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ПРОСТІР БІЗНЕСУ 
№ 18 Березень  2017 Управління економіки  департаменту економічного розвитку Львівської міської ради  

«Борітеся — поборете. Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!» 
(Тарас Шевченко) 

Актуально 

Семінар на тему «Сучасні технології виходу українських компаній на 

міжнародні ринки» 

Продовжено дію Програми сприяння розвитку Львівських товаровиробників 

на 2017 рік 

Підприємства 
Львова 

ТзОВ ВФК «Пліт» 

Нормативно – 

правова база 
Трудові новації 2017 

Проект  «Сприяння відбудові та сталому розв’язанню проблем ВПО та 
постраждалого від конфлікту населення в Україні» 

Анонси Конференція PUIG Lub-Invest 

Актуально 
 

 

 

 

 

 

Семінар на тему «Сучасні технології виходу українських 
компаній на міжнародні ринки» 

 
Для компаній та підприємств міста Львова вперше у 2017 році 

управління економіки Львівської міської ради спільно з Бюро протидії 
комерційним злочинам і корупції ICC Ukraine організовує семінар на тему 
«Сучасні технології виходу українських компаній на міжнародні 
ринки». 

Семінар відбудеться 14.03.2017 року (вівторок) з 11:00год. по 
16:00год. (з 13:00 по 14:00 – перерва). 

Місце проведення: Велика сесійна зала ЛМР (пл.Ринок,1, 2 поверх,  
каб.202). 

Спікери: Когут Юрій Іванович – директор Бюро протидії 
комерційним злочинам і корупції ICC Ukraine, генеральний директор ТОВ 
«Консалтингова компанія «Сідкон». 
Для реєстрації перейдіть за посиланням:       
https://goo.gl/forms/aicZW186HAwesqa83 

 
 

Продовжено дію Програми сприяння розвитку Львівських 

товаровиробників на 2017 рік 

02 березня сесією Львівської міської ради продовжено дію Програми. 

Просимо звернути увагу, що критерій «розмір заробітної плати»  змінено з 

2 000 грн. на 4 000 грн. 

 

 

https://goo.gl/forms/aicZW186HAwesqa83
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Підприємства 
Львова 

 

 
ТЗОВ ВФК «ПЛІТ» 

ПЛІТ – виробництво сіток, огорож, дротів та кованих елементів. 
Пліт здійснює діяльність на українському ринку металовиробів з 1997 року. За цей 
час змогли побудувати один із найпотужніших та найсучасніших заводів по 
металообробці в Україні. 
На сьогоднішній день підприємством налагоджене виробництво сіток плетених, 
зварних, канілірованих, панельних систем огорож, габіонів, кованих елементів та 
виробів з них. Також встановлена сучасна лінія полімеризації дроту. Це єдиний в 
Україні виробник декоративної сітки Jardinet. 
За рахунок власного виробництва та широкої мережі збуту клієнти компанії можуть 

бути впевнені у своєчасному отриманні лише якісного товару за конкурентними 

цінами. 

 
 

Підприємство надає повний спектр послуг із проектування, виготовлення та 

встановлення професійних систем огорож, воріт та хвірток. 

Компанія має у своєму штаті досвідчену команду інженерів, котрі за допомогою 

спеціальних комп’ютерних програм проектують огорожі будь-якого виду 

складності. За необхідності інженер із виїздом на місце зробить усі необхідні 

заміри та проконсультує для вибору необхідного типу огорожі. 

У своєму виробництві підприємство покладається на людей. Адже більшість 

працівників працюють із перших днів заснування компанії. І це є найцінніший 

ресурс. А сучасне обладнання та його постійне доповнення та оновлення є лише 

інструментом у руках професіоналів. 

Монтажні бригади забезпечені усім необхідним обладнанням та технікою для 

якісного та надійного встановлення огорожі у найкоротші терміни. 
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Види огорож, які пропонує 
підприємство: 

 Панельні огорожі 

 Огорожі з рабиці 

 Лісові огорожі 

 Мобільна огорожа 
 

 

 
Пліт пропонує комплексні системи панельних огорож, які здатні довготривало 

протистояти руйнівним механічним діям, а також перешкоджати 

несанкціонованому проникненню на територію, що охороняється. Експлуатаційні 

випробування показали, що висока міцність зварних з’єднань, гарантує стійкість до 

будь-яких об’ємів атмосферних опадів, а спеціальний антикорозійний захист 

забезпечує багатолітній термін служби. 
 

Панельні огорожі знайдуть застосування 
практично всюди - від приватних будинків, 
спортивних майданчиків, тенісних кортів, парків 
до промислових та складських територій. 
Монтаж таких систем є максимально простим та 
легким, але водночас забезпечує міцність всієї 
конструкції. Панель кріпиться до профільної 
труби за допомогою спеціальних кріплень які 
гарантують міцне зєднання та їх регулювання.  
Антикорозійний захист забезпечується гарячим 
цинкуванням та порошковим фарбуванням, або 
лише цинкуванням.  
Пліт надає послуги монтажу панельних систем 
огорож. Наявність сучасної техніки, надійного 
інструменту та професійних спеціалістів дає 
можливість здійснювати монтаж найвищої якості 
у найкоротші терміни. 

 
 

 
 

 

Сітка «Рабиця» – це дуже популярний та часто застосовуваний у практиці 

матеріал для огорож. Огорожа із плетеної сітки дуже зручна у монтажі та надає 

можливість швидкого огородження території. 

 
 

  

Види сіток: 

 Cітка рабиця 

 Сітка зварна 

 Сітка канілірована 

 Декоративна сітка 

 Лісова сітка 

 Сітка просічно-
витяжна 

 Сітка пластикова 
 Перфорований лист 
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Пліт пропонує комплексні 
системи огорож із сітки 
«Рабиця» оцинкованої та із 
полімерним покриттям. 
Згідно індивідуального 
замовлення 
виготовляються брами та 
хвіртки пристосовані до 
даного типу огорожі. 

Лісова сітка виготовляється із оцинкованого дроту, методом плетіння шарнірних 

вузлів. Така сітка має змінне вічко – дрібне внизу та більш крупне зверху. Дана 

особливість диктується призначенням сітки – перешкоджання проникненню не 

тільки великих, але й малих звірів. 

Дана сітка є дуже легкою та наділене великим опором до розтягування, що 

дозволяє встановлювати її між стовпчиками на відстані 4 - 12 метрів один від 

одного. Але навіть не це є її головною перевагою. Ціна, ось що вирізняє її з поміж 

інших сіток. Вартість такої огорожі може бути в 2,5 рази нижчою від сітки “Рабиця”. 
 

   
 

Перфорований метал (лист) – знайшов надзвичайно широке застосування 

практично у всіх сферах діяльності так-як асортимент перфорації нараховує 

величезну кількість різних видів. 

Пліт пропонує комплексні системи мобільних огорож для тимчасового 

застосування. Панелі виконані із зварної сітки з подальшим гарячим цинкуванням. 

Постачається сітка разом з усіма монтажними аксесуарами і бетонними 

підтримуючими підставками. Система надає можливість швидкого і чіткого 

монтажу (демонтажу), що не потребує спеціальних навиків. 
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Також підприємство пропонує: 

ДРІТ ВІД ВИРОБНИКА 
Дріт в’язальний 
Дріт низьковуглецевий 
Дріт оцинкований 
Дріт ПВХ 
Дріт в прутках 
Колючий дріт 
Єгоза 
Дріт зварювальний 

КОВАНІ 
ВОРОТА 

Ковані ворота 
Ковані огорожі 
Ковані дашки  
Ковані перила 
Ковані елементи 
Патина і фарба 

 
 

Огорожа з габіонів 
Габіонні конструкції це нове слово в питаннях огорожі для Вашої ділянки. Габіони 
давно використовуються для укріплення схилів гір та берегів річок, але на 
сьогоднішній день вони знайшли застосування й у цивільному будівництві. Габіони 
– це справжній клондайк ідей для дизайнерів, котрі шукають нові та цікаві рішення 
у ландшафтному дизайні. 
 

  
Використання габіонів у ландшафтному дизайні продиктовано необхідністю 

створення на ділянці неповторних рельєфів. Завдяки цим легким і в той же час 

міцним конструкціям дизайнери створюють на рівних ділянках височини і 

западини, які використовують потім для встановлення квітників і штучних водойм із 

водоспадами. 

 

   
79035, Україна, м. Львів  
вул. Зелена, 149 
office@plit.lviv.ua 

(032) 240-44-24 
(067) 672-50-32 

http://plit.ua 
 

mailto:office@plit.lviv.ua
http://plit.ua/
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Нормативно – 
правова база 

 

Трудові новації-2017: штрафи роботодавцям до 320 000 грн. 
 
1 січня 2017 року набув чинності  Закон України від 06.12.2016 № 1774-

VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким, зокрема, 
внесено зміни до статті 265 Кодексу  законів про працю України (далі – КЗпП 
України), якою передбачено відповідальність за порушення законодавства про 
працю.  

Отже, з 1 січня 2017 року юридичні та фізичні особи - підприємці, які 
використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в 
разі:  

- фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового 
договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі 
фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на 
підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та 
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (96 000 
грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного 
працівника, щодо якого скоєно порушення; 

- порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, 
інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один 
місяць, виплата їх не в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної 
заробітної плати (9 600 грн.), встановленої законом на момент виявлення 
порушення;  

- недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у 
десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (32 000 грн.), встановленої 
законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого 
скоєно порушення; 

- недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які 
залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про 
військовий обов’язок і військову службу », «Про альтернативну (невійськову) 
службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію », - у десятикратному 
розмірі мінімальної заробітної плати (32 000 грн.), встановленої законом на 
момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно 
порушення;  

- недопущення до проведення перевірки з питань додержання 
законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні - у трикратному 
розмірі мінімальної заробітної плати (9600 грн.), встановленої законом на 
момент виявлення порушення.  

У разі, якщо має місце недопущення до перевірки з питань допуску 
працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), 
оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання 
роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати 
заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків, розмір 
штрафу складе 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на момент виявлення порушення (320 000 гривень). 

Джерело: http://www.golovbukh.ua/article/6014-qqq-17-m1-10-01-2017-trudov-novats-2017-
shtrafi-robotodavtsyam-do-320-000-grn 

http://www.golovbukh.ua/article/6014-qqq-17-m1-10-01-2017-trudov-novats-2017-shtrafi-robotodavtsyam-do-320-000-grn
http://www.golovbukh.ua/article/6014-qqq-17-m1-10-01-2017-trudov-novats-2017-shtrafi-robotodavtsyam-do-320-000-grn


 

№ 18  Березень  2017 Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ» 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/             ver.lviv.mail@gmail.com       297 58 77 або 297  57 64  7  

 

Проект  

 

Анонси  

 

Інформуємо, що 8 червня 2017 року в Люблінському Конференц – Центрі 

відбудеться конференція PUIG Lub-Invest. 

Співорганізаторами заходу є Мер міста Люблін Кшиштоф Жух і Голова 

Люблінської області Славомир Сосновський. 

У конференції візьмуть участь близько 250 осіб з Польщі, України, Білорусії, 

Молдови, Грузії, Азербайджану, Казахстану, Литви, Угорщини та 

Словаччини. Будуть присутні представники влади Польщі та України. А 

також представники бізнесу, фінансів, ЗМІ, наукових кіл та інститутів 

підтримки підприємництва. 

Контактна особа: 

Анжей Дрозд – віце-президент РУГП  andrzej.drozd@pol-ukr.com  

044/ 568 42 06; 044/ 568 41 67 

Info.ukraine@pol-ukr.com  
 

mailto:andrzej.drozd@pol-ukr.com
mailto:Info.ukraine@pol-ukr.com

