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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

" Я завжди намагався перетворити кожну невдачу в можливість "
(Джон Рокфеллер)
Актуально

ubm2018

Підприємства
Львова

ТзОВ «Імпреза Люкс»

Нормативно –
правова база

Зміни законодавства щодо моніторингу закупівель

Анонси

5-та Міжнародна виставка торгівлі послугами "China Beijing International Fair
for Trade in Service" (CIFTIS)

Аукціон

7 комерційно-привабливих об'єктів нерухомого майна

Вже наступного тижня подія,
яку чекає бізнес – середовище Львова

Актуально

Більше тут: http://www.ubm2018.org/
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ТзОВ «Імпреза Люкс»
Імпреза® — зареєстрована торгова марка України з 2000 року, що
спеціалізується на виробництві готових текстильних виробів, крім одягу.
Впродовж усієї історії діяльності компанія впевнено займає перші позиції у
різноманітних рейтингах виробників текстильної галузі України.
Продукція фірми різноманітна. Це ковдри з антиалергійним вовняним,
ватним та ватиновим наповнювачами; подушки; наматрацники; постільні
комплекти; покривала; матраци, наповнені органічними та штучними
волокнами.

Підприємства
Львова

Компанія виробляє та пропонує чесану овечу вовну (в т.ч. гранульовану),
синтепони в асортименті, холофайбер, ватин та відновлену волокняну
суміш органічних та штучних волокон.
Також «Імпреза Люкс» надає послуги з декоративного прошивання тканин
шириною до 3,3 м.
Володіючи багаторічним досвідом та потужною виробничою базою,
професійний колектив гарантує якісне та оперативне виконання
http://city-adm.lviv.ua/
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замовлення будь-якого об'єму та складності у погоджені терміни з
гарантіями виробника.
Компанія відзначається:





повсякденною сумлінною працею кожного працівника фірми;
уважним ставленням до клієнта;
стабільно високою якістю продукції;
постійно поновлюваним асортиментом продукції.

Продукція торгової марки Імпреза® виготовляється на сучасному
високотехнологічному обладнанні відомих європейських виробників.
Весь асортимент використовуваних для виробництва наповнювачів
виготовляється на власних виробничих потужностях компанії.
Такий комплексний підхід в поєднанні з багаторічним досвідом спеціалістів
компанії та багаторівневим контролем виробничого процесу дає гарантію
якості кожної одиниці виробленої нами продукції.
Підприємства
Львова

Компанія має висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи
щодо виробництва:







ковдр вистрочених,
подушок, наматрацників,
покривал
постільної білизни
ватних матраців
ватину прошивного
вати відновленої
вовни овечої, синтепону
гранульованого,
синтепуху.

Для виготовлення своєї продукції компанія ретельно відбирає якісні тканини
та волокна, уважно слідкує за тенденціями ринку в галузі текстильного
виробництва.
м. Львів, вулиця Ґрутова, 5
+38 (032) 240-45-80
Imprezalviv@yahoo.com
www.impreza.ua
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Зміни законодавства щодо моніторингу закупівель
27 січня 2018 року набрав
чинності Закон України «Про внесення
змін до Закону України «Про публічні
закупівлі» та деяких інших законів
України щодо здійснення моніторингу
закупівель».
Серед основних змін до законодавства про закупівлі належать:

Нормативно –
правова база

http://city-adm.lviv.ua/

- моніторинг закупівлі будуть здійснювати центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного
фінансового контролю, та його територіальні органи (далі - органи
державного фінансового контролю);
- моніторинг закупівлі буде здійснюватися протягом проведення
процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю та його
виконання;
- моніторинг не буде проводиться на відповідність тендерної
документації вимогам частини четвертої статті 22 Закону;
- рішення про початок моніторингу закупівлі не зупиняє проведення
процедур закупівель, визначених цим Законом;
- строк здійснення моніторингу закупівлі не може перевищувати 15
робочих днів;
- автоматичні індикатори ризиків - критерії із заданими наперед
параметрами, використання яких дає можливість автоматично здійснювати
вибір процедур закупівель, що містять ознаки порушень законодавства у
сфері публічних закупівель.
Закон дозволяє органам державного фінансового контролю
здійснювати ефективний моніторинг закупівель з метою попередження
порушень у цій сфері та дотримання замовниками законодавства на всіх
стадіях закупівлі. Закон сприятиме попередженню втрат публічних коштів
шляхом посилення контролю за публічними закупівлями, а також створює
умови для подолання корупції в цій сфері.
Підписані зміни до Закону про державні закупівлі, впроваджують
автоматичний ризик-менеджмент у закупівлях. В он-лайні працюватиме
система ризик-індикаторів, яка сигналізуватиме контролюючому органу про
те, що з цим учасником щось не так. Це нововведення адресовано, в першу
чергу тим, хто навчився чи вчиться дурити ProZorro. Алгоритми будуть
підказувати, куди саме дивитись, як на максимально ранніх стадіях
вирахувати тих, хто хоче обійти систему.
Більш детально за посиланням:
http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-pro-vnesennyazmin-do-zakonu-ukrayi-45562
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5-та Міжнародна виставка торгівлі послугами
International Fair for Trade in Service" (CIFTIS)

"China

Beijing

За інформацією Посольства України в Китайській Народній Республіці та в
Монголії (за сумісництвом), у період з 28 травня по 1 червня 2018 р., в
м.Пекін (КНР) відбудеться 5-та Міжнародна виставка торгівлі послугами
"China Beijing International Fair for Trade in Service" (CIFTIS).
Організаторами зазначеного виставкового заходу є Міністерство комерції
Китаю та Народний уряд м. Пекін за підтримки Світової організації торгівлі
(СОТ), Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) та Організації
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Щороку до участі у CIFTIS запрошуються міжнародні організації, бізнесАнонс

асоціації та підприємці у сфері торгівлі послугами. У CIFTIS в 2017 році
взяли участь 72 тисячі підприємців з 96 країн світу. За підсумками заходу
було підписано 241 контракт на суму 71,28 млрд. дол. США, серед яких - 55
міжнародних проекти на суму 13,33 млрд. дол. США.
Виставковий захід є платформою для торгівлі усім спектром послуг,
визначеним СОТ, а саме послуг у сферах бізнесу, комунікацій, будівництва
та інженерії, фінансів, туризму, відпочинку, культури і спорту, транспортних
перевезень, охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, охорони
природи тощо.
Окрім цього, в рамках виставки проводитимуться саміт, промислова
конференція, бізнес-переговори та інші заходи.
Конкретної кінцевої дати подачі заявки на участь у CIFTIS не існує, однак
для отримання більш вигідного, з маркетингової точки зору, місця,
організатори рекомендують подати заявку якомога раніше.
Детальну інформацію про виставку та умови участі в ній можна знайти на вебсайті www.ciftis.org
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7 комерційно-привабливих 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 24 лютого включно.
Аукціон відбудеться 2 березня 2018 р. 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.

Поверховість

Площа,
кв. м

Початкова
ціна
продажу з
ПДВ, грн

Балансоутримувач
об'єкта
приватизації,
контактний телефон

пл. А.Міцкевича,
6/7

4-й поверх

293,1

9 102 480

ЛКП «ЦитадельЦентр», 261-16-12

вул. Генерала
М.Тарнавського,32

напівпідвал

23,3

217 560

ЛКП «Управитель»,
275-12-85

1-й поверх

24,6

325 080

ЛКП «Управитель»,
275-12-85

підвал

23,0

161 256

№

Адреса об'єкта
приватизації

1

2

Аукціон

вул. Академіка
3

А. Павлова, 5

вул. Д.Донцова, 17

4

ЛКП «Господар»,
276-68-11

вул. Ковельська,50

5

ЛКП «Господар»,

підвал
1-й поверх

110,2

1 088 400
276-68-11

6

вул.
Грюнвальдська, 6

підвал

54,7

380 280

ЛКП «Львівський
ліхтар», 237-33-04

7

вул.
Я.Раппапорта, 27

напівпідвал

159,8

1 470 000

ЛКП «Янів-405»,
233-22-05

Деталі

тут

http://mayno.lviv.ua/novyny/na-aukcion-vystavleno-7-obyektiv-maloyi-pryvatyzaciyi-komunalnoyi-

vlasnosti-m-lvova:
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