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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Вчитися можна і потрібно навіть на прикладі конкурентів.
Люди схильні вихвалятися своїми досягненнями і досить часто
розповідають речі, до яких сам можеш не додуматися»
(Генрі Форд)

Актуально

Національний банк України (НБУ) підвищив прогноз зростання (ВВП)

Підприємства
Львова

ТзОВ СП «СІГМА»

Нормативно –
правова база

Дві нові можливості для експортерів

Цікаво

EU4BUSINESS: Мережа центрів підтримки бізнесу в Україні

Анонс

Виставкові заходи в Ісламській Республіці Іран

Аукціон

Сім комерційно-привабливих об'єктів нерухомого майна

Національний банк України (НБУ) підвищив прогноз
зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2018
рік до 3,4% з 3,2%.

Актуально
Серед сприятливих чинників Нацбанк також зазначає очікуване пом’якшення
фіскальної політики і збереження активної інвестиційної діяльності
підприємств.
НБУ очікує поступового посилення ролі експорту в економічному зростанні у
зв’язку зі сприятливими умовами торгівлі та розширенням доступу на
зовнішні ринки. Зростання експорту також буде підтримувати відновлення
виробництва в окремих галузях промисловості, які в 2017 році втратили
доступ до продукції підприємств, розташованих на неконтрольованої
території.
Більше тут: http://ua.interfax.com.ua/news/economic/479878.html
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ТзОВ СП «СІГМА»
Меблева компанія “СІГМА” пропонує повний спектр послуг від розробки
дизайну інтер’єру до комплексного облаштування приміщень високоякісними
меблями та кріслами.
Меблева компанія “СІГМА” це:

Підприємства
Львова

 офісні крісла та стільці та офісні меблі для персоналу;
 меблі представницького класу з використанням натуральних
матеріалів;
 спеціалізовані робочі місця;
 меблі для готельних номерів та меблі для ресторанів, барів та
кав’ярень;
 корпусні меблі для бюджетних організацій;
 столи, парти та стільці для учбових закладів;
 комп’ютерний дизайн інтер’єру;
 розробка проектів по розміщенню меблів, 3D моделювання
розміщення меблів
 виконання індивідуальних дизайн-проектів розміщення меблів;
 ремонт офісних крісел та заміна оббивочного матеріалу та монтаж та
регулювання меблів у замовника;
 безкоштовна доставка в межах Львова.

Меблева компанія “СІГМА” є виробником комфортних та ергономічних
офісних крісел та стільців оригінального дизайну та широкого
асортименту.
Меблева компанія “СІГМА” є офіційним представником у Західному
регіоні України таких компаній як: компанії “Меблі-Київ” (ТМ “M-Concept”);
компанії ”Саліта” (ТМ ”Саліта”); компанії “ДЕФО”. Також є офіційним
дилером у Львові компанії “Енран” (ТМ “Енран-Акрос”) компанії “Меркс
Груп” ( ТМ “MERX”).
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У фірмовому салоні (м.Львів, вул. Тернопільська, 24-А) представлені
офісні меблі та крісла від провідних фабрик-виробників: ПрАТ “Енран”
(ТМ “Енран-Акрос”), ТОВ “Меркс Мобіле” (ТМ “MERX”), ТОВ “Меблі-Київ”
(ТМ “M-Concept”), ТзОВ ”Компанія Саліта” (ТМ ”Саліта”); ПрАТ “Новий
Стиль” (ТМ “Новий Стиль”), компанія «ДЕФО», ВАТ “Білицька меблева
фабрика” (ТМ “Р.К.С.”), ТзОВ “Санпласт” (ТМ “AMF”), ПП “Неопол” (ТМ
“Neopol”), ТОВ “Снайт” (ТМ “Снайт”), ТзОВ “ДЛС-меблі” (ТМ “D`LineStyle”),
ТзОВ “Примтекс плюс”, ТзОВ “Кулик Систем” (ТМ “Kulik System”), ТзОВ “
Контур ЛТД ”, компанія “Martex”, ТМ “Світловодська меблева фабрика”,
ТОВ “Гудвін”, ТОВ “Ерго-Стиль”, компанія ”SDM груп” (ТМ “grupo SDM”).
Меблева компанія “СІГМА” пропонує наступні послуги:

Підприємства
Львова







комп’ютерний дизайн інтер’єру;
виконання індивідуальних дизайн-проектів розміщення меблів;
ремонт офісних крісел та заміна оббивочного матеріалу;
монтаж та регулювання меблів у замовника;
доставка меблів.

Фірма пропонує вам оригінальну послугу - дизайн-проект вашого офісу. Що
це таке? Досвідчені дизайнери, професіонали у своїй справі, зроблять
дизайн вашого майбутнього офісу. Проектування приміщень здійснюється з
урахуванням розмірів офісу, кількості працівників, з урахуванням їх
взаємодій і контактів. Ви зможете побачити попередній варіант вашого офісу
в 3-D форматі. При бажанні ви можете внести свої корективи. Ось уже кілька
років компанія допомагає своїм клієнтам у підборі і розташуванні офісних
меблів. І вони залишаються задоволені.

Адреса:
м.Львів, вул. Тернопільська, 24-А
(032) 240-40-40
(067) 370-24-00
e-mail: sigma@sigma.lviv.ua
web: www.sigma.lviv.ua
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Як спростити вихід на світовий ринок: дві нові можливості для
експортерів
У 2017 році вперше за останні чотири роки обсяг експорту українських
товарів та послуг почав зростати. За 10 місяців цього року експорт зріс на
20,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становить $35,18
млрд.
Зміна полярності відбулася завдяки низці чинників на двох рівнях – на
державному та на рівні бізнесу. Так з 1 серпня почала діяти Угода про вільну
торгівлю між Україною та Канадою, набрали чинності додаткові торговельні
преференції С для України, розроблено та прийнято розпорядженням КМУ
Експортну стратегію України, з 1 лютого набуває чинності для України
Регіональна конвенція про пан-євро-середземноморські преференційні
правила походження товарів (Пан- вро-Мед). На рівні бізнесу зміна
відбулась у сприйнятті експорту, особливо серед малих та середніх
підприємств.

Нормативно –
правова база
Ефективне налагодження партнерських стосунків на нових ринках можливе
тільки при безпосередньому контакті. Офіс організовує торгові місії та сприяє
участі компаній у виставках, а також приймає торгові місії з-за кордону.
Участь у таких подіях дає можливість компанії на місці налагодити контакти з
потенційними партнерами, офіс проводить підготовчу роботу з учасниками
торгових місій. Все це допомагає компаніям ефективно вести експортні
перемовини та налагоджувати контакти. 112 компаній взяли участь у восьми
торгових місіях та двох виставках, організованих Офісом за останні 12
місяців, у 2018 році заплановано понад 10 торгмісій та три виставки.
Упевненість в експорті з’являється, коли є кваліфікована підтримка, тобто
експортний консалтинг. Офіс з просування експорту надає консультації з
інтернаціоналізації бізнесу українським виробникам товарів та послуг. Щоб
розпочати співпрацю з Офісом в цьому напрямку, компанія має пройти тест
на готовність до експорту, який знаходиться на сайті ЕРО. Загалом за 9
місяців роботи 265 компаній скористалися консультаційною допомогою
Офісу з просування експорту.
Для отримання теоретичних та практичних знань в експорті та розробці
експортної стратегії компанії при підтримці досвідчених іноземних експертів
функціонує освітня програма "Експортна революція". Це дворічна дворівнева
програма, котра стартувала в листопаді 2017 року.
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Практичними інструментами Офісу можуть скористатись компанії, котрі вже
експортують або тільки розпочинають кроки в напрямку експорту. Завдяки
доступу до платформи Enteprise Europe Network (ENN) українські компанії
можуть шукати ділових партнерів у 65 країнах світу. 185 компаній вже
скористалися цим інструментом та почали переговори з 210 потенційними
партнерами.
Приєднання України до Угоди СОТ про державні закупівлі (WTO GPA)
відкрило українським компаніям доступ до ринку міжнародних публічних
закупівель 45 країн світу з річним обсягом в $1,7 трильйонів. Тож основна
робота команди напряму GPAinUA полягає в інформаційно-консультаційній
підтримці компаній під час участі у міжнародних тендерах.
За рік такі консультації отримали 130 компаній, котрі брали участь у
міжнародних тендерах на загальну суму 153 млн євро.
Попереду ще багато роботи для того, щоб українські товари та послуги
завоювали більше міжнародних ринків. Швидких та легких рішень не існує, є
кропітка та послідовна робота, котру ми готові робити задля того, щоб у світі
стало більше українського.
Більше за посиланням: http://www.eurointegration.com.ua/experts/2018/01/22/7076276/

EU4BUSINESS: Мережа центрів підтримки бізнесу в Україні

Цікаво

Тривалість проекту: 2016-2020 рр.
Країна проекту: Україна
ПАРТНЕР-ВИКОНАВЕЦЬ:
вропейський банк реконструкції та розвитку
( БРР)
Бюджет С: 40 млн євро (28 млн євро для консультаційної допомоги, 12 млн
євро для прямого кредитування)
Про: Програма спрямована на підвищення конкурентоспроможності та
поліпшення доступу до фінансування для українських МСП шляхом надання
консультацій та зміцнення потенціалу, а також на підготовку до
фінансування від БРР та інших фінансових установ. Крім того, програма
сприяє створенню мережі з 15 центрів підтримки бізнесу по всій країні з
метою підтримки МСП в отриманні належного фінансування та ноу-хау для
розвитку бізнесу. Проект буде корисним для щонайменше 30 000 МСП та
підприємців.
Посилання: bit.ly/2z0BzNm
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Виставкові заходи в Ісламській Республіці Іран

Анонс

За інформацією від Посольства Ісламської Республіки Іран в Україні, у період з
30 січня по 2 лютого 2018 р. в Міжнародному виставковому центрі Вільної зони
Анзалі (Ісламська Республіка Іран) відбудуться спеціалізовані виставки продуктів
харчування, миючих засобів, косметичної продукції, машинного обладнання та іншої
продукції галузей промисловості, пов'язаних з даними напрямками.
Додаткова інформація щодо зазначених виставок доступна на веб-сайті: http://www.honarpr.com/.

Продаж семи об'єктів нерухомого майна
Управління комунальної власності запрошує усіх бажаючих взяти участь в
аукціоні, на який виставлено 7 комерційно-привабливих об'єктів нерухомого майна.
Для участі в аукціоні рекомендуємо скерувати заяву на ім'я начальника
управління до 3 лютого включно через Центр надання адміністративних послуг м.
Львова.
Особи, які подали заяви та документи на участь в аукціоні, зобов’язані до 8 лютого
2018 до 16.00. год включно укласти договір про участь в аукціоні з ПП «Фірма
СОМГІЗ» (м.Львів, вул.А.Сахарова,46а; тел.(032)244-30-91; 244-30-92).
Аукціон відбудеться 9 лютого 2018 за адресою: м.Львів, пл. Ринок,1, 2-й поверх,
велика сесійна зала, 11.00 год. Реєстрація учасників аукціону проводитиметься з
09.30 год до 10.30 год за місцем проведення аукціону. Присутність претендентів на
участь в аукціоні на реєстрації обов’язкова.
№

Аукціон

Адреса об'єкта
приватизації

Поверховість

Площа
приміщення,
кв. м

Початков
а ціна
продажу
з ПДВ,
грн

Балансоутримувач
об'єкта приватизації,
контактний телефон

цоколь

36,2

289 560

ЛКП «Старий Львів»,
(032) 235-79-49

мансарда

14

135 024

ЛКП «Княже місто»,
(032) 261-09-96

1

вул. М.Кривоноса, 31

2

пл. Соборна,17

3

вул. С.Бандери, 28

1-й
поверх

27

345 132

ЛКП «Цитадель-Центр»,
(032) 261-10-09

4

вул.Дорога
Кривчицька,1

1-й
поверх,
підвал

300,2

3 848 160

ЛКП «Агенція ресурсів
Львівської міської ради»,
(032) 297-56-82

5

вул.М.Конопницької,4

підвал

58,7

395 640

ЛКП «№503», (032)
276-97-74

6

вул. А.Чехова, 24

підвал

28,9

195 960

ЛКП «Господар»,
(032) 276-68-11

7

вул.Тракт
Глинянсьський,161-а

1-й
поверх

7,5

76 992

ЛКП «507», (032) 224-0640

Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування в робочі дні, отримати
інформацію можна в балансоутримувача за вказаними телефонами та в управлінні
комунальної власності Львівської міської ради за телефоном: (032)297-55-18,
(032)235-50-26 з 1000 до 1700.
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