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" Відчуття, що ти чогось досяг – це найнебезпечніший отрута. 
Протиотрута – щовечора думати про те, що можна поліпшити завтра " 

(Інгвар Кампрад) 

Актуально Година Землі 

Підприємства 
Львова 

Приватне підприємство «Науково-виробниче приватне підприємство 
«Спаринг – Віст Центр» 

Нормативно-
правова база 

Верховна Рада дозволила легалізацію незаконних забудов 

Анонс «Експо – 2020» 

Анонс Презентація обладнання компанії Epson  

Анонс 
Безкоштовний тренінг «Сам собі маркетолог» 
 

Інновації Ензим впроваджує інноваційні проекти енергоефективності 

Актуально 
 

 

24 березня 2018 року 

о 20:30  

розпочнеться природоохоронна 

акція - Година Землі 

 

Прихильники акції 
пропонують долучитися і 

вимкнути світло на  
1 годину. Так активісти 

звернуть увагу на 
необхідність збереження 

ресурсів на планеті. У 
м.Львові в Годину Землі 

«згаснуть» Ратуша, 
Високий замок та чотири 

храми.  
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Приватне підприємство «Науково-виробниче приватне 
підприємство  «СПАРИНГ-ВІСТ ЦЕНТР» 

 
         Вже майже 30 років знання, досвід та синергія роботи колективу 
Науково-виробничого приватного підприємства «Спаринг-Віст Центр» зі 
Львова допомагають людству захиститись від невидимого та підступного 
ворога – радіації. Науково-виробниче приватне підприємство «Спаринг-Віст 
Центр» є розробником та виробником приладів і систем радіаційного 
контролю торгової марки «ЕКОТЕСТ». На підприємстві працює колектив з 
понад 150 висококваліфікованих фахівців у галузі радіотехніки з 
багатолітнім досвідом роботи. За майже три десятиліття діяльності 
підприємства було розроблено понад 30 засобів і систем радіаційного 
контролю.  

На цей час «Спаринг-Віст Центр» пропонує цілий спектр засобів для 
вирішення різноманітних задач з радіаційного контролю: від персональних 
та портативних дозиметрів і радіометрів– до стаціонарних систем, більшість 
з яких пройшли сертифікацію та внесені до Державного реєстру засобів 
вимірювальної техніки України та інших країн світу. 

 

 

         Зараз, у часи протистояння 
російській навалі колектив компанії 
сприяє зміцненню обороноздатності 
держави, постачаючи до 
українського війська традиційні для 
підприємства прилади радіаційного 
контролю та освоюючи принципово 
нові професійні обрії. Останнім 
часом львів’яни запропонували 
низку нових рішень, що допоможуть 
зробити нашу країну сильнішою, а 
світ безпечнішим. 

Для потреб ЗСУ науково-виробниче приватне підприємство 
«Спаринг-Віст Центр» готове запропонувати новий та сучасний дозиметр-
радіометр універсальний МКС-УМ – широкодіапазонний прилад радіаційної 
розвідки в польових умовах. 
         Розроблений на базі приладу 
МКС-У, який відмінно себе 
зарекомендував в важких умовах 
пустелі під час миротворчої місії на 
Близькому Сході МКС-УМ, окрім 
гамма- та бета-випромінень 
додатково може вимірювати альфа-
випромінення.   
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МКС-УМ вимірює потужність гамма-випромінення від фонового до 
аварійних рівнів.  Прилад працює в умовах атмосферних опадів, запиленої 
атмосфери та при зануренні виносного детектора у воду на глибину до 
0,5м. 
Багатий досвід компанії у створенні та виробництві електронних 
приладів, наявність сучасної дослідної, виробничої та випробувальної бази 
дозволили компанії «Спаринг-Віст Центр» також відгукнутись на актуальні потреби 
військових в оснащенні сучасними приладами. Зокрема, в компанії пропонують 
вітчизняний аналог блоків системи стабілізації озброєння БМП-2 – для 
використання в системах стабілізації спареної установки (гармата 2А42 – кулемет 
ПКТ) 2Э36-1 (БМП-2), а також 2Э36-3 (БМД-2) для стабілізованого наведення і 
супроводження в горизонтальній та вертикальній площинах наземних, надводних 
та повітряних цілей для ефективної стрільби з місця та в русі. 

           

 

НВПП «Спаринг-Віст Центр» 
розробило блок БУС для заміни 
блока управління ПБ2.390.179-01 
системи стабілізації озброєння 
2Э36-1. Нині саме вона здійснює 
стабілізоване наведення в 
горизонтальній та вертикальній 
площинах автоматичної гармати 
калібру 30 мм і спареного з нею 
кулемета калібру 7,62 мм, 
встановлених на БМП-2.  
 

Ця система також здійснює супроводження наземних, надводних або 
повітряних цілей для ефективної стрільби як з місця, так і під час руху. 
Цікавим для споживачів, в першу чергу в Україні, може бути балістичний 
обчислювач БВ64, який розроблено на «Спаринг-Віст Центр». Цей блок є 
невід’ємною частиною системи управління озброєння сучасних бойових 
машин і дозволяє впевнено уражати цілі з першого пострілу. БВ64 
забезпечує розрахунок балістик за 5-тьма типами снарядів. Балістика 
розраховується у вертикальній (кут перевищення) та в горизонтальній (кут 
випередження) площинах. 

 

Багатий досвід діяльності НВПП «Спаринг-Віст Центр» на міжнародному 
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ринку та активна робота із закордонними партнерами дозволяють 
розвивати нові напрямки. Компанія може забезпечити особовий склад ЗС 
України сучасними і надійними фільтрувальними протигазами та фільтрами 
до них, які відповідають стандартам НАТО. 
Науково-виробниче приватне підприємство «Спаринг-Віст Центр» також 

готове запропонувати сучасні протигази з використанням масок військового 

та цивільного призначення, які відповідають європейським 

стандартам. Протигази фільтрувальні на базі масок типу ОМ-90 та СМ-6 є 

на сьогодні найкращими в Європі за співвідношенням ціна/якість. 

 

Продукція ТМ «ЕКОТЕСТ» експортується у понад 80 країн світу 
(СНД, Європи, Азії, Африки, Північної та Латинської Америки). На сьогодні 
підприємство «Спаринг-Віст Центр» має понад 20 дилерів за кордоном. 
Дилерська мережа представлена в таких країнах як: Республіка Корея, 
США, Болгарія, Великобританія, Австралія, Аргентина, Бразилія, Греція, 
Італія, Єгипет, Казахстан, Німеччина, Канада, Туреччина, Сербія, Японія. 

 Серед замовників продукції ТМ «ЕКОТЕСТ» є: МОУ, Державна 
служба України з надзвичайних ситуацій, ДПСУ, Міністерство екології та 
природних ресурсів України, СБУ, МВС України, Міністерство охорони 
здоров’я України, Державна служба охорони, Прикордонна служба 
Республіки Казахстан та Прикордонна служба Республіки Узбекистан. 
 З 2006 року підприємство «Спаринг-Віст Центр» працює в умовах впровадженої 

та сертифікованої системи управління якістю, про що свідчить сертифікат 

відповідності стандарту ISO 9001-2008, виданий Міжнародним товариством 

«BUREAU VERITAS». Ця система, є гарантією стабільної якості продукції, включно 

з процесами розробки приладів, їх виготовлення, постачання замовнику, а також 

гарантійного (2 роки) та післягарантійного обслуговування. 

 

м. Львів,  
вул. Володимира Великого, 33 
тел.:242-15-15, 242-20-15 
 market@ecotest.ua 
www.ecotest.ua 
 

mailto:market%40ecotest.ua
http://www.ecotest.ua/
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Верховна Рада дозволила легалізацію незаконних забудов 
 

 

 
Верховна Рада дозволила до 

31 грудня 2018 року здійснити 
легалізацію об'єктів будівництва, які 
були побудовані без дозволу до 9 
квітня 2015 року. 

За ухвалення відповідного 
законопроекту №3696 проголосува
ли 276 нардепів. 
 

Згідно з документом, легалізації підлягають побудовані в період з 5 
серпня 1992 року до 9 квітня 2015 року індивідуальні (садибні) житлові 
будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 кв. м, 
господарські (присадибні) будівлі та споруди загальною площею до 300 кв. 
м, а також побудовані до 12 березня 2011 року будівлі та споруди 
сільськогосподарського призначення. 

При цьому право на легалізацію не поширюється на багатоповерхові 
житлові будинки та об'єкти, побудовані з суттєвими порушеннями 
законодавства, а також будівельних норм і правил. 

Нагадаємо, що в першому читанні цей законопроект було ухвалено 
парламентом ще восени 2016 року. 

Більш детально за посиланням:  
https://zik.ua/news/2018/03/22/verhovna_rada_dozvolyla_legalizatsiyu_nezakon
nyh_zabudov_1290359 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анонс 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Експо – 2020» 
 
У період з 20 жовтня 2020 р. по 10 квітня 2021 р. у м. Дубай 

(Об'єднані Арабські Емірати) заплановано проведення Всесвітньої виставки 
«Експо – 2020», яка стане найбільшою виставковою подією у світі, 
основною темою якої визначено «Об'єднуючи Розуми, Створюємо 
Майбутнє». Попередньо передбачається, що захід відвідає приблизно 25 
млн. осіб зі 180 країн. 

Виставка буде присвячена пошуку шляхів взаємозв'язку, співпраці та 
формуванню нових партнерських відносин для розвитку інновацій і нових 
ідей для створення кращого майбутнього. 

В цьому контексті повідомляємо про те, що організаторами 
Всесвітньої виставки «Експо – 2020» було анонсовано програму «Ехро 
Livе», якою передбачено проведення конкурсів на надання грантів, що 
будуть виділятися для фінансування інноваційних рішень і винаходів, які 
поліпшують якість життя і мають суспільну цінність. 

Програма «Ехро Live» передбачає надання грантового фінансування 
переможцям конкурсів у розмірі до 100 тис. дол. США для розвитку та 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57522
https://zik.ua/news/2018/03/22/verhovna_rada_dozvolyla_legalizatsiyu_nezakonnyh_zabudov_1290359
https://zik.ua/news/2018/03/22/verhovna_rada_dozvolyla_legalizatsiyu_nezakonnyh_zabudov_1290359
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підтримки проектів малих та середніх підприємств, стартапів і 
перспективних початківців з усього світу. 

Прийом заявок на участь у програмі відкривається двічі на рік 
(наступний етап розпочинається у квітні 2018 р.). Подати заявку на 
отримання гранту можуть підприємства будь-якої форми власності, наукові 
установи, урядові та неурядові організації тощо. 

Більш детальну інформацію можна отримати на офіційному сайті 
виставки: https://www.expo2020dubai.ae/en/Expo-Live/Innovation, а також 
звернувшись за адресою електронної пошти: expolive@expo2020.ae. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анонс 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EPSON: прямий друк на текстилі 

 

У Львові та регіоні є великий потенціал для 
розвитку рекламно-сувенірного ринку, у 
тому числі із виготовлення промо-одягу.  
Кластер видавничої діяльності та поліграфії 
запрошує стати учасником презентації 
обладнання компанії Epson з виготовлення 
рекламної продукції. Ви дізнаєтесь, чому 
прямий друк на текстилі є успішним видом 
бізнесу, зможете долучитись до дискусії з 
експертами у цій сфері.  

Дата проведення: 30 березня 2018 року         Час: 12:00 – 15:00 
Місце:  м. Львів, вул. Під Голоском, 19, конференц – зал Української 
академії друкарства  
Контактна особа: Наталія Ярка, виконавчий директор Кластера видавничої 
діяльності та поліграфії 
Тел. (097) 74938 48 
e-mail: nyarka@gmail.com 

 

Анонс 
 

 
Безкоштовний тренінг «Сам собі маркетолог» 

Позитивний нетворкінг та сильний персональний бренд – 
кампанія  Розумне місто запрошує на безкоштовний тренінг.  

За дві години майстер класу: 
1. Самопрезентація за 30 секунд. Як зробити так, щоб Вас 

запам’ятали, але Вам не довелося червоніти. 
2. Навчитесь захищатись від двох найпоширеніших схем 

маніпуляції, (а в світі бізнесу вони бувають часто). 
3. І на десерт – покроковий алгоритм побудови власного бренду. 

Дата проведення: 30 березня 2018 р. 
Час: початок о 18:30 
Місце проведення: м. Львів, вул. Винниченка, 1  Львівська обласна 

бібліотека для дітей. Вхід вільний. 
Реєстрація за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg-

UAi_mkH-rcdNOlB4Xc1KCYJlano2JYvtI3uksxNKiuadA/viewform?c=0&w=1 

 

https://www.expo2020dubai.ae/en/Expo-Live/Innovation
mailto:expolive@expo2020.ae
mailto:nyarka@gmail.com
https://www.facebook.com/Lviv.Smart/
https://www.facebook.com/events/682155785508208/
https://www.facebook.com/lodb.org.ua/?fref=mentions
https://www.facebook.com/lodb.org.ua/?fref=mentions
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg-UAi_mkH-rcdNOlB4Xc1KCYJlano2JYvtI3uksxNKiuadA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg-UAi_mkH-rcdNOlB4Xc1KCYJlano2JYvtI3uksxNKiuadA/viewform?c=0&w=1


 

№ 68    Березень  2018 Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ» 

 

 

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

 

 

Інновації 

 

 

 

 
Львівське підприємство 

«Компанія Ензим» відвідали 
європейські експерти 
з енергоефективності CES clean 
cnergy colutions та компанії 
iC сonsulenten. Інженерів цікавили 
очисні споруди та енергоощадні 
технології, які впроваджує компанія. 
Візит на  підприємство відбувся 
в       рамках     ініціативи       Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Північної 
Екологічної Фінансової Корпорації (NEFCO).Під егідою NEFCO експерти 
відвідують львівські підприємства для проведення безкоштовного аудиту 
та подальшої розробки інвестиційного плану з впровадження проектів щодо 
покращення якості очистки стічних вод та енергоефективних заходів. 

«Компанія Ензим» застосовує комплексний підхід 
до енергозбереження та використання відновлювальних джерел енергії. 
Щороку підприємство реалізує нові проекти з енергоефективності. 

Починаючи з 2016 року, компанія нарощує виробництво біогазу. 
Забезпечити потребу підприємства на 100% власним біогазом компанія 
планує восени цього року. А також планує отримати додаткову генерацію 
біогазу для виробництва з нього електроенергії — весною наступного року. 

Цього року розпочато третій етап модернізації очисних споруд. 
Це встановлення спеціального мембранного реактора, який допоможе 
суттєво поглибити очищення стоків і зменшити навантаження на міські 
очисні споруди. Загалом, вартість модернізації складе близько 2-х млн 
євро. 

У перcпективі компанія планує співпрацювати з екологічною 
корпорацією NEFCO щодо фінансування проектів з екології і очистки стоків. 

Підвищення ефективності очищення промислових стічних вод 
та підвищення енергоефективності у приватних підприємств міста Львів, - 
це проект, спрямований на розробку 10-ти інвестиційних планів 
на промислових підприємствах. Як результат, буде розроблено план 
з поліпшення очищення стоків. Буде знижено негативне навантаження 
на навколишнє середовище та покращено енергоефективність підприємств. 

 

 


