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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Формальна освіта допоможе вам вижити.
Самоосвіта приведе вас до успіху»
(Джим Рон)

Актуально

Різдвяний ярмарок 2018

Підприємства
Львова

ТзОВ «Троянда»

Нормативноправова база

7 грудня набув чинності закон про захист бізнесу від тиску силовиків

Анонс

Бізнес навчання від ГО «Клуб ділових людей»
Навчальні бізнес-семінари «Шкільне підприємництво»
Снігопад подій на ринку «Шувар»

Різдвяний ярмарок 2018
проходитиме у центрі м. Львова
з 8 грудня до 20 січня

Актуально

Гасло цьогорічного ярмарку –
«Я дарую тобі Львів»
«Під час Різдвяного ярмарку відбуватиметься чимало цікавих заходів
- конкурс скульптур, святкова хода звіздарів, різдвяний фестиваль», додають організатори.
У робочі дні Різдвяний ярмарок працюватиме
з 11.00 до 22.00 год., у святкові та вихідні - з 10.00 до 23.00.
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Троянда»
ТзОВ

«Троянда»

займається

проектуванням,

виробництвом

монтажем торговельного обладнання з 1995 року.
підприємство

акцентує

увагу

на

виготовленні

та

У своїй роботі

максимально

якісної,

затребуваної і доступної замовнику продукції. Дані пріоритети дозволили за
час роботи успішно реалізувати велику кількість проектів різного рівня
складності, напрацювати досить солідну клієнтcьку базу, розвинутися в
технічному
Підприємства
Львова

плані. ТзОВ

«Троянда»

є

офіційним

дилером

виробника

торговельного обладнання «Модерн-Експо».
Серед клієнтів ТзОВ «Троянда»
досвідчені підприємці, а так само і
ті,

хто

відкриває

свій

перший

магазин.
Мета діяльності підприємства знайти

індивідуальний

кожного

клієнта,

підхід

до

врахувати

персональні потреби як великих
організацій,

так

і

підприємців-

початківців.
ТзОВ «Троянда» має обладнання для порізки ДСП, ДВП, МДФ,
пластику, крайкування ДСП, МДФ (прямолінійного і радіусного), обробки
алюмінієвого профілю.
Підприємство постійно розвивається, освоює нові технології. Для нього
характерним є:
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-

наявність власної виробничої бази,

-

великий асортимент матеріалів для виготовлення обладнання,

-

добре налагоджений механізм взаємодії з постачальниками

матеріалів,
-

складський запас,

-

власний транспорт.
ТзОВ

«Троянда»

забезпечує

комплексне

оснащення

АЗС

та

магазинів різного профілю торговельним обладнанням та меблями, а саме:
- розробка фірмового стилю та виготовлення дизайн - проектів;
- стелажі металеві для магазинів та супермаркетів;
- торгові системи для магазинів одягу;
- вироби з дроту (вішаки, корзини, стелажі, рекламні стійки);
- системи вхід-вихід;
- цінники, підставки пластикові для біжутерії та рекламної продукції;
Підприємства
Львова

- вітрини з алюмінієвого профілю;
- прилавки, касові місця;
- барні стійки, рецепції;
- меблі офісні.

Адреса:

032 297 03 07, 067 67 900 57

м. Львів, 79040

troyanda.lviv@gmail.com
www.troyanda-lviv.com

вул. Каховська,39
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7 грудня набув чинності закон
про захист бізнесу від тиску силовиків

Урядовий

закон

про

захист

бізнесу від тиску з боку силових
органів,

який

неофіційно

називають

«Маски-шоу

стоп»,

опублікований в газеті «Голос
України»

і

набув

чинності

7

грудня 2017 року.

Відповідно до опублікованого закону «Про внесення змін до деяких
Нормативноправова база

законодавчих

актів

щодо

забезпечення

дотримання

прав

учасників

кримінального судочинства та інших осіб правоохоронними органами під час
здійснення досудового розслідування», норма щодо застосування під час
судового розгляду відеозаписуючої техніки набирає чинності з 1 січня 2019
року.
Закон передбачає відео- та аудіофіксацію прийняття рішень про
обшук і безпосередньо самих обшуків, без яких здобуті докази не будуть
братися до уваги судами.
Крім того, передбачається безперешкодний доступ адвокатів до
процесу обшуку, заборону на вилучення оригіналів документів і серверів, на
яких вони зберігаються, а також заборону силовим органам порушувати
справу у разі, якщо за цією фабулою вона вже була закрита якоюсь силовою
структурою.
Більш детально про зміст законодавчих новацій за посиланням:
https://news.dtkt.ua/law/inspections/46287
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Бізнес-навчання від ГО «Клуб ділових людей»
ГО «Клуб Ділових Людей»
розпочинає набір учасників на
тренінги
в
рамках
проекту
Міжнародної організації з міграції
(МОМ),
що
здійснюється
за
фінансової
підтримки
Уряду
Об’єднаного Королівства Великої
Британії та Північної Ірландії.

Анонс

Запрошуються:
 внутрішньо переміщені особи (ВПО) (не менш як 65 % учасників
проекту):
✓ які ще не мають досвіду ведення власної справи, але хочуть
розпочати власний бізнес;
✓ які вже мали власну справу на Сході чи АР Крим, проте втратили її і
хочуть відкрити свій бізнес у Львові чи Львівській області;
✓ які є найманими працівниками та хочуть підвищити власні професійні
компетенції або відкрити власну справу.
 місцеві мешканці м. Львова та Львівської області:
✓ які ще не мають досвіду ведення власної справи, але хочуть
розпочати власний бізнес;
✓ які є власниками діючого малого підприємства і хочуть його
розширити;
✓ які є найманими працівниками та хочуть підвищити власні професійні
компетенції або відкрити власну справу.
Серед місцевого населення перевага надаватиметься:
✓ демобілізованим учасникам АТО або членам сімей учасників АТО
(дружина/чоловік учасника);
✓ представникам етнічних меншин
Оцінку бізнес-планів здійснюватиме
незалежна комісія у складі фахівців
МОМ та зовнішніх експертів.
«Виплата грантів» передбачає закупівлю обладнання згідно з бізнеспланом переможця по безготівковому розрахунку відповідно до чинного
законодавства України.
Участь в проекті є безкоштовною.
Контакти: Олександр Марусяк, 050 700 04 20, oleksandr.marusiak@bcclub.org.ua
Наталя Байцар, 096 458 64 26, nataliia.baitsar@bc-club.org.ua
м. Львів, вул. Зелена, 109 (праве крило, 4-й поверх, 442 каб.)
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Снігопад подій на ринку «Шувар»
8 грудня, 12.00 – Проект «СмачноНаШуварі»
Проект #СмачноНаШуварі - це серія майстер-класів від відомих шефкухарів Львова. Майстер-клас щодо приготування страв з м'яса буде
проведено у магазині №15 терміналу «Свіже м'ясо». Його проведе Петро
Сподарик, шеф-кухар ресторану «Старий Рояль».
9 - 10 грудня, 12.00-20.00 – Фестиваль «Гармидер»
«Гармидер» - вибухова суміш: фестиваль, на якому цікаво, смачно та
вигідно! 9 та 10 грудня у виставковому центрі «Шувар-Експо» (3 поверх
терміналу «М'ясо та копченості») пройде фестиваль українських виробників
«Гармидер». Він створений для того, щоб зробити більш популярним
соціальне підприємництво та товари вітчизняного виробництва.
Анонс

12 грудня, 13.00 - Грубич на Шуварі
Офіційне відкриття магазину № 8 відбудеться з кулінарного майстеркласу з приготування страв з риби. Звичайно, що найкращим експертом і
знавцем української кухні є Констянтин Грубич! Констянтин Грубич - експерт
програми «Знак якості», розповість як правильно обирати живу та
охолоджену рибу, як визначити якість продукції на ринку і т.д. Це чудова
можливість навчитися готувати вишукані ресторанні страви. Під час
майстер-класу можна навчитись готувати цікаві блюда з риби, здивувати
своїх коханих, близьких людей, рідних, друзів. На відвідувачів чекатиме
дегустація приготовлених страв та фотосесія з Констянтином Грубичем.
14 грудня 13.00 - Відкриття магазину Одісей
Офіційне відкриття магазину «Одісей» розпочнеться з кулінарного
майстер-класу з приготування страв з риби та морепродуктів, які привезені з
Франції, Нідерландів, США, Молдови. У ньому візьмуть участь найкращі
експерти і знавці своєї справи Щокін Сергій (шеф повар ресторану
«Багратіоні») та Левін Дмитро – (шеф повар ресторану «Тлустий гусак»). Це
чудова можливість навчитися готувати вишукані ресторанні страви. Під час
майстер-класу можливо навчитись готувати цікаві блюда з риби
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Різдвяний ярмарок на Шуварі
Різдвяний ярмарок на Шуварі проходитиме перед терміналом «М’ясо та
копченості» з 1 грудня до 6 січня. На ярмарку продаватимуть товари
українських та іноземних виробників. Традиційно відвідувачі зможуть
придбати різноманітні святкові сувеніри, ялинки та інші речі які допоможуть
створити святкову атмосферу вдома.
На учасників чекатимуть подарунки та смачна кава. Вхід вільний!
Контакти:

+38 (067) 369-90-99
+38 (032) 295-19-19
olha_sanina
вул. Хуторівка, 4б, м.Львів, 79031

Навчальні бізнес-семінари «Шкільне підприємництво»
Анонс

У суботу, 02.12.2017 р. відбувся перший із серії навчальних семінарів
«Шкільне підприємництво», що реалізовується в рамках та за кошти
«Програми сприяння розвитку підприємництва у м. Львові на 2017-2019
роки» управлінням економіки департаменту економічного розвитку
Львівської міської ради.

Весь навчальний курс проводять тренери LvBS в Центрі Митрополита
Андрея Шептицького (м. Львів, вул. Козельницька, 4).
Учні 9-х класів, що пройшли попередній відбір виявились дуже цікавими
і активними. Приємно, що маємо таке прогресивне та натхненне учнівське
середовище, здатне генерувати креативні ідеї, які містять важливу соціальну
складову.
Більш детально за телефоном: 297-58-77
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