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«Майбутнє належить тим, хто вірить в красу своєї мрії»  

Актуально 

У червні 2017 року ДП «Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів» зібрало та 

переробило  16733 люмінесцентних лапм 

Львів інвестує 3,7 млн. грн. на ремонт бібліотек 
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Тренінг з прав людини 

Воркшоп від засновника платформи Working Traveller 

Актуально 
 

 

У червні 2017 року ДП «Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів» 
зібрало та переробило  16733 люмінесцентних лапм. 

 

 
 

Львів інвестує 3,7 млн. грн. на ремонт бібліотек 
 

 
 

Більше за посиланням:  http://city-adm.lviv.ua/news/society/youth-policy/240798-my-postavyly-standart-dlia-vsikh-
bibliotek-mista-lvova-vony-vsi-maiut-buty-iak-mediateky-a-sadovyi 
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Підприємства 
Львова 

 

 
ПНВП "РЕЗОН" 

Свою виробничу діяльність підприємство розпочало у 2001 році, та вже 
майже 16 років власники досліджують таємниці керамічного виробництва, 
забезпечуючи високу якість продукції та її неповторний вигляд. Оновлення 
асортименту, зміна форм та малюнків ручного розпису відбувається 
постійно, що допомагає задовільнити смаки найвибагливіших клієнтів. Своє 
натхнення в роботі підприємство черпає з останніх тенденцій в дизайні, 
власної інтуїції, та здібностей художників. 

 
 

 

 
Підприємство постійно дбаємо 
про якість, функціональність і 
безпечність виробів.  
У процесі виробництва 
використовується екологічно 
чисті матеріали, перевірені 
методи і технології. Майстри 
власноруч виготовляють, 
розфарбовують і наносять 
візерунки. 
Асортимент товару постійно 
оновлюється, змінюється форма, 
кольори і малюнки. 
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"Резон" спеціалізується на виготовленні: 
- керамічних виробів; 

-гончарних виробів; 

-декоративних скульптур; 

-ексклюзивних виробів на замовлення. 

 

  

 

  

       

   
Загальні поради при виборі кашпо або горщиків такі:  
- для великих кімнатних квітів або ампельних (звисаючих) рослин краще 
вибирати важкі горщики, щоб рослина не переважила і не перекинула 
горщик;  
- краще вибирати горщики, які мають отвір в дні і продаються з піддоном, 
надлишки вологи будуть випливати з горщика в піддон , що збереже 
коріння від загнивання.  
- підбирайте горщики у відповідності з вашим інтер’єром, вони повинні 
відповідати за стилем і дизайном загальному настрою приміщення 
ПНВП "Резон" єдине підприємство у Західній Україні, яке використовує у 
виробництві високоякісні глазурі та матеріали. 

 

Україна, 79035 +38 067 588 42 10 
м.Львів www.rezon.com.ua 
вул. Зелена 149 Д  office@rezon.com.ua 

 

http://rezon.com.ua/products/category/4
http://rezon.com.ua/products/category/5
http://rezon.com.ua/products/category/6
http://rezon.com.ua/products/category/8


 

№ 34      Липень  2017 Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ» 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/             ver.lviv.mail@gmail.com       297 58 77 або 297 57 64  4  

 

Нормативно-
правова база 

 

Верховна Рада прийняла закон про енергоефективність будівель 
 

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому проект закону "Про 
енергетичну ефективність будівель" (№4941-д). Відповідне рішення підтримали 
259 народних депутатів. 

 

В порівнянні з першим читанням в 
документі вдосконалено визначення 
енергоаудитора і розділені поняття 
енергоаудитора і фахівця з 
обстеження інженерних систем. 
Також відкориговано визначення 
мінімальних вимог до 
енергоефективності будівель і чіткіше 
сформований перелік будівель, для 
яких сертифікація енергоефективності 
обов'язкова. 

Крім того, при підготовці до другого читання в законопроекті уточнений порядок 
професійної атестації енергоаудиторів, визначені вимоги до діяльності таких 
суб'єктів, їх відповідальність і порядок здійснення контролю їх діяльності. 
Документ був також доповнений статтею щодо саморегулюючих організацій у 
сфері енергоефективності, оскільки норми директив Європейського Союзу 
вимагають присутності незалежних інституцій в сфері енергоефективності. 
Документ передбачає введення обов'язкової сертифікації енергоефективності для 
об'єктів будівництва із середнім або значним класом наслідків, а також для 
будівель загальною опалювальною площею понад 250 кв. м, де розташовані 
органи державної влади або органи місцевого самоврядування та комунальні 
організації, в разі проведення ними реконструкції або модернізації таких будинків. 
Крім того, обов'язкова сертифікація енергоефективності будівель передбачається 
в разі здійснення суб'єктами господарювання заходів щодо підвищення 
енергоефективності за умови отримання ними державної підтримки на ці цілі. 
Положення закону не поширюватимуться на об'єкти культурної спадщини, будівлі 
промислового та сільськогосподарського призначення, об'єкти енергетики, 
транспорту, зв'язку й оборони, складські приміщення, культові споруди (наприклад, 
церкви), тимчасові споруди, серед них призначені для здійснення підприємницької 
діяльності, а також будівлі, що стоять окремо, з опалюваною площею менше ніж 
50 м² та індивідуальні будинки. Однак будинки будуть підлягати сертифікації у 
випадках отримання державної підтримки на здійснення термомодернізації або 
сертифікації таких будинків за бажанням власника. 
Сертифікацію проводитимуть на договірних засадах із метою визначення 
фактичних показників енергоефективності будівель та оцінювання їх відповідності 
до мінімальних вимог енергоефективності, які буде встановлювати Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. 
Мінімальні вимоги до енергоефективності будівель будуть переглядати раз на 
п'ять років. 
Виготовлення енергетичного сертифіката будівлі для об'єкта будівництва 
покладено на замовника будівництва до здавання такого об'єкта в експлуатацію. 
Термін дії сертифіката енергетичної ефективності становитиме 10 років. 
  

Більш детально за посиланням: http://ukr.segodnya.ua/economics/gkh/verhovnaya-rada-

prinyala-zakon-ob-energoeffektivnosti-zdaniy-1032302.html 
 

 

http://ukr.segodnya.ua/economics/gkh/verhovnaya-rada-prinyala-zakon-ob-energoeffektivnosti-zdaniy-1032302.html
http://ukr.segodnya.ua/economics/gkh/verhovnaya-rada-prinyala-zakon-ob-energoeffektivnosti-zdaniy-1032302.html
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Анонси 

 
Тренінг з прав людини 
Постійно чуєш про права людини, але не зовсім розумієш,що це таке та для 
чого вони потрібні? 
Бажаєш не слухати суху теорію, а дізнатися про права людини в 
інтерактивному форматі? Тоді реєструйся та приходь на тренінг з прав 
людини від YCG supported by OSCE PCU! 
Реєстрація на захід за посиланням:  
https://goo.gl/forms/g7Z7lygZYfkcsKsH2 
Під час тренінгу ти дізнаєшся: 
- що таке права людини 
- які є види прав людини 
- як і де можна захистити свої права 
- про різні правозахисні організації, як допоможуть тобі відстояти свої права 
- про мотивуючі історії звичайних людей, які незважаючи ні на що захистили 
свої права 
Захід базуватиметься на ігрових вправах та практичних кейсах! Море 
емоцій, позитиву, знань та, звичайно ж, нові корисні знайомства - все це на 
тренінгу. 
Місце проведення та час ще уточнюються. За попередньою інформацією 
захід буде проводитись у Першій Львівській Медіатеці, що на вулиці 
Мулярській, 2а. 
З усіх питань щодо заходу звертайтеся, будь ласка, на пошту 
info@ycg.org.ua 
 

 

Анонси 

 

13 липня, iHUB Lviv 
Воркшоп від засновника платформи Working Traveller 
 

Мрієте поєднувати подорожі з роботою та досі не знаєте як? Подорожувати 
місяць, рік звучить для вас як нереальні речі?  
Вже наступного четверга пройде воркшоп від засновника платформи 
Working Traveller –  Duncan Ridgley, який розповість вам як втілити вашу 
мрію в реальність. 
Після події на Вас чекає неформальне спілкування та піца-паті, де Ви 
зможете отримати відповіді на свої запитання індивідуально від Duncanа. 
Спілкуватимемось англійською ;) 
Де: IHUB Lviv, вул. Замкнена, 9 
Коли: 13 липня, 19:00-20:30 
Більше про подію: 
https://www.facebook.com/events/1524890867585483?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sh
cho_cikavogo_v_ihub_lviv_u_lipni&utm_term=2017-07-06 

Зареєструватись:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerG3YiMhos_mYPFdZIyL4aHhHLXif-xuXkJSp8GmiOwb6Xfg/viewform 
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