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PLVision  шукає претендентів на навчання 
 

25 квітня 2018 
 

 
Для участі необхідно 
зареєструватися, пройти 
вступне випробування мовою 
С, технічну і  HR-співбесіду! 

Час і місце 
 
25 квітня 10:00 
вул. Володимира Великого 2 в 
 

 
 
Training Center від PLVision  
оголошує початок відбору 
претендів на участь у 
безкоштовнову навчанні у 
галузі мережевих технологій!  
Випускники отримують 
навички системного і 
мережевного програмування 
мовою С у системах Linux OS 
і Python та можливість 
приєднатися до команди 
PLVision!  
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТОВ «Кормотех» 

ТОВ «Кормотех» - українське підприємство, найбільший виробник кормів 

для домашніх тварин в Україні. Виробничі потужності розташовані у  

Яворівському районі Львівської області. 

У 2003 році закладена перша цеглина компанії KORMOTECH. 

Створена технологія виробництва корму (спільно з професіоналами компанії 

Petfood Worldwide Development, USA). Розроблені перші рецептури (у 

співпраці з європейською компанією Petfood Specialities).   

У 2005 році відбулося офіційне відкриття першого в країні заводу з 

виробництва сухих кормів для котів та собак. 

 
 

Кормотех розробив таких 6 брендів: 

 OptiMeal for dogs superpremium 

 Клуб 4 лапи for dogs premium 

 Гав! For dogs standard 

 OptiMeal for cats superpremium 

 Клуб 4 лапи for cats premium 

 Мяу! For cats standard 

   

OptiMeal пропонує унікальну рецептуру для здоров’я та краси домашнього 

улюбленця, комплекс для підтримки імунітету, тільки натуральні інгредієнти, 

трави та ягоди, OMEGA 3 та 6, вітаміни. Усі корми схвалені у 16 країнах світу. 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Серед асортименту є сухі та вологі раціони. У сухому раціоні є гіпоалергенні, 

базові, беззернові та міні корми. Продукція спеціально піддібрана для усіх 

видів собак, у тому числі для цуценят, для малих, середніх та великих порід. 

ТМ “МЯУ” – це збалансовані корми для котів, які містять усі необхідні білки, 

жири, вуглеводи, вітаміни та мінерали. 

Корм виготовлений за допомогою унікальної технології SANGROFT – 

спеціального напилення на гранули корму поживних жирів, вітамінів, та 

мінералів. 

Асортимент представлений сухими кормами і консервами. 

В Україні раціони “CLUB 4 PAWS” для собак посідають 1-ше місце в преміум 

сегменті серед заводчиків та собак-прикордонників. Щороку компанія 

підтримує понад 100 виставок собак в Україні та за кордоном. 

“CLUB 4 PAWS” для собак містить найвищий відсоток м’ясних інгредієнтів у 

сегменті, оптимальний вітамінно-мінеральний комплекс, збагачений 

комплексом Омега-3 і Омега-6 поліненасичених жирних кислот. 

Інновації, що закладені в цінностях KORMOTECH є однією з основних 

драйверів розвитку компанії. Технологи та консультанти постійно працюють 

над вдосконаленням існуючих та створенням нових рецептур. 

Компанія інвестує у розвиток та навчання своїх працівників з метою 

підвищення їх професійного рівня та персонального розвитку. У 2013 році у 

KORMOTECH почав діяти власний R&D департамент. 

Усі рецептури кормів для домашніх тварин розроблено фахівцями компанії 

KORMOTECH спільно з експертами компаній PETFOOD WORLDWIDE 

DEVELOPMENT (USA) та PETFOOD SPECIALITIES (Poland), під наглядом 

українських ветеринарів. 

 
У 2014 році Kormotech започаткував всеукраїнську ініціативу «Не залишай 

нас в АТО». Акція підтримує власників та опікунів покинутих тварин у зоні 

бойових дій. Не зважаючи на чисельність волонтерів, усе ж чотирилапих в 

АТО у рази більше. Проект продовжується і у 2018 році. Завдяки спільним 

зусиллям компанії та волонтерів чотирилапі безхатьки у зоні бойових дій 

мають шанс вижити. 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kormotech піклується не лише про розвиток галузі, а й про тих, хто її оточує. 

Місцева громада у селі Прилбичі на Львівщині є надійним партнером 

виробництва. У них склалися товариські стосунки ще від початку будівництва 

заводів.  

95% усі працівників компанії є мешканцями найближчих сіл і міст. Kormotech 

гарантує їм офіційне працевлаштування. Компанія входить у ТОП-10 

найбільших платників податків у Львівській області. 

Починаючи з 2013 року, компанія відчинила двері виробництв. Від того часу 

сотні відвідувачів отримали можливість побачити та оцінити, як відбувається 

процес виготовлення продукції компанії KORMOTECH. Гості – це 

ветеринари, заводчики, власники та продавці зоомагазинів, студенти, інші 

бажаючі. 

 

 Унікальність компанії полягає у 
тому, що Kormotech організував 
перший в Україні мандрівний 
ресторан для собак – це 
спеціально облаштована dog-
friendly зона. Відвідування 
ресторану стає альтернативною 
прогулянкою з улюбленцем, 
наповненою спілкуванням з 
іншими собаками та їхніми 
господарями.  

Усі відвідувачі можуть скуштувати преміальні раціони, випити води, 

відпочити у затінку, отримати смачні гостинці та сувеніри у подарунок. Проект 

мандрує різними подіями в Україні, пропагуючи гуманне ставлення до 

чотирилапих. 

В травні 2017 одне з найавторитетніших ділових видань в галузі харчування 

тварин Petfood Industry WATT Global Media опублікувало списки топ-50 

компаній-виробників корму в світі та Європі. Вперше, зайнявши 30 позицію, 

в цей перелік потрапила українська компанія Kormotech. 

 
Адреса 
Львів,79031 
вул. Стрийська, 33 

 тел.: +38 (032) 2989839 
http://kormotech.com/ 

0 800 503 603 
 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
mailto:kateryna.kovalyuk@kormotech.com.ua
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Нормативно – 
правова база  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квітневі зміни в законодавстві про бізнес 
 

 

6 квітня 2018 р. набрав чинності 

наказ Мінфіну України від 19.02.2018 р. 

№ 288, яким внесено зміни до 

Положення про форму та зміст 

розрахункових документів, затвер-

дженого наказом від 21.01.2016 р. № 13. 

Змінами передбачено, що одним із обов’язкових реквізитів касового та 

видаткового чеків є код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД. Окрім того, 

встановлено, що додаткові реквізити чека ПТКС застосовуються у разі, якщо 

переказ призначено для оплати товарів (послуг), що придбаваються, а також 

якщо це передбачено правилами (регламентом) отримувача коштів. У такому 

разі забезпечується друкування в розділі назви товарів усього переліку товарів 

та їх вартості: 

- код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, який зазначається у 

випадках, передбачених чинним законодавством; 

- назви товарів/послуг. 

Тобто, суб’єкти господарювання, що реалізують пальне та керуються при 

цьому нормами п. 11 ст. 3 Закону про РРО, мають обов’язково зазначати код 

товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у фіскальних касових чеках з дня 

опублікування цього наказу. У разі невиконання вимоги суб’єкти 

притягатимуться до відповідальності згідно із Законом про РРО. 

10 квітня набрав чинності Наказ 

Міністерства соціальної політики від 

28.12.2017 № 2072 «Про затвердження 

Вимог безпеки та захисту здоров’я під 

час використання виробничого 

обладнання працівниками».  

Зокрема, роботодавець має 

надати працівникам усі необхідні 

технічні документи інформативно- 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0293-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0293-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0097-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0097-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0097-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0097-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0097-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0097-18
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правові акти з охорони праці щодо експлуатації виробничого обладнання, що 

використовують у роботі. 

Інформація та письмові інструкції щодо безпеки, захисту здоров’я та життя під 

час експлуатації виробничого обладнання мають містити: 

- умови використання виробничого обладнання; 

- відомості про передбачувані позаштатні ситуації; 

-  практичні рекомендації з урахуванням досвіду безпечного 

використання виробничого обладнання (за потреби). 

Цю інформацію потрібно донести робітникам, а письмові інструкції викласти у 

зрозумілій для працівників формі. 

 
 
 
 

Майстер – клас 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Продовження майстер-класів у Papashon! 

 

 21 квітня відбудеться останній майстер-клас для дітей віком 8-13 років від 

Львівської Академії Start_IT за тематикою «Створи власний анімований 

мультик у сервісі Animaker». Учасники конкурсу зможуть отримати вміння у 

створенні  IT-продуктів, навички обчислювального та проектного мислення, 

управління інформацією. Кращі 5 ІТ-робіт учасників отримають бонус – 

сертифікат на пільговий вступ до Львівської Академії  Start_IT. 

 Майстер-клас проходитиме за адресою ТРЦ Victoria Gardens, вул. 

Кульпарківська 226А, ІІ поверх, містечко Papashon 21 квітня. Початок - о 

12.00 год.  

Вхід вільний за умови попередньої реєстрації. 

Деталі за телефоном: (032) 259-10-30 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
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Симпозіум 

Міжнародний симпозіум «Меншість серед більшості: 
українці Польщі» у Львівській політехніці 

 

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного 

університету «Львівська політехніка» запрошує на Міжнародний симпозіум 

«Меншість серед більшості: українці Польщі», який відбудеться 25 квітня 2018 

року. 

Місце проведення заходу – головний корпус Львівської політехніки, початок о 14:00. 

Питання національних меншин у Європі є одним із найбільш актуальних та гострих 

у політиці країн ЄС. Ця проблема не оминула нашого західного сусіда – Республіку 

Польща, де одна з найбільших меншин – українська. 

Як особливості національного та загальноєвропейського законодавства, візова 

лібералізація, інтенсифікація міграції українців до країн ЄС, зокрема до Польщі, 

внутрішньополітична кон’юнктура України і Польщі, зовнішньополітична діяльність 

наших держав та євроінтеграція впливають на стан і функціонування української 

меншини у Польщі? 

На ці та інші запитання дадуть відповіді: 

 Оксана Білозір, народний депутат України; 

 Микола Княжицький, народний депутат України; 

 д-р Григорій Купріянович, член Спільної комісії уряду та національних і 

етнічних меншин, директор Підляського Наукового Інституту, Польща, м. 

Люблін; 

 Ігор Горків, член Головної управи Об’єднання українців Польщі, Польща, м. 

Перемишль; 

 д-р Тереза Астрамович-Лейк, професор Вармінсько-Мазурського 

університету, Польща, м. Ольштин; 

і дискутанти, запрошені з наукових, громадських та політичних експертних 

середовищ. 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com

