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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Львівагромашпроект - одна з провідних компаній-виробників техніки та 
обладнання для захисту рослин на теренах Східної Європи. Постійний рівень 
розвитку сільського господарства та високотехнологічний прогрес надихає 
компанію на створення нової потужної, якісної та інноваційної техніки. 
 

 

 
 
Використовуючи багаторічний досвід 
конструювання машин для захисту 
рослин, підприємство розробило та 
налагодило виробництво цілого ряду 
продуктів, які відповідають вимогам 
та потребам сучасних 
сільгосподарських виробників різних 
масштабів. 

 

Для створення техніки з найвищим рівнем якості, компанія використовує 
комплектуючі провідних світових виробників 

 
Передпосівне протруювання рослин дозволяє досягти знезараження і дає 
захист на початковому етапі захворювання рослин. Протруйники насіння 
знижують можливість втрати врожаю від 40 до 55%.  
Передпосівне протруювання насіння має свою питому вагу в боротьбі із 
захворюваннями с / г культур. Деякі фермери не надають значення 
протруювачам, але це ті, хто ще не апробував їх на практиці і або не вірив в 
інформацію про них, або просто нею не цікавився.  
Той фермер, який спробував протруйник насіння на своїх посівних матеріалах, 
вже не відмовиться від його ефекту в майбутніх сезонах. 
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Компанія виготовляє обприскувачі, які призначені для швидкого, якісного та 
безпечного внесення засобів захисту рослин в господарствах. Основні 
переваги обприскувачів :  
- Надійність у використанні. 
- Зручність управління основними функціями.  
- Висока продуктивність.  
- Гарантія 24 місяці на використання обприскувачів.  
- Баки на обприскувачах власного виробництва. Сама форма баку запобігає 
розгойдуванню рідини та перекиданню обприскувача. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Обприскувачі обладнані міцним шасі та 
штангою, що забезпечує довготривалий 
термін експлуатації при великих 
навантаженнях.  
Бак обприскувача дозволяє економити 
час на дозаправках на великих площах 
посівів.  
Ще однією важливою особливістю є 
гідравлічна штанга, що виготовлена з 
спеціальної конструкції.  
Для обприскувачів використовується 
порошкове фарбування, що дозволяє 
підвищити стійкість штанги до корозії, 
навіть при внесенні рідких добрив і тим 
самим дозволяє збільшити термін 
експлуатації обприскувача. 
Маятниковий механізм стабілізації 
штанги обладнаний гідромеханічною 
системою гасіння вертикальних 
коливань, за допомогою якого штанга 
утримується в горизонтальному 
положенні незалежно від нерівностей 
полей.  
Форсунки для розпилення розчинів 
установлені на колектори з нержавіючої 
сталі. 
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Найпоширенішим та найпопулярнішим змішувачем для приготування робочої 
суміші є преміксер, який встановлюється на самому обприскувачі. Він 
призначений для швидкого та якісного приготування робочого розчину та його 
дозування під час заправлення обприскувача. 
 
 
 
Змішувачі значною мірою покращують 
продуктивність обприскувачів завдяки 
економії часу на приготування робочої 
суміші. 
Процес обприскування є одним з 
найважливіших для того, щоб 
забезпечити високу врожайність 
землеробів. 
Дотримання термінів обробки рослин є 
одним з найважливіших складових 
успіху. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Також змішувачі стають необхідними, коли виникає потреба в застосуванні 
кількох препаратів одночасно. Більшість хімічних засобів добре змішуються, 
не витрачаючи при цьому властивостей та біологічної ефективності. Проте 
при можливості потрібно проводити тест на сумісність сумішей, змішуючи їх 
невеликими кількостями. 

 

 
 

 
 

 

 
ТДВ "Львівагромашпроект" 
79041, Україна, м. Львів 
вул. Городоцька, 205 
тел.: (032) 238-43-61 
office@lvivagromash.com/ 
http://lvivagromash.com/ 

 
 

 
 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
http://e-mail:%20office@lvivagromash.com/
http://lvivagromash.com/


 

№ 166  Лютий  2020 Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ» 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/             ver.lviv.mail@gmail.com       297 58 77 або 297 57 64  7  

 

Нормативно-
правове 

регулювання 

 
ДПС у Львівській області на своїй facebook-сторінці повідомляє: 
В понеділок, 2 березня 2020 року, граничний термін для подання Податкової 
декларації платника єдиного податку- фізичної особи - підприємця за 2019 рік 
(для платників єдиного податку першої та другої груп). 
 

 
 

Крім цього, це термін для подання Податкової декларації з податку на 
прибуток підприємств та Фінансової звітності за 2019 рік та Звіту про 
використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2019 рік.  
 

ДПС у Львівській області 
#термін_подання_звіту 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://www.facebook.com/tax.lviv/?__tn__=K-R&eid=ARAhckH1BqPC0HeEitiFKPr8UxDmZdl2_bncsi_oo6ycpiEG_EUw2KJe6rzSgHLkJPJCl8mL7Aofvxcl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBoYZ3L5g5Wy93B7A1N9Y8U8ilRHzT8MFSa8PryIFMrw2sbSt928F1o8aqV7lv0f_Tv8ybT6JMjNgg19L_bpkphGWvPLAvqYizRDZcGqrh7Ar9jwdoP_dkrMaN0mx7jAoihwJmJBLqhIU2FPZmZGw1gXX9FaU0N8slTieq-jl08xOjSMCk2h9870f_85JkqtAXvxEWIWVaFvoLmuCeDRTTjyiusoM2gIw-mQG-0aFmyKv6ZoMOMFgQ2ckFE_R9X_bJurChN6hPFa44cYWwQLM8HQe-9Qw6insxvP8zkrDzmMVrWQvuvzzBVQsTWzs7EMoQ3PPWH4OgUlhIzHKR3hao
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBoYZ3L5g5Wy93B7A1N9Y8U8ilRHzT8MFSa8PryIFMrw2sbSt928F1o8aqV7lv0f_Tv8ybT6JMjNgg19L_bpkphGWvPLAvqYizRDZcGqrh7Ar9jwdoP_dkrMaN0mx7jAoihwJmJBLqhIU2FPZmZGw1gXX9FaU0N8slTieq-jl08xOjSMCk2h9870f_85JkqtAXvxEWIWVaFvoLmuCeDRTTjyiusoM2gIw-mQG-0aFmyKv6ZoMOMFgQ2ckFE_R9X_bJurChN6hPFa44cYWwQLM8HQe-9Qw6insxvP8zkrDzmMVrWQvuvzzBVQsTWzs7EMoQ3PPWH4OgUlhIzHKR3hao&__tn__=%2ANK-R
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Анонс 

 

 
— Маркетинг життєвого циклу  
— Розмовний маркетинг  
— Розмовний маркетинг  
— Маркетингові технології  
— Конфіденційність споживачів 
та KYC  
— Цифрова трансформація та 
маркетингова трансформація 

👉Реєструйся на зустріч за посиланням: https://cutt.ly/Dr0tiUH 

⏰Час: 18:30 - 20:30 

🔥Дата і місце проведення: 4 березня (середа) -Logos IT-Academy, Івана 

Франка, 61,  

📱 Деталі: 067-690-89-90� 

📌http://lgs.lviv.ua/ 

 
 
 
 
 

 
 

Анонс 

 
Привіт, друже! Ось і настав цей довгоочікуваний момент! Ми оголошуємо про 
старт найдивнішого хакатону, що відбудеться 14-15 березня на Кульпаркові! 
Наша мета - зберегти та відродити наш унікальний #Kulparkiv, зламати всі 
існуючі стереотипи, змінити парадигму сприйняття, зняти стигми та 
табуйованість та допомогти їй постати в геть новому світлі. Запрошуємо всіх 
охочих долучитися до "Дуже дивного хакатону", де за 2 дні команди зможуть 
позмагатися за найкращу реалізацію рішень:  
- сайт  
- брендбук  
- концепції донейт-рішень  
- соціальні підприємництва та інші 
 
Реєстрація за посиланням обов`язкова: https://forms.gle/hvoiv3EKvspYMdtY9 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FDr0tiUH%3Ffbclid%3DIwAR110o4eZzEwK6n6SO9NNHczgkXG5TSj8Bi2HZuTQ5calAicJaLvPWYPRok&h=AT39dxUsxMOGrD2q-EN82o1GlDyHJq-vtWCRurOnFzR8gUxrqes5vexbPW3xubNeYkEZPEsNStjn81ao4F8R7YBlCwVuN0BVUoAJ0jBqJ9oC0kV8abG_Wh5pC-evzY9F_Ib6
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flgs.lviv.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR1tPcVKN6vNQBBWF1Pj7pZzlWMWpCWDkeo84CKtQ-QARvm_IoH5FdNj0t8&h=AT3Ysa9NiN4swlDTtGVpTqAi2MKb45tKeO9M32D5Cld-meq99MEcdkVYiysz5v_ahfVidCRJxPfEKgFoP80vO2gvTfwF-OnKZFSyuwCKvSF5Ueck7Qg-0yU9JkKem365nIce
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Онлайн курси 

 
 

 

Головна мета курсу: донести до 
користувача базові правила 
поводження з персональною 

інформацією в умах реального 
зближення фізичного та 

віртуального світів. 
ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

 
Стрімкий розвиток інформаційного суспільства, зокрема мережі Інтернет, 
створює нові загрози в нашому житті. Сучасний світ потребує нових знань, 
котрих не дають в школах і більшості університетів. Парадокс! Мільйони 
людей користуються комп’ютерами, знають про існування вірусів, але не 
розуміють як себе убезпечити від їх дій. Саме про це йтиметься в даному курсі. 
 
ДЛЯ КОГО ЦЕЙ КУРС?  
Курс буде корисним практично кожному, хто у повсякденному житті стикається 
з комп’ютерами, смартфонами, планшетами, користується соціальними 
мережами, електронною поштою чи просто шукає інформацію у глобальній 
мережі Інтернет.  
 
ЩО ВИ ЗДОБУДЕТЕ ПРОТЯГОМ ЦЬОГО КУРСУ:  
Дізнаєтеся, які існують основні кіберзагрози, хто і навіщо їх створює. 
Зрозумієте, кого найчастіше атакують і чому не можна легковажно ставитись 
до загроз сучасного інформаційного суспільства. Отримаєте готові поради, як 
захистити особисту інформацію від втрати чи крадіжки, окремо буде 
розглянута тема безпеки електронних фінансів. Засвоїте прості та доступні 
принципи безпечної роботи з мобільними пристроями, зокрема, смартфонами 
та планшетами. 
 
Реєстрація та деталі:  https://cutt.ly/7r4fUaK 
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Книга тижня 

 

 

 

Лiдepи кoмпaнiй — живi люди зi 
cвoїми пepeвaгaми тa нeдoлiкaми. 
Caмe тoму oднoociбний iдeaльний 
кepiвник — лeгeндa, яку щe нiкoму 
нe вдaлocя втiлити в життя. У цiй 
книжцi Iцxaк Кaльдepoн Aдiзec 
виoкpeмлює чoтиpи ocнoвнi poлi 
eфeктивниx упpaвлiнцiв i пoяcнює, 
чoму вoни є зaпopукoю xopoшoгo 
мeнeджмeнту.    
 
Для кoгo книжкa  
Для кepiвникiв piзниx piвнiв, вcix, xтo 
xoчe визнaчитиcь зi cвoїм cтилeм 
упpaвлiння, нaвчитиcь 
збaлaнcoвувaти ceбe, пpaвильнo 
пpизнaчaти зaвдaння cвoїм 
пpaцiвникaм вiдпoвiднo дo їxнix 
cтилiв, a тaкoж пoлiпшити cвoє 
кepiвництвo кoмпaнiєю зaгaлoм тa 
нa пepcпeктиву.    
 
Чoму вapтo купувaти цю книгу  
Aвтop дoпoмoжe кepiвникaм 
poзpiзнити пpaвильнi тa нeпpaвильнi 
cтилi упpaвлiння, a тaкoж нaвчить 
peзультaтивнo poзпoдiляти 
зaвдaння мiж пpaцiвникaми 
вiдпoвiднo дo їxньoї мaнepи poбoти. 

Пpo aвтopa  

Успішний письменник і підприємець, автор книг по особовому і 

корпоративного розвитку, творець теорії життєвих циклів організацій і 

визнаний світовий експерт в питаннях підвищення ефективності бізнесу. 

Творчість Іцхака Калдерона Адізеса визнано класикою теорії управління, а 

його ідеї і методи використовують багато топ-менеджерів і директорів 

великих компаній. У книгах письменник розповідає про найважливіші якості, 

які повинні бути у ефективного керівника, бажаючого розвинути 

підприємство до значних масштабів. Його твори перекладені на 22 мови і 

користуються популярністю на всіх материках. Купити книги Іцхака 

Калдерона Адізеса варто читачам, які хочуть навчитися ефективно 

управляти компанією, розвивати бізнес або побудувати успішну кар'єру.  

 
Детальніше:  https://cutt.ly/Yr4fHqz 
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