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"Будьте самоучками — не чекайте, щоб вас навчило життя" 
(Станіслав Єжи Лєц) 

Актуально День склороба 

Підприємства 
Львова 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод 
«Електронпобутприлад» 

Нормативно – 
правова база 

Рада спростила ведення бізнесу 

Анонси 

Навчальна програма «EXPORT REVOLUTION, Ukraine»  
 
Виставка Всеволода Шарко «Острови» 

 

Актуально 
 

 

Щорічно 19 листопада  

в Україні відзначається професійне 

свято працівників скляної 

промисловості – День склороба 

 

Свято встановлене Указом 
Президента України від 09.12.2003 
№ 1417/2003, враховуючи вагомий 
внесок українських виробників 
скла в розвиток економіки держави 
та відродження багатовікових 
традицій галузі. 

 
Сьогодні підприємства скляної промисловості представлені у 

більшості областей України. В скляній промисловості України працює 
понад 50 тисяч майстрів-склоробів. 

Вітаємо працівників скляної 

промисловості зі святом та бажаємо 

успіхів у бізнесі та удачі!!! 
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Підприємства 
Львова 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Завод «Електронпобутприлад» 

 
ТзОВ «Завод «Електронпобутприлад» – провідне спеціалізоване 

підприємство України з серійного виробництва електропобутової техніки та двигунів 
постійного та змінного струму. 

 ТзОВ «Завод «Електронпобутприлад» – це піввіковий досвід виробництва, 
високий виробничий потенціал, кваліфікований персонал, наявність технологічних 
процесів, що дозволяють виготовляти продукцію за замкнутим циклом. Поєднання 
багатого виробничого досвіду і сучасних технологій – гарантія якості, максимальної 
енергоефективності та довговічності експлуатації продукції заводу в різних умовах. 

 

Базовий напрямок діяльності заводу – 
виробництво електродвигунів постійного та змінного струму потужністю до 500 Вт, 
що застосовуються в якості електроприводів у промислових та побутових 
електроустановках у різних галузях, у тому числі для залізничного та міського 
транспорту, автомобільної та харчової промисловості, для сільгосппідприємств та 

спецтехніки. Виробничо-технічну базу заводу становлять штампувальне, 
токарне, складальне виробництва, дільниці лиття кольорових металів та 
пресування пластмас. 

Побутова електротехніка ТзОВ «Заводу «Електронпобутприлад» – це 
широкий асортимент різноманітних виробів для використання в побуті та у сфері 
громадського харчування. Високоякісні електром’ясорубки, соковитискачі, 
електровібромасажери та інша побутова техніка з маркою заводу добре відомі в 
Україні. 

 

 
  

 

http://epp.electron.ua/motors/
http://epp.electron.ua/household_appliances/
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ТзОВ «Завод «Електронпобутприлад» володіє розвиненою інфраструктурою, 

орієнтованою на продаж, ремонт та сервісне обслуговування своєї продукції. 
 Завдяки високим технічним характеристикам – надійності, зносостійкості, 

практичності, а також відповідності міжнародним стандартам електромотори 
підприємства складають реальну конкуренцію вітчизняним аналогам і високо 
котируються серед зарубіжних виробників – продукція підприємства входить у 
комплектацію автономних автомобільних підігрівачів, що постачаються провідним 
автовиробникам Європи та світу. 

Галузі по КВЕД: 
 Виробництво інших виробів з пластмас 
 Оброблення та нанесення покриттів на метали 
 Виробництво інструментів 
 Виробництво промислового холодильного та вентиляційного 

устаткування 
 Виробництво верстатів 
 Виробництво електричних побутових приладів 
 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів 
 Інші види роздрібної торгівлі у спеціалізованих магазинах 
 Операції з нерухомим майном 
 Прання, хімчистка та фарбування 

За об’ємами випуску електропобутових приладів завод є лідером на 
теренах Західної України та є серед перших у державі.  

Підприємство ТзОВ «Завод «Електронпобутприлад» – це високий 
виробничий потенціал, висококваліфікований персонал, наявність всіх 
технологічних процесів, що дозволяють виготовляти електропобутові 
прилади за замкнутим циклом.  
 
Партнери підприємства: 
 

   

 
  

 
 

 
 

 

 
Адреса:  +38-032-270-41-41 
79035, Україна http://epp.electron.ua 
м.Львів office@epp.electron.ua 
вул. Зелена, 251 
 

mailto:office@epp.electron.ua
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Нормативно – 
правова база 

 

Рада спростила ведення бізнесу 
 

 

Верховна Рада ухвалила 
підготовлений Кабінетом Міністрів 
України проект закону  «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо 
запобігання тиску правоохоронних 
органів на бізнес»  щодо 
забезпечення дотримання прав 
учасників кримінального 
провадження та інших осіб 
правоохоронними органами під час 
здійснення досудового 
розслідування (№ 7275). 

Законопроект передбачає зміни у: 
 статті 60, 214 Кримінально-процесуального кодексу, якими 

надано право заявнику отримувати виписку з Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за його заявою або повідомленням про кримінальне 
правопорушення. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані надати таку 
виписку через 24 години з моменту внесення відомостей до реєстру; 

 статті 3, 28, 303 і 308 Кримінально-процесуального кодексу, 
згідно з якими особа, яка не є стороною кримінального провадження і щодо 
якої (серед іншого й до її майна) здійснюють процесуальні дії, вправі 
заявляти клопотання про здійснення кримінального провадження в розумні 
терміни й оскаржити порушення таких термінів; 

 статті 27, 107, 222 і 236 Кримінально-процесуального кодексу, 
що передбачають обов'язкову відеофіксацію проведення обшуку. Відеозапис 
стає невід'ємним додатком до протоколу обшуку. Крім того, стороні захисту 
надано право самостійно здійснювати відеофіксацію обшуку. Особа, в 
приміщенні якої проводять обшук, має право користуватися допомогою 
адвоката на будь-якій стадії його проведення; 

 статті 160, 164, 165, 168 Кримінально-процесуального кодексу, 
згідно з якими сторона обвинувачення зобов'язана обґрунтовувати 
необхідність вилучення оригіналів документів або їхніх копій і робити копії 
необхідної інформації із залученням спеціаліста. При цьому вилучення 
електронних інформаційних систем забороняється; 

 статтю 284 Кримінально-процесуального кодексу, у якій 
доповнено перелік підстав для закриття кримінального провадження, 
зокрема, в разі наявності нескасованих постанов слідчого, прокурора про 
припинення кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 
1, 2, 4, 9 частини першої статті 284 КПК. 

Більш детально за посиланням:  
https://ua.censor.net.ua/video_news/462975/rada_uhvalyla_zakonoproekt_maskyshou_stop_sch
odo_protydiyi_tysku_na_biznes_video_onovleno 
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Анонс 

Навчальна програма «EXPORT REVOLUTION, Ukraine» 
 

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України надає 
можливість участі вітчизняних 
підприємств в навчальній програмі 
«EXPORT REVOLUTION, Ukraine». 

Програма передбачає 2 рівні 
навчання: 

1. Базовий – для експортерів 
початківців, що не мають досвіду  в 
експорті; 

Просунутий – для компаній, які 
вже експортують та бажають 
покращити свої експортні результати, 
або ж знаходяться на етапі готовності 
до експорту 

 

Участь у програмі безкоштовна. За 2 роки навчання, на які розрахована 
програма, українські підприємства зможуть здобути нові знання в галузі 
експорту товарів, отримують унікальну можливість покращити свої експортні 
показники та розпочати експорт на нові ринки 

Прийом заявок на участь на обидва рівні програм розпочне на сайті 
Офісу з просування експорту при Мінекономрозвитку (https://epo.org.ua) 7 

листопада 2017 року та триватиме: 
- до 14 листопада 2017р. для початкового рівня (можуть подаватися всі 

зацікавлені в експорті компанії); 
- до 17 листопада 2017р. для просунутого рівня (зможуть подаватися компанії, 

котрі пройдуть тест на готовність до експорту на наберуть відповідну кількість 
балів). 

У разі виникнення запитань, можна звернутися до Офісу з просування 
експорту при Мінекономрозвитку: education@epo.org.ua; +380678282034. 

 

 

Анонс 

 

 

Виставка Всеволода Шарко «Острови» 

Незабаром завершиться виставка В.Шарко  
«Острови», присвячена пам’яті видатного аквареліста 
Олега Козака. Виставка розпочалася 31 жовтня, а 
завершиться  вже через декілька днів, а саме 19 
листопада. 
   Не кожне велике місто України має кількох майстрів, що 
володіють технікою акварелі. Одним з таких художників-
віртуозів є Всеволод Шарко.   
Тому поспішіть відвідати цю виставку  і пориньте у 
атмосферу акварельних творів Дніпровського художника. 
 

 Галарея «Зелена канапа», вул. Вірменська 7.  
 Детальна інформація: http://ot-ot.lviv.ua/uk/event/?ca_eventid=19997 

 

https://epo.org.ua/
mailto:education@epo.org.ua
http://ot-ot.lviv.ua/uk/event/?ca_eventid=19997

