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Ставки податку на нерухоме майно
Діючі на території м. Львова ставки податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, встановлені ухвалою Львівської міської ради від
14.07.2011 №664.
Актуально

В період з 01.01.2017 до 28.02.2017 ставки податку розраховуються з
застосуванням понижуючого коефіцієнту 0,5.
В період з 01.03.2017 до 31.12.2017 діятимуть ставки, затверджені
ухвалою від 09.02.2017 №1469 «Про внесення змін до ухвали міської ради
від 14.07.2011 «Про затвердження Положення про податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки», без застосування понижуючих
коефіцієнтів.
В 2016 році створено підприємство ТОВ “Ледпрофлайн”
для реалізації інноваційного проекту із виробництва
високоефективних світлодіодних світильників нового
покоління на базі оригінального корпусу-радіатора
власної
розробки
з
використанням
найбільш
прогресивних рішень світлодіодної індустрії:

Новини

високоякісних імпульсних блоків живлення Mean Well серії ELG;
світлодіодних матриць COB (Chip-on-Board) – Seoul (Корея), CREE
(США);
 оптики з ударостійкого боросилікатного скла з необхідними
діаграмами освітлення.



Виробництво вуличних і промислових світлодіодних світильників
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Підприємства
Львова
Пересувний бронетанковий ремонтний завод (в подальшому – Державне
підприємство «Львівський бронетанковий завод») був створений 9 травня
1944 року. Місце дислокації було в районі Дарниці міста Києва.
Просуваючись на захід, за лінією фронту, та ремонтуючи бронетанкову
техніку, пересувний завод зупинився на околиці міста Львова, де
знаходиться і по даний час.
До заводу підведена залізнична колія, побудовані складські приміщення, є
вільні виробничі площі для освоєння нових видів продукції.
У 2016 році підприємство було представлено у вітрині на виставці-ярмарку
«Львівський товаровиробник».
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Т-72Б. модернізований танк Т-72
Призначений для вирішення бойових завдань військ в наступі і обороні, як
масовий ефективний засіб ведення активних бойових дій на суші в умовах
як звичайної так і ядерної війни.

Пожежна машина ГПМ-72
Броньована гусенична пожежна машина ГПМ-72 призначена для: гасіння
пожеж різних класів за допомогою води, повітряно-механічної піни;
транспортування до місця пожежі пожежних команд, пожежно-технічного
обладнання; проведення аварійно-рятувальних робіт на арсеналах, базах,
складах боєприпасів, нафтових свердловинах; розчистки проходів до місць
пожежі.
http://city-adm.lviv.ua/
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Універсальний багатоцільовий тягач БТС – 5Б
Призначений для здійснення механічної розвідки на полі бою, проведення
робіт з евакуації аварійних танків із зони дії противника, витягування танків,
що застрягли або затонули, проведення вантажопідйомних, землерийних,
зварних робіт і технічного забезпечення танкових підрозділів в польових
умовах.

Бронетранспортер «Дозор-Б»
призначений для захисту екіпажу та десанту від вогню стрілецької зброї,
осколків та мін.
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На підприємстві встановлено та використовується сучасне обладнання.
Високопродуктивний вертикальний фрезерний обробний центр DMN 500 з
високошвидкісним магазином для зміни інструмента на 30 позицій з
системою управління (ЧПУ) Fanuc 0i-MD.

Токарний станок CNX-510 ECOLINE
На підприємстві успішно впроваджено у виробництво литво в землю та
литво деталей, котрі виплавляються по піно-полістирольних моделях з
чорних та кольорових металів. Для цього є можливість виготовлення
різноманітних прес-форм на литво металу, виготовлення гумово-технічних
виробів та виробів з пластмаси. Якість литва та склад металу
контролюється іскровим оптико-емісійним аналізатором PolySpeakF (Arun,
Великобританія). Працюють дільниці гальванічна та гумово-технічних
виробів.
Завод виконував складні роботи з постачання запасних частин і
бронетанкової техніки для багатьох країн світу і завжди отримував подяки
за високу кваліфікацію спеціалістів та якість проведених робіт.
Станом на сьогодні на підприємстві працює близько 1000 людей.
Висококваліфіковані кадри зварників, токарів, слюсарів, фрезерувальників,
монтажників електроапаратури. В конструкторському бюро працюють
досвідчені інженери-конструктори, котрі в своїй роботі користуються
засобами
системи
автоматизованого
проектування
«Компас»
з
використання ЗD моделювання для верстатів з числовим програмним
керуванням.
Впроваджена технологія виготовлення металевих бирок методом
сублімаційного (термо) друку та технологія гальванічного покриття «білим»
цинком, здійснюється оксидування, анодування алюмінію, хромування,
міднення, нікелювання та електрополірування мідних та латунних деталей.
Україна, м.Львів
вул. Стрийська, 73
www.tank.lviv.ua
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Бізнес-форуму української діаспори
За ініціативи Торгово-промислової палати України та Української Всесвітньої
Координації Ради у травні 2017 року в м.Києві заплановано проведення
бізнес-форуму української діаспори за участі представників ділових кіл та
представників влади України.
На форумі працюватимуть наступні секції: інвестиційна, ІТ-технологій,
аграрна, експорту-імпорту, туризму.

Анонси

Перший весняний фестиваль 2017
03 – 05 березня 2017 року в Міжнародному виставковому центрі
«Лівобережний» (МВЦ, Київ, Броварський проспект, 15) відбудеться Перший
весняний фестиваль 2017.
Метою Фестивалю є розширення ділових контактів, демонстрація
промислової
продукції
та
налагодження
корпоративних
зв’язків
представників малого і середнього бізнесу.
Участь у заході візьмуть понад 300 представників бізнесу як з України, так і з
Литви, Грузії, Білорусії, Молдови та Туреччини.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (044)270-68-35 –
директор департаменту по роботі з регіонами Апарату Правління УСПП
Скульбеда Андрій Олександрович.
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