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«Влада тільки виграє і посилюється від того, коли нею користуються помірковано» 
 (Юлій Цезар) 

Озеленення Озеленення міста – долучайтесь! 

Підприємства 
Львова 

ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» 

Екологія Триває збір відпрацьованих люмінесцентних ламп 

Анонси Протягом 2017 року у Грецькій республіці відбудеться 24 міжнародних виставки 
 

з 11 по 12 вересня 2017 року відбудеться шоста об’єднана міжнародна 
виставка «KazFOOD’2017» і «Kazakhstan International Hatal Expo 2017» 

Цікаво 
Транскордонна електронна комерція 
Підвищення митних тарифів в АРЄ 

Озеленення 

 

Наближається весняний сезон висадки дерев.  

Тож  просимо промисловців долучитись до дискусії, де потрібно у 

місті висадити нові дерева 

Цьогоріч на закупівлю рослин міським бюджетом передбачено 2,4 
млн.грн. Навесні планується висадити близько 5 тисяч нових дерев. Тож 
пропонуйте, де, на Вашу думку, варто висадити нові дерева чи кущі або 
провести заміну старих аварійних дерев на молоді. 
Після того як всі ідеї та пропозиції будуть враховані, їх перевірять на 
технічну можливість реалізації.  
Спільними зусиллями міста разом з працівниками львівських промислових 
підприємств буде висаджено нові дерева. 
Пропозиції надсилайте на електронну пошту: ver.lviv.mail@gmail.com  
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Підприємства 
Львова 

 

 
 

ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» 
 
Вже більше 150 років «Львівський локомотиворемонтний завод» 
скрупульозно ремонтує і підтримує «тяглову силу» української залізниці та 
залізниць країн СНД. ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» одне 
з небагатьох успішних машинобудівних підприємств Львівщини, якому 
вдалось пережити розруху 90-х років та економічну кризу 2008. Його по 
праву можна назвати флагманом машинобудівної галузі західного регіону 
України. Адже керівництво заводу змогло, не лише вповні зберегти 
виробничі потужності та цінний колектив фахівців машинобудівної галузі, 
але й розвинути та модернізувати його. 
Засноване у 1861 році (це рік заснування головних залізничних майстерень 
новоутворених залізниць). Первинна назва його - ―Warstaty glovne I klasu we 
Lwowe‖. 
118 років завод ремонтував паротяги, на зміну яким прийшли потужні 
магістральні електровози. 
На сьогоднішній день — це одне із провідних підприємств України з 
ремонту електровозів. Товариство оснащене сучасною технікою і широко 
застосовує прогресивні технології. 
Львівський локомотиворемонтний завод (ЛЛРЗ) – одне з найстаріших в 
Україні підприємств – вважався стратегічно важливим об'єктом держави ще 
з часів Австро-Угорської імперії, є таким і зараз.  

 

В 2009 році, в розпал кризи, на Львівський локомотиворемонтний завод 
прийшла нова команда керівників з метою модернізувати підприємство. 
Нове правління вирішило автоматизувати відразу багато функцій на заводі, 
впровадивши систему планування, обліку та аналізу бізнес-процесів ERP 
(Enterprise Resource Planning – англ.).  
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Найважливішою метою 
нової ІТ-системи було 
зробити швидкою і 
сучасною основну 
діяльність заводу – 
ремонти. Локомотив 
потрібно направляти на 
ремонт вчасно – до того, 
як він вийде з ладу. 

 
Нова система дозволяє набагато точніше, ніж раніше, спрогнозувати, коли 
настане цей час. Точне прогнозування ремонтних робіт необхідне й для 
закупівлі комплектуючих. 
Завдяки автоматизації бухгалтерського обліку кількість претензій органів 
контролю було знижено на 50%.  
Якщо говорити в сухому залишку, то впровадження ERP-системи 
дозволило підприємству збільшити свої виробничі потужності в 2 рази в 
порівнянні з докризовим роком. При цьому не потрібно було купувати нових 
верстатів і збільшувати штат співробітників. 
Проект впровадження ERP допоміг оптимізувати управління підприємством. 
Модернізацію львівського заводу помітили як в Україні, так і за кордоном. 
Зараз співпрацею з ЛЛРЗ цікавляться світові лідери залізничного 
машинобудування – Bombardier, Alstom і Siemens. У 2016 році Міністерство 
інфраструктури і Укрзалізниця підписали меморандуми про співпрацю з 
цими компаніями, після чого делегації машинобудівних гігантів відвідали 
завод і обговорили можливість спільного виробництва тяги. 
 
 
 
Через значну зношеність 
локомотивів УЗ, у 
львівського заводу 
вистачає замовлень, але 
підприємство також 
планує спільні проекти із 
західними компаніями.  
 

 
 «Сьогодні ми ведемо переговори, і, можливо, незабаром відкриємо спільно 
з цими компаніями майданчик з виробництва рухомого складу на базі 
ЛЛРЗ», – розповідає Ярема. Нещодавно до львівського підприємства також 
звернулася компанія Ferrexpо, і запропонувала ЛЛРЗ зайнятися ремонтом 
електровозів для Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.  
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Екологія 

 

У місті триває збір відпрацьованих люмінесцентних ламп та батарейок 

на базі двох пересувних еко-бусів та 95 контейнерів для елементів 

живлення. Пропонуємо перелік локацій і графік стоянок у перші місяці 2017-

го року. 
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Анонси 
 

 
 

Інформуємо, що в Грецькій Республіці протягом 2017 року  планується до 
проведення 24 міжнародних та спеціалізованих заходів. 
За детальною інформацією та з метою участі українських представників просимо 
звертатись до торгівельно-економічного відділу Посольства України в Грецькій 
Республіці за тел. 30210/6800230, emb_gr@mfa.gov.ua 
 
 
Казахська виставкова компанія «ExpoDamu»,  у період з 11 по 12 вересня 2017 
року, організовує шосту об’єднано міжнародну виставку з харчової та переробної 
продукції «KazFOOD’2017» і «Kazakhstan International Hatal Expo 2017». 
Контакті дані організатора: +7(727)264-35-28, expodamu@mail.ru, www.expodamu.kz 
  
Напрямом, що стрімко розвивається є транскордонна електронна комерція. Все 
більшого оберту набирають Китайські торгові платформи. 
Китайський інтернет-гігант Alibaba спеціалізується на інтернет-торгівлі, створюючи 
майданчики та технології для електронної комерції. Вона володіє найбільшими 
платформами e-commerce, включаючи найпопулярнішу з них  - Taobao. 
 
Taobao (адреса — Taobao.com) — онлайн Інтернет-магазин, орієнтований для 
споживачів у Китаї. Сайт працює за системою C2C, «Споживач для Споживача» — 
форма електронної торгівлі, яка полягає в продажі товарів і послуг між 
споживачами. У цьому випадку сайт Taobao.com виступає в ролі посередника між 
покупцем і продавцем. Заснований Alibaba Group (Alibaba.com), створений для 
полегшення угод між окремими споживачами й широким діапазоном продавців, 
такими як роздрібні продавці, оптові продавці тощо. Для полегшення роботи з 
Таобао на території України працюють посередники, такі, як taobaofocus.com, 
xoposho.com, Asiaworld.cn.ua, justbuy.ua, ua-tao.com. За їх підтримки клієнти можуть 
замовити, сплатити, та отримати вже перевірений товар.  
 
Підвищення митних тарифів в АРЄ 
За інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, відповідно до 
нового Указу Президента Арабської Республіки Єгипет від 30.11.2016р. №538 було 
введено в дію нові митні тарифи. 
Виключенням стане імпорт товарів країн, з якими АРЄ підписано угоди про вільну 
торгівлю.  
 

Цікаве 
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