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" Якщо ви не визнаєте свою помилку, це означає, що ви робите другу " 
(Китайська мудрість) 

Актуально 
Виставка-продаж ювелірних виробів 

Кроки на шляху до сворення біотехнологічного кластеру! 

Підприємства 
Львова 

ПП «Ортотоп» 

Нормативно – 
правова база 

Закон про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність 

Анонси 
Міжнародна спеціалізована виставка "Lagos International Trade Fair - 2018" 

КИЇВСЬКИЙ  ТЕХНІЧНИЙ ЯРМАРОК -2018 

Актуально 
 

 

22 – 25 лютого у Львівському Палаці Мистецтв,                    

вул. Коперника, 17 відбудеться  

Виставка-продаж ювелірних виробів 

 

Тут можна купити прикраси як  для себе, так і для близьких людей. 

Придбавши ювелірні вироби, можна також виграти 

ювелірні  подарунки.  

Учасники – 100 представників найбільших виробників ювелірної 

продукції, відомих торгових марок, лідерів ювелірної галузі. 
Більше тут: http://www.galexpo.com.ua/elit/ 

 

Зроблено перші кроки на 
шляху до сворення 

біотехнологічного кластеру! 
Відбулась  зустріч з 

представниками місцевого 
біотех та фармацевтичного 

бізнесу: Компанія Ензим,  
PharmaLife, TechnoLab, Oxford 

Biolabs. Львів є традиційно 
сильний у цих галузя. 

 
 

 

http://www.galexpo.com.ua/elit/
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПП «Ортотоп» 

Правильно підібране для дитини взуття - запорука здоров'я малюка. Це 

твердження не є перебільшенням, оскільки положення стопи, м'яка п'ята, 

високий каблук, жорстка підошва - усе це відбивається на усій опорно-

руховій системі. Крім того, погано підібране взуття негативно позначається і 

на психологічному настрої малюка. Не все взуття ортопедичне однакове. І 

тому батькам слід знати, що ортопедичне взуття поділяється на 

профілактичне та індивідуальне. 

Дитяче ортопедичне взуття - в першу чергу профілактичне. Основним 

завданням профілактичного ортопедичного взуття є профілактика патології 

і правильне формування зведення стопи. Завдання індивідуального 

ортопедичного взуття більш скеровано на корекцію стопи та правильне її 

положення.  

При виробництві "правильного" взуття фірма ОРТОТОП використовує 

тільки натуральні високоякісні матеріали: шкіра і нубук. Вони розтягуються, 

пластичні, забезпечують мікроциркуляцію повітря і випар вологи, загалом, 

мають відмінні гігієнічні якості. А ось взуття з синтетичних матеріалів - гуми, 

пластика, шкірзамінника - ні ортопеди, ні дерматологи носити не 

рекомендують. Слід пам’ятати, що найбільш небезпечний період для 

розвитку можливих деформацій - від 8 місяців до 1,5 років. У цьому віці 

дитина починає самостійно ходити. Змінюється положення тіла у просторі, 

що робить величезний вплив на весь організм. Відбувається перерозподіл 

навантаження на хребет, тазостегнові суглоби, вестибулярний апарат і 

активізується м'язова робота. 
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Підприємства 
Львова 

 
 

Тому до вибору взуття варто підійти з усією відповідальністю. Усім дітям 
до 3-4 років (а в ідеалі до 6-7 років) бажано купувати саме ортопедичне 
взуття. Багато батьків неправильно розуміють поняття "ортопедичне". 
Вважають, що воно потрібне тільки у разі наявності деформацій стопи. Це 
найбільш поширена помилка. Насправді дитяче ортопедичне взуття 
масового виробництва виконує лише профілактичну функцію. Основне 
завдання такого взуття - сприяти правильному розвитку стопи і не 
допустити розвитку деформацій. 
І найголовніше, взуття повинне чітко відповідати розміру (довжині і 
повноті) стопи. Неправильно підібране взуття може стати причиною 
всіляких хворобливих деформацій стопи, що у свою чергу провокує 
захворювання опорно-рухового апарату. Зазвичай для повного лікування 
потребується від 6 місяців до 3-х років, залежно від характеру первинних 
деформацій стопи. Для контролю за лікуванням слід оглядатися лікарем 
ортопедом 2-3 рази на рік. 

    

До того ж компанія  виробляє взуття для запобігання плоскостопості, 

слабкості зв`язкового апарату, комбінованої плоскостопості та інше. Також 

на офіційній сторінці ПП «Ортотоп» можна знайти інформацію щодо 

лікування опорно-рухової системи, запобіжні вправи та індивідуальний 

підбір взуття. 

Компанія турбується про своїх клієнтів та їх здоров`я. Якість їхньої продукції 

відповідає доступності ціни.  

 

Адреса: 
79018 Львів  
вул. Циганівка, 12 
Тел./Факс (032) 245 80 70  
(097) 544 35 83 
Email: ortotop@ukr.net 
http://ortotop.com.ua/ 

http://ortotop.com.ua/
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Нормативно – 
правова база 

Президент підписав Закон про аудит фінансової звітності  
та аудиторську діяльність 

 

 

2 лютого, Президент України 
Петро Порошенко підписав Закон про 
аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність. Цей 
законопроект був прийнятий ВРУ 21 
грудня 2017 року. Ним визначено 
правові засади аудиту фінансової 
звітності, здійснення аудиторської 
діяльності в Україні та врегульовано 
відносини, що виникають при її 
здійсненні. Зокрема: 

1) приведено норми національного законодавства у сфері 
аудиторської діяльності у відповідність із законодавством Європейського 
Союзу, зокрема із положеннями Директиви 2006/43/ЄС та Регламенту 
537/2014; 

2) уточнено механізм фінансування органу суспільного нагляду, 
Аудиторської палати (перехід на змішану модель фінансування за рахунок 
фіксованого внеску (3 мінімальні заробітні плати на фінансування ОСН і 0,3 
мінімальної зарплати - АПУ) та змінної складової (не більше 2% від суми 
винагороди за договором з обов’язкового аудиту відповідного суб’єкта); 

3) приведено у відповідність інші закони щодо визначення вимог до 
суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий 
аудит фінансової звітності, в тому числі обов’язковий аудит державних 
унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі 
яких більше 50% акцій належать державі, політичних партій (застосування 
правил і положень, визначених виключно цим Законом); 

4) відтерміновано накладення стягнень та зменшено розміри в 
частині відповідальності аудиторів (з 200 мінімальних заробітних плат до 
200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян), а також відтерміновано 
штрафи в частині відповідальності за неоприлюднення фінансової звітності 
разом з аудиторським висновком; 

5) уточнено механізм страхування професійної відповідальності 
аудиторів, а саме: замість обов’язкового страхування запроваджується 
страхування цивільно правової відповідальності, як і вимагає Директива 
2006/43/ЄС; 

6) уточнено перелік неаудиторських послуг (визначено чіткі 
обмеження щодо одночасного надання послуг з обов’язкового аудиту і 
неаудиторських послуг); 

7) імплементовано вимоги Європейського законодавства в частині 
атестації аудиторів (уточнено механізм зарахування теоретичних знань 
особі, що атестується, вимоги щодо атестації встановлені в залежності від 
досвіду роботи претендента тощо). 

Більш детально за посиланням: https://news.dtkt.ua/state/laws-and-regulations/47043 

 

 

https://news.dtkt.ua/accounting/reposts/46495
https://news.dtkt.ua/state/laws-and-regulations/47043


 

№ 64         Лютий  2018 Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ» 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/             ver.lviv.mail@gmail.com       297 58 77 або 297 57 64  5  

 

 

Анонс 

 

Міжнародна спеціалізована виставка  

"Lagos International Trade Fair - 2018" 

За інформацією Посольства України у Федеративній Республіці Нігерія, у період з 

2 по 11 листопада 2018 р., в м. Лагос (Нігерія) відбудеться найбільша в Західній та 

Центральній Африці Міжнародна спеціалізована виставка "Lagos International 

Trade Fair - 2018", організатором якої є Торгово-промислова палата м. Лагос. 

У 2017 році в зазначеному заході взяли участь представники бізнесових кіл Китаю, 

Ірану Гани, Словенії, Португалії, Данії, Іспанії, Швеції, Ізраїлю, Фінляндії, Італії та 

інших країн. 

На виставці буде представлена продукція і послуги, пов'язані з такими сферами 

промисловості як нафта, газ, хімія, енергетика, сільське господарство, продукти 

харчування та напої, будівельні матеріали, навчання та освіта, охорона здоров'я 

та ін. 

Детальну інформацію щодо умов участі, порядку оформлення необхідних 

документів можна отримати від організаторів виставкового заходу: Сола – 

olusola.oluwadare@lagoschamber.com; Мухейс – muheez@lagoschamber.com; 

Люціана – luciana@lagoschamber.com, а також на веб-сайті: 

http://lagosinternationaltradefair.com (англійською мовою). 

У разі зацікавленості звертайтесь на e-mail: loda.export@gmail.com 
 

 

Анонс 

 

  КИЇВСЬКИЙ  ТЕХНІЧНИЙ ЯРМАРОК -2018 

3-5 квітня 2018 м Київ , Міжнародний виставковий центр 

Основні напрямки виставки : 

Металургія,  Литво; Металообробка; Інструмент; Обробка поверхні, захист від 

корозій; Неметалеві матеріали у промисловості; Компресори, приводи, двигуни; 

Насосне обладнання, труби, трубопровідна арматура, водовід, очистка стоків; 

Діагностика, контроль, автомати управління.  

Спеціальна експозиція «KyivMold» : Форми , Прес-форми , Штампи 

Формат виставки обумовлений потребою ринку представити одночасно на одному 

виставковому майданчику технологій та продукцією компаній починаючи з етапу 

обговорення наукової ідеї , її впровадження , проходження через стадії технічного 

процесу , і завершуючи фінальним в  кінцевий продукт машинобудування.  

Більше тут:  http://www.tech-expo.com.ua/uk/ktyaua-2018.html 
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mailto:muheez@lagoschamber.com
mailto:luciana@lagoschamber.com
http://lagosinternationaltradefair.com/
mailto:loda.export@gmail.com
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