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" Єдиний гальмо на шляху до наших завтрашнім досягненням - це наші сьогоднішні сумніви " 
(Франклін Рузвельт) 

Актуально Семінар "Як знайти бізнес-партнера в Європейському Союзі?" 

Підприємства 
Львова 

ТзОВ «ВІКОННІ СИСТЕМИ» 

Нормативно – 
правова база 

Рада прийняла закон про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю 

Анонси 

Проект «Львівської політехніки» Image отримав фінансування від «Горизонт 

2020» на 1,6 млн євро 

10 точних дій, що приведуть клієнтів у Ваш бізнес 

Актуально 
 

 

 

                    Семінар  

"Як знайти бізнес-партнера 
в Європейському Союзі?" 

який організовує Представництво 
ЄС в Україні 
У вівторок, 27.02 о 16.00 
відбудеться Місце 
проведення: готель «Львів» 
(проспект В. Чорновола, 7),  
конференц-зала  
  

Основні теми заходу:  

• переваги глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі (ГВЗВТ) для 

українських підприємців  

• презентація COSME (Competiveness of Small and Medium Enterprises) - 

європейської програми підтримки малого та середнього підприємництва 

• презентація можливостей Європейської Мережі Підприємств (Enterprise 

Europe Network) як інструменту пошуку партнерів за кордоном 

• практичний тренінг по EEN з пошуку партнерів та інвесторів в Європі 

(якщо візьмете із собою ноутбук  або планшет, зможете особисто потестити 

платформу) 

• європейська консультативна підтримка для малого і середнього бізнесу. 
 

Участь у семінарі безкоштовна та за попередньої реєстрації:http://bit.ly/biz-seminar   

 

http://bit.ly/biz-seminar
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТзОВ «ВІКОННІ СИСТЕМИ» 

 
З поміж багатьох підприємств на регіональному ринку вже понад десять 

років якісну та надійну продукцію виробляє Львівське підприємство ТзОВ 

”Віконні системи”, яке засновано у 2003 році. Свідченням його авторитету 

на віконному ринку є нагороди, які отримало наше підприємство за період 

свого існування. 

На сьогоднішній день ТзОВ ”Віконні системи” – це масштабне виробництво 

площею понад 9000 м. кв із сучасним обладнанням провідних 

західноєвропейських фірм, розвинутою дистриб’юторською та дилерською 

мережами у Західній Україні. 

Представники підприємства постійно зустрічаються із замовниками для 

погодження виготовлення індивідуальних і корпоративних замовлень. 

Досконале поєднання ціни та якості, швидкі терміни виконання, вигідні 

умови співпраці – це не повний перелік того, що пропонується сьогодні 

підприємством. Кваліфіковані працівники, обладнання від провідних фірм 

Європи, досвід роботи з елітними спорудами дозволяє вигравати тендери 

будь-якої складності та об’єму. Постійно розширюється дилерська мережа, 

запрошуються до співпраці будівельні компанії, дизайнерські та архітектурні 

бюро. 

                

Для виготовлення конструкцій використовуються найкращі імпортні 
матеріали і комплектуючі. Високоякісне обладнання дозволяє виготовляти 
конструкції різноманітних форм та конфігурації, відповідно до заданих 
розмірів з дотриманням технології зборки продукції. Постійний контроль 
технологічних операцій та кінцевого продукту, забезпечують максимальну 
якість виробів і сувору відповідність усім стандартам. 

Компанія «Віконні Системи» виготовляє таку продукцію: 

 Пластикові вікна. Для виробництва високоякісної продукції 
ТзОВ «Віконні системи» використовує профільні системи 
cвітових виробників: DECEUNINCK (Німеччина), DECCO 
(Польща). 

 

Пластикові двері вхідної групи 
Для виробництва високоякісної продукції ТзОВ «Віконні 
системи» використовує високоякісні матеріали, що 
забезпечують довговічність та зносостійкість вхідних 

 

http://wsystem.com.ua/produktsiya/plastykovi-vikna/
http://wsystem.com.ua/produktsiya/plastykovi-dveri/vhidna-grupa/
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Підприємства 
Львова 

 
 

пластикових дверей. 

Міжкімнатні пластикові двері 
Одним з напрямків роботи ТзОВ «Віконні системи» є 
проектування та монтаж міжкімнатних та балконних 
дверей. Такі пластикові міжкімнатні двері ідеально 
підійдуть для офісних приміщень, балконів, лоджій.  

 

Металопластикові розсувні системи 
Крім виготовлення металопластикових вікон та дверей 
компанія «Віконні системи» також виготовляє розсувні 
системи для лоджій і балконів з профілю ПВХ 

Вироби з алюмінію (алюмінієві конструкції) 

ТзОВ «Віконні системи» пропонує також 
проектування та монтаж склопрозорих 
фасадних конструкцій з алюмінію. 

 

 

Склопакети 

Склопакет є однією з найважливіших частин віконної 
конструкції. Він належить до комплектуючих деталей, які 
виготовляє підприємство на власному виробництві. 

Нестандартні конструкції 
Компанія ТОВ «Віконні системи» виготовляє нестандартні 

конструкції на будь-який смак та вподобання клієнта. Крім прямокутних 
класичних пластикових вікон виробники готові запропонувати низку цікавих 
дизайнерських стильних рішень для скління оселі: арочні, круглі, 
трапецевидні та трикутні.  
 
TзОВ „Віконні системи” надає гарантію на свою 
продукцію на наступних умовах: 
Виробник впродовж 5 років від дати купівлі гарантує у 
виготовлених ним вікнах: 

 
 стійкість матеріалів з ПВХ та алюмінію, 
 відмінне функціонування елементів, які служать для відчинення та 

зачинення вікон, 
 щільність вікон до атмосферних опадів,а також на склопакет, при 
умові, що:   вікно не зазнало пошкодження після передачі 
Покупцеві,  монтаж здійснили працівники „Віконних систем”,   експлуатація 
вікна проводилася згідно з рекомендаціями, підприємства. 

 
Адреса  (032) 2420636 
м. Львів, 79035 office@wsystem.com.ua 
вул. Зелена, 238-з www.wsystem.com.ua 
  

 

http://wsystem.com.ua/produktsiya/plastykovi-dveri/mizkimnatni-dveri/
http://wsystem.com.ua/produktsiya/nestandartni-konstrykciji/
mailto:office@wsystem.com.ua
http://www.wsystem.com.ua/


 

№ 65         Лютий  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 

Рада прийняла закон про товариства  
з обмеженою та додатковою відповідальністю 

 

Верховна рада прийняла у другому читанні 
проект закону №4666 про товариства з 
обмеженою та додатковою відповідальністю. 
«За» проголосувало 285 депутатів. 
Документ дозволить покращити бізнес-клімат, 
сприятиме залученню іноземних інвестицій та 
закладе передумови для створення нових та 
розвитку існуючих підприємств.  
 

Законом визначаються порядок створення, діяльності, припинення 
товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою 
відповідальністю Відзначається, що законопроектом передбачено регулювання 
корпоративних договорів, відомих як «shareholder agreements». Відтепер учасники 
товариств з обмеженою відповідальністю зможуть створювати наглядові ради в 
статутах своїх товариств. 

Необхідність прийняття закону пов’язана з тим, що товариства з 
обмеженою відповідальністю є однією з найпоширеніших форм ведення бізнесу 
серед інших організаційно-правових форм юридичних осіб. Нині ці питання 
регулюються на підставі застарілих положень закону про господарські товариства, 
ухваленого ще 1991 року, та окремих норм Цивільного та Господарського кодексів, 
які навіть суперечать одна одній. Це не забезпечує належного рівня правового 
регулювання відповідних суспільних відносин.  

Як зазначається у пояснювальній записці, метою законопроекту є усунення 
значних вад, які існують у чинному законодавстві, та приведення його у 
відповідність із нормами та концептуальними підходами, характерними для 
законодавчих актів Європейського Союзу та країн-членів ЄС. Ухвалення окремого 
комплексного закону про товариства з обмеженою відповідальністю та споріднені з 
ними товариства з додатковою відповідальністю надасть можливість врегулювати 
відповідні відносини із належним ступенем деталізації, забезпечити необхідну 
гнучкість регулювання, усунути існуючі в чинних актах дублювання та розбіжності 
та дозволить значно покращити інвестиційний клімат і умови здійснення 
підприємницької діяльності. 

Серед недоліків чинного законодавства розробники законопроекту 
відзначають, зокрема, те, що права учасників товариств або не закріплені 
належним чином, або позбавлені механізмів реалізації та захисту. Так, учасникам 
товариства не гарантується доступ до фінансових документів товариства, що 
позбавляє їх можливості вчасно виявити порушення своїх прав та зібрати 
необхідні докази для отримання судового захисту. 

Ухвалення законопроекту про товариства з обмеженою відповідальністю 
дозволить засновникам в статуті чи корпоративному договорі самостійно 
визначати свою «бізнес-конституцію». 

Цей закон сприятиме залученню інвестицій в Україну, оскільки ті іноземні 

інвестори, які хочуть зайти в Україну і які раніше боялися корпоративного 

законодавства, яке регулювало ці питання, тепер будуть працювати за іншими - 

значно кращими правилами. 

Детальніше за посиланням:  https://www.unian.ua/politics/2386063-rada-uhvalila-

zakon-na-yakiy-biznes-chekav-ponad-25-rokiv-nardep-ivanchuk.html 

 

https://www.unian.ua/politics/2386063-rada-uhvalila-zakon-na-yakiy-biznes-chekav-ponad-25-rokiv-nardep-ivanchuk.html
https://www.unian.ua/politics/2386063-rada-uhvalila-zakon-na-yakiy-biznes-chekav-ponad-25-rokiv-nardep-ivanchuk.html
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Анонс 

 

Проект «Львівської політехніки» Image отримав фінансування від 
«Горизонт 2020» на 1,6 млн євро 
Учасники проекту вже отримали 60% від загальної суми на обладнання 
лабораторій для наукових досліджень 
Проект «Львівської політехніки» 
Image, який передбачає 
знаходження нових варіантів 
використання анізотропних 
матеріалів під уже напрацьовані 
технології, зокрема, з метою 
створення новітніх 
оптоелектронних пристроїв, став 
переможцем грантової програми 
ЄС «Горизонт 2020» і отримає 
1,62 млн євро, розраховані на 
чотири роки.  

 
Більше тут:  https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/vyyshly-na-goryzont-2020 
 
 

 

Анонс 

 

Майстер-клас "10 точних дій, що приведуть клієнтів у Ваш бізнес" 
 

пройде у RIUS HOTEL 1 березня. Початок - о 18.30. Вартість квитків до 28 
лютого – 300 грн., у день події – 350 грн. 
Майстер-клас проведе тренер та мотиваційний спікер - Олексій Адамів. 
Коуч №1 в Україні із досягнення цілей. Тренер. Мотиваційний 
спікер.Підприємець. 
Засновник найбільшої бізнес-події Західної України Ukrainian Business 
Marathon. 
Власник консалтингової компанії Motirex реалізовано понад 300 бізнес-
проектів. 
Засновник академії неймовірних результатів Insane. 
Персональний коуч по досягненню цілей з досвідом більше 500 консультацій. 
Спікер конференцій і семінарів: Students For Liberty, AIESEC, Forge Ukraine, 
Business Activation Summit, UBM. 
Автор статей в журналах Афіша Львів, Егоїст, РІА Львів. 
Автор багатьох тренінгів і курсів з командобудування, креативності, продаж і 
розвитку бізнесу. 
У програмі заняття: 
- Як забути про маркетинг, PR і інші модні слова? 
- Що робити з продуктом і чому це важливо? 
- Хто вирішує, які дії насправді принесуть результат? 
- Соцмережі, сайти, офлайн? Вибір інструменту маркетингу. 
- Стратегія взаємодії з клієнтом. Кількість контактів. 
- Підрядники. Умови і договори. Як співпрацювати? Оцінка роботи. 
Кількість місць - обмежена! 
Зареєструватися на майстер-клас можна тут. https://moemisto.ua/lviv/10-tochnih-

diy-scho-privedut-klientiv-u-vash-biznes---mayster-klas-79011.html 

 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/vyyshly-na-goryzont-2020
https://moemisto.ua/lviv/goto?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSebFDbiFRoWWIt3MMBBFn7R86X0PJ0B-NuqfWUxmwqXO8K9bQ%2Fviewform
https://moemisto.ua/lviv/10-tochnih-diy-scho-privedut-klientiv-u-vash-biznes---mayster-klas-79011.html
https://moemisto.ua/lviv/10-tochnih-diy-scho-privedut-klientiv-u-vash-biznes---mayster-klas-79011.html

