№ 37

Липень 2017

Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ»

ПРОСТІР БІЗНЕСУ
№ 37

Липень 2017

Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради
Перше правило бізнесу – поступай з іншим так,
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(Чарльз Діккенс)
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Цієї суботи львів’ян запрошують на фестиваль «Зелене місто»
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Набув чинності Закон про скасування печаток
Зміни в проведенні конкурсу з відбору керівників суб’єктів
господарювання

Анонси

Виставковий стенд на виставці в Китаї
Стартував проект «Навігатор по етикетках»
Національний бізнес-рейтинг запрошує підприємців до Львова
10 виставка-ярмарок «Львівський товаровиробник»

Цієї суботи львів’ян
запрошують на фестиваль
«Зелене місто»
Актуально

Захід проходитиме 29 липня, з 11.00
у Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького.
Організатори запрошують усіх охочих
долучитися до збереження планети.
http://city-adm.lviv.ua/
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Приватне підприємство «Аріадна» засноване у 2001 році та
спеціалізується на виробництві робочого, форменного, медичного та
корпоративного одягу. Впродовж шістнадцяти років колектив набуває
знань, досвіду і постійно розвивається.

Переваги підприємства:
Підприємства
Львова

багаторічний досвід роботи – понад 16 років;
кваліфікована команда працівників;
найширший асортимент спецодягу;
пошиття одягу під замовлення з нанесенням лого
компанії;
тільки якісна та безпечна продукція;
постійне удосконалення методів виготовлення одягу
використання європейських стандартів при пошит
конструюванні одягу.
Перейнявши досвід європейських стандартів щодо якості пошиття і
функціональності тієї чи іншої моделі одягу перейняли технологію
пошиття і конструювання виробів.
Постійними клієнтами підприємства є вищі навчальні заклади, медичні
установи, силові і відомчі структури.
На
сьогоднішній
день
підприємство досягло неабияких
успіхів у забезпеченні спецодягом
у різних галузях промисловості та
сферах обслуговування, зокрема
в:
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Підприємства
Львова

Для забезпечення охорони праці і
здоров’я людини ПП «Аріадна»
пропонує засоби індивідуального
захисту, а саме:
- будівельні каски,
- окуляри,
- респіратори,
- рукавиці,
- робоче взуття вітчизняних
виробників (під замовлення).
Також підприємство пропонує для різних закладів — готелів, санаторіїв,
гуртожитків та баз відпочинку м’який інвентар: махрові та вафельні
рушники, комплекти постелі, подушки, матраци, ковдри, одіяла.
Різноманітні комплекти постелі різняться не лише розміром, але й
кольоровою палітрою, тканиною.

Україна,
м. Львів, 79007,
вул. Городоцька, 23, ІІ поверх

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

- будівельній сфері,
- харчовій сфері,
- транспортній сфері,
- енергетичній сфері,
- сільськогосподарській сфері
- вищих навчальних закладах,
- медичних установах,
- силових і відомчих структурах

ver.lviv.mail@gmail.com

р.т. 240 32 08
м.т. 067 675 85 23

e-mail: info@ariadna.lviv.ua
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Набув чинності Закон про скасування печаток
19
липня
2017
року
набув
чинності Закон
№ 1982-VIII,
яким
скасовується вимога про обов'язкове
використання печаток на документах.

Нормативноправова база

Законом внесено зміни до низки законодавчих актів, якими
виключаються вимоги про обов’язкове використання печаток (незалежно
від їх наявності у суб’єктів господарювання) та необхідність використання
печаток у взаємовідносинах суб’єктів господарювання з державними
органами та органами місцевого самоврядування.
Також Законом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, якими встановлено адміністративну відповідальність за
вимогу посадової особи про наявність відбитку печатки суб’єкта
господарювання, що ним подається до органу державної влади або органу
місцевого самоврядування. із законодавства виключаються вимоги про
обов’язкове використання печаток (незалежно від їх наявності у суб’єктів
господарювання)
Із прийняттям Закону виключається можливість визнання документа
(угоди, правочину) недійсним (неукладеним, невчиненим) у зв’язку з
відсутністю відбитку печатки.
Зміни в проведенні конкурсного відбору
керівників суб'єктів господарювання
Уряд
удосконалив
порядок
проведення конкурсного відбору
керівників суб'єктів господарювання
державного сектору економіки та
проведення конкурсного відбору
незалежного
члена
наглядової
ради
державного
унітарного
підприємства та господарського
товариства, у статутному капіталі
яких більше 50 % акцій (часток)
належать державі.
Реалізація рішення Уряду сприятиме врегулюванню умов залучення
професійних консультантів з відбору персоналу до складу комісій з
конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного
сектору економіки та комісій з конкурсного відбору незалежного члена
наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського
товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток)
належать державі. Відповідні зміни затверджені Постановою Кабінету
Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 469.
Більш
детально
за
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250113562
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Виставковий стенд на виставці в Китаї

Анонси

21-22 листопада 2017 року у Виставковому центрі м. Пекін (Китай)
відбудеться 9-ий Ярмарок китайських інвестицій, який проходить під
девізом «Нові реалії, нові можливості». В його рамках організовуються
виставки, інвестиційні форуми, презентації проектів, ділові переговори та
зустрічі на високому рівні. Ярмарок надає великі можливості для
інвестування та налагодження партнерських зв’язків для його учасників, є
дієвим механізмом виходу китайських підприємств на світові ринки, а також
сприяє розвитку двостороннього та багатостороннього інвестиційного
співробітництва.
В рамках роботи 9-ї сесії Ярмарку китайських інвестицій за кордоном,
відбудеться День України, презентація українських підприємств та
інвестиційних проектів за підтримки Посольства України в Китаї.
За додатковою інформацією звертатись в ТПП України до організаторів за
тел.: (044) 279 17 50 або
м.т.: (067) 232 92 20.

Анонси

Анонси

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.
Національний бізнес-рейтинг запрошує підприємців до Львова
До Дня незалежності України бізнесмени, кращі за версією Національного
бізнес-рейтингу, отримають нагороди в елітному комплексі Edem Resort
Medical & SPA біля Львова. 23 серпня 2017 року відбудеться Міжнародна
бізнес-конференція та Урочиста церемонія нагородження лідерів економіки.
Перевірити рейтинг підприємства та зареєструватись для участі в заході можливо в
Оргкомітеті НБР за тел.: (044) 232-94-44, (067) 234-10-00, (063) 681-10-00.

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

ver.lviv.mail@gmail.com

297 58 77 або 297 57 64

5

№ 37

Липень 2017

Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ»

10 виставка-ярмарок
«Львівський товаровиробник»
Запрошуємо львівські підприємства взяти участь і представити
свої товари та послуги у 10 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.
Реєстрацію вже розпочато.
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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