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«Тіньовий бізнес ніколи не призводить до сонячного життя» 
 (Берті Чарлз Форбс) 

Цікаві події Розклад тренінгів на лютий 

Підприємства 
Львова 

ПрАТ «Картонно-Паперова Компанія» 

Нормативно- 
правове 
законодавство 

Роз’яснення щодо зміни мінімальної заробітної плати 

Анонси Готуємось до партнерства з Німеччиною 

Цікаві події 

 

 

     РОЗКЛАД ТРЕНІНГІВ НА ЛЮТИЙ 

 

1 лютого 
14:00 

Семінар “Зміни у 
податковому 

законодавстві 
для МСП» 
Спікери: 

Андрій Єлісєєв 
Андрій Підлужний 

 

пл.Ринок, 1 
(міська рада) 

Реєстраційна форма: 
 https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLScs8kfDRyJ
DcRTuzb1L4Uhhr1hT5ICJk
U-
YFImHDTx8MLgRNA/viewfo
rm 

13 лютого 
18:30 

Гра «Мафія» 
Тренер:  

Тетяна Глінка  

 

вул.Винниченка, 1 
(бібліотека) 

 
Реєстраційна форма: 
 http://bit.ly/2j47LCA 

 
 

 
 

 

ВХІД 

вільний 

віль 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs8kfDRyJDcRTuzb1L4Uhhr1hT5ICJkU-YFImHDTx8MLgRNA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs8kfDRyJDcRTuzb1L4Uhhr1hT5ICJkU-YFImHDTx8MLgRNA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs8kfDRyJDcRTuzb1L4Uhhr1hT5ICJkU-YFImHDTx8MLgRNA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs8kfDRyJDcRTuzb1L4Uhhr1hT5ICJkU-YFImHDTx8MLgRNA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs8kfDRyJDcRTuzb1L4Uhhr1hT5ICJkU-YFImHDTx8MLgRNA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs8kfDRyJDcRTuzb1L4Uhhr1hT5ICJkU-YFImHDTx8MLgRNA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs8kfDRyJDcRTuzb1L4Uhhr1hT5ICJkU-YFImHDTx8MLgRNA/viewform
http://bit.ly/2j47LCA
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Підприємства 
Львова 

 

 
 

ПрАТ «Картонно-Паперова Компанія» 
ПрАТ «Картонно-Паперова Компанія»  донедавна називалась ВАТ 
«Львівкартонопласт», яке було створене в 1946 р. на базі виробничих площ 
невеликого механічного заводу. В цей час було змонтовано дві 
картоноробні машини, вивезені з післявоєнної Німеччини. 
У 1966 році було збудовано цех з виробництва декоративного пластику, 
єдиного в Україні. 
Новітня історія товариства почалась з другого кварталу 2000 року. 
Впродовж 2000-2002 років ліквідовано значні заборгованості. Поновили 
випуск картону. 
У 2004 - 2009 роках підприємство було зорієнтоване на трьох стратегічних 
напрямках: 
-  удосконалення та модернізація картонного виробництва; 
- збільшення об’ємів переробки напівфабрикату картону (основа, бобіни, 
листи) в картонну гульзу; 
- виведення на проектну потужність технологічного обладнання для 
виготовлення паперу санітарно-побутового призначення. 
Сьогодні підприємство є успішним виробником картонного упакування, 
лідируючи в Україні та успішно розвиваючи продажі в ЄС. 
 

            
 
На теперішній час Картонно-Паперова Компанія виготовляє готові вироби 
та напівфабрикати із макулатурного картону і целюлозного паперу. 
На підприємстві є обладнання для переробки макулатури та біленої 
мішаної целюлози, папероробна машина, картоноробна машина, а також 
бобіно різальні, гільзонавивні  верстати та лінії для виробництва кутника 
захисного. 
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Також  підприємство виходить на новий рівень у переробці целюлозного 
паперу, розширюючи асортимент хустинками, преміям-серветками та 
рушниками. 

      
 
Основні види продукції – картон (основа, бобіни, листи), вироби з картону 
(гільза, кутник), основа целюлозна, туалетний папір, рушники, серветки. 
Готова продукція (картон або целюлозна основа) отримується при 
переробці макулатури чи целюлози шляхом розмолу, очистки і виливки на 
сіточні столи з подальшим сушінням на циліндрах. 
 

 
 

 

 
У 2016 році компанія була 
представлена у вітрині львівських 
підприємств на виставці-ярмарку 
«Львівський товаровиробник» 

 
 
 
вул.Ковельська, 109 
м.Львів,  
Україна 

Тел. 297-13-54 
http://paperandboard.com.ua/ 
marketing@paperandboard.com.ua 

 

http://paperandboard.com.ua/
mailto:marketing@paperandboard.com.ua
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Нормативно- 
правове 

законодавство 

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ: 

З 01 січня 2017 року розмір мінімальної заробітної плати не може бути 
меншим, ніж 3 200 гривень, інакше – штраф! (відповідно до ст.8 ЗУ «Про 
Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII та ст. 265 
КЗпП зі внесеними змінами). 

Мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний 
розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. 

Законом №1774-VIII внесено зміни до ст. 265 Кодексу законів про працю 
України, а саме збільшено фінансову відповідальність СГД за порушення 
трудового законодавства у розмірі (з 01.01.2017): 

- 9 600 грн. (3 мінімальних заробітних плат) - за несвоєчасну або неповну 
виплату заробітної плати; 

- 32 000 грн. (10 мінімальних заробітних плат) – за недотримання 
мінімальних державних гарантій в оплаті праці, а також встановлених законом 
гарантій і пільг військовослужбовцям; 

– 96 000 грн. (30 мінімальних заробітних плат) - за фактичний допуск 
працівника до роботи без оформлення трудового договору. Виплата заробітної 
плати без нарахування та сплати ЄСВ та ПДФО. Оформлення працівника на 
неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, 
установлений на підприємстві.  

Вперше, в історії трудового законодавства з 01.01.2017 з’явилися фінансові 
санкції за недопуск відповідальних осіб на підприємство для здійснення перевірки. 

Так, за недопущення держінспектора праці до проведення перевірки 
юридичні та ФОПи повинні будуть сплатити штраф у розмірі (з 01.01.2017):  

- 320 000 грн. (100 мінімальних заробітних плат) – за недопуск до 
проведення перевірки, якщо предметом такої перевірки є питання фактичного 
допуску до роботи осіб без укладання трудового договору або з оформленням 
такої особи на неповний робочий день, якщо насправді вона працює повний 
робочий день; 

- 9 600 грн. (3 мінімальних заробітних плат) - у всіх випадках недопущення 
інспекторів до перевірки (крім випадку, коли темою перевірки є неоформлення 
трудових договорів з працівниками та виплата зарплат в “конверті”). 

У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ЗАПИТАНЬ,  консультацію можна отримати за 

телефоном: 
відділ аналізу та планування 
управління економіки 
департамент економічного розвитку 
Львівська міська рада 
 

тел. 297-58-48,  235-47-23 
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Анонси 
 

До уваги керівників підприємств 

                           

 

Fit for partnership with Germany 

Готуємося до партнерства з Німеччиною 

http://ukraine.managerprogramm.de 

Нові ринки – нові товари – нові технології - нові можливості – 

європейські цінності у веденні бізнесу – Ваші інвестиції у майбутнє 

Стажування у Німеччині 

22 лютого  2017 року в м. Львові в офісі ЦПБ НюБізнет (площа Галицька 7, 2 поверх) 

представники програми GIZ «Fit for partnership with Germany»  проводять  чергові інтерв’ю 

серед кандидатів на стажування у Німеччині за Програмою Федерального міністерства 

економіки і енергетики з підготовки управлінських кадрів Німеччина-Україна Fit for 

partnership with Germany (Готові до співпраці з Німеччиною). 

 

Дана програма є елементом зовнішньоекономічної політики Німеччини і шляхом 

стажувань в Німеччині сприяє  

 виходу українських підприємств на міжнародні ринки,  

 підвищенню конкурентоспроможності українських підприємств  

 підвищенню кваліфікації українських менеджерів у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності 

через отримання ними нових компетенцій у сферах ведення бізнесу з німецькими та 

іншими іноземними партнерами, ведення переговорів з представниками інших країн та ін. 

 

Цю Програму реалізує німецьке Товариство з міжнародного співробітництва GIZ GmbH за 

дорученням Федерального міністерства економіки і енергетики. Вона зорієнтована на 

українські підприємства з експортно-імпортним потенціалом і, зокрема, на менеджерів цих 

підприємств. Програма проводиться  в рамках двостороннього співробітництва між урядом 

України та урядом Федеративної Республіки Німеччина. 

https://owa.giz.de/owa/redir.aspx?C=21hD8WUOSUiPvnJmTBlCXjMJnq8bw9EIr4_XIm9bK5O760v6ZTqnBRDc5FaEKyNNK_SrEscxyag.&URL=http%3a%2f%2fukraine.managerprogramm.de%2f
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У  2017 році українським менеджерам / підприємцям і підприємствам пропонуються 

стажування за напрямками  

– Економічна кооперація без галузевої специфіки та  
– Економічна кооперація з галузевою специфікою *:  

1. Економічна кооперація у сфері енергоефективності   

2. Економічна кооперація у секторі охорони здоров'я  

3. Економічна кооперація в аграрному секторі  

* У випадку, якщо напрямок не зможе бути запропонований, GIZ залишає за собою 

право включити прийнятих кандидатів у формат «Економічна кооперація без 

галузевої специфіки». 
 

Тривалість стажування: один місяць. 

Мова: англійська, російська - для представників с/г галузі та топ-менеджерів середніх і 

великих компаній 

Умови фінансування: Уряд Федеративної Республіки Німеччина, Федеральне міністерство 

економіки і технологій покриває витрати на стажування українським менеджерам. 

Вимоги до кандидатів на стажування у Німеччині: 

• наявність вищої освіти; 

• досвід роботи в сфері економіки та підприємництва щонайменше 2 роки; 

• добре знання англійської мови; 

• вік не старший за 45 років. 

• наявний потенціал для розвитку кооперації з німецькими партнерами 
 

Бажаючих взяти участь у стажуванні просимо зареєструватися на сайті 

http://www.newbiznet.com.ua/index.php/uk/giz  до 5 лютого 2017 року  

 

Бізнес-майстерня «Готуємося до партнерства з Німеччиною» відбудеться 21 лютого 2017 за 

адресою: м. Львів, пл. Галицька 7. Попередній запис на сайті: 

http://www.newbiznet.com.ua/index.php/ru/gizdays 

 

Детальна інформація про програму на сайті GIZ в Києві 

http://ukraine.managerprogramm.de/ в розділі Програма для менеджерів. 

 
 

http://www.newbiznet.com.ua/index.php/uk/giz

