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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Коли я йду на риболовлю, я думаю не про те, що люблю я,
а про те, що любить риба”
(Дейл Карнегі)
Актуально

День працівників поліції із професійним святом

Підприємства
Львова

ТзДВ «Львівський завод фрезерних верстатів»

Нормативноправова база

В Україні створять єдину інтегровану базу перевірок бізнесу

Анонси

Міжнародний ярмарок TIF HELEXPO S.A.

Співпраця

Інститут хімії та хімічних технологій

Вітаємо працівників поліції із професійним святом

Актуально

День поліції призначений на 4 серпня тому, що саме в цей день два роки
тому вступив в силу Закон України «Про Нацполіцію».
У 2015 році в Україні почала працювати нова патрульна поліція, що
набрана на конкурсній основі переважно з людей, які раніше не служили в
органах правопорядку.
Бажаємо Вам легкої праці та дякуємо за самовідданість.
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ТзДВ «Львівський завод фрезерних верстатів»
ТзДВ "Львівський завод фрезерних верстатів" - заснований в 1952 році.
Головна спеціалізація підприємства - це верстатобудування, випуск
металообробних гравірувальних, копіювально-фрезерних верстатів, як з
ручним так і з числовим програмним керуванням, а також деревообробних
верстатів.

Підприємства
Львова

Підприємсвом
також
впроваджено
в
серійне
виробництво
сільськогосподарську техніку з обробки землі та гідроапаратуру. Крім цього,
завод приймає заявки на виготовлення продукції під замовлення за
наданими кресленнями Замовника (наприклад муфти, шестерні, вали
різних розмірів, корпуси, металоконструкції та ін.), здійснює капітальний
ремонт металоріжучих та деревообробних верстатів.
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Але найбільше хочеться привернути Вашу увагу і ознайомити з грунтообробною технікою, технічні характеристики і фото якої детально зазначені
в розділі "Продукція та послуги". Грунтообробна техніка виготовляється та
реалізується підприємством вже більше 15 років.

Вона сертифікована, конструктивно удосконалена і поєднує в собі найкращі
якості традиційних культиваторів. Працює в господарствах майже всіх
областей України і нормально зарекомендувала себе в експлуатації без
будь-яких позаштатних ситуацій. Ціна грунтообробної техніки є набагато
меншою імпортних аналогів, відносно недорога.
Переваги застосування:
•
зростання родючості грунту;
•
збільшення накопичення вологи в грунті;
•
одночасно виконуються чотири операції: розпушення, кришення,
вирівнювання та ущільнення грунту;
•
руйнується кірка на поверхні грунту;
•
створюються сприятливі умову для проростання і розвитку рослин.
ТзДВ "ЛЗФВ" - одне з тих машинобудівних підприємств України, якому
вдалося зберегти свій науково-конструкторський і виробничий потенціал.
Підприємство
повністю
оснащене
необхідним
металообробним
обладнанням, у т.ч. верстатами з ЧПК високої точності і укомплектоване
робочим та інженерно-технічним персоналом.
Виробнича структура ТзДВ "ЛЗФВ" включає в себе заготівельне, механічне,
термічне і складальне виробництва. Додатковим обслуговуючим
виробництвом
є
ремонтно-механічний,
ремонтно-енергетичний,
транспортний цехи та складське господарство. ТзДВ "ЛЗФВ" є відкритим
до взаємовигідного співробітництва.

Україна, 79035
м.Львів
вул. Зелена, 149

http://city-adm.lviv.ua/

ver.lviv.mail@gmail.com
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stanok@lviv.farlep.net
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В Україні створять єдину інтегровану базу перевірок бізнесу

8 червня
2017
року
набул
чинності Постанова
Кабінету
Міністрі
України № 387 від 24.05.2017 року «Пр
Порядок
функціонування
інтегровано
автоматизованої
системи
державног
нагляду (контролю), внесення відомостей д
неї та строки розміщення цих відомостей».

Нормативноправова база

http://city-adm.lviv.ua/

Система забезпечує доступ суб’єктів господарювання та органів
державної влади, органів місцевого самоврядування до інформації про
заходи контролю з використанням Інтернету. Відтепер контролюючі
органи будуть зобов’язані не пізніше 15 жовтня внести відомості щодо
запланованих заходів держнагляду (контролю), а 17 жовтня система
автоматично оприлюднюватиме проект плану таких комплексних заходів.
Доступ суб’єктів наповнення до системи надається на підставі
договору, укладеного з державним підприємством.
Усі суб’єкти наповнення представлені окремими персональними
електронними кабінетами в системі, доступ до яких здійснюється з
використанням електронного цифрового підпису з посиленим сертифікатом
відкритих ключів на захищеному носії.
Персональні електронні кабінети є складовою частиною системи,
мають єдиний формат розміщення інформації, стиль та інтерфейси.
Суб’єкти наповнення використовують єдині інформаційні довідники,
реєстри та ідентифікатори.
Кожен користувач може мати персональний електронний кабінет у
системі, ідентифікація та автентифікація в якому здійснюється за
допомогою засобів електронного цифрового підпису, в тому числі
посиленого сертифіката відкритого ключа електронного цифрового підпису
та захищеного носія особистих ключів.
Система надає функціональні можливості для електронної
комунікації в режимі реального часу між суб’єктами наповнення та
користувачами.
Система розроблена з урахуванням забезпечення сумісності та
взаємодії з іншими інформаційними системами та мережами, що складають
державні інформаційні ресурси.
Система забезпечує можливість отримання відомостей з Єдиного
державного порталу адміністративних послуг та Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань.
Система функціонує цілодобово сім днів на тиждень.
Більш
детально
за
посиланням:
http://consultant.parus.ua/?doc=0AN2PA5D30
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Анонси

Міжнародний ярмарок TIF HELEXPO S.A.
Посольство України в Грецькій Республіці повідомляє, що 9-17 вересня
2017 року у виставковому центрі міста Садонік відбудеться черговий 82-й
Міжнародний ярмарок TIF HELEXPO S.A., який є одним з найважливіших
торгівельних подій у світі.
За інформацією організаторів заходу, цього року, Почесним гостем
виставки буде Китайська Народна Республіка. У зв’язку з цим очікується
збільшена участь китайських компаній, що передбачає розширену програму
різних заходів, у т.ч. організацію В2В перегонів, що викликає підвищений
інтерес до цьогорічного заходу з боку відвідувачів.
Планується, що у цьому році будуть представлені товари та послуги в
наступних категоріях: автомобілі, будівельна промисловість, енергетика,
сіль господарський ярмарок, видавнича діяльність, комп’ютерні ігри,
інновації та технології, музика та розваги тощо.
Інформацію щодо умов участі можна знайти на сайті: http://tif.helexpo.gr та
www.helexpo.gr , exhibitions@helexpo.gr
З метою надання сприяння для участі у 82-у Міжнародному ярмарку
просимо звертатись до торговельно-економічного відділу Посольства
(тел./факс (30) 210 6800230; електронна пошта: emb_gr@mfa.gov.ua ).

Співпраця

Інститут хімії та хімічних технологій
Інформуємо, що науковці Інституту хімії та хімічних технологій
Національного університету «Львівська політехніка» мають вагомі здобутки
та значний практичний досвід у таких галузях як фармація та біотехнологія,
хімічні та харчові технології, сільське господарство тощо.
За додатковою інформацією щодо співпраці звертайтесь до контактної
особи: Фомінова Андріана Олександрівна, тел.: (032) 261-25-88
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