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Програмування у школах 
Зміни у схемі руху 3 міських маршрутів 

Підприємства 
Львова 

ТзВО ВНП «Техноваги» 

Анонси 

IT продажі: як повернути клієнта та збільшити конверсію 
10 грудня, 14:45, iHUB Lviv 
Якщо ви - IT sales, то вам знайомі ситуації, коли на "холодний" лист немає 
відповіді, або після естімейту чи підписаного NDA, замовник відкладає старт 
проекту, зникає. На жаль, виникають вони часто. 
 
V мітап для HR від Forge з серії подій #HR&R 
13 грудня, 18:50, iHUB Lviv 
Forge events, за підтримки IHUB Lviv, продовжує серію навчальних подій #HR&R, 
головною метою якого є об’єднання львівських HR та рекрутерів і надання їм 
найкорисніших знань в галузі. 

ІТ-світ Львівські айтішники розробили систему ідентифікації водія за кардіограмою 
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Інновації 

 

 

 

Програмування у середніх школах.  

Львів доєднається до всесвітньої акції 

Година Коду Це глобальний рух із 

популяризації програмування серед 

школярів. Впродовж 5-11 грудня близько 

300 менторів проведуть у львівських 

школах особливий урок інформатики. 

Ініціатори переконані – урок інформатики 

повинен приносити практичну користь 

школярам. 
 
У Львові внесли зміни в схеми 
руху  трьох міських автобусів. 
Виконавчий комітет вніс зміни до 
маршрутів наступних міських 
автобусів: № 5А, 9, 48. 

  

 

  

http://track.mlsend3.com/link/c/YT01MTE5MzUxNzc3NzgyNjcyNTQmYz1qMmgzJmU9MTkyOCZiPTcyNzQwODg1JmQ9czRvMWcxdg==.bBTtbh2sPtZM_vew965_aMK4eJXOBr6UX8t6D2-6DyA
http://track.mlsend3.com/link/c/YT01MTE5MzUxNzc3NzgyNjcyNTQmYz1qMmgzJmU9MTkyOCZiPTcyNzQwODkxJmQ9dTdpNng0cw==.TpFLtlkEDwxfUfZEiOdJfKncYGOKBbRpHidN-DN2ukg
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Підприємства Львова 

 

ТзВО ВНП «Техноваги» 

 
Завод ваговимірювального обладнання НВП „Техноваги”- це: 

український виробник якісної вагової та дозуючої техніки з 15-ти річним 

досвідом роботи. НВП ”Техноваги” - єдине підприємство в Україні, що є 

розробником та виробником ваг у діапазоні від промислових та 

лабораторних до автомобільних і вагонних.Для підприємств усіх галузей 

промисловості виготовляє якісні та надійні ваги, розробляє системи обліку, 

технологічні лінії, дозатори, пакувальні автомати. Пропонує найкращі умови 

співпраці. В 2010 році  підприємство провело державні контрольні вагові 

випробування лабораторних ваг, за європейськими нормами. Згідно цього 

контролю  НВП „Техноваги”  перше підприємство України, яке отримало 

сертифікат  відповідності ДСТУ EN45501. Також і інша продукція 

підприємства є сертифікована і відповідає всім вимогам ДСТУ. 

Підприємство має власні виробничі потужності, на яких встановлене сучасне 

обладнання та устаткування, на якому виробляють власні розробки 

(Електронні ваги для автомобілів, вагонні, промислові, підлогові, конвеєрні, 

бункерні, прецизійні, ювелірні, дозаторні,пакувальні автомати, програмне 

забезпечення та інше вагове обладнання). 

НВП „Техноваги” має великий 

спектр товарів таких як:Ваги 

лабораторні, калібрування 

піпеток, аналізатори 

вологості, ваги промислові, 

ваги автомобільні, ваги 

вагонні, ваги конвеєрні, ваги 

контрольно-сортувальні, 

дозатори, фасувальні 

машини, автомати пакувальні, 

автоматизація,технологічні 

комплекси, вагопроцесори, 

тензодатчики, ваги кранові, 

ваги торговельні, ваги 

медичні, ваги побутові, випробовувальне обладнання. 
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Підприємства Львова 
 

Електронні лабораторні 

ваги – це унікальний 

вимірювальний прилад,з 

допомогою якого можна з 

точністю виміряти масу 

речовини. Такі прилади 

мають бути виготовлені по 

сучасних вимогах і з 

допомогою сучасних 

устаткувань, яким володіє 

НВП „Техноваги”. 

Професіонали які 

працюють на підприємстві 

можуть розробити 

електроні ваг по всім 

правилах. Адже в своїй 

роботі вони використовують тільки сучасні технології і устаткування. Фірма 

«Техноваги» є ексклюзивним представником польської фірми «RADWAG» в 

Україні і пропонує  аналітичні ваги, мікроваги, ультра мікроваги, аналізатори 

вологи і інші точні прилади для вимірювання. 

Переважно всі електричні ваги призначені для 

вимірювання надлегких та легких вантажів, але що 

робити, якщо вантаж є великим? Наприклад 

Автомобіль. Для цього є автомобільні ваги на яких і 

спеціалізується НВП „Техноваги” Перевагами 

підприємства є те, що фахівці в даній справі мають 

досвід понад 15 років. Робітники добре вивчили потреби покупців і знають, 

які якості мають мати автоваги. 

Особливість підприємства в тому що це єдине підприємство України яке 

виготовляє  ваги в діапазоні від лабораторних до вагонних. До того ж 

підприємство експортує продукцію до таких країн як: Польща, Грузія, 

Білорусь та  Молдова. 

 

Адреса: 
м.Львів, вул.Надійна,3 
http://www.technowagy.com.ua/ 
 

Телефони: 
+38(032)245-19-19 
+38(050)245-19-19 
+38(067)246-19-19 

 

 

  

http://www.technowagy.com.ua/
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Анонси 
 

 

IT продажі: як повернути клієнта та збільшити конверсію 

10 грудня, 14:45, iHUB Lviv 

Якщо ви - IT sales, то вам знайомі ситуації, коли на "холодний" лист немає 
відповіді, або після естімейту чи підписаного NDA, замовник відкладає старт 
проекту, зникає. На жаль, виникають вони часто. 

Саме тому 10 грудня Анастасія Новікова (Managing Partner @NexGenDesign; 
засновник школи IT продажів Conformato) проведе майстер-клас та 
розповість способи, що підвищують конверсію на різних стадіях воронки 
продажів. Ви дізнаєтеся про корисні інструменти, перевірите їх на практиці 
та порадитесь з Анастасією. З майстер-класу підете з формулами та 
покроковими стратегіями, які зможете випробувати на лідах! 

Більше про подію 

http://track.mlsend3.com/link/c/YT01MTE5MzUxNzc3NzgyNjcyNTQmYz1qMmgzJmU9MTkyOCZi
PTcyNzQwODYzJmQ9dDZsN3MzaA==.L4BDqejkXuHfHyGfGOwcaynBhTb4_MBW_mJfBj2iSzk 

 

V мітап для HR від Forge з серії подій #HR&R 

13 грудня, 18:50, iHUB Lviv 

Forge events, за підтримки IHUB Lviv, продовжує серію навчальних подій 
#HR&R, головною метою якого є об’єднання львівських HR та рекрутерів і 
надання їм найкорисніших знань в галузі. 

Ми запрошуємо Вас на п'ятий мітап, присвячений особливостям сучасного 
HR та рекрутингу, на якому Ви зможете послухати цікаві та корисні доповіді 
від практикуючих HR, розширити коло знайомств та просто поспілкуватись у 
неформальній обстановці. 

Більше про подію 

http://track.mlsend3.com/link/c/YT01MTE5MzUxNzc3NzgyNjcyNTQmYz1qMmgzJmU9MTkyOCZi
PTcyNzQwOTAzJmQ9azJ0N2M4eA==.LfbUoAXHjdJerntC3up808l0tB2XZnQepNH7tqaz6XU 

 

http://track.mlsend3.com/link/c/YT01MTE5MzUxNzc3NzgyNjcyNTQmYz1qMmgzJmU9MTkyOCZiPTcyNzQwODYzJmQ9dDZsN3MzaA==.L4BDqejkXuHfHyGfGOwcaynBhTb4_MBW_mJfBj2iSzk
http://track.mlsend3.com/link/c/YT01MTE5MzUxNzc3NzgyNjcyNTQmYz1qMmgzJmU9MTkyOCZiPTcyNzQwODYzJmQ9dDZsN3MzaA==.L4BDqejkXuHfHyGfGOwcaynBhTb4_MBW_mJfBj2iSzk
http://track.mlsend3.com/link/c/YT01MTE5MzUxNzc3NzgyNjcyNTQmYz1qMmgzJmU9MTkyOCZiPTcyNzQwODg1JmQ9czRvMWcxdg==.bBTtbh2sPtZM_vew965_aMK4eJXOBr6UX8t6D2-6DyA
http://track.mlsend3.com/link/c/YT01MTE5MzUxNzc3NzgyNjcyNTQmYz1qMmgzJmU9MTkyOCZiPTcyNzQwODkxJmQ9dTdpNng0cw==.TpFLtlkEDwxfUfZEiOdJfKncYGOKBbRpHidN-DN2ukg
http://track.mlsend3.com/link/c/YT01MTE5MzUxNzc3NzgyNjcyNTQmYz1qMmgzJmU9MTkyOCZiPTcyNzQwOTAzJmQ9azJ0N2M4eA==.LfbUoAXHjdJerntC3up808l0tB2XZnQepNH7tqaz6XU
http://track.mlsend3.com/link/c/YT01MTE5MzUxNzc3NzgyNjcyNTQmYz1qMmgzJmU9MTkyOCZiPTcyNzQwOTAzJmQ9azJ0N2M4eA==.LfbUoAXHjdJerntC3up808l0tB2XZnQepNH7tqaz6XU
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ІТ-світ 

Львівські айтішники розробили систему ідентифікації водія за 
кардіограмою 

 

Нове програмне забезпечення від SoftServe не тільки підтверджуватиме 
особистість людини, що сіла за кермо автомобіля, а й надсилатиме 
інформацію про стан здоров’я водія, використовуючи показники ЕКГ із 
сенсорів у автомобілі. 

Нову систему BioLock монтуватимуть у кермо машини: сенсори 
ідентифікуватимуть водія й слідкуватимуть за його здоров’ям. Після контакту 
забезпечення обробляє сигнали, очищує їх від шуму, переводить у цифрові 
дані й за допомогою Bluetooth надсилає на мобільний пристрій. Спеціальний 
додаток визначатиме сигнали ЕКГ й проводитиме верифікацію користувача 
безпосередньо на смартфоні. 

Забезпечення BioLock можна 
використовувати для захисту 
автомобіля від грабіжників, а 
також для аналізу стану здоров’я 
водія. Наприклад, якщо він 
засинатиме за рулем, додаток 
надішле спеціальне сповіщення 
на телефон. 
У SoftServe повідомляють, що 
новою системою зацікавилася 
компанія Overhaul, у вантажівки 
якої технологію встановлять 
упродовж року.  

 

Від специфіки контракту залежатиме подальше розповсюдження 
програмного забезпечення. 
Детальніше за посиланням: 
http://tvoemisto.tv/news/lvivski_aytishnyky_rozrobyly_systemu_identyfikatsii_vodiya_za_kardiogra
moyu_82468.html 

 

 

https://united.softserveinc.com/blogs/biolock-smart-identity-authentication/
http://tvoemisto.tv/news/lvivski_aytishnyky_rozrobyly_systemu_identyfikatsii_vodiya_za_kardiogramoyu_82468.html
http://tvoemisto.tv/news/lvivski_aytishnyky_rozrobyly_systemu_identyfikatsii_vodiya_za_kardiogramoyu_82468.html

