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ДРУКАРНЯ «ПАПУГА»

Підприємства
Львова

Виробництво гофрованого картону, паперової та картонної тари
Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарногігієнічного призначення
Підприємство «Дизайн-Студія «Папуга» – поліграфічне виробництво
замкнутого циклу, що працює на ринку з 1995 року. Досвід їхніх працівників
дає змогу виконувати завдання будь-якої складності. Власна поліграфічна
база дозволяє чітко виконувати поставлені задачі в обумовлені строки.
Друкарня надає послуги виготовлення найрізноманітнішої поліграфічної
продукції від дизайну візитки до комплексних поліграфічних замовлень,
повноколірних альбомів, комплексного обслуговування рекламних кампаній.
«Папуга» займається всім циклом виробництва від дизайну та додрукарської
підготовки до кінцевого поліграфічного продукту.
Основною метою підприємства є максимально ефективно використовувати
кошти клієнтів пропонуючи тільки ефективні і вигідні варіанти з надання
поліграфічних послуг.Працівники орієнтується на замовника, його потреби і
вимоги, стараються допомогти йому власним досвідом і професіоналізмом у
цій сфері.

Професійність – це основа відносин з клієнтом! Підприємство постійно
підвищує рівень кваліфікації працівників, рівень поліграфічних технологій,
впроваджує нововведення, які сприяють підвищенню якості. Постійно
http://city-adm.lviv.ua/
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вдосконалює методи роботи, щоб скоротити строки виконання та
задовільнити вимоги клієнта.
«Дизайн-студія «Папуга» намагається запропонувати якісні та недорогі
послуги дизайну та друку поліграфічної продукції. Співпраця з передовими
виробниками й постачальниками дає можливість запропонувати широкий
вибір матеріалів – від недорогих, але якісних, до ексклюзивних.
Інша поліграфічна діяльність
Друкарня «Папуга» пропонує якісний друк та виготовлення:
- візитки, календарики, листівки;
- буклет, брошура, каталог;
- плакати до А2 (620х420мм) формату;
- записники, блокноти, листи для планування;
- ярлики, бірки, цінники, етикетки;
- воблери, хенгери, папки, паперові пакети;
- різноманітна упаковка.
Додатково «Папуга» пропонує такі послуги як:
- додрукарська підготовка;
- дизайн, макетування;
- логотипи, розробка фірмового стилю;
- послуги ламінування до А2 формату;
- друк офсетний до А2 формату;
- цифровий друк;
- палітурні роботи.
Чому варто обирати саме Друкарню «Папуга»?
1) Індивідуальний підхід до кожного клієнта;
2)Якісне виконання робіт в найшвидші терміни;
3)Працюють висококваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом
роботи, які добре знають та люблять свою справу;
4)Підприємство оснащене найсучаснішим обладнанням;
5) Приємні та доступні ціни.

Для клієнтів підприємства «Дизайн-Студії «Папуга» передбачена доставка
при замовленні від 1000 грн.
Для постійних клієнтів передбачені знижки.
79054
м. Львів
вул. Збиральна 2а

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

ver.lviv.mail@gmail.com
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(032) 245-18-50, 240-18-60
papuga.ltd@gmail.com www.papuha.com
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Перевірки Держгеокадастру – за новими критеріями
КМУ
своєю постановою
від
12.09.2018 р. № 727 затвердив нові
Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від впровадження господарської
діяльності у сфері землеустрою і
визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду
(контролю) Державною службою з
питань
геодезії,
картографії
та
кадастру. Постанова набрала чинності
13.09.2018 р.
Уряд затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається
періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру, та визнав
такими, що втратили чинність, деякі постанови Кабінету Міністрів України.
Так, до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність
проведення планових перевірок, належать:

додержання вимог законодавства у сфері землеустрою;

вид документації із землеустрою та вид технічної документації з
оцінки земель;

розроблення документації із землеустрою.
Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або
незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів,
нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2 до Критеріїв, за
такою шкалою:

від 41 до 100 балів – до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів – до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів – до незначного ступеня ризику.
Відтепер встановлено наступну періодичність проведення планових
перевірок у сфері землеустрою:

з високим ступенем ризику – не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику – не частіше одного разу на три
роки;

з незначним ступенем ризику – не частіше одного разу на п’ять
років.
Якщо за результатами планових та позапланових заходів протягом
останніх 6 років для суб’єктів, віднесених до середнього ступеня ризику, та
протягом останніх 10 років для суб’єктів, віднесених до незначного ступеня
ризику, у такого суб’єкта не виявлено суттєвих порушень вимог
законодавства у сфері землеустрою, наступний плановий захід щодо нього
здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для
відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 рази.
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Рішення Уряду забезпечить запровадження ризик-орієнтованого
підходу до проведення перевірок, що дозволить організувати здійснення
державного нагляду (контролю) на належному рівні, врегулювати кількість та
періодичність здійснення планових заходів (контролю) у сфері землеустрою
та визначить коло суб’єктів господарювання, які відносяться до високого,
середнього та незначного ступенів ризику.
Крім того, буде забезпечено прозорість у відносинах між суб'єктами
господарювання та органом державного нагляду (контролю) Держгеокадастром, що сприятиме запобіганню порушенням законодавства у
сфері землеустрою, своєчасності виявлення таких порушень і вжиттю
відповідних заходів реагування щодо їх усунення.
Більш детально за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/prozaadu-kontrolyu-derzhavnoyu-sluz

Подія

Осінній Будівельний Форум - будівельна подія Західної України, яка
об’єднує всі основні напрями галузі та демонструє нові досягнення
будівельної індустрії України та всього світу, показує весь будівельний цикл
від архітектурного проекту до кінцевого спорудження об'єкта.
Більше тут: http://www.galexpo.com.ua/budos/
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