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" Неправда гнобить і протидіє, але тим дужче бажання боротися з нею" 
(Григорій Сковорода) 

Актуально 
XI Національне свято шоколаду 

VIII Свято Сиру і Вина у Львові 

Підприємства 
Львова 

Фабрика взуття «Madiro» 

Нормативно – 
правова база 

В Україні створена нова платформа регулювання підприємницької 
діяльності: унікальний інструмент для підтримки МСП 

Анонси 
VII Міжнародний форум «Дні Польського Бізнесу» 

16-а Міжнародна виставка «IRAN HVAC&R - 2017» 

Цікаве Екскурсії на підприємства 

Актуально 
 

 

XI Національне свято шоколаду 

 
 

13 - 15 жовтня 2017 року 
Більше за посиланням: 

http://www.shokolad.lviv.ua/uk/2016/pr
ogram2017/ 

 

Національне Свято Шоколаду - це 
всеукраїнська подія, яка збирає кращі 
солодкі бренди та виробників 
шоколаду ручної роботи України. Під 
час Свята найкращі виробники 
шоколаду України представляють 
найсмачнішу свою продукцію. Крім 
того, кожен гість має змогу 
спробувати оригінальні шоколадні 
напої, придбати «шоколадні» сувеніри 
та взяти участь у різноманітних 
майстер-класах від кращих шоколатьє 

 
 

Традиційно у жовтні у Львові 
відбувається Свято сиру і вина. 
У рамках Свята відбуваються 
презентації продукції від 
найвідоміших сирних та винних 
торгових марок України, 
органічних продуктів від 
виробників із регіонів Західної 
України, дегустації від провідних 
винних брендів. 

 
 
 

VIII Свято Сиру і Вина у 
Львові!!! 

 
Більше за посиланням: 

https://gastroli.ua/events/svyato-siru-vina 
 

 

 

http://www.shokolad.lviv.ua/uk/2016/program2017/
http://www.shokolad.lviv.ua/uk/2016/program2017/
https://gastroli.ua/events/svyato-siru-vina
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Підприємства 
Львова 

 

 
Фабрика взуття «Madiro» 

 

Фабрика Madiro – молоде українське виробництво, яке почало свою роботу 
з 2000 року. Cпеціалізується на виготовлені модельного взуття для всієї 
родини. 
В асортименті представлені чоловічі, жіночі та дитячі моделі, виготовлені з 
якісних натуральних матеріалів. Виробництво використовує шкіру, замшу, 
велюр, комплектуючі та фурнітуру імпортних виробників, за допомогою яких 
майстри створюють оригінальні колекції взуття. 

 
 

 
  

З перших років роботи фабрика Madiro завоювала довіру покупців, як 
виробник якісного, комфортного та стильного взуття. У своїй роботі ми 
дотримуємось індивідуального підходу до кожного покупця, враховуємо 
його побажання та уважно вивчаємо кон’юнктуру ринку. 
Нові колекції  виробництва можна побачити на спеціалізованих виставках, в 
тому числі на міжнародних заходах. Використовуються сучасні технології, 
та не забувається про традиції минулого, адже класика завжди в моді та 
пошані. 

 
 

 
 
Кожен покупець може обрати взуття за своїм смаком – класика, спорт, 
casual, яке надасть йому особливого обліку! 

 

Україна, 79000 +308961344174 
м.Львів www.madiro.lviv.ua 
вул. Жовківська, 22 e-mail: madiro-lviv@ukr.net 
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Нормативно – 
правова база 

 

В Україні створена нова платформа регулювання 
підприємницької діяльності: унікальний інструмент для підтримки 
МСП 

 

 

Малий бізнес в Україні отримав унікальну онлайн-

платформу, яка допомагає зорієнтуватися у 

процедурах, необхідних для започаткування нової 

справи. Платформа ефективного регулювання (PRO) – 

http://regulation.gov.ua – була створена Офісом 

ефективного регулювання в рамках проекту FORBIZ 

ініціативи «EU4Business». 20 вересня 2017 року 

відбулася презентація нової онлайн-платформи для 

взаємодії бізнесу та держави – потужного стимулу для 

розвитку МСП в Україні. 

Платформа PRO містить низку унікальних бізнес-інструментів: покрокові 

інструкції для відкриття власної справи, процедури отримання дозволів, 

розрахунок витрат на регуляторні вимоги тощо. Відтепер підприємцям не потрібно 

витрачати час та зусилля на пошук необхідної інформації. Достатньо відповісти на 

декілька запитань на сайті PRO та отримати контрольний перелік необхідних 

кроків: які документи слід зібрати, скільки часу займає кожна процедура, куди 

звертатися тощо. 

Зараз платформа PRO дозволяє користувачам отримувати докладні 

інструкції стосовно започаткування власної справи в 15 найбільш популярних 

напрямках, а саме: ресторани, служба таксі, приватні дитячі садочки, 

мініхлібопекарні, кабінет сімейного лікаря, провайдер інтернет-послуг, зарядна 

станція для електромобілів, навчальні курси, зелена електростанція тощо. 

Створений в рамках ініціативи «EU4Business» за фінансової допомоги ЄС, 

проект FORBIZ підтримує економічне відновлення країни, пропонуючи системний 

перехід до більш сприятливого бізнес-середовища з особливою увагою до МСП. 

Проект має на меті спрямування політики у бік загального визнання МСП та 

важливої ролі, яку вони відіграють в економічному відродженні, водночас 

намагаючись послабити регуляторний тиск та зменшити ризики для підприємств.  

Більш детально за посиланням: http://www.eu4business.eu/uk/news/v-
ukrayini-stvorena-nova-platforma-regulyuvannya-pidpryyemnyckoyi-diyalnosti-unikalnyy 

 

 

http://www.eu4business.eu/uk
http://www.eu4business.eu/programme/forbiz?destination=programmes%3Ffield_related_community_tid%5B0%5D%3D6%26page%3D2%26community6%3Don%26partner_list%3D
http://www.eu4business.eu/uk/news/v-ukrayini-stvorena-nova-platforma-regulyuvannya-pidpryyemnyckoyi-diyalnosti-unikalnyy
http://www.eu4business.eu/uk/news/v-ukrayini-stvorena-nova-platforma-regulyuvannya-pidpryyemnyckoyi-diyalnosti-unikalnyy
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Анонси 

 

VII Міжнародний форум «Дні Польського Бізнесу» 
 

26 - 27 жовтня 2017 року відбудеться  VII Міжнародний форум «Дні Польського 

Бізнесу». Перший день форуму пройде у Києві (готель «Київ», «Тріумфальна 

зала», вул.М.Грушевського, 26/1), другий день форуму – в м.Одесі (будинок 

прийомув Одеської обласної ради, провулок Санаторний, 2). 

Форум вже встиг себе зарекомендувати як одна із головних подій року в 

польсько-українському економічному співробітництві. 

Запрошуємо зацікавлених у співпраці з країнами ЄС та з Республікою 

Польща. 

Контактна особа: Олена Вакулік, тел.: +38(044)238-09-44  

email: office@ukrbizpol.org 

 

Анонси 

 

16-а Міжнародна виставка «IRAN HVAC&R - 2017» 
 

З 25 по 28 жовтня 2017 року проходитиме 16-а Міжнародна виставка «IRAN 
HVAC&R - 2017» (опалення, охолодження, вентиляція, кондиціонування та 
холодильні системи). 
Детальна інформація про захід: www.iranhvas.com 
 

 

Цікаве 

 

Екскурсії на підприємства 
 

Львівська міська рада організовує школярам навчальних закладів міста 
екскурсії на підприємства й заводи, з метою популяризації робітничої 
професії. Минулого тижня департамент економічного розвитку показав 
десятикласникам новітні технології та цікаві проекти на ТзОВ НВП 
«Техноваги». 
 

       
 

 

mailto:office@ukrbizpol.org
http://www.iranhvas.com/

