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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

Весь секрет бізнесу в тому, щоб знати щось таке, чого не знає більше ніхто.
Аристотель Онассіс
Актуально

19-20 січня у Львові відбудеться Х Свято Пампуха

Підприємства
Львова

Suemade – натуральна косметика

Нововведення

Що чекає українців у 2019 ІI півріччя

Будівництво

Нові велосипедні доріжки

Конкурс

«Створено жінками»

У Львові з 19 по 20 січня 2019 року в
Шевченківському Гаю відбудеться X Свято Пампуха

Актуально
Місце : Музей народної архітектури і побуту ім. Климентія Шептицького
(вул. Чернеча Гора, 1)
Дата : 19−20 січня з 12.00 до 18.00 год.
Гості свята стануть частиною давніх звичаїв, насолоджуватимуся виступами
колективів та дитячих ансамблів. На головній сцені Свята відбуватимуться
конкурси: найшвидше поїдання пампуха, конкурс найкращий костюм ангела
та чорта. Переможці отримають подарунки від святкового партнера заходу
«Львівської свічкової мануфактури».
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Suemade - натуральна косметика за авторською рецептурою

Більшість гарних речей у світі були створені співпрацею Випадку та
Талановитої людини.
Так само з’явилася і “доглядова” косметика Suemade.
Молода мама, алергія у її новонародженої дитини, - і відсутність
гіпоалергенних та безпечних засобів на полицях магазинів.
Ось з чого народжувався Suemade...

Підприємства
Львова

Прагнули створити щось таке, що буде лагідно, але дієво доглядати за
ніжною шкірою новонародженої дитини і, водночас, не зашкодить
алергічно чутливій шкірі.

Хороший результат підштовхнув до розвитку.
З материнською любов’ю, старанністю та увагою в подальшому
створювалися засоби для жінок.
Творці щиро вірять, що це і є найдієвіший компонент усієї косметики
Suemade...
У 2015 комплекси засобів Suemade пройшли сертифікацію в МОЗ України;
Було отримано патент на ТМ та логотип.
З усіма документами можна ознайомитися на сайті Suemade у розділі
“Сертифікати”:
https://suemade.com/sertyfikaty/

http://city-adm.lviv.ua/
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Усі компоненти у рецептурі Suemade:
 сертифіковані;
 екологічно чисті;
 виготовлені виключно з рослинної сировини;
 не тестувалися на тваринах.
Рецептура кожного засобу Suemade вдосконалюється не менше 6 місяців.
Продукти створюються командою хіміків-технологів під керівництвом
експерта-косметолога, доводячи їх до досконалості. Кожен засіб
розробляється з урахуванням особливостей типу шкіри та проблем,
притаманних кожному з них.
Тому радять підбирати засоби за допомогою спеціаліста .
Команда 12-ти професіоналів з натхненням працюють
асортиментом.

над

тим

Підприємства
Львова
Склад продукту повністю прописаний на етикетках товарів Suemade. Засіб
складається лише з того, що прописано на етикетці, - нічого не приховано,
нічого не додано.

Важко уявити, що одне маленьке підприємство може виробляти стільки
всього - у марки є фактично повна лінійка продуктів по догляду за обличчям
і тілом. Найцікавіший засіб - міцелярна вода. Найкрасивіше - мило з
бутонами троянд або апельсиновими часточками. Найзворушливіше бальзам для вусів. Це
надзвичайне мило. Вся косметика Suemade
http://city-adm.lviv.ua/

ver.lviv.mail@gmail.com

297 58 77 або 297 57 64

3

№ 110

Січень 2019

Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ»

сертифікована. Кожен засіб - колекція виключно рослинних компонентів.

Головний секрет краси в її натуральності, стабільності та доступності в
будь-який момент!
Натуральний косметичний бренд Suemade використовує саме ці правила,
збагачуючи їх безумовною якістю у всій продукції!
Засоби по догляду за шкірою, тілом, волоссям, натуральне мило - все
містить тільки натуральні компоненти, сертифіковані Міністерством охорони
здоров'я України та міжнародним сертифікатом ECOCERT.
Підприємства
Львова

Україна
м.Львів, вул.Театральна 12 (пасаж Андреолі)
вул.Зелена 7 (Смак Життя)

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

ver.lviv.mail@gmail.com

(067) 210-08-81
(063) 545-69-70
https://suemade.com/
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НОВОВВЕДЕННЯ ЯКІ ІСТОТНО ВПЛИНУТЬ НА
ГАМАНЦІ УКРАЇНЦІВ У 2019 РОЦІ: ГРОШОВИЙ
КАЛЕНДАР
Продовження. Початок у 109 номері.

Липень

Нововведення
ІІ півріччя

З 1 липня підвищується
прожитковий
мінімум
і
“прив’язані”
до
нього
соціальні
виплати.
Оскільки
зазвичай
прожитковий мінімум підвищується на відсоток інфляції, а в
2019 році інфляція очікується невелика, літнє підвищення прожиткового
мінімуму становитиме лише 4,5%. Зокрема, середній прожитковий мінімум
зросте з 1853 до 1936 грн, для дітей до 6 років – з 1626 до 1699 грн, для
дітей від 6 до 18 років – з 2027 до 2118 грн, для працездатних громадян – з
1921 до 2007 грн. Для непрацездатних осіб – з 1497 до 1564 грн.
Вартість безмитних посилок з-за кордону з 1 липня знижується із 150
до 100 євро. За імпортовані в Україну товари, оцінені понад 100 євро,
оператори поштового зв’язку і служб перевезень будуть стягувати ПДВ в
розмірі 20%.
Більшість медичних послуг в поліклініках
стануть платними для тих, хто звернеться за
ними, не маючи направлення сімейного лікаря.
З другої половини 2019 за медичні послуги в
поліклініках почне платити Національна служба
здоров’я. Тоді без направлення сімейного
лікаря медичні послуги в установах, які
отримують оплату від Нацслужби здоров’я, стануть для пацієнтів платними.
Звернення без направлень оплачуватиметься НСЗУ тільки в суворо
визначеному переліку випадків.
Серпень
До цього часу повинні заробити пункти обміну валют в поштових
відділеннях. Це передбачено Законом України “Про валюту та валютні
операції”. Операторам поштового зв’язку після набрання чинності Закону (з
7 лютого) дається півроку на те, щоб привести документи у відповідність з
ним.
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Жовтень
З 1 жовтня вдруге за рік подорожчає газ. На скільки, поки
не
повідомляється.
Кажуть,
“до
економічно
обґрунтованого рівня”.
На жовтень також заплановано другий етап підвищення цін на пасажирські
залізничні перевезення. Це подорожчання також має скласти 12%.
Листопад

Нововведення
II півріччя

До 1 листопада кожен клієнт банку отримає
індивідуальний номер міжнародного зразка – IBAN.
Заміна нумерації буде проходити з 1 квітня по 31 жовтня.
Номер IBAN буде складатися з 29 цифр і букв, а
починатися він буде з UA. Вказувати свій номер IBAN
доведеться, зокрема, під час операцій грошових
переказів, причому як в національній, так і в іноземній
валюті.
Грудень
З 1 грудня традиційно підвищується прожитковий мінімум – в 2019-му
вдруге за рік. Цього разу підвищення складе 4,7%. Середній прожитковий
мінімум зросте з 1936 до 2027 грн, для дітей до 6 років – з 1699 до 1779 грн,
для дітей 6 – 18 років – з 2118 до 2218 грн, для працездатних громадян – з
2007 до 2102 грн, для непрацездатних – з 1564 до 1638 грн.
До грудня 2019 року Україні необхідно відновити платоспроможність
Фонду гарантування вкладів. Це також один з пунктів кредитного
Меморандуму між Україною і МВФ.

http://city-adm.lviv.ua/
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Нові велосипедні доріжки
У 2019 році велопростір Львова
збільшиться:
у
місті
планують
облаштувати дві великі велосипедні
доріжки. Йдеться про велодоріжки на
вул. Княгині Ольги — вул. Академіка
А.
Сахарова;
та
на
просп.
В.Чорновола. На виконання робіт у
бюджеті
розвитку
цьогоріч
передбачено близько 11 млн. грн.
Будівництво

Цьогоріч у бюджеті розвитку передбачено 6 млн. грн на будівництво
велосипедної доріжки на вул. Княгині Ольги — вул. Академіка А. Сахарова
та близько 5 млн. гривень на будівництво велосипедної доріжки
на просп. В. Чорновола (від вул. В. Липинського до вул. Варшавської) —
вул. Варшавській (від просп. В. Чорновола до вул. Замарстинівської) — вул.
Замарстинівській (від вул. Варшавської до вул. І. Мазепи).
В минулому році вже тривали роботи щодо облаштування велосипедної
доріжки на вул. Княгині Ольги та Сахарова і цього року ми їх продовжуємо.
Протяжність цієї велодоріжки в обидві сторони становить близько 1,5 км.
На 2019 на роботи передбачено 6 мільйонів гривень.
Також
заплановано
будівництво
велосипедної
доріжки
на просп. Чорновола. Станом на сьогодні проект є готовий. Запланово
розпочати ремонтні роботи в другому кварталі — це орієнтовно десь
в червні місяці, розпочнеться облаштування цієї велосипедної доріжки.
Загалом Львів перетнув позначку у 100 км велосипедних шляхів, а план
до 2020 року — 268 км.
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Франко-українська
торгово-промислова
палата за підтримки
Посла Франції в Україні,
пані Ізабель Дюмон,
проводить
конкурс
«Створено жінками».
Конкурс
«Створено
жінками» має на меті
нагородити жінку-підприємця, що нещодавно заснувала власну компанію.
Конкурс

По завершенню конкурсу переможниця отримає:
- Премію під час гала-вечору у присутності партнерів.
- П'ятиденну подорож до Парижу (авіа-переліт та розміщення на 1 особу) та
зустріч з компаніями-партнерами у головних офісах.
- Супровід проекту компаніями-партнерами впродовж року.
- Безкоштовне членство в CCIFU.
Детальна інформація про реєстрацію тут:
https://www.ccifu.com.ua/…/premija-biznes…/prezentacija.html
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