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Актуально 
 

 

Розпочалась реєстрація на курс тренінгів 
«Вчимося бізнесу» 

 
Усіх бажаючих започаткувати власну справу, запрошуємо 

на безкоштовний курс тренінгів «Вчимося бізнесу», який 
організовує управління економіки Львівської міської ради. 
Тренінги будуть проходити з 25 вересня до 06 жовтня 2017 
року.    

 Час проведення тренінгів щодня впродовж 10-ти днів з 
10:00 до 13:00год. 

 Місце проведення: Львівська обласна універсальна 
наукова бібліотека Відділ літератури іноземними мовами 
(м.Львів, вул.Мулярська 2А, поверх 3, велика зала). 

 
Для реєстрації на тренінги необхідно перейти за посиланням:  
https://goo.gl/forms/z5CX3qOQnftq5og53 

 
 

 

https://goo.gl/forms/z5CX3qOQnftq5og53


 

№ 44    Вересень  2017 Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ» 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/             ver.lviv.mail@gmail.com       297 58 77 або 297 57 64  2  

 

Підприємства 
Львова 

 

 
 

Фабрика дверей «Марко стиль» 
Упродовж 12 років львівське підприємство «Маркостиль», постачає на 
вітчизняний ринок сучасну віконну та дверну продукцію.  
Багаторічний досвід, сумління та заповзятість колективу, сприяли 
налагодженню випуску справді якісних виробів, які спроможні задовільнити 
найвибагливіші смаки замовників. 

 

Броньовані двері «Маркостилю» – 
це ґарантія повноцінного захисту 
оселі, ознака надійності та 
респектабельності. 
«Маркостиль» – це двері, у 
конструкції яких, передбачені та 
успішно реалізовані передові 
надбання європейського дизайну 
та технічної досконалості. 

Великим попитом користуються на будівельному ринку вхідні металеві 
протизламні, вогнестійкі та протипожежні двері, які сертифіковані 
Держстандартом України. 
Компанія «Маркостиль» має власне виробництво організоване на базі цехів 
Львівського дослідно-експерементального механічного заводу, наявність 
сучасного металообробного обладнання й висококваліфікованих фахівців 
дають змогу забеспечити високу якість виробленої продукції. 
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Компанія «Маркостиль» пропонує широкий вибір сейфів різного 
призначення від I до V класів захисту. Окрім серійної продукції, 
підприємство також займається виробництвом сейфів за індивідуальними 
замовленнями. Таким чином, кожен із клієнтів може стати автором і 
розробником свого майбутноьго сейфа. А висококваліфіковані 
конструкторсько-технологічні поради спеціалістів допоможуть втілити 
бажання замовника в реальність. 

   

Компанія «Маркостиль» виготовляє дверні металозаготовки, та вироби для 
складування, які умовно можна поділити на 3 основні групи: металеві 
шафи, стелажі, верстаки та інструментальні візки.  
Металеві шафи фабрики «Маркостиль» використовує для зберігання 
особистих речей, одягу та документів в офісах, магазинах, промислових 
підприємствах, освітніх та державних установах. Шафи мають низку 
переваг, що виокремлюють їх серед аналогічної продукції: висока якість, 
доступна ціна, сучасний дизайн, зручність в експлуатації, довговічність і 
надійність. Усе це дає змогу покупцям обирати продукцію на власний смак і 
потребу. Підприємство виготовляє архівні, гардеробні, депозитні, 
картотечні, файлові та інші шафи і вироби. 
Стелажі архівні або складські (поличні) широко розповсюджені на складах, 
в архівах, бібліотеках, магазинах та офісах. Простота конструкції та 
можливість змінювати параметри: кількість поличок, розміри, межу 
навантаження тощо, дають змогу підібрати оптимальний варіант стелажа 
під приміщення та потреби замовника. 
Верстаки та інструментальні візки, виготовлені на підприємстві, призначені 
для оснащення робочих місць в автосервісах, майстернях, станціях 
технічного обслуговування та приміщеннях виробничого призначення. 
Жорсткість конструкції в залежності від типу верстака дає можливість 
витримувати навантаження від 200 до 700 кг. Усі верстаки та 
інструментальні візки відрізняються високою якістю та функціональністю, 
складаються з модулів, що дає змогу комплектувати їх за власним 
бажанням. 
На всю продукцію надається гарантійне та післягарантійне обслуговування. 
 

Україна, 79000  +38(067) 672-73-29 
м. Львів  www.markostyle.com.ua 
вул. Зелена, 251в   magazyn@markostyle.com.ua 

 

mailto:magazyn@markostyle.com.ua
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Нормативно – 
правова база 

 

Уряд затвердив використання системи ProZorro.Продажі 

для реалізації активів держпідприємств 

 

6 вересня 2017 року 
Кабінет Міністрів України 
ухвалив Постанову “Про 
реалізацію  пілотного проекту 
щодо організації електронних 
торгів (аукціонів) з 
використанням  електронної 
торгової системи 
Prozorro.Продажі”. 

Сьогодні система 
ProZorro.Продажі є єдиним 
каналом реалізації Фондом 
гарантування вкладів активів 
неплатоспроможних банків. 

 
Віднедавна в системі з’явилися і перші лоти від державних і 

комунальних підприємств - металобрухт, пісок, товари, що були у вжитку. 
Вказана постанова Уряду дає офіційний дозвіл державним підприємствам, 
установам та організаціям продавати власні активи на через 
Prozorro.Продажі. При цьому участь замовників у пілотному проекті 
залишається добровільною та безоплатною. 

Проект ProZorro.Продажі унікальний, бо  виник на перетині двох 
реформ: державних закупівель та управління державною власністю. 
Ухвалена сьогодні постанова про пілотний проект - ще один крок до 
запровадження електронних торгів майном держпідприємств на 
державному рівні. 

ProZorro.Продажі створюють прозорі та недискримінаційні правила 
торгів при реалізації державного майна. Це сприяє розвитку добросовісної 
конкуренції та зменшує корупційні ризики. Крім цього, вони забезпечують 
рівний доступ для потенційних інвесторів до інформації про таке майно. 
Вже на сьогодні у аукціонах взяло участь більше ніж 2 тисячі учасників. 

Електронні торги (аукціони) здійснюватимуться за стандартами, 
критеріями та технологією системи електронних публічних 
закупівель ProZorro. 

Проект реалізується за фінансової підтримки Western NIS Enterprise 
Fund (WNISEF) – першого в Україні та Молдові регіонального фонду прямих 
інвестицій з капіталом $150 млн, заснованого за фінансування уряду США 
через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). 
 

Більш детально за посиланням: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250248974&cat_id=244274160 

 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250248974&cat_id=244274160
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Анонс 

 
Виставка-ярмарок «Львівський товаровиробник» 

 

Це подія, де оптові та роздрібні компанії, а також кінцеві споживачі зможуть 

ознайомитись з продукцією львівських товаровиробників та придбати її за 

вигідними цінами! 

 
 

З 5 по 9 жовтня 2017р. в приміщенні Палацу мистецтв (вул. Коперника, 17) 

проходитиме виставка – ярмарок «Львівський товаровиробник». 

В рамках виставки – ярмарку «Львівський товаровиробник» заплановано 

проведення семінарів, круглих столів, зустрічей В2В, в тому числі, для учасників 

виставки. 

Основною метою ярмарку є підтримка та популяризація місцевого виробника. 

Це подія, де оптові та роздрібні компанії, а також кінцеві споживачі зможуть 

ознайомитись з продукцією львівських товаровиробників та придбати її за 

вигідними цінами! 
 

 

Анонс 

 

HoReCaShow Lviv 
 

 
  

1 - 3 листопада 2017 року вдруге відбудеться фестиваль гостинності 
«HoReCaShow Lviv», який буде проводитись у Львові, у виставковому 
центрі «Південний ЕХРО». 
Новинкою фестивалю стане «Chef’s UA Awards 2017» – це національна 
премія, що відзначає найкращих шеф-кухарів України. 
З кожним роком гостей стає все більше. Цього року очікується 10’000 
відвідувачів впродовж 3 днів. Львів вкотре підтверджує свій статус 
законодавця моди у багатьох сферах діяльності. 

 


