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ПРОСТІР БІЗНЕСУ 
 Освіта – це вміння правильно діяти у будь-яких життєвих ситуаціях  

(Джон Хіббен) 

Актуально 20 міжнародна виставка "Деревообробка" 2017 
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правова база 

Рада дала «зелене світло» іноземним інвестиціям та менеджерам 
 

 
Анонси 

ЛМР запрошує керівників підприємств на семінари щодо змін  
у трудовому законодавстві 
 
16 спеціалізована ювелірна виставка-ярмарок "ЕлітЕКСПО. Літо" 

Актуально 
 

 

 

ХХ міжнародна виставка "Деревообробка" 2017 

30 травня розпочинається основна галузева виставка 

«Деревообробка» - це спеціалізована виставка обладнання й 

інструменту для лісового господарства, деревообробної та 

меблевої промисловості, яка є місцем концентрації основних 

лідерів ринку і яка уже давно стала знаковою подією у галузі. 
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Підприємства 
Львова 

 

 
Приватне підприємство Виробнича фірма "ACT" 

Приватне підприємство Виробнича фірма "ACT" - одне з найбільш 
динамічних та прогресивних підприємств України у сфері виробництва тари 
з полімерних матеріалів, засноване в 1992 році. Завдяки потужній 
виробничій базі, сучасному обладнанню та застосуванню передових 
технологій і високоякісної сировини ПП ВФ "ACT" є одним з лідерів на ринку 
по виготовленню полімерної тари в Україні. ПП ВФ "ACT" - це якісна та 
екологічна тара, що відповідає всім світовим стандартам. Солідна 
репутація на ринку тари і цілковита довіра. 

 

За 25 років роботи у галузі виробництва 
полімерної тари підприємство здобуло 
широкий досвід роботи з полімерами. Це 
дозволяє ПП ВФ “АСТ” бути на передових 
позиціях виробників тари. 
На сьогоднішній день ПП ВФ "ACT" 
поставляє свою продукцію багатьом 
провідним підприємствам, зокрема: ТОВ 
«Хенкель Баутехнік (Україна)», ТОВ СП 
“Юкойл”, ТОВ "РУ НВП "Агрінол", ТОВ 
"Снєжка-Україна", ТОВ "Тіккуріла", ТОВ 
"Фомальгаут-Полімін", ТОВ "Аскона 
Південь", ТОВ “Ферозіт”, ТОВ "Хадо", ТОВ 
"Аквілон", ТМ "Тріора", ТОВ ІПГ "Майстер", 
ТОВ "Тосол Синтез Україна" та багатьом 
іншим. 

На виробничих потужностях компанії використовується високотехнологічне 
обладнання провідних світових виробників таких, як Bekum, Krupp, SMC, 
Parker та ін. 
Типи виробів 

 

Пластикові каністри - це сучасний, 
універсальний, технологічний, 
інформативний засіб для фасування, 
зберігання та транспортування 
різноманітних рідких та напіврідких 
продуктів. 
Перші пластикові каністри з'явилися ще в 
30-х роках ХХ століття. Підходять для 
зберігання води, кислоти та лужних рідин. 
Літраж становить від 30 л. до 0,25 л. 
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Пластикові пляшки – зручна і сучасна 
тара, яка впевнено витісняє важкі скляні 
або металеві аналоги.  Для виробництва 
пластикових пляшок використовуються 
такі типи сировини:  поліетилен високої та 
низької щільності,  поліетилентерефталат,  
полівінілхлорид,  поліпропілен,  
полістирол. 

 

 

Ємкості виробництва широко 
використовуються у харчовій сфері. 
Вони ідеально підходять для таких 
продуктів, як кетчупи, соуси, гірчиці, 
топпінги тощо. Усі ємкості 
виготовляються з первинної 
сировини та відповідають вимогам 
СанПІН 05.03.02-04/58362.  

Пластикові ємності можуть виготовлятись у будь-якому кольорі. Асортимент 
кольорової гами складає сотні відтінків. 

 

Серія ексклюзив - це можливість 
виробництва тари будь-яких 
найрізноманітніших форм. Використання 
різноманітних кольорів та додаткового 
маркування - запорука ексклюзивного 
вигляду продукції та ефектного її продажу. 
Виготовлення каністр, пляшок, ємкостей, 
флаконів та інших різноцільових виробів з 
поліетилену - це найкращий спосіб захисту 
товару від незаконного підроблення. 

Виробнича фірма “АСТ” надає послуги надруку ексклюзивного логотипу на 
кришці за допомогою технології тамподруку. 
При купівлі пластикової тари Виробничої фірми “АСТ” наявна можливість 
додатково придбати спеціальну лійку. Вона дозволяє зручно та комфортно 
працювати з фасованою рідиною, а саме, при її переливанні з канітр та 
пляшок шанс випадкового проливання та втрати рідини зводиться до 
мінімуму. Лійка чудово підходить для пластикових каністр, пляшок, 
флаконів з горловиною. 
Вся продукція Виробничої фірми “АСТ” виготовляється згідно ТУ.У. 22.2-
13822324-001:2012 ''Вироби з термопластичних 
матеріалів'' і відповідає високим вимогам вітчизняних та міжнародних 
стандартів якості. 
Якість продукції контролюється власною сертифікованою лабораторією 
підприємства (Номер свідоцтва про атестацію виробничої лабораторії РХ-
1405/15 від 19.03.2015 р.). 
На підприємстві діє сертифікована система управління якістю ISO 
9001:2008 та 14001:2004. 
Уся продукція відповідає вимогам СанПІН 05.03.02-04/58362 ''Санітарні 

http://city-adm.lviv.ua/
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норми. Допустимі кількості міграцій (ДКМ) хімічних речовин, що виділяються 
з полімерних та інших матеріалів, які контактують з харчовими продуктами 
та методи їх визначення'', про що свідчать отримані гігієнічні висновки на 
вироби нашого підприємства. 
Для повного задоволення потреб та побажань замовників підприємством 
здійснюється оперативна доставка готової продукції на склади покупців 
власним спеціалізованим транспортом.  
                       

 
 
Наявний великий сучасний автопарк, який нараховує спеціалізовані 
вантажні автомобілі марки MAN, що виконують щоденні вантажні рейси між 
містами України, дозволяють компанії ПП ВФ “АСТ” надавати своїм 
клієнтам послуги з доставки продукції в найкоротші терміни. 
 

Україна, 79022 +38 (032) 241-90-26 
м.Львів www.ast.lviv.ua 
вул. Кавказька, 56  info@ast.lviv.ua 

 

Ініціатива 

 
У львівських школах стартував курс гуманної освіти  

Цього місяця у всіх сьомих класах львівських шкіл розпочались уроки 
гуманної освіти під назвою «Маленький Принц Львів, що любить тварин». 
Це курс, що допоможе дітям виважено заводити тварин, бачити їх як рівних, 
відповідальніше до них ставитись. 

 

Запровадженню курсу в усіх школах 
міста передувало його успішне 
тестування в 16-ти закладах 
наприкінці минулого року та 
спеціальні тренінги для більш ніж 
200 біологів.  Львівські біологи 
називають курс потрібним, 
інноваційним та, головне, цікавим 
для дітей.  

Ініціаторами проекту «Маленький Принц. Львів, що любить тварин» є 

компанія Kormotech та Департамент гуманітарної політики ЛМР, в особі 

НМЦО. Партнерами проекту є Академія гуманної освіти та ЛКП «Лев». 
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Нормативно-
правова база 

 
Рада дала «зелене світло»  

іноземним інвестиціям та менеджерам 
 

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон, що прибирає 
бар'єри для іноземних інвестицій в Україну та спрощує працевлаштування 
іноземних менеджерів. 

 

За відповідний законопроект 
№4541 «Щодо зменшення бар'єрів 
для залучення іноземних 
інвестицій» (щодо скасування 
реєстрації іноземних інвестицій та 
внесення змін в правила 
працевлаштування та тимчасового 
проживання іноземців) 
проголосували 239 нардепів. 
 
Як зазначається у пояснювальній 
записці до законопроекту, 
реєстрація іноземних інвестицій   є 

непрозорою бюрократичною перешкодою для реалізації прав інвесторів, а 
основні процедурні питання щодо порядку надання дозволів на 
застосування праці іноземців та посвідок на тимчасове проживання 
залишились врегульованими тільки на підзаконному рівні. 

Документом, зокрема, передбачається: 
1. Скасувати реєстрацію іноземних інвестицій, замінивши її 

формальним інформуванням задля ведення державної статистики. 
2. Врегулювати на рівні закону базові аспекти оформлення дозволу 

на застосування праці іноземців та посвідки на тимчасове проживання. Це 
спростить залучення іноземних менеджерів та іноземних кваліфікованих 
працівників, що необхідно на перших етапах розвитку дочірнього 
підприємства в Україні. 

3. Надати право отримувати посвідку на тимчасове проживання в 
Україні іноземним інвесторам, які мають істотну участь в українських 
підприємствах, але не працевлаштовані на підприємстві. Це дозволить їм 
проводити в Україні достатню кількість часу в Україні для контролю за 
діяльністю підприємств. 

Слід зазначити, що в 2016 році іноземні інвестори вклали в економіку 
України 4,406 млрд дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу), що на 
642 млн. доларів, або на 17,1%, більше показника за 2015 рік у 3,764 млрд 
доларів. 

Більш детальну інформацію можна отримати за посиланням: 
http://www.depo.ua/ukr/politics/rada-dala-zelene-svitlo-inozemnim-investiciyam-
ta-menedzheram-20170523576424 
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Анонси 

ЛМР запрошує керівників підприємств на семінари щодо змін у 
трудовому законодавстві 

 

Львівська міська рада 30 та 31 
травня 2017 р. проводить 
інформаційно-роз’яснювальну 
роботу з керівниками підприємств 
щодо змін в трудовому 
законодавстві та важливості 
оформлення трудових відносин з 
найманими працівниками. 
 

Семінари відбудуться 30 травня 2017 о 10:00 год. у приміщенні 
Франківської районної адміністрації (м. Львів, вул. Ген.Чупринки,85 актовий 
зал)  та 31 травня 2017 о 11:00 год. у приміщенні Сихівської районної 
адміністрації (пр. Ч.Калини,66 конференц-зал) за участю представників 
Головного управління Держпраці, Державної фіскальної служби, Пенсійного 
фонду та Центру зайнятості. 

Львівська міська рада запрошує всіх охочих керівників підприємств 
взяти участь у семінарі. Участь безкоштовна. 
 

16 спеціалізована ювелірна виставка-ярмарок "ЕлітЕКСПО. Літо" 

8-11 червня 2017 р. відбудеться ювелірна виставка ЕлітЕКСПО - єдина 

спеціалізована ювелірна виставка-ярмарок у Західному регіоні, яка збирає 

кращих представників ювелірної галузі з усіх регіонів України та зарубіжжя. 

Виставка проводиться два рази на рік, напередодні 8-го березня та в 

червні. 

   Виставка дає можливість ознайомитися з тенденціями розвитку 

ювелірного мистецтва, а також придбати різноманітні прикраси з 

дорогоцінних металів, вироби з діамантами і натуральними каменями, 

ексклюзивні авторські роботи з дорогоцінними каменями, які представлені 

відомими компаніями і приватними майстрами-ювелірами. 
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