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« Невдача - це можливість почати заново, але вже більш мудро» 

Актуально 
9 вересня відбудеться Відкритий кубок Львова з триатлону 

Свято хліба у Шевченківському гаю 

Підприємства 
Львова 

Поліграфічно-виробниче підприємство "Ладекс" 

Екологічно 
ДП «Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів» 

Форум «Молодвіж» 

Актуально 

 

 

 

У Львові 9 вересня 
відбудеться Відкритий 

кубок Львова з 
триатлону:  

рух транспорту на 
маршруті змагань буде 

обмежено 
 

Деталі за посиланням: 
https://city-

adm.lviv.ua/news/sport/254579-u-lvovi-9-
veresnia-vidbudetsia-vidkrytyi-kubok-
lvova-z-tryatlonu-rukh-transportu-na-
marshruti-zmahan-bude-obmezheno  

 

 
Львів'ян та гостей міста 

запрошують на 
Свято хліба. Воно пройде у 
Музеї народної архітектури 

та побуту  
"Шевченківський гай"  

9 вересня.  
Початок - о 13.00 
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Поліграфічно-виробниче підприємство "Ладекс" 

Поліграфічно-виробниче підприємство "Ладекс" засноване у Львові в 1991 

році. За більш ніж чверть століття ними накопичений величезний досвід в 

друкуванні і виготовленні різноманітної поліграфічної продукції та видавничій 

діяльності. 

Запрошує до співпраці кожного, хто прагне отримати продукцію високої 

якості за розумну ціну! Також пропонують послуги для поліграфічних 

підприємств регіону. 

Ладекс володіє замкненим циклом виробництва — від моменту поступлення 

замовлення і до моменту його здачі весь технологічний процес знаходиться 

під їхнім професійним наглядом. 

Найбільшим  потенціалом компанії є люди — працівники підприємства. В 

Ладексі працюють найбільш досвідчені і професійні фахівці галузі, які 

здобували свій досвід роками важкої праці. 

Пріорітетами компанії є  якість і надійність. У Ладекс прагнуть втілити в життя 

найскладніші задачі, які ставлять перед ними їхні Замовники. Намагаються 

будувати довготривале співробітництво. 
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Друк буклетів, каталогів, путівників та іншої рекламної поліграфічної 

продукції здійснюється на крейдованому папері щільністю 80-350 г/м кв. 

Можливість оздоблення УФ-лаком, ламінацією, вибірковим УФ-лаком, 

тисненням фольгою, конгревним тисненням. 

На виробництві застосовуються такі способи cкріплення: 

 скобами; 

 термобіндер; 

 спіраль, та ін. 
 

            

Календарі друкуються за індивідуальними замовленнями з використанням 

паперу і картону різної щільності. Переважно скріплюються спіраллю, але 

можливі й інші види скріплення. Широкий спектр додаткового оздоблення, 

адже календар, який цілий рік буде перед очима Ваших партнерів або 

клієнтів повинен відповідати самим високим технічним вимогам і виконувати 

іміджеву функцію.  
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Компанія Ладекс надає видавничі послуги, а також друкує книги для 

видавництв та індивідуальних замовників. Книги виготовляють в твердій і 

м'якій палітурці, а також з різними комбінаціями оздоблення. В залежності від 

товщини блоку, пропонують прямий корінець або скруглений За Вашим 

бажанням обкладинка може бути задрукована або оздоблена 

різноманітними палітурними матеріалами. Також пропонують тиснення 

фольгою, ламінацію, вибірковий УФ-лак, блінтове тиснення по шкірі, 

суперобкладинку. 

Книга з прямим корінцем Книга з скругленим корінцем 

  

Сувенірні пакети 

Пакети різних форм і конструкції друкуються на крейдованому папері 250-
300 г/м кв. або виготовляються з дизайнерського картону. Ламінація, 
тиснення фольгою. Супер надійне кріплення ручок пакета з високоякісного 
шнура. 
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Етикетки 
Етикетки друкуються на етикетковому папері 70-80 г/м кв., металізованому папері 
або самоклейкому папері. Можуть бути фігурними або прямокутними. 
Оздоблюються УФ-лаком, тисненням фольгою, конгревним тисненням. 
 

 
 
Є великий спектр сувенірної продукції з індивідуальним зображенням 

Замовника - магніти, підставки під горнятка, сувенірні карти, блокноти, 

поштіки і багато іншого.Ладекс втілить в життя всі Ваші цікаві задумки. 
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Коробки 
Коробки виготовляються з целюлозного картону, макулатурного картону або 

гофрокартону в залежності від розміру і призначення. Оздоблення коробок - 

УФ-лак, ламінація, вибірковий УФ-лак, тиснення фольгою, конгревне 

тиснення. 

 

Друкує і виготовляє продукцію церковного призначення - образи (репродукції 
ікон), свідоцтва про хрещення або вінчання в твердому і м'якому виконанні, 
церковні календарі і багато іншого. Використовує тиснення фольгою, 
конгревне тиснення, УФ-лак, ламінацію. 
Щоденники 
Виготовляє корпоративні щоденники і ділові блокноти в твердій та м'якій 
палітурці з нанесенням індивідуалного зображення, а також широким 
спектром оздоблення. 

 
79035  
Львів  
Зелена 115-б 
http://www.ladex.com.ua  

(032) 241 72 45 
(067) 672 09 57 

office@ladex.com.ua  
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Утилізація ртутних 
термометрів та 

люмінесцентних 
ламп 

У серпні 2018 року  ДП «Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів»  

прийняло та переробило: 

1836 – термометрів від 
фізичних та юридичних осіб 

964 – люмінесцентних ламп 
від фізичних осіб 

24 426 – люмінесцентних 
лампи від юридичних осіб 

 
 

 

 

Форум 

 

«Молодвіж» 

6-7 вересня у Львові на території !FESTrepublic відбувається Всеукраїнський форум 

Молодіжної столиці України 2018. У заході візьме участь 1500 учасників із усіх 

куточків країни, а понад 100 українських експертів та молодих стартаперів 

розповідатимуть про важливі рішення, які змінюють країну. 

 

Молодіжний форум у 
Львові – це 
альтернативний простір 
для обговорення 
перспектив підвищення 
ролі та посилення 
спроможності молодіжного 
середовища у 
забезпеченні розвитку 
держави, напрацювання 
рекомендацій для 
майбутньої всеукраїнської 
Молодіжної Стратегії. 

Форум передбачає ряд активностей різного формату, серед яких: напрацювання у 

робочих групах ідей та пропозицій щодо наскрізних напрямів заходу; панельні 

дискусії за участі представників молоді, органів державної влади і місцевого 

самоврядування, бізнесу; лекції від лідерів думок молоді; презентація успішних 

історій молоді на місцевому рівні; пітчинг проектів та стартапів, присвячених 

соціальному підприємництву. 

Участь у Форумі візьмуть молоді українці з усіх регіонів країни: найбільше буде 

представників Львівської області, Київської та Дніпропетровської. На заході 

очікують міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова та представників влади 

Львова.  
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