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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Навчайте співробітників так, щоб вони могли від вас піти.
Ставтеся до них так, щоб вони хотіли залишитися»
(Річард Бренсон )
Актуально

Вітаємо усіх жінок зі святом!!!

Підприємства
Львова

Холдинг емоцій «!Fest»

Нормативноправова база

Зміни в антимонопольному законодавстві

Екологічно

ДП «Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів»

Анонс

Виставка KNO | Kyiv Non Objective «The World of Icons»

ВІТАЄМО УСІХ ЖІНОК ЗІ СВЯТОМ!!!
Дорогі жінки, хай у Вашому житті завжди панує радість, ніжність,
повага та любов!!!

Актуально
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«!Fest» - мережа авторських ресторанів у Львові та проектів з оригінальними
концепціями. Заклади холдингу є популярні по всій Україні і привертають
увагу не лише туристів, а й жителів міста. Одним із популярних є усім відомий
ресторан «Криївка», який налічував більше 50 тисяч осіб відвідувачів за
перший місяць роботи.
Сьогодні до холдингу «!Fest» входить 18 закладів з оригінальною
концепцією: «Гасова лямпа», «Театр пива «Правда», «Дім легенд»,
«Львівська майстерня шоколаду», «Реберня «Під Арсеналом» та інші. Також
компанія володіє закладами у Кракові, Києві, Празі та Баку.
До холдингу входять не лише ресторани, а ще
мережі продуктових магазинів «Дідо» та «Два
кроки від хати», бренд одягу «Авіація
Галичини» , «Видавництво Старого Лева»,
сувенірні
крамниці
«Львівські
цяцьки»,
девелоперська
компанія
«Квітка»
та
туристична компанія і хостел Just Lviv It!.
Андрій Худо, Юрко Назарчук та Дмитро Герасімов заснували мережу у 2007
році. Першим закладом Холдингу емоцій був ресторан «Біля Діани», який
знаходиться просто неба на площі Ринок навколо пам'ятника Діані.
Наступною роботою була «Криївка», яка дала основу для розвитку холдингу.
Заклад був правильною ідеєю в правильний час.
Місія «!Fest» полягає у створенні унікального простору позитивних
емоцій та вражень, також зробити себе, місто та країну кращими. Стати
світовою компанією в ресторанному та шоколадному бізнесі – основна ціль.
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Незвичною кав'ярнею для відвідувачів є «Старенький трамвай», який
знаходиться на Галицькій площі та розмістився у вагоні, що стоїть на
рейковій платформі, та літньому майданчику . Вагон є точною копією
львівського трамваю 1913 року. Інтер'єр сягає ще 30-х років минулого
століття. У «Старенькому трамваї» лунає батярська музика, відвідувачі
можуть переглянути відео з маршрутами львівських трамваїв, а рахунок їм
принесуть у вигляді штрафу за безквитковий проїзд.

Підприємства
Львова

Концепція «Криївки» - це висвітлення подій часів ОУН та УПА. У
ресторані готують страви польової кухні, які подають у військовому посуді.
Заклад оздоблений як справжній партизанський схрон, де лунає
бандерівська музика. Для входу відвідувачів запитують гасло та пригощають
чаркою медовухи.
На вулиці Вірменській
розташований ресторан-музей із
назвою «Гасова лямпа», який
присвячений винайденню гасової
лампи саме у Львові в 1853 році.
Ресторан має копію оригіналу
найпершого винаходу та налічує
близько 200 експонатів гасових
ламп. Гаслом ресторану є «Йди
на світло» через великий ліхтар,
який розташований на терасі з
краєвидом
львівських
стріх.
Атмосферу
доповнюють
спалахи, запах гасу та вибухи, де
лунає музика у стилі гранж та рок.

Влітку мистецький центр «Дзиґа» став частиною мережі «Холдинг
емоцій !FEST» Це передбачає поєднання зусиль холдингу в реалізації
господарської діяльності та досягнення цілей в сфері культури та
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збереження основної місії «Дзиґи» . Мистецький центр залишиться без змін
та свою діяльність продовжить мистецька галерея. Головним завданням є
покращення операційної діяльності закладу.
«Львівську копальню кави» вважають першою в Україні найдовшою
кав'ярнею-книгарнею. Легенда закладу говорить, що просто на площі Ринок
є кавова шахта, де добувають найсмачнішу каву. Цією легендою
відвідувачам міста реалізують давню асоціацію Львова з кавою. У копальні
розкажуть історію будівлі, де вона розташована, про те, що кава є однієб із
корисних копалин, як торф або вугілля, про видатного кавомана світу-Юрія
Кульчицького, та розкажуть, який є зв'язок між турками та цієї корисної
копалини зі Львова. Відвідувачі можуть скоштувати понад 30 видів кавових
напоїв та дізнатись про роль кави у державотворенні України.

Підприємства
Львова

«Під Золотою Розою» - це галицька жидівська кнайпа, яка відтворює
затишок та тепло справжньої єврейської оселі. Заклад розташований на
вулиці Староєврейській, де неподалік у 1942 році була синагога Золота Роза.
Відвідувачі можуть примірити капелюхи і скуштувати вареники з рибою та
інші традиційні страви. Також меню ресторану виглядає як літературний
альманах, який розповідає про історію євреїв Львова. Особливістю меню є
відсутність цін, що дає змогу відвідувачам та офіціанту торгуватись за ціни
замовлених страв.
Львів, 79008
вул. Старознесенська, 24-26
https://www.fest.lviv.ua/uk/
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Зміни в антимонопольному законодавстві

Нормативноправова база

07.02.2019 р. Верховна Рада
України
проголосувала
за
законопроект
№6746,
який
передбачає зміни до процедури
розгляду справ про порушення
конкурентного
законодавства.
Незважаючи на те, що в останній
момент із законопроекту вилучили
положення про можливість судового
оскарження розміру штрафів від
АМКУ, він все ж таки містить кілька
прогресивних нововведень:

закріплено нову процедуру врегулювання (settlement) у справах
про картелі та інші антиконкурентні узгоджені дії, тобто з 01.01.2020 р. між
регулятором та порушником стає можливим укладення угод, якими визнання
вини порушником призводить до зменшення штрафних санкцій з боку АМКУ;

посилено гарантії прав учасників (зокрема, прав на отримання
інформації, відводи, ознайомлення з матеріалами справи та ін.);

введено інститут консультацій між представниками регулятора
та учасниками розслідування для обговорення фактичних, економічних,
правових аспектів справи;

встановлені максимальні строки для розгляду справ
регулятором;

скасовано пеню в розмірі 1,5% за кожен день прострочення
сплати штрафу.
Проте цей закон ще чекає підпису Президента, а бізнес очікує перших
результатів застосування закону на практиці.
Більш детально за посиланням: http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/klyuchovizmini-v-zakonodavstvi-yaki-e-vazhlivimi-dlya-inhausiv.html
У лютому 2019 ДП «Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів»
прийняло та переробило:

48 – термометрів від фізичних
Екологічно

та юридичних осіб

1 459 – люмінесцентних ламп
від фізичних осіб
2 004 – люмінесцентні лампи
від юридичних осіб
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Виставка KNO | Kyiv Non Objective «The World of Icons»

Місце: Дзига, Мистецьке об'єднання,
м. Львів, вул.Вірменська, 35
Триває: до 22.03.
Анонс

«The World of Icons»-виставка-підсумок міжнародного проекту «Icons», який
був організований мистецьким об’єднанням KNO | Kyiv Non Objective, та який
відбувався протягом всього 2018-го року у виставковому просторі Музею
М.Булгакова. Проект було задумано та реалізовано як серію
експериментальних виставок. На виставці презентуватимуть роботи 31
художника з Європи, США, Австралії та України. Творчість художників
пов’язана з безпредметним мистецтвом та його сучасними напрямами.
Автори намагалися знайти відповіді на запитання, які ставили їм куратори:
чи може існувати образ у творах безпредметного мистецтва, якщо в таких
творах він постає лише у своїй до-лінгвістичній формі? Чи може
нефігуративне мистецтво бути формою естетичного освоєння світу та
почуттів або формою мислення у світі абстрактних категорій?
У виставці братимуть участь: Дон Вуазін, Деб Ковелл, Тіберій Сільваші,
Олена Домбровська, Біллі Ґрюнер, Кайл Дженкінс, Вахіда Ажарі, Бадрі
Ґубіанурі, Пітер Холм, Кевін Фінклеа, Лінда Артс, Сара Кейгері, Беверлі
Раутенберг, Генрієтта Вант Хуг, Лі Трінчере, Метт Фейлд, Дольф Верлінден,
Іво Рінге, Ольга Зомбронь, Міхал Місяк, Марінда Вандехейде, Сергій Попов,
Турі Сіметі, Теймур Даімі, Іван Де Меніс, Джордж Міртенс, Вернер Віндіш,
Мирослав Вайда, Річард ван дер Аа, Імке ван Дейк та Гуідо Вінклер.
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