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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

" Ви не можете вирішити проблему, поки не визнаєте, що вона у Вас є "
(Харві Маккей)
ДП «Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів» прийняло та переробило
Актуально
Лекторій «Гордість міста»
Підприємства
Львова

ТОВ «BISCOTTI»

Нормативно –
правова база

Зміни до законодавства про корпоративні договори
85 Міжнародний сільськогосподарський ярмарок

Анонси

10-11 березня у Південний Expo, вул. Щирецька, 36 відбудеться Lviv Wedding
Festival 2018
Всесвітня виставка «Експо – 2020»
Форум «Креативний прорив»

Конкурс

Конкурс на проведення та облаштування Великоднього ярмарку

З початку 2018 року ДП
«Боднарівка» ЛКП «Зелений
Львів» прийняло та переробило:
97 – термометрів від фізичних осіб
2 634 люмінесцентних ламп від
фізичних осіб
27 000 люмінесцентних ламп від
юридичних осіб
Актуально

Усіх охочих запрошують відвідати
лекторій
«Гордість
міста»,
організований ГО «КонтрФорс», що
складатиметься з 6-ти лекцій про 6
видатних містян, який проводитиметься
у різних локаціях міста.
Вхід на лекторій вільний (для
деяких лекцій оплачується вартість
вхідного
квитка
в
музей).
Обов’язкова попередня
реєстрація на
лекторій
за

посиланням: https://goo.gl/BjCKB2.
Контактна особа: Анна Коржева,
тел. + 38 068 503 29
33, NGO.ContrForce@gmail.com
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ТОВ «BISCOTTI»
BISCOTTI – українська кондитерська компанія, що виробляє понад 70 видів
високоякісних кондитерських виробів. Компанія була заснована в 2010 році.
Основні виробничі потужності компанії BISCOTTI розташовані у Львові.
Компанія докладає максимум зусиль, щоб продукція мала бездоганну
якість, починаючи з відбору інгредієнтів, професійного підходу
кваліфікованих кондитерів - до зберігання та доставки готових
кондитерських виробів споживачеві.

Підприємства
Львова

Компанія має власні цінності, яких дотримується в процесі виробництва:
 якість
 прагнення до досконалості
 відповідальність
 професіоналізм та майстерність
 ефективність
 партнерство
Продукція BISCOTTI завжди має незмінно високий рівень якості.
Місія компанії: завдяки майстерності та любові до своєї справи дарувати
щодня споживачам справжні шедеври кондитерського мистецтва.
Головна мета: стати лідером ринку, створюючи кондитерські вироби за
найсучаснішими європейськими технологіями, використовуючи лише
високоякісні інгредієнти.

http://city-adm.lviv.ua/

ver.lviv.mail@gmail.com

297 58 77 або 297 57 64

2

№ 66

Березень 2018

Підприємства
Львова

Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ»

BISCOTTI є соціально-відповідальна компанія, яка дбає про своїх
працівників. Багато часу присвячується розвиткові персоналу.
Кондитери, технологи, пекарі, тістоміси, пакувальники продукції,
бухгалтери, офіс-менеджери та водії – це команда професіоналів, де кожен
сумлінно та якісно виконує свою роботу.
На виробництві компанії BISCOTTI встановлено високоякісне обладнання
найкращих європейських виробників, які поєднують у собі досвід та
унікальну комбінацію знань при виробництві свого обладнання.
Розробкою технологій та запуском високоякісних кондитерських виробів у
компанії BISCOTTI займаються спеціалісти, які пройшли атестацію та
навчання за кордоном. Головні технологи компанії мають п'ятнадцяти- та
двадцятирічний досвід в кондитерській галузі.

Компанія постійно працює над удосконаленням та розробкою нових видів
продукції, консультуючись з найкращими спеціалістами в галузі
кондитерського мистецтва.
Для виготовлення тістечок, бісквітів та виробів із дріжджового тіста компанія

http://city-adm.lviv.ua/
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BISCOTTI використовує виключно ручну роботу та залучає найкращих
спеціалістів у своїй галузі. Представлені на ринку кондитерські вироби
компанії BISCOTTI виготовлені за найсучаснішими технологіями та згідно з
ДСТУ.
Компанія BISCOTTI використовує лише високоякісну сировину найкращих
сертифікованих українських виробників. Якість вхідної продукції
забезпечується контролем на всіх етапах – від приймання сировини до
зберігання продукту на складі.
Продукція не залежується на складах і в найсвіжішому вигляді
доставляється на полиці магазинів максимально до 12-ти годин після
випічки.
79069, Україна
м.Львів,
вул. вул. Шевченка, 317а

(032) 2971046
www.wk.com.ua
wk@mail.lviv.ua

Зміни до законодавства про корпоративні договори

Нормативно –
правова база

http://city-adm.lviv.ua/

15.02.2018 року був підписаний
Президентом України Закон «Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо
корпоративних
договорів»
є
підвищення рівня корпоративного
управління в АТ та ТОВ за
допомогою
регулювання
взаємовідносин
корпоративними
договорами.
Такі
договори
вважають
одним
з
найефективніших засобів захисту
прав та інтересів інвесторів.
Законодавець запланував внести:
- доповнення Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про
господарські товариства» новими статтями з метою регламентації питання
укладення
акціонерами
акціонерних
товариств
та
учасниками
(засновниками) товариств з обмеженою відповідальністю договорів з метою
спільної реалізації їх прав;
– доповнення Цивільного Кодексу України нормами, які нададуть
можливість ефективно задіяти механізм корпоративних договорів в
господарських товариствах;
– доповнення Закону України «Про цінні папери та фондовий
ринок» нормами щодо необхідності розкриття інформації про факт
укладання договору між акціонерами.
Зокрема, у Законі встановлюється, що рішення про укладення
договору між акціонерами та/або корпоративного договору, стороною якого
є держава, що володіє акціями від 25% їх статутного капіталу, приймається
ver.lviv.mail@gmail.com
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відповідним суб'єктом управління державної власності. У разі, якщо таким
суб'єктом є господарська структура, рішення приймається наглядовою
радою такої господарської структури або її вищим органом управління.
Рішення про укладення договору між акціонерами та/або
корпоративного договору, стороною якого є господарське товариство,
частка держави в якому становить 100%, і яке володіє 25% їх статутного
капіталу, приймається наглядовою радою такої господарської структури або
вищим органом управління господарського товариства, частка держави в
якому становить 100%.
Законом запроваджується договір між акціонерами, предметом якого
є реалізація акціонерами - власниками простих та привілейованих акцій
прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством,
статутом та іншими внутрішніми документами товариства (далі - договір між
акціонерами). За договором між акціонерами його сторони зобов’язуються
реалізовувати у спосіб, передбачений таким договором, права та/або
утримуватися від реалізації зазначених прав.
Договором між акціонерами може бути передбачено обов’язок його
сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на загальних
зборах акціонерів, погоджувати придбання або відчуження акцій за
заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі
обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у
договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов’язані з управлінням
товариством, його припиненням або виділом з нього нового товариства.
Більш детально за посиланням:http://protokol.com.ua/ua/korporativni_dogovori/

85 Міжнародний сільськогосподарський ярмарок
Новосадський ярмарок
15-21 травня 2018 року у
м.Новий Сад, Республіка
Сербія, відбудеться 85
Міжнародний
сільськогосподарський ярмарок
– найважливіша подія
агробізнесу в Південно-Східній
Європі.
Анонс

Найзначніші сегменти ярмарку – Виставка сільгосптехніки;
Національна виставка тваринництва; Виставка органічних продуктів та
продуктів з географічним зазначенням; Міжнародні ділові зустрічі;
колективні виставки країн-учасниць; оцінка якості продукції та послуг;
бізнесові зібрання, презентації, майстерні, супровідні програми.
У 2017 році на ярмарок завітало 140.000 відвідувачів, було
представлено 1500 експонентів з 60 країн, учасники мали чудові результати
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прямого продажу, укладено численні договори. Одна з особливостей
ярмарку – велика кількість офіційних візитів з усього світу, активна ділова
та дипломатична діяльність з супроводом економічних делегацій, та
інформаційне висвітлення з боку більше тисячі акредитованих журналістів.

Анонс

Крім індивідуальної участі компаній, для України пропонується
колективна виставка, створення національного стенду або стенду
українських областей за участі компаній, галузевого міністерства та
державних інституцій, бізнес асоціацій, що надає можливість представити
не тільки аграрний компонент, а й економічний, туристичний потенціали,
культурну спадщину і подібне. Країнам з колективною виставкою надаються
спеціальні пропозиції, зокрема статус “Країна-партнер”, що має свої
переваги.
Щодо
питань
участі
звертайтесь
на
електронну
пошту
ukrsrbchamber@gmail.com .
Телефон представника президента ділової палати в Україні:
+380 97 3183479.
10-11 березня у Південний Expo, вул. Щирецька, 36 відбудеться Lviv
Wedding Festival 2018
Lviv Wedding Festival – красива та
емоційна подія для тих хто планує
весілля. Кожного учасника очікують
подарунки та приємні несподіванки.
Кожна пара зможе одразу обрати
та замовити для свого свята усі
необхідні послуги.

Анонс

Більше тут: https://mopis.com.ua/
Всесвітня виставка «Експо – 2020»

Анонс

http://city-adm.lviv.ua/

Інформуємо про те, що у період з 20 жовтня 2020 р. по 10 квітня
2021р. у м. Дубай (Об'єднані Арабські Емірати) заплановано проведення
Всесвітньої виставки «Експо – 2020», яка стане найбільшою виставковою
подією у світі, основною темою якої визначено «Об'єднуючи Розуми,
Створюємо Майбутнє». Попередньо передбачається, що захід відвідає
приблизно 25 млн. осіб зі 180 країн.
Виставка буде присвячена пошуку шляхів взаємозв'язку, співпраці та
формуванню нових партнерських відносин для розвитку інновацій і нових
ідей для створення кращого майбутнього.
В цьому контексті повідомляємо про те, що організаторами
Всесвітньої виставки «Експо – 2020» було анонсовано програму «Ехро
Livе», якою передбачено проведення конкурсів на надання грантів, що
ver.lviv.mail@gmail.com
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будуть виділятися для фінансування інноваційних рішень і винаходів, які
поліпшують якість життя і мають суспільну цінність.
Програма «Ехро Live» передбачає надання грантового фінансування
переможцям конкурсів у розмірі до 100 тис. дол. США для розвитку та
підтримки проектів малих та середніх підприємств, стартапів і
перспективних початківців з усього світу.
Прийом заявок на участь у програмі відкривається двічі на рік
(наступний етап розпочинається у квітні 2018 р.). Подати заявку на
отримання гранту можуть підприємства будь-якої форми власності, наукові
установи, урядові та неурядові організації тощо.
Більш детальну інформацію можна отримати на офіційному сайті виставки:
https://www.expo2020dubai.ae/en/Expo-Live/Innovation, а також звернувшись
за адресою електронної пошти: expolive@expo2020.ae.
У разі зацікавленості просимо повідомити на e-mail: loda.export@gmail.com.

У Львові впродовж 9-10 березня відбудеться форум
«Креативний прорив», який об’єднає спільноту креативних людей з усієї
країни, задля творення нової моделі креативного, соціально
відповідального, партисипативного міста («Міста 3.0»)

Анонс

Цей форум – унікальний шанс вивести дискусію про роль творчості та
креативу в контексті розвитку міста на якісно новий рівень. У межах Форуму
відбудуться як сфокусовані дискусії в межах напрямків розвитку
креативного міста, так і практична частина зі всіма учасниками.
Спеціальний гість - Чарльз Лендрі - всесвітньовідомий британський
фахівець з розвитку міст, автор книг з міського розвитку, серед них книги
«Креативне місто».
Реєстрація на форум тут:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffAEifwRCJngihFR38b2_Fe_pzFEwwC_q57ib8DU3
K4AcaGw/viewform

Оскільки кількість місць обмежена, відібрані учасники отримають лист
підтвердження на вказану пошту.
Форум відбудеться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
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Мерія оголосила конкурс на проведення та облаштування
Великоднього ярмарку.
З метою збереження національних традицій, створення святкової
атмосфери відпочинку, в рамках Великодніх свят Львівська міська рада
оголошує конкурс на проведення та облаштування Великоднього ярмарку.
Заявки потрібно подати у Центр надання адміністративних послуг на ім’я
директора департаменту економічного розвитку Львівської міської ради до
16 березня 2018 року.
Великодній ярмарок проходитиме з 4 квітня до 13 травня 2018 року на
проспекті Свободи (перед Львівським Національним академічним театром
опери та балету ім. С. Крушельницької).
Вимог щодо облаштування ярмарку:
1. Розподіл на сектори:
а) торгівля сувенірною та художньою продукцією народних промислів,
б) торгівля продовольчими товарами із дотриманням санітарних норм та
правил.
2. Технічна характеристика (встановлення мобільних, декоративних,
дерев’яних збірно-розбірних конструкцій, забезпечення стилізованого
оформлення локації ярмарку з використанням світлових декорацій,
належного підключення до електромереж, відео спостереження, цілодобової
охорони, прибирання та вивозу сміття, дотримання пожежних та санітарних
норм.
3. Культурно - розважальна програма (організація показових майстер-класів
з народних ремесел, організація культурно-просвітницького заходу на
Великодню тематику, благодійна складова).
Проект облаштування та функціонування ярмарку повинен
охоплювати план-схему, візуалізацію елементів ярмарку, заходи в межах
проведення ярмарку, благоустрій території, заходи щодо попередження
мінімізації та забезпечення роздільного збору твердих побутових відходів, а
також соціальну складову
Водночас організатор повинен мати досвід в організації та проведені
масових заходів на території України.
За детальною інформацією можна звертатись у Департамент
економічного розвитку за номерами телефонів 297-58-76; 297-58-65.

ver.lviv.mail@gmail.com

297 58 77 або 297 57 64

8

