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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Коли вам здається, що ціль недосяжна, не змінюйте мету –
змінюйте свій план дій» (Конфуцій)

Актуально

День енергетики

Підприємства
Львова

Приватне акціонерне товариство «ЛЬВІВОРГРЕС»

Нормативноправова база

Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум у 2018 році

Анонс

Міжнародна виставка та конференція з питань інтернету та
інформаційних технологій
Каталог сербських компаній, що підлягають приватизації
Відкриття новорічної ялинки у м. Львові

День енергетики
Професійне свято всіх працівників
енергетичної промисловості в Україні
святкують 22 грудня
Без енергії в світі немає життя.
Актуально

Енергетик країну веде в майбуття!
Наше місто вогнями яскравими сяє,
Енергетиків з днем професійним вітає!

Шановні працівники
енергетичної галузі!
Нехай у Ваше професійне свято, по трубопроводах теплових мереж
у Ваші домівки добереться затишок і щастя, по лініях електропередач Вас
знайде світле майбутнє, а надійна робота енергоджерел стане запорукою
Вашого матеріального достатку!
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Підприємство «ЛьвівОРГРЕС» - спеціалізована інженерна фірма з 72річним досвідом роботи в енергетиці – засноване за наказом Народного
комісаріату електростанцій СРСР від 10 жовтня 1944 року № 232а, як
Південне відділення ОРГРЕС (ЮжОРГРЕС) Всесоюзного тресту Міненерго
СРСР.
ПрАТ «ЛьвівОРГРЕС» - це сучасний інженерний центр, чисельністю 230
працівників (з яких 150 – у виробничих підрозділах), який має у своєму складі
всі спеціалізовані виробничі підрозділи за профілем технологічних процесів
на енергетичних об’єктах з необхідною виробничо-лабораторною базою,
парком приладів і налагоджувальних пристроїв.
Підприємства
Львова

Сьогодні колектив підприємства працює над вирішенням таких
завдань:
 налагодження енергетичного обладнання ТЕС, АЕС, теплових і
електричних мереж;
 технічне
переоснащення
та
реконструкція
діючих
електростанцій;
 захист навколишнього середовища, зменшення шкідливих
викидів електростанціями;
 розробка, проектування, комплектування, поставка обладнання
та
впровадження
в
експлуатацію
мікропроцесорних
автоматизованих систем керування технологічними процесами
(АСК ТП та окремих підсистем автоматизації теплотехнічного
обладнання ТЕС, АЕС, ГЕС та промислових підприємств);
 спалювання палив низької якості;
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 вдосконалення
релейного
захисту
та
протиаварійної
автоматики;
 діагностування енергетичного устаткування;
 довготривала консервація обладнання енергоблоків;
 розробка
і
поставка
комплексних
і
спеціалізованих
комп’ютерних тренажерів та організація навчального процесу;
 розробка і поставка комплексних багаторівневих Web –
орієнтованих систем навчання персоналу підприємств
енергетики;
 створення
навчально-тренувальних
центрів
підготовки
оперативного персоналу.
Новітні технології у поєднанні з великим досвідом дозволяють
фахівцям підприємства вирішувати проблеми будь-якого рівня складності та
пропонувати замовникам оптимальні технічні рішення.

Підприємства
Львова

Підприємство «ЛьвівОРГРЕС» має оформлені ліцензії, дозволи,
атестати, свідоцтва на проведення відповідних видів робіт, а Система якості
виконання інжинірингових проектів сертифікована технічною інспекцією TUV
Thuringen на відповідність системи менеджменту вимогам міжнародного
стандарту ISO 9001-2008, на відповідність системи екологічного управління
вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2004.
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Підприємство
надавало
технічну
допомогу по другому контуру при пуску та
освоєнні
потужностей
на
всіх атомних
електростанціях України, в тому числі головних
блоків 1000 МВт Південно-Української АЕС,
Запорізької АЕС, блока 440 МВт і блока 1000
МВт, Рівненської АЕС, першого енергоблока
Хмельницької АЕС, а також останніх двох
енергоблоків по програмі Х2\Р4.
При технічній допомозі ЛьвівОРГРЕС введено в експлуатацію понад 90
енергетичних блоків ТЕС і АЕС потужністю 150, 200, 250, 300, 440, 800 і
1000 МВт.
Адреса:
м. Львів, 79011
E-mail: lvivorgres@mail.lviv.ua
вул. Тютюнників, 55
www.lvivorgres.com.ua
тел.: +38 (032) 276-01-37,
+38 (032) 276-01-40,
+38 (032) 294-87-71
Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум у 2018 році

07.12.2017 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про
Державний бюджет України на 2018 рік». Мінімальна заробітна плата у
2018 році становитиме 3723 грн. Середня заробітна плата впродовж року
Нормативноправова база

повинна зрости на півтори тисячі гривень.

Прожитковий мінімум у 2018 році
Прожитковий
мінімум
Для осіб
працездатного
віку
Для дітей до 6
років
Для дітей 6-18
років
Для осіб, які
втратили
працездатність
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Від 1 січня

Від 1 липня

Від 1 грудня

1700 грн

1777 грн

1853 грн

1492 грн

1559 грн

1626 грн

1860 грн

1944 грн

2027 грн

1373 грн

1435 грн

1497 грн
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Для основних соціальних і демографічних груп населення
прожитковий мінімум у 2018 році становитиме

Категорія
Діти віком до 6 років
Діти віком від 6 до 18
років
Працездатні особи
Особи, які втратили
працездатність

Період
з 1 січня
з 1 липня
з 1 грудня
з 1 січня
з 1 липня
з 1 грудня
з 1 січня
з 1 липня
з 1 грудня
з 1 січня
з 1 липня
з 1 грудня

Розмір
прожиткового
мінімуму, грн
1492
1559
1626
1860
1944
2027
1762
1841
1921
1373
1435
1497
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Міжнародна виставка та конференція
з питань інтернету та інформаційних технологій
В період з 28 по 30 січня 2018 року в м. Ель-Ріяд відбудеться перша в
історії Королівства Саудівська Аравія міжнародна виставка з
питань
інтернету та інформаційних технологій «Saudi InternationaI Exhibition for
Internet of Things».
Програмою заходу передбачено проведення наукової конференції з
питань останніх досягнень в сфері інформаційних технологій, участь в якій
братимуть спікери провідних місцевих та міжнародних інтернет компаній.
Детальну інформацію щодо згаданого заходу та порядку реєстрації
можна знайти на веб-сайті виставки (www.saudiiot.com), або звернутися до
організаторів (електронна адреса: info@saudiiot.com; тел: +966112933488,
моб. тел. +966543412359).
Каталог сербських компаній, що підлягають приватизації

Анонс

Посольство України в Республіці Сербія пропонує каталог сербських
компаній, які підлягають приватизації. З актуальним приватизаційним
каталогом підприємств Республіки Сербія можна ознайомитись за
посиланням: http:// www.priv.rs/Welcome. Також інформацію щодо здійснення
іноземних інвестицій у сербську економіку можна знайти на сайті Агенції з
розвитку Сербії: http://www.ras.gov.rs/en.
Відкриття новорічної ялинки у Львові
Відкриття новорічної ялинки відбулося на площі перед Оперним
театром 17 грудня.

Зелену красуню «одягнули» у монохромні іграшки та вишукану ілюмінацію.
«Ми закупили майже 8-кілометрову гірлянду-ілюмінацію, яку привезли з-за
кордону. Тобто вся ялинка прикрашена в європейському стилі», - додають
організатори. У день відкриття ялинки Львівський осередок Національної
скаутської організації «Пласт» передасть мешканцям міста Вифлеємський
Вогонь Миру. До слова, цьогоріч місто не купувало центральну ялинку.
Її подарувала мешканка Брюхович.
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