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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

" Почніть робити те, що потрібно. Потім робіть те, що можливо. І ви раптом
виявите, що робите неможливе"
(Св.Франциск Асізський)

Актуально

Свято дня міста

Підприємства
Львова

Dodo socks

Екскурсії на
підприємства
Львова

Львівський Державний авіаційно-ремонтний завод «ЛДАРЗ»

Нормативно –
правова база

Верховна Рада прийняла ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку»

Зустріч

FACTORY DAY

Навчання

Семінар – навчання щодо змін у трудовому законодавстві
Безкоштовний курс тренінгів «Вчимося бізнесу»

Цього року святкування Дня міста у
Львові триватиме три дні — з 4 до 6
травня. У цей час на жителів та гостей
міста чекає насичена програма заходів
— святкові концерти, забави та багато
інших атракцій.

Актуально

День Львова стане музичним Днем міста,
адже впродовж трьох днів на вулицях
та площах Львова виступатимуть музичні
колективи, хори та оркестри.
Музика та святковий настрій поширяться
з центру міста у райони Львова.
Святкування пройдуть і на площі Ринок,
де змонтують сцену, з якої лунатиме
чудова музика, зокрема, від оркестру
INSO-Lviv.
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Dodo socks – молодий, проте вже помітний український бренд, що виробляє
оригінальні шкарпетки. Dodo – це результат пошуку яскравих барв. Творці бренду
вірять в те, що шкарпетки є невід’ємним елементом стилю кожного з нас, тому і
створили доступну альтернативу сірим будням. Їхні кольорові рішення – це прояв
індивідуальності та почуття гумору.
Компанія працює на ринку вже більше двох років. Їхня місія – робити людей
щасливішими, а компанію відкритою до людей.
Створюючи шкарпетки, засновники бренду згадували свої найяскравіші моменти з
життя і керуючись емоціями, переносили їх на малюнки.

Підприємства
Львова

Фабрика Dodo обладнана сучасними станками, здатними відтворити будьякий дизайн. Для виробництва шкарпеток бренд відбирає кращі матеріали і
проводить ретельну перевірку якості на кожному етапі виробництва.
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Компанія не дає великого акценту на розмаїтість асортименту, проте
приділяє досить уваги на якість.
У магазині Dodo ви можете вибрати:
 8 наборів шкарпеток по три пари,
 6 пар шкарпеток, що не продаються у наборах?
 Один набір з 6 пар,
 Панчохи
 Шнурівки
Бренд пропонує шкарпетки для всіх розмірів: від 36 до 45.

Підприємства
Львова

Придбати продукцію можливо у Львові або у точках продажу партнерів Dodo
socks.
Також виробник пропонує скористатись онлайн-магазином. Якщо зробити
замовлення більше ніж на 400 грн.( це приблизно 9 пар шкарпеток), то можливо
отримами безкоштовну доставку.
Команда львівського бренду досить креативно ставиться до просування
свого товару. Ось наприклад, у соц мережі Facebook можна завжди знайти яскраві
та неординарні фото та відео з рекламою шкарпеток.

Цей молодий бренд стає все більш відомим не тільки в Україні, а й за
кордоном. Наприклад, під час свого останнього приїзду до Львова Періс Хілтон
придбала не один набір шкарпеток від Dodo socks. Також нещодавно українська
делегація подарувала канадському прем’єр-міністру Джастіну Трюдо декілька пар
шкарпеток. Пізніше політик написав позитивні відгуки про Dodo на своїх сторінках у
соц мережах.
Адреса
м/ Львів, 79000
вул. Гоголя, 6/8

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

ver.lviv.mail@gmail.com

Контакти
094 993 6734
https://dodosocks.com/
297 58 77 або 297 57 64
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Львівський Державний авіаційно – ремонтний завод
«ЛДАРЗ»
27.04. 2018 року учні 6-В класу СЗШ № 40 здійснили екскурсію на Державне
підприємство Львівський Державний авіаційно - ремонтний завод "ЛДАРЗ" одне з найпотужніших підприємств Державного Концерну "Укроборонпром",
яке спеціалізується в галузі ремонту авіаційної техніки військового
призначення.

Екскурсії на
підприємства
Львова

Спеціалізація заводу - легкі фронтові винищувачі та винищувачі бомбардувальники типу "МіГ". На сьогоднішній день заводом опановано
ремонт літаків МіГ - 21 , МіГ - 23 , МіГ - 27 всіх модифікацій та МіГ - 29.

Усіх школярів у супроводі вчителів запрошуємо на екскурсії промисловими
підприємствами.
Телефон для довідок: 297-58-77, 297-57-64.
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Верховна Рада прийняла Закон України «Про стратегічну
екологічну оцінку»
Законодавчий
акт
спрямовано
на
адаптацію
законодавства
України
до
законодавства
Європейського
Союзу в частині встановлення
сфери застосування та порядку
здійснення
стратегічної
екологічної оцінки відповідно до
підходу, закріпленого у Директиві
Європейського Парламенту та
Ради ЄС від 27 червня 2001р.
№2001/42/ЄС, а також з метою

Нормативно –
правова база

реалізації положень Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до
Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному
контексті.Законом визначено сферу застосування стратегічної екологічної
оцінки, встановлено порядок її здійснення, механізм проведення
транскордонних консультацій, інформування про прийняте рішення та
проведення моніторингу виконання стратегій, планів, загальнодержавних
програм, державних цільових програм та програмних документів,
включаючи будь-які зміни до них.
Дія цього Закону поширюється на документи державного планування, які
будуть мати вплив на довкілля та здоров’я населення.
Згідно із Законом, здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту
документа державного планування виключає необхідність проведення
державної санітарно-епідеміологічної експертизи такого документа.
Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі
для здоров’я населення, виконання документів державного планування та
поширюється на документи державного планування, які стосуються
сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства,
енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами,
використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму,
містобудування
або
землеустрою
(схеми)
та
виконання
яких
передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності
та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури
оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні
наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та
екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення
територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
Більш детально за посиланням: http://ukrainepravo.com/news/ukraine/radapryynyala-zakon-pro-strategichnu-ekologichnu-otsinku/
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FACTORY DAY

12.05.18

вул.Сахарова 35, Львів
Львів у загальній свідомості рідко сприймається як промисловий за своєю
функціональністю, а за архітектурою тим більше. Та насправді, в ньому
досі зберігаються чисельні промислові об’єкти різних епох. Втім, очевидно:
індустріальні зони відходять у вчора, залишаючи в кращому випадку лише
споруди, як свідчення своєї дійсності. Саме тому ми обираємо
переосмислення. Адже на місцях колишніх фабрик промисловості мають
виникнути майбутні фабрики ідей.
ТЕМИ:
-СТРАТЕГІЯ

Зустріч

-СПАДЩИНА
-РЕВІТАЛІЗАЦІЯ
-ПРОМИСЛОВІСТЬ
-МІСТО
-ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ
-БІЗНЕС-ПЛАН
-ПРОСТІР
-ВЗАЄМОДІЯ
СПІКЕРИ:
-ЗАПОРІЖЖЯ
-ВІДЕНЬ
-ЛЬВІВ
-КИЇВ
-АМСТЕРДАМ
-ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
-ХАРКІВ
-ВІЛЬНЮС
-ТБІЛІСІ

Реєстрація:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPfOUm8_3LTsgNLuU1WjCTr4rJEgTaLoPis1s5i
MNGU4y5jg/viewform

Навчання

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

Cемінари-навчання для керівників підприємств м. Львова щодо змін
в трудовому законодавстві та важливості оформлення трудових відносин з
найманими працівниками.
Навчання пройдуть 30 та 31 травня. Участь у семінарах безкоштовна.
Cемінари-навчання пройдуть 30 травня о 10.00 год у приміщенні
Франківської районної адміністрації (вул. Генерала Чупринки, 85, актовий
зал) та 31 травня об 11.00 год у приміщенні Сихівської районної
адміністрації (пр. Червоної Калини, 66, конференц-зал).
Семінари проводяться у формі діалогу, таким чином усі присутні
мають можливість отримати відповіді на актуальні для них запитання.
Організатори запрошують всіх охочих керівників підприємств Львова
долучитися до події.
За детальнішою інформацією звертайтеся: 032 297 58 48

ver.lviv.mail@gmail.com

297 58 77 або 297 57 64

6

№ 74

Травень 2018

Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ»

Безкоштовне навчання "Вчимося бізнесу"
Третя група 2018 року "Вчимося бізнесу" успішно завершила
навчання.

Навчання

У наступну групу запрошуємо усіх бажаючих започаткувати власну
справу.
Тренінги будуть проходити з 14 до 24 травня 2018 року.
Час проведення тренінгів щодня впродовж 9-ти днів з 09:30 до
13:00год.
Місце проведення: Tech StartUp School (м. Львів, вул. Академіка
Колесси 2, аудиторія 103).
Для реєстрації на тренінги необхідно перейти за посиланням

https://goo.gl/forms/Lm0ZLoi2ZLt9o1zd2
Реєстрація триває до 09 травня 2018 року.
Кількість місць обмежена!
Перелік тем:
1.
Логістика започаткування підприємницької діяльності.
2.
Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.
3.
Дослідження та аналіз ринку.
4.
Ефективні комунікації, презентаційні навички, робота в команді.
5.
Основи маркетингу.
6.
Система оподаткування та звітність.
7.
Фінансове планування.
8.
Громадсько-ділові відносини (паблік рілейшнз-PR).
9.
Менеджмент.
10.
Бізнес-план: структура та основні розділи.
http://city-adm.lviv.ua/
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