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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Успіх — це здатність рухатися від однієї невдачі до іншої без втрати ентузіазму»
(Вінстон Черчиль)

Актуально

Львівський виробник труб виграв грант від ЄС

Підприємства
Львова

Торгова марка «Галка»

Анонс

HoReCaShow Lviv

Екологічно

ДП «Боднарівка»

Ювілей

SoftServe – 25

Львівський виробник труб виграв грант від ЄС

Актуально

Європейський банк реконструкції і
розвитку надасть шестирічний
кредит в гривнях (на суму в $ 3,9
млн)
львівської
компанії
Енергоресурс-інвест,
що
спеціалізується
на
ізоляції
сталевих труб і виробництві
пластикових труб. Про це йдеться
в прес-релізі ЄБРР.
За ці кошти компанія зможе придбати обладнання для виробництва
гофрованих полімерних труб і полімерних резервуарів великого діаметру. Це
оновлення дозволить компанії підвищити свою конкурентоспроможність і
пропонувати рішення "під ключ" для будівництва та монтажу систем підігріву,
підготовки і подачі води, що дуже актуально для Львова.
Також компанії будуть виділені кошти ЄС в рамках програми "EU4Business"
в сумі до € 200 тис. У проекті будуть використані напрацювання попередніх
консалтингових проектів, які були спрямовані на розробку стратегічного
плану та веб-платформи і також підтримувалися в рамках програми
«EU4Business». Крім цього, проект отримає грант в сумі до $ 266 тис. В
рамках програми "FINTECC", яка реалізується в Україні з лютого 2016 року і
спрямована на передачу технологій в сфері пом'якшення та адаптації до
кліматичних змін. Ці кошти будуть використані для створення нової лінії для
виробництва великих резервуарів.
Нагадаємо, раніше президент ЄБРР заявив про готовність банку
співпрацювати і інвестувати в Україну за багатьма напрямками, включаючи
приватний і державний сектори.
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Торгова марка «Галка» – це понад 80 років незмiнно високої якостi
української кави. Імпортуючи кавове зерно із десятків країн, підприємство
здійснює повний цикл виробництва – від обробки зеленого кавового зерна,
до створення готового продукту. Компанія виготовляє продукцію, яка
задовольнить різні категорії споживачів: каву натуральну обсмажену у
зернах; каву натуральну обсмажену та змелену; каву розчинну –
порошкоподібну, агломеровану, сублімовану; кавові мікси – капучино, лате,
«3 в 1»; какао напої; напої розчинні на основі кави, цикорію та ячменю; напої
розчинні з особливими властивостями.

Сьогодні спільне українсько-англійське підприємство "Галка Лтд" є не тільки
провідною потужною сучасною компанією, де застосовують новітні
технології, але й виробництвом з принциповими позиціями щодо збереження
натуральності та екологічності сировини, на основі якої випускається
високоякісна готова продукція.
Асортимент компанії невпинно розширюється, підприємство освоює нові
напрямки й способи обробки кавового зерна й створення нових цікавих для
споживача видів продукції і готові до співпраці.
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Виробництво кави відповідає усім стандартам якості. Тут створюють
неповторнi букети смакiв i ароматiв, змiшуючи кавовi зерна найкращих
сортiв, що вирощенi в далеких екзотичних країнах. Кожна зернина несе в собi
сонце та енергiю свого краю, додаючи напоям смакової неповторностi.
Кропiтка праця працiвникiв в поєднанні з можливостями сучасного
обладнання, (починаючи вiд зняття перших проб i закiнчуючи перевiркою
герметичностi упакування) дозволяє в повнiй мiрi донести все багатство
кожного зернятка до споживачiв.
Продукцiя

Підприємства
Львова

Кава в зернах “Арабіка” – це ретельно підібрана суміш кращих сортів кави
Арабіка з Південної Азії, Південної Америки та Африки. Кава помірно міцна,
має насичений смак, легку кислинку, солодкі нотки з гірчинкою.
Кава в зернах “Робуста” – обсмажені зерна із Південно-східної Азії та
Центральної Африки надають напою необхідну високу концентрацію та
пікантну міцність. Кава, приготована з цих зерен, має насичений смак з
гіркими нотками та слабо виражену кислинку.
Кава натуральна мелена «Еспрессо Класік» – це кава "Еспрессо Класік" від
Bank of Coffee неповторна за своєю рецептурою, складається із суміші
індійських, колумбійських та африканських сортів кави. Всі сорти зеленої
кави обсмажують окремо, щоб зберегти унікальні ароматичні та смакові
властивості кожної зернини. Виготовлена за новітньою швейцарською
технологією, ця кава має насичений смак із легкими солодко-гіркими
нотками, легку кислинку та ідеально підходить для всіх методів
приготування.
Кава натуральна мелена «Еспрессо Голд» – справжнє еспресо преміумкласу, яке складається із суміші 100% відбірної південноамериканської,
африканської та індійскої арабіки, очищеної вологим способом. Кава
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«Еспрессо Голд» створена для любителів вишуканого, ексклюзивного смаку.
Витончений аромат та ледь вловимий вишневий післясмак надає цій каві
справжньої королівської шляхетності. Особливістю цієї кави є легка
насиченість та яскраво виражена кислинка.

Підприємства
Львова

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

“Еспрессо Преміум” – суміш елітних сортів кави Арабіка (100%), вирощених
на кращих екваторіальних плантаціях. Цей купаж вирізняється
багатогранним букетом ароматів та ледь відчутним винним присмаком.
“Еспрессо” – витончений букет із бразильської Арабіки (20%) та Робусти
(80%) із Південно-Східної Азії та Африки роблять "Еспрессо" довершеним і
незамінним напоєм для шанувальників міцної кави з традиційним смаком.
Дрібний помел підходить для всіх типів приготування.
“Гердан” – суміш сортів кави Арабіка (20%) та Робуста (80%) із Східної та
Центральної Африки й Південної Азії, що має легкі солодкі нотки у смаку,
ледь відчутну кислинку та ніжний аромат свіжозмеленого кавового зерна.
Спеціальне обсмаження кавових зерен робить “Гердан” виключно м'якою і
одночасно багатою на смак кавою.
“По-Східному” – суміш сортів кави Робуста із Центральної Африки та
Південної Азії темного обсмаження та спеціального тонкого каліброваного
помелу. Цей міцний духмяний напій є ідеальним для приготування кави “потурецьки”. Він має насичений смак із гірко солодкими нотками, кислинка
відсутня.
“Галицька кава” – натуральна мелена кава “Галицька кава” виготовлена з
кращих сортів кави, дбайливо вирощених і зібраних в кавових
регіонах Південно-Східної Азії. Кава має насичений міцний та терпкий смак
зі слабким ароматом шоколаду, тонкий помел та темне обсмаження.
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Кава натуральна розчинна гранульована – нова високоякісна кава
виготовлена за найсучаснішою технологією приготування розчинної кави
шляхом агломерації. Даний продукт збагачений вмістом антиоксидантів
завдяки додаванню зерен зеленої кави.
Кава натуральна розчинна сублімована "Freeze-Dried" – це високоякісна
кава, виготовлена за найсучаснішою технологією приготування розчинної
кави шляхом сублімації. Відрізняється від порошкової тим, що порошок
виготовляється з екстракту шляхом висушування гарячим повітрям, а
сублімаційна кава (кристалізована) - шляхом виморожування з екстракту
вологи і подальшого подрібнення. Завдяки цьому кава максимально зберігає
смакові та ароматичні властивості, які значно втрачаються при нагріванні (як
в порошку). На задній стінці банки зображено три види кристалів, які можуть
бути отримані в процесі виробництва. У залежності від смакових
властивостей колір кристалів буде змінюватись. На даний момент
використовується екстракт, в результаті виморожування якого отримуються
кристали світлого кольору, з міцним та ароматним смаком.
Кава натуральна розчинна порошкоподібна – натуральну розчинну каву
виготовляють з відбірних кавових зерен кращих сортів за новітньою
технологією, яка дозволяє в кінцевому продукті зберегти всі найкращі смакові
властивості натуральної кави.
Капучино “Горіхове” – розчинний напій капучино «Горіхове» від ТМ «Галка»
порадує вас насиченим смаком із солодкими нотками, ароматом горіха та
розкішною пінкою. Виготовляється з сертифікованих компонентів найвищої
якості, що задовольнять найвибагливіших гурманів. Наявність додаткової
порції в пакеті дозволяє приготувати саме таке капучино, яке вам
подобається більш за все, шляхом самостійного дозування порції.
Капучино “Ванільне” – це розчинний напій капучино «Ванільне» від ТМ
«Галка» порадує вас ніжним вершковим смаком із солодкими нотками,
ароматом ванілі та розкішною пінкою. Виготовляється з сертифікованих
компонентів найвищої якості, що задовольнять найвибагливіших
гурманів. Наявність додаткової порції в пакеті дозволяє приготувати саме
таке капучино, яке вам подобається більш за все, шляхом самостійного
дозування порції.
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Напій кавовий розчинний “Люкс” – напій кавовий розчинний “Люкс”
виготовлений з відібраних кавових зерен (10%) із Південно-Східної Азії,
зерен ячменю та кореня цикорію. Завдяки вмісту кави, тонізує і заряджає
енергією. А цілющий цикорій завдяки високому вмісту органічних речовин,
макро- та мікроелементів позитивно діє на організм людини.
Напій розчинний “Шипшиновий” – напій розчинний "Шипшиновий" поєднує у
собі приємний смак із загальнооздоровчою дією. Завдяки вмісту плодів
шипшини, яку використовують у народній медицині як загальнозміцнюючий
та жовчогінний засіб, сприяє покращенню обміну речовин в організмі.
Напій розчинний “Життєдайний” – цілюща ехінацея, цикорій і ячмінь є
компонентами напою “Життєдайний”. Ще більше смаку, здоров'я та енергії у
вашому горнятку.
Напій розчинний “Галич-Ранок” – важливим компонентом напою “ГаличРанок” є цілющий цикорій, він покращує апетит і травлення, знижує
артеріальний тиск і має подібний до кави смак і запах. Цей корисний напій
можуть вживати усі, зокрема ті, хто дотримується здоровогог і активного
способу життя - адже він зовсім не містить кофеїну.
"Кавове драже" кавове зерно в шоколаді –– поєднання запашної кави та
шоколаду давно стало улюбленим для багатьох, адже ці два продукти
чудово доповнюють смак одне одного. «Кавове драже» кавове зерно в
шоколаді, створене із кращих сортів кави Арабіка 100% Південна Америка й
шоколадної глазурі, – це і вишукані ласощі, і природний енергетик, і
чудова оздоба для ваших кулінарних шедеврів.
Kidi café – Запахи і смаки часто нагадують нам дитинство. Так хочеться на
декілька хвилин повернутися у той час, коли нам було так добре і так
солодко... Саме тому ми створили напій, який чудово смакуватиме для усієї
сім'ї.

Напій “з Карпатським женьшенем” – один з найбільш популярних засобів при
цукровому діабеті, анемії, хворобах печінки та шлунку, зубній болі,
перевтомі.
Напій “з Женьшенем та Ехінацеєю” – позитивно впливає на серцево-судинну
систему, органи травлення, стимулює імунну систему.
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Напій “з Глодом та мелісою” – плоди глоду покращують кровообіг в судинах
серця і мозку, знижують збудженість центральної нервової системи, вміст
холестерину в крові, знімають аритмію, частково знижують кров'яний тиск.
Напій “з Кульбабою” – коріння кульбаби містить в собі фосфор, натрій,
кремній, органічні кислоти, олії, каучук, віск і інсулін. Кульбабу вживають для
покращення апетиту, секреторної та моторної діяльності шлунку і кишечника.

Підприємства
Львова

Цикорій плюс – технологія переробки коренів цикорію максимально зберігає
його унікальні природні компоненти: інулін, комплекси глікозитів, залізо,
фосфор магній, калій. Тому напої на основі цикорію мають протимікробну,
протизапальну, заспокійливу, стимулюючу та зміцнюючу дію.
«100% Цикорій» - розчинний сублімований напій, який екстрагований з
кореню цикорію. Завдяки лікувальним властивостям кореню цикорію, напій
врегулює обмін речовин, зміцнить серцеву діяльності, покращить апетит.
Піклуєтесь про власне здоров’я, але хочете поєднати приємне з корисним?
Тоді обирайте напій «100% Цикорій».
"Цикорій плюс чорниця" – розчинний напій, що містить корінь цикорію, зерно
ячменю і плоди чорниці. Напій сприяє покращенню травної системи
організму, зору, регулює вміст цукру в крові. А також завдяки вмісту ягід
чорниці напій можна використовувати для профілактики при лікуванні ангіни,
запаленні верхніх дихальних шляхів. Напій "Цикорій плюс чорниця" не лише
подбає про ваш організм, але й здивує приємним смаком.

Латте класичний. Назва “Латте” походить з Італії. Кава з ніжним молочним
смаком та шовковистою пінкою - що може бути краще для отримання
максимального задоволення від напою? Приготування Латте у кавоварці - це
мистецтво, осягнути яке дається далеко не кожному. Проте, сьогодні можна
насолоджуватись Латте не маючи жодних навиків його приготування. “Латте”
від “Галки” - справжня кава з вершками та цукром, має надзвичайно
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приємний смак, в складі лише натуральні інгредієнти. Перевагою є
відсутність штучних піноутворювачів та емульгаторів.
Латте зі смаком крем-тофі
Латте зі смаком карамелі. Карамельний смак в Латте особливо поширений в
Європі. Карамель пом'якшує напій, додаючи йому особливої родзинки. Смак
м'який, насичений, яскраво виражена карамель.

Підприємства
Львова

3 in 1 Strong. Ця кава – вибух бадьорості зранку! Напій не надто солодкий, а
підвищений вміст кави чудово збалансований із вершками – це потужний
старт на початку дня
3 in 1 Classic. Ідеальне м'яке поєднання кави, цукру та ніжних вершків чудова можливість зберегти тонус та хороший настрій протягом всього дня!
Мандруйте кращими кавовими смаками світу разом із ТМ Галка!

Coffee Travel B – кава у кращих традиціях старої Британіїї – м’яка та ніжна,
водночас міцна та насичена, із шовковистою текстурою та багатим
розмаїттям післясмаків – від делікатного шоколадного і до пряної гірчинки у
останньому ковтку. Незабутня кавова мелодія із нотами сухофруктів та
чорного шоколаду.
Coffee Travel I – класика чорної кави з характером, втілена у італійських
традиціях… Досконала міцність та насиченість, й витончений аромат, що
заповнює простір довкола відчуттям тепла і затишку. Ноти східних солодощів
ідеально доповнюють яскравість пікантної гірчинки – чистий смак
преміальної кави.
Вул. Заповітна, 1,
https://www.galca.ua/
Львів, Львівська, 79000
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“ HoReCaShow Lviv”

Анонс

7-9 листопада

найбільша подія в Західній Україні в сфері ресторанно – готельного бізнесу,
яка відбудеться 7-9 листопада на території виставкового залу “ Південний –
EXPRO”. Серед атракцій фестивалю більше 112 лекцій та конференцій, на
яких передаватимуть знання та досвід професіонали своєї справи.
Створюючи цей захід організатори прагнуть підвищити рівень не тільки
сфери HoReCa, а й економіки України.

Екологічно
У червні 2018 року ДП «Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів» прийняло та

переробило:
15 – термометрів від фізичних осіб
1 576 – люмінесцентних ламп від фізичних осіб
22 240 – люмінесцентних лампи від юридичних осіб

SoftServe – 25
Вітаємо львівську
компанію SoftServe з
25 – річчям!
Бажаємо процвітання та
нових горизонтів!

Ювілей
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