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" Не кажи: ми починали з нуля; на нулі все може і закінчитися " 
(Тадеуш Гіцгер) 

Актуально 
Великі підприємства Львова, сплатили до місцевого бюджету 382 

мільйони гривень 

Підприємства 
Львова 

" GREHORI TEXTILE " ТМ 

Нормативно – 
правова база 

Уряд ввів квоти для працевлаштування 45-річних українців 

Анонси 
XVI Міжнародний промисловий Форум – 2017 

14-а Міжнародна виставка «IRAN METAFO - 2017» 

Актуально 
 

 

З початку 2017 року великі підприємства, розташовані в межах 

Львова, сплатили до місцевого бюджету 

382 мільйони гривень. 

 
 

У ДФС додали, що фактичні надходження від великого бізнесу 

зокрема, у вересні склали 39 мільйонів гривень. 

Найбільш вагомим джерелом наповнення міського бюджету є 

податок на доходи фізичних осіб, – розповіли у ДФС. – З початку 

року представники великого бізнесу сплатили 279 млн. грн. цього 

податку. Крім того, великі платники перерахували до місцевого 

бюджету 50 млн. грн. податку на прибуток підприємств, 25 млн. грн. 

земельного податку, 13 млн. грн. рентної плати за спеціальне 

використання води та 8 млн. грн. акцизного податку з роздрібного 

продажу підакцизними товарами. 
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Підприємства 
Львова 

 

 
"  GREHORI TEXTILE " 

 

"GREHORI TEXTILE "- це сучасний 
бренд, який символізує в своїй 
назві "Гармонію Ресторану Готелю 
в Одязі та Інтер’єрі". Саме тому, 
компанія свідомо обрала для себе 
сферу гостинності, для того щоб   
за допомогою корпоративного 
брендованого одягу та вишуканого 
професійного текстилю, робити      
її ще прекраснішою та 
привабливішою для українців та 
гостей нашої країни.  

Компанія має власні виробничі потужності, а також приватну сертифіковану 
школу з підготовки спеціалістів легкої промисловості, що дає змогу не 
тільки створювати активно робочі місця, але й розвивати "кузню" 
професійних кадрів. 
Команда "GREHORI TEXTILE "- це молоді спеціалісти, в яких одні цілі, мета 
та цінності, які вже три роки активно розвиваються та отримують визнання 
серед найкращих закладів України. Найвищою нагородою є - успішні 
бізнеси клієнтів, в які додається нотка комфорту, за допомогою одягу та 
текстилю. 
Команда "GREHORI TEXTILE " одягає найкращих шеф-кухарів країни: 
кулінарний проект "13Шеф", "Західна Шеф Група", суддів щорічного 
фестивалю "HORECA SHOW", фестиваль "Bukovyna", "Кулінарна Школа 
Боско", а також низку провідних ресторанів і готелів України. 
На прохання батьків, щоб іхні малята на різних творчих шкільних заняттях, і 
не тільки, також виглядали стильно, розроблено дитячу лінійку 
корпоративного одягу. 

   
 
Україна, 79000 +380 (67)93-1-000-5 
м.Львів www.gregori.com.ua 
вул. Кривчицька Дорога,17а gregori.textil@gmail.com 
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Нормативно – 
правова база 

Уряд ввів квоти для працевлаштування 45-річних українців 

 

Відмова багатьох роботодавців 
брати на роботу людей передпенсійного 
віку є великою проблемою, яку можна 
вирішити введенням мінімальних квот для 
таких працівників.  

В Україні 11 жовтня 2017 року набрав 
чинності закон про пенсійну реформу, за 
винятком деяких положень. З - поміж 
іншого, пенсійна реформа передбачає, що 

кількість співробітників компанії старше 45 років 
має становити не менше ніж 4% від загальної 
чисельності працівників. 

У Міністерстві соціальної політики обдумують, які санкції передбачити для 
працедавців, котрі не дотримаються введеться квот для 45-річних працівників 

 

Анонс 

 

XVI Міжнародний промисловий Форум – 2017 
 

З 21 по 24 листопада 2017 року в Міжнародному виставковому центрі (м.Київ, 
Броварський проспект 15.ю ст. метро «Лівобережна») відбудеться XVI 
Міжнародний промисловий Форум – 2017. 
Форум об’єднує спеціалізовані виставки: 
 *  Металообробка 
 *  УкрЗварювання 
 *  Гідравліка. Пневматика 
 *  Підшипники 
 *  УкрЛитво 
 *  УкрВторТех 
 *  Підйомно-транспортне, складське обладнання 
 *  УкрПромАвтоматизація 
 * Зразки, стандарти, еталони, прилади 
 *  Безпека виробництва 
Міжнародний промисловий форум проходить щорічно з 2002 року. 
З 2005 року захід увійшов до переліку провідних світових промислових виставок, 
сертифікованих UFI – Всесвітньою асоціацією виставкової індустрії.  
У 2016 році площа виставки склала 13 000 кв.м. 
Кількість учасників – 321 компанія з 28 країн світу. 
Кількість відвідувачів – 9 207 осіб. 
Контактна інформація: тел.: (044)201-11-56, 201-11-65 
e-mail: maria@iec-expo.com.ua, is@iec-expo.com.ua 
www.iec-expo.com.ua 
 

 

Анонс 

 

14-а Міжнародна виставка «IRAN METAFO - 2017» 
 

З 04 по 07 грудня 2017 року проходитиме 14-а Міжнародна виставка «IRAN 
METAFO - 2017» (металургія, гірничодобувна та мінеральна промисловість, 
лиття, промисловість кольорових металів, вогнетривкі матеріали, пов’язані 
проекти та клапани). 
Інформація міститься на сайті: www.iranmetafo.com. 
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