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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради
Перша і основна передумова успіху у бізнесі – це терпіння
(Джон Рокфеллер)

Актуально

День працівника торгівлі

Підприємства
Львова

ПАТ «Львівський хімічний завод»

Нормативноправова база

Анонси

Національний банк спрощує для бізнесу інвестування за кордон

Кейтеринг від Горіхового дому
Стартував проект «Навігатор по етикетках»
Мешканці мікрорайону Рясне отримають новий ЦНАП
10 ювілейна виставка-ярмарок «Львівський товаровиробник»

30 липня –
День працівників торгівлі!
Актуально

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

Щорічно
в останню неділю липня
працівники торгівлі та
ресторанного господарства
відзначають своє професійне
свято.
В цей День ми приєднуємося до
привітань на адресу працівників
цієї славної професії і бажаємо їм
міцного здоров’я та хороших
заробітків!
Зі святом Вас, дорогі працівники
торгівлі та ресторанного
господарства!

ver.lviv.mail@gmail.com
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ПАТ «Львівський хімічний завод»
ПАТ «Львівський хімічний завод» (ЛХЗ) - найбільший на території
Західної України виробник технічних, харчових, медичних газів та
газових сумішей. Працюючи на ринку газової продукції з 1954 року,
підприємство отримало унікальні знання і досвід, які дозволяють не
просто утримувати передові позиції серед спеціалізованих
підприємств в Україні, а й динамічно розвиватися, розширюючи
торговельну мережу і освоюючи нові види продукції і послуг.

Підприємства
Підприємства
Львова
Львова

Сьогодні підприємство - це не
тільки завод-виробник у Львові.
Для
забезпечення
клієнтів
технічними газами та супутніми
товарами
на
всій
території
Західної
України,
створено
торгову мережу - групу компаній
«ЛХЗ», що включає в себе 15
підприємств, 22 філії і більше 50
магазинів-складів
у
Львівській, Закарпатській, Волинській,
Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
Основною
продукцією,
що
виробляється
на
підприємстві
є азот, аргон, кисень
технічний і медичний, вуглекислий
газ,
також
широкий
вибір
фасованих
в
балони
газів: гелій, ацетилен, пропан,
водень тощо.
Харчові
газові
суміші
призначені для створення
модифікованого
газового
середовища (МГС) всередині
упаковки
продуктів
харчування.

http://city-adm.lviv.ua/
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Основне
завдання
МГС
збільшення
терміну зберігання
свіжих і приготовлених продуктів в
упаковці натуральним методом, як
альтернатива
використанню
консервантів і харчових фарб.
Упаковані
продукти
зберігають
справжні смакові якості .
Зварювальні газові суміші
застосовуються в зварюванні
різних металів для захисту їх
структури, поліпшення якості та
надійності, а також загального
естетичного вигляду виробів.

Підприємства
Львова

На даний момент компанія здійснює постачання всього спектру
газової продукції - технічних і харчових газоподібних газів в балонах
різного обсягу і зріджених газів в цистернах, медичних газів,
багатокомпонентних газових сумішей і газів, виготовлених на
замовлення клієнта. ЛХЗ пропонує підприємствам, що працюють в
різних галузях виробництва, комплексні рішення щодо забезпечення
газами: послуги з оренди, установки і ремонту газового обладнання,
спеціалізовані транспортні послуги, навчання працівників підприємств,
професійні консультації фахівців, широкий асортимент газової
продукції високої якості.
Підприємство вже більше 6 років займається професійно-технічним
навчанням фахівців в сфері кріогенних і вуглекислотних технологій.
Заняття проводять кращі випускники вищих кріогенних інститутів і
висококваліфіковані фахівці. Практика проходить безпосередньо в
цехах заводу.
Нагороди підприємства:

Україна, 79070
м. Львів
вул. Рахівська, 16
http://city-adm.lviv.ua/

ver.lviv.mail@gmail.com

р.т. 235 12 12
e-mail: office@lhz.com.ua
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Національний банк спрощує для бізнесу інвестування за кордон

Нормативноправова база

Національний банк України
продовжує лібералізацію умов
інвестування за кордон завдяки
поступовій стабілізації ситуації
на валютному ринку та у
відповідності
до
Концепції
нового валютного регулювання.
Чергове
послаблення
антикризових
обмежень
стосується порядку здійснення
юридичними
особами
інвестицій за кордон.
По-перше, бізнес отримав можливість інвестувати за кордон до 2
млн. дол. США в еквіваленті на підставі однієї валютної ліцензії за один
календарний рік. Досі ліміт загальної суми таких операцій становив 50 тис.
дол. США за один календарний місяць.
По-друге, Національний банк встановив різні вимоги для отримання
ліцензій залежно від суми інвестиції за кордон. Якщо розмір інвестиції є
меншим 50 тис. дол. США, то діятимуть спрощені вимоги до переліку
документів для отримання ліцензії. Крім заяви, достатньо буде надати
декілька інших документів залежно від виду інвестиції та типу інвестора
(договір про здійснення інвестиції, документи про реєстрацію об’єкта
інвестиції тощо).
У той же час, для інвестицій у сумі понад 50 тис. дол. США
запроваджується розгорнутий перелік документів, який допоможе
Національному банку запобігти викоританню валютних ліцензій для
схемного відтоку капіталу. Зокрема, резидент повинен додатково
підтвердити економічний сенс операції, наявність у нього прозорих джерел
коштів для її проведення, надати розгорнуту інформацію про кінцевих
бенефіціарних власників суб’єктів інвестиційної операції тощо.
Такі кроки дозволять покращити умови ведення юридичними особами
зовнішньоекономічної діяльності, і, разом з тим, не сприятимуть
проведенню економічно необґрунтованих операцій з виводу коштів за межі
України.
Зазначені зміни затверджені постановою Правління № 51 від 08
червня 2017 року «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України». Вони набирали чинності з 12 червня 2017
року.
Більш
детально
за
посиланням:
http://robotodavets.in.ua/2017/06/15/natsionalnyj-bank-sproshhuye-dlyabiznesu-investuvannya-za-kordon.html
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Кейтеринг від Горіхового дому
«Горіховий дім» заснований ще у 2012 році як пекарня – соціальне
підприємство, яке фінансує Центр для жінок, що опинилися у кризових
ситуаціях (м. Львів). У 2016 році завдяки програмі WNISEF підприємство
отримало кредит на розвиток нового напрямку – кейтерингу.

Анонси

Анонси

Анонси

Це дозволяє бути найкращими з точки зору якості надання послуг та
підтримувати і розширювати соціальну складову підприємства –
допомагати жінкам, які потрапили у складні життєві обставини. Тому, особи
які замовляють кейтиринг у «Горіхового дому», стають благодійниками і
долучаються до добрих справ, адже 40% від прибутку скеровується на
фінансування Центру для жінок.
Контактна інформація: м.т. 067 204 64 64;
095 106 21 99
e-mail: catering@walnut.house
www.catering.walnut.house
Адреса: вул. Тобілевича, 8, м. Львів 70918
Стартував проект «Навігатор по етикетках»
18 липня розпочато реалізацію соціально – освітнього проекту
«Навігатор по етикетках». Відбулися перші зустрічі з виробниками –
учасниками Львівщини та робочою групою педагогів, щоб підготувати
оновлений посібник для учителів та робочі зошити для всіх учнів шостих
класів м. Львова.
Мета проекту – правильний вибір
щодня! Є сподівання, що даний
соціально-освітній проект принесе
нові комунікаційні ефекти у розвитку
брендів
та стане успішним
інструментом у взаємодії із такими
пріоритетними
цільовими
аудиторіями як школярі, педагоги та
батьки.
Співорганізаторами проекту є відділ ділових індустрій управління
економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради.
Мешканці мікрорайону Рясне отримають новий ЦНАП
Вже незабаром мешканці мікрорайону Рясне зможуть отримувати усі
послуги «на місці» – там відкриють Центр надання адміністративних послуг.
Вже розпочато ремонтні роботи. Також у планах відкриття офісів у
Брюховичах, Рудно і Винниках.
Більш
детально
за
http://tvoemisto.tv/news/nastupnyy_tsnap_zyavytsya_u_ryasnomu_84460.html
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10 ювілейна виставка-ярмарок
«Львівський товаровиробник»
Запрошуємо львівські підприємства взяти участь і представити
свої товари та послуги у 10 ювілейній виставці-ярмарку «Львівський
товаровиробник», що відбудеться у м. Львові з 5 по 9 жовтня 2017 р.
в приміщенні Палацу мистецтв (вул. Коперника, 17).

В рамках виставки – ярмарку «Львівський товаровиробник»
заплановано проведення семінарів, круглих столів, зустрічей В2В, в
тому числі, для учасників виставки. Висловлюємо сподівання, що
участь у виставці-ярмарку буде корисною для львівських
товаровиробників, з огляду на важливість промоції продукції,
налагодження взаємовигідних ділових контактів, збільшення обсягів
продажу на внутрішньому ринку.
Контактна інформація про організаторів:
Тел.: (032)297-58-77, 297-58-47, Факс: (032)235-42-26
e-mail: ver.lviv.mail@gmail.com
адреса: 79008, м.Львів, пл.Ринок, 1, каб. 429
Львівська міська рада
Департамент економічного розвитку
Управління економіки
Відділ ділових індустрій
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