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" Найпоширеніший недолік як людей, так і держав — лінь при вирішенні проблем " 
(Альберт Ейнштейн) 

Актуально 12,8 млн. доларів  Інвестицій 

Підприємства 
Львова 

ТОВ  "Перша приватна броварня «Для людей — як для себе!» 

Нормативно – 
правова база 

Нардепи ініціюють чергові зміни в законодавстві щодо захисту 
бізнесу під час перевірок 

Екскурсії Екскурсія на підприємство ПАТ «Галичфарм» 

Анонси Концерт «Жнива Скорботи»  пам'яті жертв Голодомору 

Актуально 
 

 

12,8 млн. дол  Інвестицій зовнішньоекономічної діяльності  

у місті Львові у січні-червні 2017 року 

 

За весь період інвестування на 1 липня 2017 року обсяг прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного капіталу), вкладених в економіку міста, становив 

642,4 млн. дол. США, або 55,3% від загального обсягу в області. У 

розрахунку на одного мешканця Львова припало 855,8 дол. США 

іноземних інвестицій, що майже вдвічі більше від середньообласного 

значення цього показника. У січні-червні 2017 року у підприємства Львова 

від партнерів з 22 країн світу залучено 12,8 млн.дол. США прямих 

іноземних інвестицій. 

За даними Держстату Головного управління статистики у Львівській 

області  (http://www.lv.ukrstat.gov.ua) 
 

http://www.lv.ukrstat.gov.ua/


 

№ 52    Листопад  2017 Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ» 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/             ver.lviv.mail@gmail.com       297 58 77 або 297 57 64  2  

 

Підприємства 
Львова 

 

 

 
ТОВ  "Перша приватна броварня «Для людей — як для себе!» 

 

Торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня «Для людей — як 

для себе!» — підприємство харчової промисловості України, зайняте у галузі 

виробництва та реалізації напоїв натурального бродіння (пива та квасу). 

Входить в четвірку лідерів пивного ринку України. Продукція «Першої 

приватної броварні» представлена в усіх регіонах України, а також 

експортується майже до десяти країн світу, в тому числі в Казахстан, 

Білорусь, Польщу, Чехію та Велику Британію. В січні 2013 року 

ексклюзивний сорт пива від «Першої приватної броварні» – «Бочкове» – 

став першим українським пивом, яке виробляється за ліцензією за 

кордоном.  

«Перша приватна броварня» була створена в 2004 році . 

У 2012 році відбулося злиття компанії з ПБК «Радомишль», який належав 

міжнародній групі OASIS CIS, що спеціалізується на виробництві пива та 

безалкогольних напоїв у 6 країнах. 30% акцій OASIS CIS належать 

Європейському Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) i німецькому 

пивному концерну Oettinger.  

У результаті злиття «Перша приватна броварня» сьогодні здійснює 

управління 2-ма пивзаводами – у Львові та в Радомишлі сумарною 

потужністю 2,3 млн гл пива в рік.  

Сучасна «Перша приватна броварня» являє собою симбіоз трьох 

пивоварень, що працюють як єдиний механізм з виробництва пива та квасу. 

Процес варіння повністю автоматизований і єдине, що потрібно робити 

вручну - вчасно засипати хміль. Відкриття / закриття магнітних клапанів 

здійснюється віддалено за допомогою комп’ютерної програми. 

Хміль використовується виключно німецька (5 сортів). Гіркота у всіх сортів 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E


 

№ 52    Листопад  2017 Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ» 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/             ver.lviv.mail@gmail.com       297 58 77 або 297 57 64  3  

 

приблизно однакова і складається близько 20 одиниць за системою IBU 

(International Bitterness Unit). З мінімальним відривом від інших сортів самим 

гірким пивом є «Галицька корона». Зараз на пивзаводі «Перша приватна 

броварня» використовується технологія високщільного пивоваріння (High 

Gravity Brewing), суть якої полягає у виробництві більш щільного пива, яке 

перед розливом розбавляється очищеною водою до необхідної щільності. 

Пивні заводи «Першої приватної броварні» працюють за стандартами 

броварень Європи . Виробництво продукції сертифіковане за стандартами 

якості ISO 9001, ISO 20012. 

Всього «Перша приватна броварня» на сьогоднішній день випускає 11 сортів 

пива. 

    

 

Такі сорти як Радомишль Світле, Бочкове, Галицька Корона також 

випускаються на пивзаводі в Радомишлі. Таким чином, потужність двох 

пивоварень розподіляється, щоб задовольнити попит і поліпшити логістику 

найбільш популятних світлих сортів. 

З 2007 по 2013 рік Перша приватна броварня організувала чотири 

міжнародні рок-фестивалі Stare Misto (однойменний до одного з сортів пива 

броварні) у Львові. В 2016 році «Перша приватна броварня» виступила 

партнером фестивалю «День Києва. Свято вільних людей». У 2015 

році Телеканал «1+1» і «Перша приватна броварня» розпочали унікальний 

мультимедійний просвітницький проект «Моя країна. Прекрасна і 

незалежна». 

Адреса (032) 2512680 

79032 info@ppb.com.ua , sales@ppb.com.ua 

м. Львів www.facebook.com/pg/PershaPryvatnaBrovarnia/ 

вул. Вашингтона, 10  
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Stare_Misto
mailto:info@ppb.com.ua
mailto:sales@ppb.com.ua
http://www.facebook.com/pg/PershaPryvatnaBrovarnia/
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Нормативно – 
правова база 

 

Нардепи ініціюють чергові зміни в законодавстві  
щодо захисту бізнесу під час перевірок 

 

 

Зареєстровано законопроект щодо посилення 

захисту суб'єктів господарювання від 

неправомірних дій посадових осіб суб'єктів 

владних повноважень при здійсненні заходів 

державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності..  

20 листопада 2017 р. у ВРУ зареєстровано законопроект №7326 «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту 

суб'єктів господарювання від неправомірних дій посадових осіб суб'єктів 

владних повноважень при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) 

у сфері господарської діяльності». 

Проект Закону передбачає внесення змін і доповнень до таких 

законодавчих актів: 

 1) У Кодексі України про адміністративні правопорушення: 

- передбачити, що адміністративне стягнення за вчинення правопорушень, 

передбачених статтею 166-21 КУпАП, може бути накладено протягом трьох 

місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення 

(ст. 38); 

- викласти статтю 166-21 КУпАП в новій редакції, зокрема, запровадити 

адміністративну відповідальність за: 

 порушення встановлених законом строків здійснення заходів 

державного нагляду (контролю); 

 порушення встановлених законом вимог щодо періодичності та/або 

комплексності здійснення планових заходів державного нагляду (контролю); 

 здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) без 

погодження відповідного центрального органу виконавчої влади або 

відповідного державного колегіального органу, якщо отримання такого 

погодження є обов’язковим відповідно до закону; 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62946
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.28.0
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 здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) без 

своєчасного письмового повідомлення суб’єкта господарювання у 

встановленій формі або з порушенням строків такого повідомлення; 

  здійснення заходів державного нагляду (контролю) без затвердження 

та оприлюднення у встановленому порядку уніфікованої форми акта або з 

використанням неуніфікованої форми акта; 

 незатвердження згідно вимог закону органом державного нагляду 

(контролю) річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю), 

неоприлюднення у встановленому порядку критеріїв, за якими оцінюється 

ступінь ризику від провадження господарської діяльності; 

  невнесення згідно вимог закону або внесення недостовірних чи 

неповних відомостей щодо заходів державного нагляду (контролю) до 

інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю); 

 порушення встановленого Законом України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» порядку 

відбору зразків продукції тощо. 

2) У Кодексі законів про працю України встановити обов’язок власника або 

уповноваженого ним органу з власної ініціативи розірвати трудовий договір з 

посадовою особою в разі повторного порушення нею в тому числі і вимог 

законодавства з питань державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності і вчинення правопорушень, передбачених статтею 

166-21 КУпАП (ст. 41); 

3) У Законі України «Про державну службу» визначити одним із показників 

якості при проведенні оцінювання результатів службової діяльності 

державних службовців відсутність фактів вчинення державним службовцем 

адміністративних правопорушень (ст. 44). 

4) У Законі України «Про торгово-промислові палати в Україні»: надати 
право торгово-промисловим палатам визначати представників від торгово-
промислових палат, яким надається право складати протоколи про 
адміністративні правопорушення за статтею 166-21 КУпАП (ст. 11). 
Більш детально за посиланням: 
https://news.dtkt.ua/ua/law/liability/46109?utm_source=news&utm_campaign=oldmain 

https://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.0
https://docs.dtkt.ua/doc/1214.409.0
https://docs.dtkt.ua/doc/1086.611.0
https://news.dtkt.ua/ua/law/liability/46109?utm_source=news&utm_campaign=oldmain
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Екскурсії 

 

Екскурсія на підприємство ПАТ «Галичфарм» 

З метою популяризації робітничих професій   департамент економічного 

розвитку Львівської міської ради продовжує організовувати екскурсії для 

школярів навчальних закладів міста Львова на промислові підприємства. 

Цього тижня учні  6 В класу  ССЗШ № 93 побували на  ПАТ «Галичфарм». 

 

            
Захоплені цікавою екскурсією діти отримали масу задоволення. 

 

Анонс 

 

Концерт«Жнива Скорботи» пам'яті жертв Голодомору 

 

25 листопада, у День пам'яті жертв Голодоморів, 

Львівська філармонія запрошує на прем'єру твору, 

який має зв'язок з цією трагічною датою. Концерт 

пам'яті «Жнива скорботи» вперше презентуватиме у 

Львові Симфонію № 3 сі мінор Бориса Лятошинського 

в її оригінальній редакції 1951 року. 

Диригент концерту Мирон Юсипович розповів: «Голодомор – це трагедія 

українського народу і про неї треба згадувати щороку. Наш концерт присвячений 

дням пам'яті. Третя Симфонія Бориса Лятошинського має прямий стосунок до 

трагедії, оскільки саме вона спонукала композитора до написання твору. Ми будемо 

виконувати цю симфонію за першою редакцією. Цю редакцію свого часу заборонив 

Сталін, тому Лятошинський був змушений переробити її. Донедавна вона ніде не 

виконувалася і тепер нарешті ми представимо публіці найперше, оригінальне 

звучання. Твір напередодні вже виконали в Києві. А для Львова це прем'єра. Як на 

мене, це також одна з найкращих симфоній серед усіх українських, твір світового 

рівня». 

Під диригуванням Мирона Юсиповича симфонію Лятошинського виконає 

Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії. 

 


