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«Ваш напрям думок зробив Вас тим, ким Ви сьогодні є. Але 
він не приведе Вас до тієї мети, яку Вам хотілося б досягти» 

 (Бодо Шефер) 

Актуально Різдво в Україні 

Підприємства 
Львова 

ТОВ «Виробниче підприємство «ЕНЕЙ  ЛТД» 

Нормативно – 
правова база 

З  01.01.2018 підвищується мінімальна заробітна плата 

Анонси Велика Коляда – різдвяний фестиваль у Львові 

Актуально 
 

 

 

Різдво в Україні 

 

Свято Різдва чекають з нетерпінням і дорослі, і малі. 

Воно приносить чимало радощів, веселощів та 

солодощів. 

Отож, щиро вітаємо усіх із цим світлим святом та 

бажаємо миру, благополуччя, достатку, злагоди та 

Божої благодаті. 
. 
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ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕЙ  ЛТД» 

Виробниче підприємство «ЕНЕЙ» – вітчизняний виробник вертикальної та 

горизонтальної опалубки.  

В арсеналі підприємства – виробничі лінії з виготовлення власного профілю; 

плазмова різка; лінія торцювання, шліфування, зрощення брусу та 

виготовлення будівельної балки Н-20; камери фарбування, полімеризації, 

сушки; лінія виготовлення пластмасових щитів для опалубки та 

пластмасових наконечників для балки; лінія виготовлення будівельного 

риштування. 

                          

Продукція та послуги: 

•    Елементи опалубки перекриття (балка двотаврова дерев`яна 

будівельна з наконечниками, стійки опалубкові, триноги полегшені, 

головки-корони тощо) та стінової опалубки (серій «сігма-проф 82» та 

«сігма-проф 122», а також дрібнощитова пластикова опалубка) – 

продаж та оренда. 

•    Комплектуючі до опалубки усіх видів, фанера ламінована, 

фіксатори захисного шару тощо. 

•    Одноразові картонні круглі колони діаметром від 100 до 600 мм та 

висотою 3-4 м; 

 

https://www.dlab.com.ua/id/31385
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Підприємства 

Львова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•    

•    Будівельне риштування «ЕНЕЙ-40» з робочою висотою до 40 м. 

•    Виготовлення та зведення дерев`яних будинків. 

  

 

Підприємство виготовляє будівельне риштування, яке призначене для 

проведення будівельно-монтажних, оздоблювальних та ремонтних робіт як 

на фасадах споруд (тинькування, малярні роботи), так і всередині останніх. 

Для надання усій конструкції стійкості підприємство використовує рами, які  

між собою з’єднуються горизонтальними та діагональними зв’язками у 

шаховому порядку (згідно інструкції). 

Підприємство використовує сучасну технологію плазмової порізки (газо-

плазмове різання). В якості ріжучого інструменту підприємство  використовує 

струмінь плазми. На даний час – це одна з найбільш перспективних 

технологій внаслідок надійності, простоти і економічності в порівнянні з 

іншими методами різання металу.  

Основними перевагами плазмової різки, як зазначає підприємство є : 

 в такий спосіб можна обробляти будь-які метали чи сплави; 

 високі якість, точність та чистота порізки; 

 відсутні обмеження в складності форм, які вирізаються; 

 висока швидкість порізки; 

 відсутність теплової деформації металу, що розрізається, внаслідок 

його локального і несуттєвого розігріву. 

 

Адреса +38 (067) 922-01-63 
місто Львів, 79021 paniv_p@ukr.net 
Вул. Кульпарківська, 93 http://eneyvp.com.ua/ 

 

http://eneyvp.com.ua/


 

№ 58        Січень  2018 Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ» 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/             ver.lviv.mail@gmail.com       297 58 77 або 297 57 64  4  

 

Нормативно – 
правова база 

Шановні роботодавці! 

Звертаємо увагу: з 01.01.2018 підвищується мінімальна заробітна 

плата! 

Згідно з ухваленим Законом «Про Державний бюджет України на 2018 
рік» мінімальна заробітна плата у 2018 році становитиме з 01.01.2018: 

- у місячному розмірі — 3 723 гривні;  
- у погодинному розмірі — 22,41 гривні. 

Нагадуємо, що мінімальна заробітна платня — це мінімальний розмір 

оплати праці, який є законодавчо встановленим і обов’язковим для всіх 

підприємств, незалежно від форм власності.  

 

Якщо  заробітна плата працівника, який 
виконав місячну норму праці, є нижчою 
за законодавчо встановлений розмір 
мінімальної заробітної плати, то 
необхідно провести доплату до рівня 
мінімальної, яка виплачується щомісячно 
одночасно з виплатою заробітної плати. 

Відповідно до Постанови КМУ від 26.04.2017 р. № 295, органам місцевого 

самоврядування делеговано повноваження у сфері контролю за 

додержанням законодавства про працю та зайнятість населення (перевірки 

на підприємствах), зокрема щодо дотримання виплати мінімальної зарплати 

найманим працівникам.  

Застерігаємо! Для юридичних та фізичних осіб – підприємців, які 

використовують найману працю, передбачено штрафи за порушення 

трудового законодавства, з них: 

– 10 мінімальних заробітних плат (у 2018 році – 37 230 грн) - за 

недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (ст. 265 КЗпП). 

– 30 мінімальних заробітних плат (111 690 грн) - за фактичний допуск 

працівника до роботи без оформлення трудового договору. Виплата 

заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ та ПДФО. Оформлення 

працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи 

повний робочий час, установлений на підприємстві.  

Звертаємося до роботодавців з проханням дотримуватись трудового та 

податкового законодавства, здійснювати нарахування заробітної плати у 

розмірі не меншому, ніж  3 723 грн. із збереженням повної зайнятості 

працівників. 

У разі необхідності, консультації з питань застосування законодавства про працю 

можна отримати у відділі аналізу та планування управління економіки 

департаменту економічного розвитку за адресою м. Львів, пл. Ринок, 1 каб. 537, за 

телефоном: 297-58-48, 235-47-23 або за e-mail: pracia.lmr@gmail.com. 

 

 

https://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.0?page=6#st265
mailto:pracia.lmr@gmail.com
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Анонс 

 

Велика Коляда – різдвяний фестиваль у Львові 

У Домініканському соборі Львова проходить традиційний фестиваль "Велика 

коляда": щодня з 7-го по 24 січня тут демонструють свою майстерність 

професійні та аматорські співочі колективи з усієї України. 

 

          

Програма фестивалю 

З 7 по 22 січня 2017 р. – сольні виступи. В понеділок-п’ятницю - о 19.00 год., 

в суботу - о 15.00 год. 

18 січня 2017 р. в день Надвечiр'я Богоявлення ГНІХ (Щедрий Вечір) 

концерту немає. 

Неділя, 15 січня 2017 р., о 16.00 год. – гала-концерт дитячих та юнацьких 

колективів; 

Неділя, 22 січня 2017 р., о 17.00 год. – заключний гала-концерт фестивалю. 

Обов'язкові твори : 

Мішані хорові колективи: 

1.М. Леонтович. Щедрик. 

2.М. Леонтович. Ой на ріці, на Ордані. 

3.К. Стеценко. Іде звізда чудна. 

4.З. Яропуд. Пане господаре, я на вашім дворі. 

5. М. Дацко. Христос Спаситель. 

Для дитячих і однорідних хорових колективів 

1.М. Леонтович. Щедрик. 

2.М. Леонтович. Ой на ріці, на Ордані. 

3.К. Стеценко. Іде звізда чудна. 

4.З. Яропуд. Пане господаре, я на вашім дворі. 

5. М. Дацко.Христос Спаситель.  

6. Ю. Антків. Ген високо. 

Вхід вільний 

 


