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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

" Женіться за ідеєю, а не за грошима, і тоді в кінцевому рахунку гроші самі поженуться за Вами "
(Тоні Шей)
Актуально

У Львові стартує проект «Стань успішним підприємцем з Шуваром»

Підприємства
Львова

N-iX

Нормативноправова база

ФДМ затвердив список об'єктів малої приватизації

Анонс

У Львові відбудеться міжнародна конференція про лізинг

Анонс

SDG Marathon

Анонс

Стартував конкурс інвестиційних проектів для представників малого бізнесу

Анонс

Презентація книги Романа Кузюка «Кінцевий бенефіціар»

У Львові стартує проект «Стань успішним підприємцем з
Шуваром»
У Львові стартує проект «Стань успішним підприємцем з Шуваром», який
пропонує підтримку амбітним особам зреалізувати свої бізнес-ідеї. Проект
започатковано оптовим ринком «Шувар» задля зміни культури споживання
риби та морепродуктів в Західному регіоні, завдяки відкриттю нових
торгових місць в терміналі «риба та морепродукти».

Актуально

Відбір учасників проекту (організатори запрошують всіх охочих, хто має
ідею власної справи та хоче її реалізувати в межах рибного терміналу
ринку «Шувар»). Участь в конкурсі є безкоштовною, учасникам необхідно
заповнити анкету до 15 квітня 2018 року.https://goo.gl/hH4im9
Оголошення переможців конкурсу буде визначатись експертною радою на
підставі аналізу та оцінки отриманих анкет 25 квітня 2018 року.
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N-iX – це українська інжинірингова компанія, яка розробляє складне
технологічне програмне забезпечення з 2002 року. Український та
польський постачальник послуг з аутсорсингу програмного забезпечення з
800 + експертними інженерами. Співпрацюють з технологічними компаніями
у всьому світі, щоб створювати інноваційні продукти та допомагати
компаніям впроваджувати технологічні перетворення.
Головним напрямком роботи компанії є створення Dedicated
Development Team / Own Development Center. Забезпечує інноваційні
стартапи та компанії-виробники ІТ продуктів висококласними рішеннями, які
покращують бізнес її клієнтів. Головний офіс компанії N-iX знаходиться у
Львові.
Команди розробників, що працюють в офісах N-iX , перебувають
у постійній взаємодії зі штатними командами компаній-замовників, спільно
створюючи сучасні технологічні продукти. Такий вид співпраці передбачає
пряме спілкування з командою компанії клієнта і надає можливість стати
її повноцінним членом, втілювати свої ідеї, працювати в середовищі
та переймати досвід найкращих технологічних бізнесів.

Сьогодні компанія нараховує 700+ спеціалістів, які працюють
на понад 50-ти довготермінових проектах компаній різних технологічних
напрямків. Серед завдань, над вирішенням яких пряцюють наші команди,
є такі інноваційні проекти як розробка цифрових технологій для письмових
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ручок (компанія Anoto), створення системи для міжнародних платежів
(компанія Currency Cloud), створення технології, яка дозволяє персоналу
виробничих підприємств та аеропортів керувати різноманітними процесами
за допомогою мобільних пристроїв (компанія Schad) та ін.
Окремим напрямком роботи в компанії є створення ігор та мобільних
рішень. В складі N-iX є GameDev & VR Studio, що займається розробкою
власних мобільних та ігрових продуктів та рішень для замовників.
Також, в N-iX вже більше десяти років працює напрямок технічного
консалтингу для продуктів компанії OpenText — найбільшого канадського
розробника ПЗ та найважливішого партнера SAP. У складі команди
OpenText наші консультанти виконали більше 150 проектів у 27 країнах
на всіх континентах. В 2015 році компанія стала авторизованим партнером
OpenText та самостійно надає послуги впровадження та підтримки
її рішень.
Співпрацює з:
 незалежними постачальниками програмного забезпечення
 провайдерами ІТ-рішень, компаніями, які потребують інновацій
 фінансовими установами, підприємствами, що впроваджують
цифрову трансформацію.
Однією з цілей компанії є досягнення стадії, коли використання даних
стає природною частиною робочого процесу всіх співробітників та
підрозділів N-iX.

N-ix пропонує таку продукцію:
- Виділена команда розробників
- Розробка програмного продукту
- Розробка мобільних додатків
- Професійні послуги OpenText
- SAP Consulting
- розробка ігор і рішень VR
- Арт-аутсорсинг
http://city-adm.lviv.ua/
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- QA та тестування програмного забезпечення
- Технічна підтримка.
N-iX створює корпоративне середовище, в якому кожна людина може
розвивати власні ідеї. Всі співробітники N-iX заохочуються взяти на себе
ініціативу та розвинути те, чим вони захоплюються, збираючи однодумців
навколо них. Вони можуть експериментувати, тим самим розвиваючи свої
знання та сприяючи успіху як клієнтів, так і самої компанії.
Компанія вказує свої три найголовніші цінності.

Прийняття рішень на основі даних
N-ix завжди прагне надавати клієнтам найкращі послуги, і дані є ключем до
розуміння потреб клієнтів та їх очікувань. Професіонали N-iX керуються
даними у своїй роботі, забезпечуючи ефективність всіх операцій компанії.

Пропагування Agile підходу
Ефективна практика та методологія довели свою ефективність у постійно
змінному цифровому світі. Спеціалісти N-iX виступають за гнучкі підходи,
такі як адаптивне планування, безперервне вдосконалення, інтерактивне
виконання тощо, щоб надати клієнтам відчутні результати. Вони прагнуть
розвивати гнучкість та адаптивність у своїй компанії, щоб вміти відповідати
потребам високодинамічного світового ринку та допомогти клієнтам
впроваджувати цифрові перетворення свого бізнесу.
Підприємства
Львова


Свобода інновацій
Найкращі ідеї народжуються в атмосфері вільної атмосфери, а найкращі
продукти будуються тими, хто не боїться інновацій. У N-iX створено
корпоративне середовище, в якому кожна людина може розвивати власні
ідеї. Всі співробітники N-iX заохочені взяти на себе ініціативу та розвинути
ідею. Вони можуть експериментувати, тим самим розвиваючи свої знання
та сприяючи успіху як наших клієнтів, так і N-iX.
Адреса
Львів, 79018
Вул. Стороженка, 32

http://city-adm.lviv.ua/
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ФДМ затвердив список об'єктів малої приватизації

Нормативноправова база

Фонд
державного
майна
затвердив список з близько 600
об'єктів, що підлягають приватизації в
2018 році. Про це повідомив в. о.
голови Фонду Віталій Трубаров.
Фонд
затвердив
переліки
об'єктів малої приватизації, що
підлягають продажу в 2018 році.
Всього - близько 600 об'єктів", написав він.
Як
зазначається,
перелік
розділений на 5 блоків відповідно до
статусу об'єктів:
- перелік державних пакетів акцій (часток) підприємств, заснованих
на базі об'єднання майна різних форм власності;
- перелік єдиних майнових комплексів державних підприємств та їх
структурних підрозділів, в тому числі, переданих в оренду;
- перелік окремого майна;
- перелік об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих
об'єктів;
- перелік об'єктів соціально-культурного призначення.
Зокрема, згідно зі списком, для приватизації пропонуються такі
підприємства, які розташовані у м.Львові як:
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний
завод «Хвиля» та ПАТ "Львівський завод "Автонавантажувач". Також з
детальним переліком об’єктів малої приватизації можна ознайомитися на
сайті Фонду Державного Майна.
Віталій Трубаров нагадав, що “ці переліки затверджені відповідного до
нового Закону України “Про приватизацію державного і комунального
майна”, який набув чинності 7 березня 2018 року”.

У Львові відбудеться міжнародна конференція про лізинг
Львів прийматиме V міжнародну конференцію «Лізинг в Україні: нові
можливості та виклики». Упродовж 2 днів – 12-13 квітня – готель
«Дністер» (вул. Матейка, 6) стане майданчиком для професійного
спілкування та обміну досвідом між понад сотнею фахівців сфери у світі.

Анонс
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Основними темами для обговорення під час конференції будуть:
 макроекономіка та ринок лізингу;
 лізинг в Україні: регулювання та новації;
 фінансовий лізинг: сучасний стан та перспективи;
 можливості та перспективи автопрокату в Україні;
 співпраця лізингових компаній та агровиробників;
 автолізинг та прокат;
 нові сфери та клієнти: перспективи та ризики.
Також на конференції вперше в Україні презентують такі
інструменти фінансування учасників ринку як:
 Програма фінансування Агенції приватних інвестицій США (OPIC);
 Програма кредитних гарантій уряду США (DCA).
Особливо цікавим захід буде для надавачів фінансових послуг,
представників реального сектору економіки, які розвивають свій бізнес за
допомогою лізингу, законодавців, інвесторів, кредиторів, страховиків та
державних регуляторів. Вона сприятиме генеруванню нових ідей та
напрямів розвитку галузі, дасть можливість обмінятися досвідом і
задумами.
Організатор заходу – Асоціація «Українське об’єднання лізингодавців», за
підтримки Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору».
Додаткову інформацію щодо конференції та реєстрації можна знайти за
посиланням:http://conference.uul.com.ua/

SDG Marathon
31 березня

Анонс

Вхід вільний (реєстрація: https://goo.gl/forms/FEZvQmpxwChjfPoD2 )
SDG Marathon - захід, спрямований на досягнення Цілей Сталогоm
Розвитку шляхом застосування практичних навичок молоді міста Львова.
Це платформа для розвитку професійних компетенцій, нетворкінгу
амбіційних студентів у форматі non-stop марафону.
Впродовж 24 годин 100 сміливців зацікавлених у ІТ-технологіях, маркетингу,
http://city-adm.lviv.ua/
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урбаністиці та розвитку освіти зберуться задля створення інноваційних
рішень на поліпшення свого міста.
SDG Marathon – це:
- подія, що наповнена виступами надихаючих спікерів, що розкажуть про
можливості для молоді, сучасний стан Львова та його потреби, проектний
менеджмент та інше;
- практика створення проектів, вирішення проблемних кейсів, досвід роботи
в команді та з менторами, можливість знайомства з представниками
передових львівських компаній;
- перший крок для молоді у професійному розвитку, що принесе користь
місту.
Чекаємо молодь, що готова робити зміни, хоче використати свої знання
на практиці.
Партнер міських фестивалів: "Львівська свічкова мануфактура".
Свічка-більше, ніж світло!

Стартував конкурс інвестиційних проектів для представників
малого бізнесу
Департамент економічної політики
Львівської облдержадміністрації у
межах
реалізації
Програми
підвищення конкурентоспроможності
Львівської
області
розпочинає
конкурс інвестиційних проектів. Він
триватиме з 21 березня до 21 квітня
2018 року.

Анонс

Відповідно
до
Програми
суб’єктам
підприємницької
діяльності,
представникам малого бізнесу, які відповідають вимогам Господарського
Кодексу, з обласного бюджету відшкодовуватимуть частину відсоткової
ставки за кредитами, отриманими в банках, що уклали генеральні угоди про
співробітництво з департаментом економічної політики.
Основними вимогами до претендентів на отримання відшкодування
частини відсоткової стаки за кредитами за рахунок коштів обласного
бюджету є:
 Здійснення господарської діяльності не менше 24 місяців;
 Кредити надаються суб’єктам малого бізнесу, які здійснюють
діяльність в галузі деревообробки, меблевого виробництва та харчо
переробки;
 відповідність положенням Господарського
визначення суб’єкта малого підприємництва.
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Для участі у конкурсі суб’єктам малого підприємництва необхідно подати в
департамент економічної політики облдержадміністрації інвестиційні
проекти, які повинні містити наступні розділи:
– вид діяльності, виробничі можливості, кадровий потенціал,
фінансово-господарська стійкість;
– конкретний напрямок використання кредитних коштів;
– очікуваний приріст виробництва і реалізації продукції (товарів) у
результаті реалізації проекту;
– очікуване зниження собівартості виробництва і продукції у результаті
реалізації проекту;
– очікувані нові ринки збуту продукції за межами області і країни.
Загальний обсяг інвестиційного проекту не повинен перевищувати 15
сторінок.
Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати в департамент
економічної політики обласної державної адміністрації.
За додатковою інформацією звертатись в департамент економічної
політики за телефоном: (032) 2-999-279.

Анонс

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

Презентація книги Романа Кузюка «Кінцевий бенефіціар»
31 березня 2018, 17:00
Книгарня «Книжковий Лев» (просп. Шевченка, 14)
Перший український бізнес детектив від фахівця з корпоративного
управління Романа Кузюка. Це історія про три роки існування компанії, яка
від просто успішної виросла до рівня великої корпорації під впливом
невідомого бенефіціара. Новий власник змушує інших акціонерів і
менеджерів компанії розробити якісно нову стратегію, удосконалити бізнеспроцеси, впровадити жорсткий контроль і зайнятися інноваціями. Але тим
часом бізнес під прицілом, і неможливо зрозуміти, хто є цим мажоритарним
власником.
Книга інформує, навчає, змушує задуматися про практичні питання
сучасного ведення бізнесу і мотивує на реальні дії. У ній мова йде про
побудову успішної бізнес-моделі компанії, про проблеми органічного
зростання, конфлікти інтересів, про стратегію, бізнес-процеси і інновації.
Роман Кузюк — український фахівець в сфері корпоративного управління з
багатим досвідом у сфері юриспруденції, операційного менеджменту,
управління проектами.
Вхід вільний за попередньою реєстрацією

ver.lviv.mail@gmail.com

297 58 77 або 297 57 64
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