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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Звертайтеся до кельнера ввічливо і вимагайте взаємності»
(Л. Пантелєєв)

Актуально

10 – ий День Кельнера

Підприємства
Львова

ПП «Оліяр» ТМ «Майола»

Нормативно –
правова база

Набув чинності Закон України про забезпечення кібербезпеки

Подія

Інноваційна весна

Утилізація ртутних
термометрів та
люмінесцентних
ламп

ДП «Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів»

Проект

Місто професій

Актуально

У Львові, 22 травня, вже 10 рік поспіль відбуватимуться святкові заходи з
нагоди Дня кельнера. Кращі кельнери за
пропозицією власників, або керівників
закладів, будуть відзначені грамотами та
пам’ятними подарунками. А з 18.00 до
21.00 год. у більшості закладів готельноресторанного бізнесу м. Львова власники,
керівники, чиновники, депутати та відомі
львів’яни працюватимуть кельнерами.
День кельнера у м. Львові святкують
з 2009 року. Організатори заходу:
департамент
економічного
розвитку
Львівської міської ради, Львівський
туристичний альянс та Клуб Галицької
Кухні.
Мета заходу: підвищення престижу
професії офіціанта та спонукання молоді
до здобуття відповідної освіти.
Гасло свята «Подаруй кельнеру квітку».
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ПП «Оліяр» ТМ «Майола»
Компанія «Оліяр» – одна з найбільших виробників рослинної олії в Україні.
Датою заснування підприємства «Оліяр» є 2003р.
У 2005р. було проведено реконструкцію виробничих потужностей із
рафінування та дезодорації соняшникової олії та налагоджено вінтеризацію
(виморожування), фільтрацію і подальше фасування олії, а також
побудований цех фасування олії у ПЕТ-тару.

Підприємства
Львова

Високий ступінь автоматизації всіх процесів, а також контроль кожного етапу
виробництва олії за допомогою комп’ютерних систем і спеціалізованого
програмного забезпечення SIEMENS гарантують дотримання європейських
стандартів якості у виготовленні соняшникової олії. Досконала система
очищення олії з використанням сучасних технологій, яка встановлена на
заводі, дозволяє отримувати рафіновану олію, в якій відсутні канцерогени.
Атестована лабораторія контролю
якості працює безпосередньо на
виробництві і забезпечує постійний
нагляд за якістю сировини та за
готовою
продукцією.
Продукція
проходить трирівнений контроль
якості. Перший рівень контролю – це
перевірка якісних показників вхідної
сировини; наступним рівнем –
здійснюється перевірка зразків в
процесі переробки сировини і
останній рівень контролю – це
перевірка
кінцевого
продукту,
проводиться відбір зразків з кожної
партії.

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

ver.lviv.mail@gmail.com

297 58 77 або 297 57 64

2

№ 76

Травень 2018

Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ»

Рафіновану олію виробництва компанії «Оліяр» багато відомих українських
підприємств-виробників використовують як якісну сировину для виробництва
такої продукції як майонез, сухарики, соуси, різні снеки тощо. Для відправки
наливної рафінованої соняшникової олії підприємство використовує
спеціально обладнанні автоцистерни з власного автопарку.
Потужність заводу з виготовлення рафінованої олії – 300 тонн на добу. За
потужністю виробництва компанія посідає 3-є місце в Україні серед
виробників рафінованої соняшникової олії. Компанія щорічно нарощує
виробничі потужності і у найближчій перспективі буде встановлено нове
додаткове обладнання, а також удосконалено окремі процеси на рівні
останніх світових технологічних досягнень у виробництві рафінованої
соняшникової олії.

Підприємства
Львова

Потужний сучасний виробничий комплекс підприємств відповідає рівню
лідерів українського ринку та не поступається провідним західним
виробникам соняшникової рафінованої олії.
Вигідне географічне розміщення виробничих потужностей ПП «Оліяр» на
західних кордонах України сприяє щорічному збільшенню налагоджених
експортних зв’язків із західними імпортерами олії.

79018, Україна
м. Львів,
вул. Городоцька, 155

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

ver.lviv.mail@gmail.com

(032) 24-21-800
www.majola.ua
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Набув чинності Закон України про забезпечення кібербезпеки

Нормативно –
правова база

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

З 9 травня набув чинності Закон
України
«Про
основні
засади
забезпечення кібербезпеки України» від
05.10.17 № 2163, яким встановлено
правові
та
організаційні
засади
забезпечення кібербезпеки в Україні,
зокрема: об'єктами кіберзахисту є:
- комунікаційні системи всіх форм
власності,
в
яких
обробляються
національні інформаційні ресурси і / або
які використовуються в інтересах органів
державної влади та місцевого
самоврядування, правоохоронних органів і військових формувань;
- об'єкти критичної інформаційної інфраструктури;
- комунікаційні системи, які використовуються для задоволення
суспільних потреб та/або реалізації правовідносин у сферах електронного
урядування, електронних державних послуг, електронної комерції,
електронного документообігу.
Перелік об'єктів і порядок їх внесення до держреєстру об'єктів
критичної інформаційної інфраструктури (далі - Реєстр), а також порядок
формування Реєстру затверджуються Кабміном. Формування та
забезпечення функціонування Реєстру в банківській системі буде
здійснювати Нацбанк (ст. 4); суб'єктами забезпечення кібербезпеки
визначені, зокрема: підприємства, установи та організації, віднесені до
об'єктів критичної інфраструктури; суб'єкти господарювання, громадяни та їх
об'єднання, інші особи, які здійснюють діяльність і / або надають послуги,
пов'язані з національними інформаційними ресурсами, інформаційними
електронними
послугами,
електронними
угодами,
електронними
комунікаціями, захистом інформації і кіберзахисту. Таким суб'єктам
зобов'язані сприяти держоргани та органи місцевого самоврядування,
підприємства незалежно від форми власності, особи, громадяни та їх
об'єднання: повідомляти відомі дані про загрози національній безпеці з
використанням кіберпростору або будь-яких інших кіберзагроз об'єктів
кібербезпеки, кібератак і / або обставин, інформація про яких може сприяти
запобіганню, виявленню і припиненню таких загроз, протидії кіберзлочинів,
кібератаки і мінімізації їх наслідків (ст. 11); заходи з розвитку і безпеки
кіберпростору, які здійснюють такі суб'єкти (ст. 5).
Встановлено відповідальність власників і/або керівників об'єктів: за
кіберзахист комунікаційних і технологічних систем об'єктів, захист
технологічної інформації, невідкладне інформування урядової команди
реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA про інциденти
кібербезпеки, проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки на
таких об'єктах (ст. 6). Відповідальність за порушення законодавства в сфері
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кібербезпеки передбачена цивільним, адміністративним і кримінальним
законодавством (ст. 12).
Джерелами фінансування робіт і заходів із забезпечення кібербезпеки
та кіберзахисту будуть не лише кошти державного і місцевих бюджетів, але
й власні кошти суб’єктів господарювання, кредити банків, кошти міжнародної
технічної допомоги та інші джерела, не заборонені законодавством.
Контроль за дотриманням законодавства при здійсненні заходів із
забезпечення кібербезпеки здійснюватиметься Верховною Радою України.
Прикінцевими та перехідними положеннями Закону передбачено, що
Кабінет Міністрів України у тримісячний строк повинен забезпечити
прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього
Закону.
Більш детально за посиланням: htp://uainsur.com/our-news/56358/

Подія

Утилізація ртутних
термометрів та
люмінесцентних
ламп

У травні 2018 року ДП «Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів» прийняло та
переробило:
184 – термометрів від фізичних осіб
1 767 – люмінесцентних ламп від фізичних осіб
23 438 – люмінесцентних лампи від юридичних осіб
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Проект
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