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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради
«Навіть наші невдачі - це частина нашого багажу»
(Антуан де Сент-Екзюпері)

Проект

У Львові стартує проект підтримки працевлаштування внутрішньо
переміщених осіб та місцевих мешканців

Підприємства
Львова

ТОВ «ФАКРО ЛЬВІВ»

Нормативно –
правова база

Рада ратифікувала Угоду про участь України в програмі ЄС для бізнесу
COSME

Актуально

Звіт Департаменту економічного розвитку за 2016 рік

Анонси

Участь в експортному каталозі
Міжнародний економічний саміт в Індії

У Львові стартує проект підтримки
працевлаштування внутрішньо
переміщених осіб та місцевих мешканців

Проект

ГО центр «Жіночі перспективи» спільно з
Міжнародною організацією з міграції (МОМ) та
управлінням економіки ЛМР, за фінансової
підтримки
ЄС,
запрошують
внутрішньо
переміщених осіб та місцевих мешканців, зокрема і
учасників бойових дій та осіб, які належать до
вразливих категорій населення, до участі у
грантовому проекті.
Проект «Сприяння відбудові та сталому
розв’язанню проблем ВПО та постраждалого від
конфлікту населення в Україні» дає можливість
отримати підтримку на самозайнятіть (до 650
Євро), мікропідприємництво (до 2150 Євро) та
професійне навчання (до 400 євро).
До
участі
у
проекті
запрошуються
внутрішньо переміщені особи (ВПО) з Донецької,
Луганської областей та Криму, місцеві мешканці,
учасники бойових дій, особи, які належать до
уразливих категорій населення, віком 18 – 60 років
та проживають у Львівській області. Участь є
безкоштовною, проте видатки на проїзд учасників
та їх проживання не відшкодовуються.
Записатися для участі у програмі можна в офісі ГО
Центр «Жіночі перспективи» за адресою: м. Львів,
пр. Червоної Калини, 36, офіс. 315, додаткова
інформація за тел: 295 50 60; 067 674 07 70.
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ТОВ «ФАКРО ЛЬВІВ»
Фірма FAKRO заснована в 1991 році, як приватна компанія на сто відсотків
польському капіталі. Через 20 років з невеликої сімейної, компанія виросла
в міжнародну корпорацію, яка в даний час займає місце віце-лідера на
світовому ринку мансардних вікон.
Співзасновник і нинішній голова Ришард Флорек - головний ініціатор і
виконавець запуску виробництва мансардних вікон в Польщі. Сьогодні,
FAKRO є однією з найбільш інноваційних і швидкозростаючих компаній в
Польщі.
Група компаній Факро, яка налічує більше 3300 чоловік, складається з 12
виробничих компаній і 16 дистриб'юторів, розташованих по всій Європі, Азії
та Америці. Продукти FAKRO можна знайти в більш ніж 50 країнах світу скрізь, де є попит на таку продукцію. Експортні продажі складають 70% від
загального обороту.
В асортименті фірми, яка інвестує 100% прибутку, є:
 мансардні вікна дерев’яні та метало-пластикові, різних конструкцій та
способів відкривання
 вікна для пласких дахів
 ущільнюючі коміри
 електроуправління
 дахові вилази
 світлові тунелі
 вікна для видалення диму
 аксесуари для дахових вікон: жалюзі, штори,зовнішні маркізи та
ролокасети
 монтажні аксесуари
 сонячні колектори
 плівки та мембрани
Протягом кільканадцяти років FAKRO продає також сходи на горище і
перебуває на другому місці на світовому ринку.
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Дахові вікна Fakro беззаперечно підійдуть до будь-якого мансардного
приміщення, адже вони володіють численними перевагами. Однією з них є
їхній оригінальний дизайн для різних типів кімнат. Такі вікна досить добре
освітлюють кімнату та забезпечують чудовий зоровий контакт із
навколишнім середовищем. Їхня конструкція дає змогу якісно провітрювати
мансарду. Компанія Fakro дбає про здоров’я своїх клієнтів та навколишнє
середовище, тому виробляє дахові вікна лише із екологічно чистої
дерев’яної сировини.
В залежності від характеристик, способів відчинення, комплектацій, є різні
моделі дахових вікон, які пропонує фірма Fakro. Зокрема, це такі:
 Відхилено-обертальне вікно preselect.
 Обертальні вікна.
 Обертальне з елекроуправлінням Electro.
 Вологостійке обертальне вікно.
 Суперенергозберігаюче обертальне вікно.
 Антизламне обертальне вікно Secure.
 Аркове вікно фірми Fakro.
 Вікно з підвищеною віссю обертання.
 Панорамне дахове вікно має два способи відчинення, один з яких
має великий кут відхилення, що забезпечує необмежений вид з вікна.
 Вікно-балкон Galeria.
 Карнизні вікна.
 Верхівки – це вікна у формі трикутника або арки, які встановлюються
над даховими вікнами.
Фірма FAKRO завжди фокусується на інноваціях. Підприємство входить до
ряду провідних польських фірм. Ціллю FAKRO є виготовлення продукції
найвищої якості, яка б задовольнила очікування клієнтів по цілому світі.
Саме інноваційність стала головним рушієм розвитку фірми.
Розвиток в FAKRO означає розвиток ідей і думок. В центрі досліджень і
розробок працюють понад 100 інженерів, які перетворюють ідеї в
інноваційні рішення та нові продукти. FAKRO є автором десятків патентних
заявок і отримало репутацію однієї з найбільш інноваційних компаній в
індустрії мансардних вікон. Інноваційні рішення підвищують безпеку
продукту. Прикладом є інноваційна система зміцнення конструкції TopSafe,
що підвищує стійкість вікон до вламування, а нові товари такі, як вікна
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preSelect або вікна Prosky встановлюють нові стандарти в галузі
мансардних вікон.
В ході досліджень використовується сучасне обладнання для проектування
нових товарів. Технічно вдосконалений 3D-принтер, камера для
кліматичного тестування, інфрачервона камера для вивчення теплових
параметрів вікон – це лише деякі приклади використання сучасних
технологій в розробці інноваційних продуктів.
Система контролю якості, яка функціонує в фірмі FAKRO інтегрована в усі
відділи для забезпечення високої якості продукції, яка задовольнить
потреби клієнтів, вимоги європейських норм та різних сертифікатів.
Сучасні технології, застосування ефективних методів, пристроїв та техніки
для управління виробництвом, виконання однакових операцій виробництва,
навчання працівників, постійне вдосконалення виробничих процесів і умов
праці забезпечують незмінно високу якість нашої продукції.
Контроль якості є невід'ємною частиною виробничого процесу. Якість
продукції перевіряється на всіх етапах виробництва в рамках самоконтролю
працівниками виробництва в рамках контролю відділу контролю якості та
незалежного аудиту, який періодично проводять різні органи з сертифікації.
У власних лабораторіях проведено більше 70 різних контрольновимірювальних досліджень, які дозволяють постійно моніторити якість
продукції. Ці дослідження проводяться для всіх вхідних компонентів
процесу виробництва, та вже готової продукції.

Лабораторії оснащені камерою вітру, дощу та низьких температур, які
дозволяють проводити дослідження в екстремальних кліматичних умовах.
Функціонування всієї системи якості в компанії FAKRO покликане
забезпечити якість продукції, що випускається і підвищити довіру та
лояльність клієнтів.
Всі товари FAKRO відповідають вимогам європейських норм відмічених
знаком CE, а декларовані параметри підтверджені дослідженнями
незалежних уповноважених лабораторій. Додатковим підтвердженням
високої якості продукції є більш як два десятки престижних сертифікатів в
рамках, яких є постійний зовнішній аудит.
79040 м. Львів
вул. Городоцька, 355 б
www.fakro.com.ua
fakro@fakro.com.ua
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Рада ратифікувала угоду про участь України
в програмі ЄС для бізнесу COSME

Нормативно –
правова база

Верховна Рада ратифікувала 22 лютого 2017 року угоду між урядом України та
Європейським Союзом про участь України в програмі "Конкурентоспроможність
підприємств малого і середнього бізнесу" (COSME).
Програма «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу
(2014-2020)» або COSME - одна з ключових програм ЄС з бюджетом 2,3 млрд.
євро, яка спрямована на створення сприятливих умов для розвитку малого та
середнього підприємництва, обмін досвідом, підвищення ділової активності
підприємців, розширення торговельно-економічних зв’язків і формування культури
ведення бізнесу відповідно до найкращих світових стандартів.
Програма передбачає надання фахових консультацій, проведення тренінгів,
семінарів і різноманітних секторальних конференцій для малих і середніх
підприємців, а також програми обміну, стажування та додаткові можливості пошуку
партнерів у Євросоюзі.
Крім того, програма сприяє імплементації Акта Малого Бізнесу для Європи
(SmallBusinessActforEurope) та впровадженню мережі «адвокатів бізнесу» Уповноважених із питань МСП (SME Envoys).
Ефективна реалізація програми дозволить українським підприємцям скористатись
більшою кількістю переваг Зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом,
значно підвищить конкурентноспроможність національних виробників, а також
сприятиме розвитку економічного потенціалу України і впровадженню найкращих
практик ведення бізнесу.
Більш детально за посиланням:

http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/02/22/7062039/

ЗВІТ ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗА 2016 РІК

Актуально

Поруч із забезпеченням доходів до міського бюджету, одне із основних завдань
нашого департаменту є створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу і
створення нових робочих місць. За минулий рік маємо хороші показники в цій сфері
– було створено 9 866 робочих місць та зареєстровано 5624 фізичних осібпідприємців» – розповіла директор департаменту економічного розвитку ЛМР Ірина
Кулинич.
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Однак, на сьогодні зафіксовано 54 суб’єкти, які виплачують своїм працівникам
заробітну плату нижчу за встановлений державний мінімум (3200 гривень). Отож, у
2017 році департамент планує вирішити цю ситуацію не штрафами або іншими
радикальними методами, а інформаційною обізнаністю та роз’ясненнями.
Весь звіт можна переглянути за посиланням:
http://city-adm.lviv.ua/news/economy/237460-u-lvovi-stvoreno-9866-robochykh-mistsvprodovzh-2016-roku

Участь в експортному каталозі
З метою розширення експортних можливостей місцевих товаровиробників
Львівська обласна державна адміністрація ініціює підготовку видання каталогу
експортерів Львівщини.
Цей каталог покращить можливість доступу підприємств Львівщини на зовнішні
ринки, оскільки буде поширюватись через дипломатичні представництва іноземних
держав, презентуватиметься на міжнародних форумах, ярмарках та виставках.
Щодо представлення продукції підприємства в каталозі звертайтесь на електронну
пошту torg.loda@gmail.com до 28.02.2017року.

Анонси

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

Міжнародний економічний саміт в Індії
За інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Всеіндійська
асоціація промисловості запрошує взяти участь у 6-му Міжнародному економічному
саміті, який проходитиме у період з 27 по 29 березня 2017 року, в місті Мумбаї
(Республіка Індія). Тематикою заходу є розширення прав і можливостей жінок:
підприємництво, інновації та розвиток потенціалу.
В його рамках передбачається проведення конференції, виставкових заходів,
зустрічей В2В, а також відвідування малих та середніх підприємств, якими керують
жінки.
Більш детальна інформація міститься на офіційних сайтах:
www.aiaiindia.com, www.wtcmumbai.org, www.wtca.org/locations/world-trade-centermumbai/events/6th-global-economic-summit-2017 .
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