
інтер'єрного скла і склопакетів для віконних і фасадних конструкцій,
виробництво автомобільного скла. У виробництві склопакетів Глас Трьош
використовується високоякісне мультифункціональне, енергозберігаюче і
сонцезахисне скло торгової марки SILVERSTAR.
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Для відповідності найвищим вимогам в
сфері
звукоізоляції,
безпеки
і
протипожежного
захисту
можуть
використовуватися
різні
комбінації
листового, одношарового і багатошарового
безпечного скла.
На всіх, без винятку, підприємствах групи
Глас Трьош в Україні впроваджена і
використовується швейцарська (штаб-квартира компанії Глас Трьош
знаходиться в містечку Бютцберг, Швейцарія) система контролю якості, і це
означає, що цех в Меммінгемі або Ульмі нічим не відрізняється від цеху у
Львові.
Всі підприємства групи Глас Трьош в Україні мають
сертифікати
відповідності
УкрСЕПРО,
які
служать
підтвердженням того, що продукція відповідає встановленим
вимогам стандартів ДСТУ, ГОСТ, ТУ і т. д.
Компанія працює в трьох сферах. Підрозділ
Exterieur
виробляє
енергоефективні
склопакети від Глас Трьош для вікон та
фасадів. Підрозділ Interieur - меблі зі скла і
душових кабін. Automotive – скло для
автомобілів (Rolls-Royce, Bugatti і т.д.),
поїздів і літаків. Два роки роботи
переконали швейцарське керівництво в
правильності обраного напрямку розвитку, і
в 2010 році відбулося придбання групи
підприємств «Єврогласс» - дев'яти найбільших заводів з виробництва
склопакетів в Україні та заводу в Молдові. Після цього кількість
співробітників «Глас Трьош» становить 5300 чоловік на більше ніж
70 підприємствах, розташованих у Швейцарії, Німеччині, Франції, Польщі,
Україні та Молдові - а починалося все із крихітної бютцбергскої майстерні .
Останній потужний акорд (в Україні) - придбання криворізької компанії
«Поліскло» - підприємства з власною десятирічною історією, багатою
славними сторінками.
На сьогоднішній день компанія Глас Трьош є безумовним лідером ринку
склопакетів в Україні. Сумарна виробнича потужність підприємств компанії
складає більше 6 000 000 м2 склопакетів в рік.
79069, Україна
м.Львів,
вул. Шевченка, 313

http://city-adm.lviv.ua/
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Кабмін вніс зміни у порядок перевірок бізнесу
Порядок
проведення
контролюючими
органами зустрічних звірок, зокрема, щодо
механізму
проведення
зустрічних
звірок,
оформлення їх результатів, порядку направлення
запитів та довідок про результати зустрічних звірок
суб'єктам господарювання змінився.
Про це
йдеться у відповідній постанові Кабінету Міністрів
України ««Про внесення змін до Порядку
проведення контролюючими органами зустрічних
звірок» від 29 березня 2017 року №193.

Нормативно –
правова база

«У разі необхідності проведення зустрічної звірки контролюючий орган (ініціатор)
надсилає контролюючому органу (виконавцю), до компетенції якого віднесено
реалізацію повноважень щодо здійснення податкового контролю стосовно суб’єкта
господарювання, запит про проведення зустрічної звірки для підтвердження даних,
отриманих від платника податків та інших суб’єктів інформаційних відносин», йдеться у тексті документу.
Зустрічна звірка може бути проведена контролюючим органом (ініціатором)
самостійно. Але лише за умови, якщо здійснення податкового контролю щодо цього
суб’єкта господарювання віднесено до його компетенції.
Окрім того, за результатами проведеної зустрічної звірки складається довідка у
двох примірниках, яка підписується суб’єктом господарювання або його законним
представником і посадовими особами контролюючого органу, які її проводили, та
реєструється у контролюючому органі.
"Один примірник довідки у 10-денний строк вручається особисто суб’єкту
господарювання або його представнику під розписку або надсилається у порядку,
визначеному статтею 42 Податкового кодексу України", - йдеться у постанові.
Більш детально за посиланням:
http://biz.nv.ua/ukr/economics/kabmin-vnis-zmini-u-porjadok-perevirok-biznesu-898028.html
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За інформацією Посольства України в Республіці Корея, 22-24 червня 2017 року в
м.Сеул (Республіка Корея) за сприяння Міністерства торгівлі, промисловості та
енергетики Республіки Корея проходитиме виставка імпортованих товарів «Import
Goods Fair 2017».
Корейська асоціація імпортерів (КОІМА) готова надати українській стороні на
безоплатній основі стенд для презентації на зазначеній виставці можливостей
українських виробників, що мають потенціал для експорту своїх товарів на
корейський ринок.
Більш детальна інформація про подію доступна за посиланням: www.igf.co.kr.
Контакти посольства: 21, Ітевон-ро 45 гіл, Йонгсан-гу, м. Сеул, 140-893, Республіка
Корея; тел.: (82-2)790 56 96; факс: (82-2)790 56 97;
e-mail: emb_ kr@mfa.gov.ua ; web: http://www.korea.mfa.gov.ua.
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