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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Якщо вам будуть рідко відмовляти , то вам не буде вистачати рішучості»
(Шафкат Іслам)
Актуально

Виставка-ярмарок «Львівський товаровиробник»

Підприємства
Львова

Підприємство «Лакма»

Анонси

4 – 6 жовтня Екуменічний соціальний тиждень
4 – 5 жовтня у Львові відбудеться IХ всеукраїнський форум ОСББ

Праця

Інформація для працівників, які в пошуку роботи

Податки

Понад 603 мільйони гривень надійшло єдиного податку з фізичних осіб від
платників міста Львова

Запрошуємо відвідати виставку-ярмарок де буде можливість
побачити та придбати продукцію львівських товаровиробників у
таких категоріях: одяг, взуття, продукти харчування, меблі,
техніка, книги.
Години роботи: 10:00 – 18:00
Урочисте відкриття виставки 04.10.2018 о 14:00
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Підприємство «Лакма»
Підприємство "ЛАКМА" було засноване в 1990 році як виробник
різноманітних виробів з термопластичних полімерів.

Підприємства
Львова

У 1998 році компанія почала виробництво гвинтових пробок для 28 мм ПЕТпляшок з типом горловин BPF і PCO. “ЛАКМА” використовує у виробництві
кілька різних патентів на внутрішню конструкцію гвинтової пробки КЕФ, нову
версію гвинтової пробки КЕФ Королева, яку застосовує найбільший
виробник мінеральних вод в Україні - IDS Borjomi International Group. Річний
обсяг виробництва гвинтової пробки становить 700 млн. штук. “ЛАКМА”
працює більш ніж з 60 компаніями-виробниками пива, газованих/
негазованої мінеральних вод, та газованих напоїв.

Додатково до виробництва гвинтових пробок у 2008 році підприємство
почало виробництво носиків Дой-пак для Nestle, Верес та інших великих
брендів.
В “ЛАКМА” проводяться періодичні аудити виробництва як компаніями–
клієнтами, так і незалежними аудиторськими фірмами.
Система якості підприємства успішно пройшла аудит компанії IDS Borjomi
International, який проводився згідно вимог компанії Nestle Waters.

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

ver.lviv.mail@gmail.com
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У 2002 році пробка КЕФ формату 1810 була атестована компанією Pepsi
Cola та дозволена до використання на напоях Pepsi.
В результаті аудитів Nestle Україна, “ЛАКМА” затверджено офіційним
постачальником носиків для пакетів дой-пак заводам компанії Nestle у світі.
Підприємства
Львова

“ЛАКМА” будує співпрацю з клієнтами на принципах довготермінового
виробничого
партнерства.
Спеціалісти
“ЛАКМА”
забезпечують
технологічний супровід своєї продукції на підприємствах клієнтів.
ПрАТ “УРСП “ЛАКМА” є одним з лідерів на українському ринку серед
виробників пробки для 28 мм ПЕТ пляшок з різьбою BPF та PCO
формату1810. По конструкції дана пробка має двоконтурне ущільнення КЕФ,
що забезпечує покращену герметизацію пляшок з напоями.
Технічні рішення з конструкції пробки КЕФ захищені патентами. Дана
конструкція характеризується наявністю двох (внутрішнього та зовнішнього)
ущільнюючих кілець спеціального профілю. Дана конструкція дає
можливість закривати пляшки з дефектами горловин.
Для надійного закриття пляшок необхідне менше зусилля,відповідно,
створюються комфортніші умови для відкривання пляшок споживачами.
79031,
м. Львів,
вул.Стрийська, 202

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

ver.lviv.mail@gmail.com

(032) 2632467
lacma@lacma.net
http://www.lacma.net/
297 58 77 або 297 57 64
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Анонси
Одинадцятий рік поспіль у Львові відбувається Екуменічний соціальний
тиждень. Щороку за підтримки Українського католицького університету,
Львівської міської ради, Львівської обласної ради та адміністрації,
Національного університету «Львівська політехніка» Інститут екуменічних
студій УКУ ініціює проведення Всеукраїнського суспільного форуму. Вже
традиційно в осінню пору представники різних конфесій, релігійних
організацій, освіти, влади, бізнесу, громадського сектору, ЗМІ та усі люди
доброї волі зберуться задля ділення досвідом та напрацювання способів
вирішення соціальних проблем.

4−5 жовтня у Львові відбудеться
IХ всеукраїнський форум ОСББ.
Всеукраїнський форум ОСББ у
Львові — важлива подія року у сфері
житлово-комунального господарства
України. Насамперед, форум — це
територія для обговорення сучасних
бізнес-тенденцій
в
сфері
енергоефективності,
питань
ефективної взаємодії бізнесу та
влади
в
управлінні
житловою
нерухомістю, лобіювання інтересів
голів ОСББ та асоціацій в розробці та
підготовці законодавчих проектів.

Анонси

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

ver.lviv.mail@gmail.com
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Інформація для працівників, які в пошуку роботи:
За результатами опитування роботодавців м.Львова – основна потреба у
працівниках у 2019 році це, в основному, робітничі професії буде на таких
підприємствах як (дані Львівського міського центру зайнятості):
Назва СПД

Назва професії

ЛКП
«Львівелектротранс»

Водій трамвая, водій
тролейбуса, слюсарелектрик
Швачка
Водій автотранспортних
засобів
Кондитер
Пекар, тістороб,
формувальник тіста, інші
Швачка, закрійник,
прасувальник
Контролер-приймальник
та якості, водій
навантажувача,
оператор лінії, інші
Швачка
Слюсар-ремонтник,
токар, фрезерувальник
Перекладач амспул,
переглядач продукції
медпризначення
Укладальникпакувальник, інженермеханік, слюсар,
налагоджувальник
устаткування
Контролер скляного
виробництва,
транспортувальник,
випробувач
Швачка, оббивальник
меблів
Слюсар-електрик

ТзОВ «ЛТП Україна»
ЛКП «АТП №1»
ТзОВ «Біскотті»
ПАТ «Концерн
хлібПром»
ТзОВ «Блу Мун
Клоузінг»
ТзОВ НВП « Гетьман»

Праця
ТзДВ «Весна-захід»
ДП «Львівський
бронетанковий завод»
ПАТ «Галичфарм»
ПАТ «Львівська
кондитерська фабрика
«Світоч»
ТзОВ «Львівська
ізоляторна компанія»
ТзОВ «Об’єднана мода
України»
ПРАТ «Львівський
локомотиворемонтний
завод»
ТзОВ НВП ІМВО
ТзОВ «ЦВГ України»

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

ver.lviv.mail@gmail.com

Майстер дільниці,
Коваль, зварник, інші
Монтер кабельного
виробництва

297 58 77 або 297 57 64

Потреба в
працівниках
(кількість)
214

Заробітна
плата, грн
7 000 - 8 000

150
130

12 000
5 500

100
60

6 000
6 500-8 500

55

5 000

52

8 000-12 000

50
40

6 000
9 000-11 000

30

7 400-7 500

25

7 500-8 500

24

7 500-8 000

15

8 000

13

10 000 - 11
000

11

9 500-12 000

10

8 000
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Понад 603 мільйони гривень надійшло єдиного податку
з фізичних осіб від платників міста Львова
Головним управлінням ДФС у Львівській області за січень - серпень
2018 року по м. Львову забезпечено надходження єдиного податку з фізичних
осіб в сумі 603,6 млн. гривень. Приріст надходжень у січні-серпні 2018 року в
порівнянні із аналогічним періодом минулого року становить 131,4 відсотка,
або на 144,4 млн. гривень більше (січень - серпень 2017 року – 459,2 млн.
гривень).

Податки

В свою чергу приріст надходжень податку пов’язаний із збільшенням
обсягів задекларованих сум доходів підприємцями, які здійснюють діяльність
у сферах пов’язаних із:
- випуском програмних продуктів, оплата послуг яких здійснюється в
іноземній валюті;
- наданням готельних послуг;
- наданням консультаційних та маркетингових послуг;
- здійсненням дослідження кон'юнктури ринку та виявлення
громадської думки;
- наданням в оренду, суборенду житлових та нежитлових приміщень.
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