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«Повірте, що зможете – і пів справи вже зроблено» 
 (Теодор Рузвельт) 

Цікаві події Львівський бронетанковий завод отримав замовлення 

Закупівлі Інформація про закупівлі розміщена на порталі ЛМР 

Підприємства 
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Львівське казенне експериментальне підприємство засобів 
пересування і протезування 

Нормативно- 
правове 
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Цікаві події 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закупівлі 

 

 

 

  

 

 
«Львівський бронетанковий завод» 
у понеділок, 30 січня, отримав 
замовлення від держави на 
виготовлення партії з десятків 
бронемашин «Дозор-Б» для 
української армії. Про це повідомили 
у прес-службі «Укроборонпрому» 

 

 

     
Інформація про актуальні закупівлі 
розміщена на сайті ЛМР за посиланням: 
 
 
http://city-adm.lviv.ua/lmr/economy/elektronni-zakupivli 
 

 
 

 
 

 

http://ukroboronprom.com.ua/uk/media/dozory-dlya-ukrayinskyh-vijskovyh-budut.html
http://city-adm.lviv.ua/lmr/economy/elektronni-zakupivli
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Підприємства 
Львова 

 

 
Львівське казенне експериментальне підприємство 

засобів пересування i протезування 

 
Уже майже століття це підприємство ставить на ноги українців і дарує їм 
нове життя.  Львівський протезний завод заснований ще в 1921 році. 
Спочатку він був маленькою майстернею десь на периферії міста. На той 
час там виготовляли лише невелику кількість досить простих протезів. 
Повне обслуговування інвалідів – зняття мірок, примірки, виготовлення й 
видачу протезів – здійснювали самі протезисти та взуттєвики й лише інколи 
запрошували лікарів з інших медичних установ.  
Сьогодні це потужне підприємство має свій медичний відділ і вважається 
одним із найбільших в Україні. 
Зараз на обліку підприємства перебуває близько 70 тисяч людей, які 
потребують різних протезно-ортопедичних виробів. 
 

 
 

Підприємство обслуговує людей з обмеженими можливостями Волинської, 
Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Рівненської областей. 
Відділення підприємства, які розміщені в Рівному, Мукачево, Івано-
Франківську, Луцьку виготовляють взуття і протези, а також здійснюють 
ремонт засобів пересування i протезування. 
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На підприємстві виготовляють протези за найкращими європейськими 
технологіями. Використовуються різні комплектуючі, в тому числі імпортного 
виробництва – німецькі, англійські, японські, американські. Протезують різні рівні 
ампутації. Первинне протезування проводиться в умовах стаціонару. 
Основним видом діяльності підприємства є виготовлення інвалідних візків. В 
асортименті нараховується 23 моделі. Серед них є кімнатні та дорожні, активні та 
багатофункціональні, коляски спеціального призначення з електроприводом та 
для різного віку. До футбольного чемпіонату Євро 2012 спроектовано модель візка 
для пересування в аеропорту чи на вокзалі. Підприємство використовує для 
виготовлення візків як сталь, так і алюміній, що робить їх легкими та надійними. 

 

                  
 
Для того, щоб медичні вироби відповідали найвищим європейським стандартам, 
майстрам довелось впродовж 2,5 років вчити анатомію, технологію обробки 
матеріалів, опанувати прийоми роботи на німецькому обладнанні. Тепер львівські 
техніки мають усі необхідні сертифікати та знання, щоб виготовляти засоби так, як  
це роблять фахівці найрозвиненіших країн світу. 
Галузь, яка в Україні розвивалась повільно, у зв’язку із військовими діями на сході 
України, нині мусить розвиватися зі швидкістю світла. Інвалідів та учасників АТО 
безкоштовно забезпечують високофункціональними протезами, що дають 
можливість пересуватись по різних незручних поверхнях, та біонічні протези 
верхніх кінцівок, якими керують практично силою думки – за допомогою тонусу 
м’язів. Цей протез лише нещодавно почали виготовляти в Україні. Він настільки 
чутливий, що такою механічною рукою людина може навіть перегортати сторінки 
книги і користуватись сенсорним телефоном. 
Також підприємство займається виробництвом ортопедичного взуття. 
А ще на Львівському протезному заводі виготовляють 
справді унікальні речі, яких не роблять більше ніде в 
Україні. Зокрема, триколісні велосипеди для дорослих 
і дітей з ДЦП або для тих, хто втратив ногу. Це 
розробка майстрів підприємства, на яку шалений 
попит. За такими велосипедами їдуть з усієї України. 

 
79052, Україна, Львів 
вул. Рудненська, 10 
http:/www.protez.com.ua/ 

+38 (032) 267-68-45, 
+38 (032) 267-67-02 

zbutlviv@ukr.net 
 

http://protez.com.ua/
mailto:zbutlviv@ukr.net
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Нормативно - 
правове 

законодавство 
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Анонси 
 

 

Співпраця у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

 

Спільно з Посольством України в Румунії та Румунсько-Українською двосторонньою 

торговою палатою на 2017 рік заплановано низку економічних місій румунських 

компаній в регіони України. 

В рамках цих місій заплановано організувати бізнес-зустрічі румунських 

підприємств з компаніями Львівської області для налагодження взаємовигідної 

співпраці. 

Водночас, є можливість розповсюдження інформації про підприємства Львівщини 

при наявності презентаційних матеріалів англійською мовою серед потенційно-

зацікавлених компаній Румунії. 

У випадку зацікавленості в організації зазначених заходів пишіть до 07.02.2017 на 

електронну адресу: 

torg.loda@gmail.com 

 

 

Бізнес-платформа Enteprise Europe Network 

 

За інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, за підтримки 

Болгарської господарської палати функціонує електронна бізнес-платформа 

Enteprise Europe Network, в рамках якої 6 квітня 2017 року в м.Софія проходитиме, 

Міжнародна спеціалізована виставка з машинобудування, робототехніки, 

електроніки, технологічного та індустріального обладнання на базі виставкового 

Інтер-Експоцентру. 

До виставки запрошуються українські виробники зазначеної сфери діяльності. 

У випадку зацікавленості пишіть до 10.02.2017 на електронну адресу: 

torg.loda@gmail.com 
 

mailto:torg.loda@gmail.com
mailto:torg.loda@gmail.com

