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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Лише той, хто ризикує знає, як далеко він може зайти ... »
Актуально

Обмеження руху автотранспорту

Підприємства
Львова

ПП «Шипшина»

Нормативноправова база

Кабмін прийняв постанови для запуску ринку електроенергії

Бізнесу

До уваги суб’єктів господарювання!

Анонс

9 червня - День Відкритих Сердець
Літня музейна школа у домі Франка
Шувар Bazar. 8-9 червня. Смачно!Гучно! Весело!
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ПП «ШипШина»
Компанія була заснована 21 листопада 1993 року під назвою «Алекс». 10
листопада 2011 року було зареєстровано торгову марку «Шипшина».
Наразі компанія є одним з лідерів шинного ринку України. Починаючи з 2013 року з
ініціативи власника підприємства відбувається щорічний шинний фестиваль «Tires
Fest ПлайOff», що збирає під одним дахом продавців та виробників шин, дисків і
акумуляторів з усієї країни та гостей з-за кордону.
Приватне підприємство «ШипШина» - це один з найбільших і найсильніших
дистрибюторів і постачальників легкових автомобільних шин та широкого спектра
післяпродажного обслуговування. На даний момент підприємство займається:
продажем та обслуговуванням шин, автомобільних дисків та акумуляторів,
обслуговування автомобілів та керує мережею автомийок. Серед запропонованих
шин є:




Підприємства
Львова

Автомобільні
Мотошини
Для спеціалізованої техніки

ПП «Шипшина» - це мережа, що об'єднує в собі магазини для автомобілістів, оптові
центри, шиномонтажі, Інтернет-магазин, а також службу «Автопоміч Шипшина», яка
працює по усій Україні. Основний напрям діяльності - оптовий і роздрібний продаж
шин, дисків, акумуляторів та інших автотоварів. На підприємстві працюють кращі
фахівці, які дадуть відповіді на найскладніші питання клієнтів. Фахівці підприємства
підбируть оптимальний варіант шин, дисків, акумуляторів для автомобіля і умов
водіння. ПП «Шипшина» пропонує великий вибір автошин від світових виробників,
а також вітчизняних брендів. За кращою ціною можливо придбати акумулятори,
автоолії, автокосметику та інші товари для автомобілістів. Також надається
гарантія на куплений товар та можливо залишити шини на сезонне
зберігання.Компанія відзначилась великим асортиментом офіційної продукції таких
відомих іноземних виробників як: Goodyear(«Гудієр»), Michelin(«Мішлен»),
Nokian(«Нокіан») та українського виробника «Росава».
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Також підприємство може запропонувати клієнту автомобільні диски
акумулятори власного виробництва дочірніх компаній: «Angel» та «Dzyga».

та

Підприємства
Львова
Серед цікавих фактів про компанію можна відзначити що після окупації Криму
підприємство ліквідувало всі свої філії на його території. Компанія веде активну
соціальну діяльність, займається благодійністю та підтримує розвиток спортивних
напрямків. ПП «Шипшина» неодноразово проводило профорієнтаційні акції для
вихованців дитячих будинків, організувало у приміщеннях львівських магазинів
«Шипшина» пункти допомоги нужденним тощо. Так, у 2013 році за підримки
«Шипшини» була створена громадська організація «Свербивус» основною
діяльністю якої є допомога дітям-сиротам та інтернатам, а у львівських магазинах
влаштовували точки допомоги малозабезпеченим.

2017 року за підтримки компанії було засновано клуб бігунів «Shypshyna RunClub».
Члени
клубу
беруть
участь
в
різноманітних
забігах
(марафонах, напівмарафонах тощо) як в Україні, так і за її межами. Того ж року
«Шипшина» стала організатором Чемпіонату України з бігу по шосе на 10 км
«Львівська десятка».
м. Львів, 79000, вул. Городоцька, 357,
0-800-50-20-21, (032) 290-70-29,
info@shyp-shyna.com.ua
http://city-adm.lviv.ua/
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Кабмін прийняв постанови для запуску ринку електроенергії
З 1 липня в Україні має запрацювати
новий ринок електроенергії
Прийняті постанови спрямовані на
недопущення
зростання
ціни
на
електроенергію для населення. Кабінет
міністрів на засіданні в середу прийняв
дві постанови, необхідні для запуску
нового ринку електроенергії. Йдеться
про постанови Про порядок накладення
спеціальних зобов'язань на учасників
ринку електроенергії для забезпечення
суспільних інтересів і Про затвердження порядку проведення електронних
аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами.
Своєчасне впровадження нового ринку електроенергії не має альтернативи,
оскільки дата запуску прописана в законі «Про ринок електричної енергії».
Прийняті постанови спрямовані на недопущення зростання ціни на
Нормативно- електроенергію для населення. На часі запровадження механізму граничних цін,
правова база які будуть затверджені регулятором для того, щоб не допустити зростання ціни
електроенергії.
Нагадаємо, з 1 січня в Україні почав діяти роздрібний ринок електричної
енергії. Повномасштабний запуск нової моделі оптового ринку запланований на 1
липня. Єдиний покупець і продавець електроенергії - ДП «Енергоринок» ліквідується.
Передбачається, що енерговиробники продаватимуть свою електроенергію
за двосторонніми договорами з великими споживачами і постачальниками.
Перехід передбачений законом «Про ринок електроенергії», прийнятим у
2017 році. Він передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку і норми
Третього енергетичного пакета ЄС, в тому числі в питанні поділу компаній за
напрямками розподілу і передачі електроенергії.
Зазначимо, що запуск ринку електроенергії розглянули на засіданні РНБО 31
травня. Тоді було вирішено, що Кабінет міністрів повинен підготувати
відтермінування запуску ринку з 1 липня.
Більш детально за посиланням:
https://ua.korrespondent.net/business/economics/4104022-kabmin-pryiniav-postanovydlia-zapusku-rynku-elektroenerhii
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До уваги суб’єктів господарювання!

Бізнесу

НВП «Інформаційні системи» займається
реалізацією
наявних
на
підприємстві нових меблів для готелів, баз відпочинку, санаторіїв (існуючих чи
тих, що будуються або плануються) у Львові. Підприємство має намір долучитися
до реалізації проектів у м.Львові, які пов’язані з обмеблюванням приміщень
готелів, офісних центрів, ІТ-комплексів, шкіл, дитячих садків, лікарень тощо.
Контактна інформація: Україна, 79057, м.Львів, вул. Ак. Рудницького, 21,
Тел. (032) 2951211
E-mail: informacijni@ukr.net

9 червня - День Відкритих Сердець
Анонс

Вперше у Львові відбудеться модний показ, організатором якого є особливе
ательє "Lady Di atelier", в якому шиють і вишивають дівчатка з інвалідністю і ще
багато чудових людей. Це неймовірна команда з якою потрібно познайомитись ♥️
Подія проводитиметься спільно з Фонд здійснення мрії, а також за участю ГО
"Відкриті Серця".
Під час показу співатиме фантастична солістка гурту Cover Jam - Оксанка
Караїм! Також в цей день можливо відвідати неймовірну фотовиставку, яку
створила талановита Світлана Бачинська разом із дівчатками, які працюють в
цьому
ательє!
Спеціальні гості з Києва - Оксана Кононець First Tetraplegic Ukrainian Model in a
wheelchair 🇺🇦 Під час заходу проводитиметься неймовірний флешмоб під назвою
:"Візьми каву-купи море", майстер-клас для дітей, а також дітки матимуть змогу
покататися на Візку Ла Жолет або "джульєтка"!
Захід заплановано на 09.06.2019 р. в Центрі Митрополита Андрея
Шептицького (вул. Козельницька, 4).
Вхід вільний!
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Літня музейна школа у Домі Франка

Анонс

Оголошується набір на денну Літню музейну школу «Тинейджер в музеї» для
учнів 6 – 8 класів м.Львова.
Де: Дім Франка, Львів, вул. Івана Франка, 150-152.
Коли: 10 – 15 червня 2019 року.
Тривалість робочого дня: з 09.00 / 10.00 до 17.00
Під час Літньої школи учасники спробують себе в ролі музейників та
дізнаються:
- як підготувати та провести екскурсію;
- де заховані скарби музею;
- як використовують сучасні технології в музейній роботі.
Програма літньої школи передбачає:
- майстер-класи з аудіодискрипції та навичок читання шрифтом Брайля;
- створення 3D моделі музейного експонату.
До програми Літньої школи включено:
- екскурсії в ЛНЛМ Івана Франка;
- виїзна екскурсія в Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі».
Учнів школи забезпечують одноразовим харчуванням (обід) та перервами на
чай.
Організатори: ГО «Асоціація музеїв Івана Франка», #ДімФранка, Проект
реалізується за підтримки Управління освіти ДГП Львівської міської ради.
Партнери: ІТ Step University, Ресурсний центр інформаційних технологій для
осіб з особливими потребами НУ«ЛП», Державний історико-культурний заповідник
"Нагуєвичі"-Park of Naguevychy
Участь в Літній музейній школі безкоштовна.
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Анонс

Shuvar BAZAR
8-9 червня
Смачно! Гучно! Весело!
Shuvar Bazar - це справді фестиваль твого настрою, адже тут кожен знайде те, що
йому до смаку!)
Іжа, напої, розваги, а також чудовий шопінг на розпродажі одягу.
Чекаємо тебе 8 та 9 червня у ТК Шувар за порцією вибухових емоцій!
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