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«Якщо ваша єдина мета полягає в тому, щоб стати багатим, ви ніколи не досягнете її » 
(Джон Рокфеллер) 

Актуально 

 Весняний Діловий Форум 2017 

Турецько-український бізнес-форум 

Агропорт Захід Львів 2017 

Підприємства 
Львова 

ТОВ "Вентарок" 

Нормативно – 

правова база 
Спрощено процедуру проведення валютних операцій 

Анонс Перша міжнародна виставка виробів з пластику 

Актуально 
 

 

 

 

27-28 квітня відбувається 
Весняний Діловий  

Форум 2017 

 Стадіон «Арена Львів» 
вул. Стрийська,199 

 

 

Турецько-український бізнес-форум 

28 квітня 2017 р. 11:00  

 Кавал'єр Бутік Готель, вул.Старознесенська 70 
 

 27-29 квітня 

Агропорт Захід Львів 2017 
V Міжнародна 

агропромислова виставка та 
форум з розвитку 

фермерства  

 ЛЬВІВ, Міжнародний аеропорт 
«Львів» ім. Д. Галицького 
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Підприємства 
Львова 

 

 

 
ТОВ "Вентарок" 

Фірмі VentaRock належать провідні позиції на сучасному будівельному 
ринку України. Вона спеціалізується на виготовленні вентильованих 
фасадних систем, покликаних виконувати функцію теплоізоляції та 
енергозбереження споруд різного типу. 
На сьогодні проблема енерго- та теплозбереження як житлових, так і 
комерційних приміщень є однією з найбільш актуальних. У пошуках 
оптимальних шляхів її вирішення вдалося знайти ефективний спосіб — 
встановлення вентильованих фасадних систем на зовнішні поверхні 
споруд. Завдяки застосуванню фасадних систем такого типу вдається 
заощадити близько 40 % енергоресурсів. 
 

 
 
 

VentaRock — це кращий зразок із запропонованої низки вентильованих 
фасадних систем, що використовується для утеплення як одно-, так і 
багатоповерхівок у процесі їх побудови або ж під час реконструкції раніше 
створених та застарілих фасадів. 
Сприяння збереженню тепла всередині приміщення поєднується з 
унікальною властивістю системи VentaRock перешкоджати виникненню 
осередків вологості в спорудах, надійно захищаючи їхні зовнішні стіни. 
Вибір на користь VentaRock — це можливість суттєво зменшити витрати на 
придбання будівельних матеріалів, оскільки значна їх частина під час 
зведення стін компенсується завдяки елементам самої фасадної системи. 
Окрім суто фінансової вигоди для забудовника, VentaRock сприяє якісному 
поліпшенню й удосконаленню конструкції будівлі, значно полегшуючи її. 
На чому ґрунтується теплоізоляційний ефект VentaRock? 
Фасадна плитка вентильованої системи VentaRock виготовлена з 
високоякісної екологічної сировини, а підсистема — з оцинкованої сталі. Як 
утеплювач використовується мінеральна вата. Утеплювач закриває 
спеціальна мембрана, яка забезпечує його здатність виконувати одночасно 
вітро- та вологозахисні функції. 
Сам утеплювач не входить до комплекту вентильованого фасаду 
VentaRock. Замовник послуги монтажу має придбати його окремо. Можливе 
також встановлення системи на зовнішні стіни будівлі й без 
утеплювального шару. 
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Теплоізоляційний ефект VentaRock забезпечується завдяки наявності 
активного повітряного каналу між фасадної плиткою та утеплювачем. За 
рахунок встановленої різниці температур формується повітряний потік, 
здатний виконувати функцію кондиціювання утеплювача. 
У результаті використання вентильованої фасадної системи VentaRock 
очевидними стають такі її переваги: 

 універсальна технологія монтажу, яка дозволяє застосовувати 
вентильовані фасади для зовнішньої обробки стін споруд будь-якого 
типу та призначення (житлових, комерційних, одно- та 
багатоповерхових, котеджів і т. д.); 

 простота у встановленні, яка зумовлена можливістю здійснювати 
монтаж без застосування важкодоступних спеціальних технічних 
засобів та тривалої попередньої підготовки основи; 

 придатність до швидкої установки на зовнішні стіни будівель 
протягом будь-якого сезону року. Така особливість забезпечується 
завдяки відсутності «вологих» процесів і операцій під час монтажу; 

 довговічність фасадної системи, пов’язана зі здатністю витримувати 
тривалу безремонтну експлуатацію впродовж близько 50 років; 

 стійкість навісного вентильованого фасаду до атмосферних впливів, 
а також до швидких температурних та інших кліматичних змін, 
особливо в період міжсезоння; 

 придатність до проведення часткових ремонтних робіт внаслідок 
пошкодження конструкції на будь-яких ділянках будівлі, швидка 
ліквідація деформацій; 

 здатність захищати споруду не тільки від переохолодження в осінньо-
зимовий період, а й від перегріву в літню спеку, суттєво поліпшуючи 
внутрішній мікроклімат приміщень; 

 використання екологічно чистих та негорючих матеріалів для 
виготовлення елементів конструкції, що підвищує її стійкість та 
безпечність. 

 

Отже, вентильовані фасади VentaRock, захищаючи ззовні будівлі від 
несприятливого впливу погодніх умов та, регулюючи мікроклімат всередині, 
виконують ще й низку супутніх функцій, серед яких ключові — поліпшення 
експлуатаційних характеристик споруд та вирішення естетичних завдань, 
пов’язаних із зовнішнім оздобленням. 
79049, Україна м.Львів, 
вул. Городоцького 207 
http://ventarock.com 

+380 32 239-3111 
+380 67 378-3773 

 info@ventarock.com 
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Нормативно – 
правова база 

 

Спрощено процедуру проведення валютних 
операцій 

 

 

22 березня 2017 року набрала чинності 
постанова Правління НБУ № 15 від 28 
лютого 2017 року, яка передбачає 
спрощення процедури проведення 
операцій з купівлі іноземної 
валюти/перерахування коштів за межі 
України на користь нерезидентів та якою 
змінено порядок контролю валютних 
операцій. 

Відповідно до постанови,  відтепер, клієнтам банків не потрібно чекати 
дозволу НБУ на проведення вищезазначених операцій оскільки 
уповноважені банки інформуватимуть НБУ про такі операції після їх 
проведення.  

Постанова передбачає, що у разі виникнення у НБУ сумнівів щодо 
законності операцій, до банку може бути направлена вимога, якою НБУ, 
зокрема, може призупинити здійснення окремих валютних операцій, 
відновлення ж таких операцій буде можливим лише після отримання 
окремого повідомлення від НБУ.  

Уповноважені банки зобов’язали повідомляти НБУ про клієнтів, 
валютні операції яких визвали сумніви у НБУ і які перейшли на 
обслуговування до іншого банку. Банкам надали право, при відкритті 
рахунків, звертатися до попередніх обслуговуючих банків за інформацією, 
яка отримана від НБУ та стосується сумнівних операцій клієнтів.  

Більш детально за посиланням: http://dmp.com.ua/publications/1804/ 
 

Анонс 

Перша міжнародна виставка виробів з пластику 
 

За інформацією Міністерства закордонних справ України 2-5 травня 2017 
року відбудеться Перша міжнародна виставка виробів з пластику «Afgahan 
Plast Expo» у м.Кабул (Афганістан) в Палаці «Уранус». 
Докладніша інформація щодо проведення заходу доступна за посиланням: 
http://afghanplast.af/ . 

 

http://dmp.com.ua/publications/1804/
http://afghanplast.af/

