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«Інноваційна весна» відбувається у Львові вже кілька років поспіль, але 

цьогоріч вона буде масштабнішою, аніж раніше. Організатори очікують на 

тисячі школярів, студентів і вже діючих стартаперів. Головна мета — 

створити майданчик зустрічі і точку обміну ідеями для людей дуже різного 

віку, які мають сучасні і перспективні проекти. Локація цьогорічного форуму, 

який відбуватиметься 25−26 травня — Tech StartUp School (вул. Колесси, 2). 

Головною родзинкою «Інноваційної весни 2018» стане Novatalking, у межах 

якого амбасадори науки та юні винахідники розповідатимуть про свої ідеї, 

проекти та надихатимуть слухачів. Не залишить нікого байдужим і початок 

форуму. Поки що організатори всі таємниці не розкривають, але обіцяють, 

що після феєричного вступу до «Інноваційної весни» іти додому просто не 

буде бажання. Окрім змістовного інтелектуального дозвілля, будуть і лайтові 

нотки. Зокрема, для найменших відвідувачів форуму діятиме дитяча зона, а 

також усі гурмани зможуть скуштувати якісну та смачну вуличну їжу. 
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ДП "Аквадіон" ТЗОВ "Аква-Лео" 
 

«Аква-Лео» почало свою діяльність ще у 1995 р. Започаткували його 
майже одночасно дві компанії, які і донині у ньому працюють.  
З першого дня визначальними критеріями роботи компанії стали виключна 
якість продукції та високий рівень сервісу. Головною відмінністю є 
насамперед те, що підприємство пропонує львів’янам природну воду, яка не 
змінює свій мінеральний склад від видобутку до розливу.  

Сьогодні вода «Срібна» відома вже не тільки у Львові, нею із 
задоволенням тамують спрагу у всій Україні. 

Почавши з одного виду води, у 2013 році «Аква-Лео» збудувало і 
запустило виробництво питної води, яка, на нашу думку, за співвідношенням 
«ціна-якість» є однією з найкращих в країні. Дали цій воді власне ім’я – 
«Діон», чим компанія підкреслює свою особисту відповідальність за цю 
торгову марку. 

Підприємство з гордістю відзначає, що сьогодні їхня компанія – єдина 
у Львові, що пропонує містянам асортимент продукції, який складається з 
трьох видів вод. Кожен з них має свої переваги, і їхні працівники охоче 
допоможуть обрати найкращу саме для вас. 

 

• Вода питна «Діон» 
“ДІОН” має надзвичайно вдале 
співвідношення категорій ціни та якості 
продукту. Цей факт пояснюється тим, що 
для її виготовлення підприємство 
використовує: 
• Найсучасніші технології та методи 
очистки води – такі, зокрема, як 
двоступеневий зворотньо-осмотичний 
фільтр останнього покоління; 
спеціальну технологію відновлення 
мінерального складу води до рівня 
фізіологічної повноцінності, яка при цьому 
не дозволяє утворитись осаду та накипу. 
Завдячуючи цьому, приготування їжі на воді 
“ДІОН” дозволить Вам максимально відчути 
усі смакові якості страв та напоїв. 
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Вода питна «Йодіс» 
“ЙОДІС” — це унікальний винахід українських 
вчених. Вже із назви зрозуміло, що ця вода 
корисна жителям саме нашого регіону – 
Львівщина перебуває у категорії територій з 
можливим ризиком йододефіциту. А з огляду 
на те, що йод у цій воді присутній у вигляді іонів 
– а саме це і є предметом винаходу – робить її 
неповторною. 
“ЙОДІС” рекомендований МОЗ України для 
вживання населенням, особливо, дітьми 
шкільного віку. 
Сировина для води видобувається із 
свердловини глибиною 335 метрів, що 
запобігає потраплянню зовнішніх 
забруднювачів та сприяє збереженню в 
збалансованій кількості мінеральних солей. 
 

 

 

 

• Вода питна «Срібна» 

“СРІБНА” – це справжня перлина серед інших 
питних вод. У процесі видобутку з свердловини 
та розливу у бутлі, її мінеральний склад 
залишається незмінним – таким, яким створила 
його сама природа. 

Свердловина, яка дає цю воду, розташована у 
мальовничій місцині Львівщини, у передгір’ях 
Карпат.  
У технологічному процесі видобутку та розливу 
“СРІБНОЇ” використовуються фільтри механічної 
очистки тільки і виключно з природних 
компонентів. Ніякі інші системи очищення води, 
у тому числі й молекулярні фільтри, не 
застосовуються – бо вони, власне, і не потрібні. 
 

 
«Аква-Лео» не збирається зупинятись на досягнутому: підприємство  
постійно працює над власним удосконаленням, маючи на меті стати однією 
з приємних і корисних складових вашого життя. 
 
 
79035 (032) 2413649 
Львів, + 38 (067) 371-04-44 
Вул. Зелена, 20 http://aquadion.com/ 
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Нормативно-
правова база 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дерегуляційні рішення в сфері господарювання 
 

 

Кабінет Міністрів України схвалив 
низку дерегуляційних рішень, зокрема, 
затвердив методику розроблення критеріїв, 
за якими оцінюється ступінь ризику від 
провадження господарської діяльності та 
визначається періодичність проведення 
планових перевірок бізнесу. 

10 травня 2018 року  уряд схвалив 
Концепцію реформування інституту 
саморегулювання в Україні.  

Необхідність її прийняття полягає в тому, що бізнес сьогодні фактично усунений 
від регулювання свого ринку, а органи державної влади витрачають великі 
ресурси на виконання функцій з регулювання господарської діяльності. 
Офіційно визнано в Україні лише 24 саморегулівні організації, з них вісім 
саморегулівних організацій з оціночної діяльності, дві - із землеустрою, п’ять - з 
діяльності арбітражних керуючих, чотири - з архітектурної діяльності та п’ять - з 
професійної діяльності на ринку цінних паперів. 
Але законодавством не передбачено можливості в таких сферах діяльності, як 
охоронна діяльність, рекламна та діяльність у сферах медицини і освіти. Серед 
існуючих сьогодні саморегулівних організації тільки частина виконує свої 
функції. А функціонуванню у такому статусі перешкоджає відсутність належної 
законодавчої основи для здійснення контролю за виконанням даними 
організаціями своїх функцій. 
Метою реалізації концепції є впровадження з урахуванням вітчизняного та 
міжнародного досвіду моделі саморегулювання, яка надасть можливість 
суб’єктам господарської та професійної діяльності здійснювати 
саморегулювання такої діяльності і створить законодавчі підстави для 
делегування саморегулівним організаціям окремих функцій, які на сьогодні 
здійснюються органами державної влади. 
Концепція реалізовуватиметься впродовж 2018-2019 років. Реалізація концепції 
здійснюється шляхом утворення належної нормативної та організаційної основи 
для розвитку саморегулювання господарської  та професійної діяльності. 

Згідно з концепцією, вступ до саморегулівної організації може бути 
добровільним або обов’язковим. За одним видом діяльності може діяти кілька 

саморегулівних організацій, якщо інше не визначено законом. 
Реалізація проекту дасть змогу створити дієві інструменти для організації 
взаємодії між суб’єктами господарської та/або професійної діяльності у певній 
сфері на засадах саморегулювання, делегувати саморегулівним організаціям 
окремі функції з регулювання господарської діяльності, поліпшити якість товарів 
послуг на ринку, де буде впроваджено саморегулювання, підвищити 
відповідальність виробника перед споживачем, зменшити адміністративний тиск 
на бізнес, покращить діловий клімат та конкурентоспроможність держави, 
стимулюватиме соціально-економічний розвиток в Україні та сприятиме вступу 
українських виробників товарів (робіт, послуг) до міжнародних саморегулівних 
організацій. 
Більш детально за посиланням: http://zib.com.ua/ua/print/132907-sro_uryad_uhvaliv_koncepciyu_reformuvannya_institutu.html 
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Екскурсії 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Управління економіки Львівської міської ради продовжує 

організовувати екскурсії. Цього разу Загальноосвітня школа 1-го ступеню 
«Світанок» здійснила екскурсію на Авіаційно-ремонтний завод «ЛДАРЗ», 
в кількості 36 учнів 3-Г класу разом з класним керівником. 

 

 
  
А тим часом учні 3 класу ЗОШ №23 відвідали підприємство 

«Галицька здоба» та долучились до виробництва круасанів та інших 
смаколиків. 
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Екскурсії 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учні львівських шкіл мають можливість побачити весь виробничий процес 
«наживо». 

 

 
 

Таким чаном школярі знайомляться з різними професіями та вже 
починають мріяти ким стануть у майбутньому. 

 

 
 

Дівчатка та хлопчики активно попрацювали пекарями. 
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Інновації 

 
«Львівська політехніка» та «Компанія Ензим» проводитимуть спільні 

наукові дослідження. 
«Компанія Ензим» підписала угоду про співпрацю з Національним 

університетом «Львівська політехніка». Підприємство розвиває новий напрямок 
– біотехнології і зацікавлене залучити студентів на стажування та постійну 
роботу в компанії.  

- На підприємстві діє інноваційна лабораторія, де науковці працюють над 
новими продуктами. Студенти зможуть долучитися до них під час практики, 
найкращих компанія запросить на роботу. 

“Ми підписали угоду про співпрацю з університетом “Львівська 
політехніка”. Угода передбачає проходження студентами практики з можливістю 
їхнього майбутнього працевлаштування в нашій компанії, а також спільні з 
університетом наукові дослідження на базі підприємства”, – розповідає 
Володимир Єрохін, головний технолог підприємства, кандидат технічних наук та 
колишній випускник «Львівської політехніки». 

- Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та 
біотехнології випускає спеціалістів, які безпосередньо дотичні до основного 
продукту підприємства. 

“Оскільки, “Компанія Ензим” – біотехнологічний виробник, у нас є потреба 
у спеціалістах-біотехнологах. Саме таких спеціалістів випускає університет 
“Львівська політехніка”. Фактично вони єдині у Львові настільки дотичні до галузі 
біотехнології, як це потрібно нашій компанії”, – пояснює Володимир Єрохін. 

- Нещодавно “Компанія Ензим” розпочала інноваційний напрямок 
виробництва – виготовлення натуральних екстрактів, які дають можливість 
замінити штучно синтезовані речовини. 

“Ми розробляємо нові продукти на основі дріжджової клітини, які мають 
високу додану вартість, є екологічно безпечними і замінять хімічні, синтетичні 
аналоги. Новий напрямок – дріжджові екстракти зараз основний напрямок 
інноваційної роботи “Компанії Ензим”, – каже Володимир Єрохін, – Це дуже 
перспективна галузь, оскільки,  на основі дріжджової клітини можна одержати 
екстракт, який можна використовувати в харчовій промисловості, косметології, 
фармації на заміну речовинам, які одержані хімічним синтезом”.  

- Робота в «Компанії Ензим» – це можливість для студентів будувати 
успішну кар’єру в Україні. 

“В нас є минулорічний позитивний досвід зустрічі зі студентами кафедри, 
після якої кілька студентів у нас проходило практику. За результатами практики 
ми відібрали найкращого з них, який добре проявив себе. На сьогодні він є 
співробітником нашої лабораторії і продовжує кар’єру на підпримстві”, – 
зазначив Володимир Єрохін. 

Літню практику для студентів “Компанія Ензим” планує зробити щорічною. 
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Майстер-клас 

Як стати майстром керування веб-сайту: майстер-клас для школярів 
Безкоштовний майстер-клас 26 травня для школярів 12-16 років  

 
Запрошуємо 26 травня о 13:00 школярів 12-16 років, які прагнуть стати 

розробниками WEB-сайтів – найпопулярнішої ІТ-професії, на професійний 
безкоштовний майстер-клас в Академію СТАРТ_ІТ. 

 
Провідний викладач Академії, Project Manager у сфері ІТ з 6-річним 

досвідом роботи Тарас Юрчишин розкриє присутнім секрети створення та 
керування сайтів.  

 
У програмі майстер-класу: 
• 6 етапів створення сайту 

• 5 професій при розробці сайтів 
• Планування та веб-дизайн сайту 

• Створення власного шаблону для CMS Word Press 
• Ризики оновлення та правила внесення змін в шаблон Word Press 

• Встановлення та налаштування дочірнього шаблону 
 

Також у програмі: 
• Тематична вікторина з нагородженням переможця та усіх учасників 

• Демонстрація ІТ-робіт слухачів Академії 
• Інформація щодо інновацій навчання в Академії 

• Презентація креативної мікс-програми Літнього комп’ютерного табору 
Приходьте! Ви отримаєте практичні знання щодо розробки та керування 

веб-сайтом 
 

Місця на майстер-класі гарантовані при умові реєстрації на сайті або за 
телефонами (067) 676-47-05; (095) 309-68-84. 

 
Чекаємо школярів та їх батьків 26 травня о 13:00 за адресою:м.Львів, 

вул. Федьковича, 60А, Бізнес-сіті «Технопарк», конференц-зал. 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://www.facebook.com/events/1688743974555386/
https://goo.gl/forms/Wm6n6K2NnMxHSxJH3
tel:+380676764705
tel:+380953096884
https://maps.google.com/?q=%D0%BC.%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0,+60%D0%90&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%BC.%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0,+60%D0%90&entry=gmail&source=g
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Семінар 

 

 

Семінар «Анатомія бізнесу: секрети ефективних 

управлінців» 

01 червня 2018, 09:30 

Стадіон «Арена Львів» (вул. Стрийська, 199) 
ВАРТІСТЬ 

-Участь безкоштовна за умови реєстрації за посиланням: 

https://anatomy.bitrix.ua/spring2018/lvivjune/ 

 

УЧАСНИКИ 

- 9 спікерів (Експерти з компаній «Ольшанський і партнери», «ЖЖУК», 
«Фабрика Бізнесу», Young Business Club, OZZY, YouTube Academy, 
«Бітрікс24» та Flamix); 
- 600 учасників 

ПЕРЕДБАЧЕНО: 
- нетворкінг; 
- призи та цінні подарунки; 
- 8 годин інтенсивної роботи  

ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ ПРО: 
- Як маштабувати бізнес у 10 разів і вийти з рутини; 
- 5 ворогів вашого бізнесу: знайти та знешкодити; 
- Брендштормінг. Шлях у мозок клієнта; 
- Стратегічне управління фінансами в бізнесі; 
- Маркетинг на практиці: 20 фішок, які допоможуть вашому бізнесу отримати 
більше прибутку; 
- YouTube як основний канал потоку клієнтів та популярності бренду; 
- Секрети великих продажів. 
Більше за посиланням: http://lviv-online.com/ua/events/progress/lectures/seminar-anatomiya-biznesu-sekrety-

efektyvnyh-upravlintsiv/ 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
http://lviv-online.com/ua/places/sportplaces/stadion-arena-lviv/
http://lviv-online.com/ua/events/progress/lectures/seminar-anatomiya-biznesu-sekrety-efektyvnyh-upravlintsiv/
http://lviv-online.com/ua/events/progress/lectures/seminar-anatomiya-biznesu-sekrety-efektyvnyh-upravlintsiv/
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Анонс 

Міжнародний фестиваль ретро-автомобілів  
Leopolis Grand Prix  

 
Проходитиме у Львові з 1 до 3 червня. 
Вхід - вільний. 
Місце проведення фестивалю -Парк культури та відпочинку ім. Богдана 
Хмельницького. 

ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ: 

- П'ятниця, 1 червня: 
14:00 - відкриття виставки ретро автомобілів;14:00-17:00 - зустріч учасників 
виставки та реєстрація учасників; 
14:00-17:00 - дитяча музична програма класу естрадно-вокального співу Львівської 
музичної школи №2; 
14:00-18:00 - технічний огляд автомобілів; 
14:00-19:00 - дитячі квести від школи усного рахунку "Соробан"; 
22:00 - закриття парку. 
- Субота, 2 червня: 
10:00 - відкриття виставки ретро автомобілів; 
13:00-17:00 - прес-конференція та інструктаж учасників; 
18:00-19:00 - виступ гурту Ретровай; 
19:00-20:00 - виступ гурту Олесь Целюх; 
20:00-21:00 - виступ гурту Heavy Rain; 
22:00 - закриття парку. 
- Неділя, 3 червня: 
10:00 - відкриття виставки ретро автомобілів; 
10:00 - конкурс Ретро Елеганції (презентації у стилі епохи випуску автомобілів); 
10:30 - пробний заїзд; 
11:00-16:00 - перегони трасою "Львівський трикутник"; 
15:00-16:00 - виступ гурту Дико Brass; 
17:00-18:00 - виступ гурту Cover Jam; 
18:00-18:30 - нагородження переможців ІІ Етапу Кубку України для історичних 
транспортних засобів; 
18:30-19:00 - парад учасників містом; 
21:00 - закриття парку. 
Більше за посиланням: https://moemisto.ua/lviv/avtomobilniy-festival-leopolis-grand-prix-8672.html 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://moemisto.ua/lviv/avtomobilniy-festival-leopolis-grand-prix-8672.html

