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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

" Материнство – довічна посада "
(К. Рейнер)

Актуально

День матері

Підприємства
Львова

«Компанія «Грифон»

Екскурсії на
підприємства
Львова

ПАТ «Галичфарм

Нормативно –
правова база

Про затвердження форми акта про невідповідність товарів
відомостям

Подія

Factory DAY

Зустріч

Проект «Майстерня міста 2018»

Навчання

Безкоштовний курс «Основи Web-розробки»!

Ярмарок

6-й Всеукраїнський ярмарок ретро-техніки та запчастин!

Актуально

12 травня, у книгарні «Є» влаштовують
дитячі читання, а також майстер – клас зі
створення святкової листівки. Початок – об
11:30. Вхід вільний. На свято запрошують батьків
та дітей віком від 4 до 8 років. Попередній запис
обов’язковий. Деталі за тел. : (032) 226 – 75 – 52
13-14 травня у Львові відбудеться XІІ
Міжнародний фольклорний фестиваль «У колі
друзів», присвячений Дню матері. Виступи
відбудуться в суботу, 13 травня, з 16:00 до 19:00
у Концертному залі Львівської обласної
філармонії ім. С. Людкевича та 14 травня з 17:00
до 18:40 в Музеї народної архітектури та побуту
ім. Климентія Шептицького.
Шевченківський гай запрошує на «Свято
Матері» 13 травня. Початок свята – о 14 год.
З нагоди Дня Матері 15 травня о 17:00 год.
у Львівській обласній філармонії, хорова капела
«Дударик» презентує концертну програму
«Мамине серце». Прозвучать видатні твори
відомих українських композиторів.
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ТзОВ «Компанія «Грифон»
«Компанія «Грифон» добре відома на ринку Західної України – як
споживачам, так і конкурентам. Сьогодні підприємство є одним з лідерів
віконного ринку з високою діловою та фаховою репутацією. Основні напрями
діяльності компанії у Львові це: вікна, ворота, ролети, жалюзі, ролокасети та
гардини.
Компанія має великий досвід з деревообробки, забезпечує повний цикл
виготовлення виробів з дерева, від придбання у постачальників якісної
деревини до встановлення готового вікна, або дверей у замовника.
Віднедавна компанія почала виготовляти ПВХ-конструкції – і отримала
лідерські позиції на ринку виробництва цієї продукції. Продукція компанії
сертифікована Державним комітетом України з питань технічного
регулювання та споживчої політики.
Підприємства
Львова

Компанія пропонує до уваги своїм клієнтам великий вибір продуктів на будьякий смак:
Вікна
«Грифон» пропонує своїм клієнтам на
вибір два варіанти віконних систем:
металопластикові та дерев’яні. У
Європі популярними зараз стали
пластикові вікна через ідеальне
співвідношення ціни та якості

Двері
Це невід’ємний атрибут будь – якого
будинку. Випадки, коли в процесі
кардинального перепланування
житлового простору господарі зовсім
відмовляються від використання
дверей, є щвидше рідкісним
виключенням з правил, ніж нормою.

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

ver.lviv.mail@gmail.com

297 58 77 або 297 57 64
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Ворота
Компанія пропонує широкий вибір
воріт з повною гамою аксесуарів та
автоматики, починаючи від
класичних бюджетних варіантів і
закінчуючи зразками з престижною
автоматикою
Гардини
Колекції тканин представлені
провідними виробниками Бельгії,
Німеччини, Італії, Франції,
Швейцарії, Іспанії завжди є в
наявності та постійно поповнюються
новинками
Жалюзі
«Грифон» виробляє жалюзі у Львові
збираючи їх на найсучаснішому
автоматизованому обладнанні з
якісних комплектуючих, що гарантує
клієнтам короткі терміни поставки та
бездоганну якість

Підприємства
Львова

Маркізи
Виготовляються з високоякісних
тканин австрійської фірми
SATTLER. Практичність матеріалів,
міцність каркасів і простота в
управлінні-одна з головних
особливостей цих систем

З урахуванням досвіду, набутого при виготовленні продукції з вимогливими
замовленнями, ТзОВ “Компанія “Грифон” пропонує свої послуги також у
виробництві та монтажу своєї продукції.
Львів, 79000
вул. Замарстинівська 76
http://griffon-vikna.lviv.ua

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

ver.lviv.mail@gmail.com

(032) 2521000
grf.lviv@gmail.com
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ПАТ «Галичфарм»
В рамках програми знайомства львівських школярів з промисловими
підприємствами 04 травня 2018 року учні 3 класу СЗШ № 23 відвідали
фармацевтичну компанію.
ПАТ «Галичфарм» є лідером у сфері виробництва готових лікарських
засобів, фіто-хімічних субстанцій на основі екстракції рослинної лікарської
сировини.

Екскурсії на
підприємства
Львова

Усіх школярів у супроводі вчителів запрошуємо на екскурсії промисловими
підприємствами.
Телефон для довідок: 297-58-77, 297-57-64.

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

ver.lviv.mail@gmail.com
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Про затвердження форми акта про невідповідність товарів
відомостям, зазначеним у документах, необхідних для здійснення їх
митного контролю, про пошкодження товарів, їх упаковки чи
маркування або про їх втрату

Нормативно –
правова база

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

27 квітня 2018 року набрав чинності наказ Мінфіну України від
15.03.2018 р. № 364, яким затверджено форму акта про невідповідність
товарів відомостям, зазначеним у документах, необхідних для здійснення їх
митного контролю, про пошкодження товарів, їх упаковки чи маркування або
про їх втрату.
Встановлено, що підприємства, які переміщують товари через митний
кордон України, складають акт у присутності посадової особи митниці ДФС,
у зоні діяльності якої виявлено:

невідповідність товарів відомостям, зазначеним у документах,
необхідних для здійснення їх митного контролю;

пошкодження товарів, їх упаковки чи маркування;

повну або часткову втрату товарів.
Акт може складатися у чотирьох примірниках, за потреби - у більшій
кількості примірників.
Перший примірник призначений для підприємства, що переміщує
товари через митний кордон України, другий - для митниці ДФС за місцем
його складання, третій - для митниці ДФС призначення (якщо акт
складається в зоні діяльності митниці призначення, третій примірник не
складається), четвертий - для власника товару, додаткові примірники - для
декларанта, відправника, отримувача та ін.).
Митниці ДФС, які будуть декларувати товари відповідно до обраного
декларантом митного режиму зобов’язано приймати акти, подані
підприємствами, що переміщують товари, незалежно від місця їх складення
та враховувати зазначену в них інформацію при визначенні додаткових
форм та обсягу митного контролю з метою недопущення митних
правопорушень.

ver.lviv.mail@gmail.com

297 58 77 або 297 57 64
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Factory DAY

Подія

Нарешті вирішимо: хто, навіщо й як займається оживленням старих
промислових зон. Не вантажівками, мастилом і портретами Шевченка, а
мистецтвом, дизайном, освітою й інженерією.
Спікери:
• не зовсім наші – Arts Printing House (Вільнюс), WUK (Відень), Melkweg
(Амстердам), Fabrika (Тбілісі), Urban Resort (Амстердам)
• майже наші – Платформа арт-завод (Київ), UNIT. City (Київ), LOFT Млин
(Запоріжжя), Fabrika.space (Харків), Promprylad. Renovation (ІваноФранківськ)
• наші – ReZavod, !FESTrepublic, Lviv Tech City, LITS
Окрім цього, буде ще й відкриття арт-виставки «Львів. Промисловий».
Участь безкоштовна, але з реєстрацією:
https://goo.gl/forms/xkifZk8xzTAXUpcB2
Більше тут: https://www.facebook.com/events/2004145303183894/
12 травня 2018
вул. Сахарова 35
Львів

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

ver.lviv.mail@gmail.com
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Проект «Майстерня міста 2018»
Головна тема Майстерні Міста 2018 – підвищення мобільності львів’ян
згідно з принципами інтегрованої концепції розвитку міста, а також
збереження культурної спадщини міста із залученням локальних
мікрогромад та налагодження діалогу між фаховими середовищами та
активістами.

Зустріч

Майстерня міста’18 буде мати такі напрямки/панелі роботи
2-4 червня панель Збереження культурної спадщини міста:
Реставрація доступно; Громадські ініціативи, які долучилися до збереження
культурної спадщини України; Культурна спадщина Львова.
5-7 червня панель Пересування в місті (Мобільність):
Інклюзія; Електротранспорт; Транспортна мережа міста; Поєднання різних
видів пересування (Інтер- та мультимодальність)
8-10 червня панель Інтегрована концепція розвитку міста:
Залучення громадськості до визначення напрямів концепції інтегрованого
розвитку
Громадські простори
Події на екологічну тематику заохочуються впродовж Майстерні
Головна локація заходів – внутрішній дворик Ратуші (пл. Ринок, 1)
Щоб детальніше дізнатися про проект переходьте за посиланням
http://lviv-online.com/ua/events/other/proekt-majsternya-mista-2018/

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

ver.lviv.mail@gmail.com
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Безкоштовний курс «Основи Web-розробки»!

Навчання

Курс “Основи web-розробки” спеціально розроблений для людей, які хочу
зробити перші кроки в сфері створення веб-алпікацій та веб-сайтів.
Курс містить усю необхідну інформацію про HTML/CSS, JS та багато іншої
цікавої та корисної інформації. Кількість місць в групах обмежена!
Для запису на курс проводиться відбір - потрібно написати мотиваційний
лист обсягом від 200 до 500 слів, в якому розповісти «Твоє бачення кар’єри
в ІТ».
Для запису перейдіть за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/1wNu75_FfLcvAhWYfwVUCjdzAuQqg-RjqAOGuGn0Yinc/viewform?edit_requested=true

Приходь 14 травня о 09:30 за адресою м. Львів, вул. Івана Франка 61, logos
IT-Academy.

6-й Всеукраїнський ярмарок ретро-техніки та запчастин!

Ярмарок

12-13 травня 2018 р.
запрошуємо на 6-й Всеукраїнський ярмарок ретро-техніки та запчастин Retro Bazar Lviv.!
Ярмарок відбудеться 12-13 травня на території авторинку "Кривчиці" за
адресою м. Львів, вул. Богданівська 44.
Телефон - (067) 67-49-206.
Вхід для відвідувачів вільний!

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