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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Разом з успіхом приходить даремна критика.Ігноруйте її»
(Сьюз Орман)
Актуально

День захисника України

Підприємства
Львова

ПрАТ “Львівський завод залізобетонних виробів №2”

Виставка –
ярмарок

Підсумки «Львівського товаровиробника»

Анонс

Національне Свято Шоколаду

Вітаємо з днем захисника України!
Вітаємо всіх військовослужбовців з професійним святом – Днем
захисника України! Спокій наших домівок та близьких - у ваших
надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими
побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів!

Актуально
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ПрАТ “ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ № 2”
ПрАТ “Львівський завод залізобетонних виробів №2” було введено в
експлуатацію в 1964 році,як Львівський заводобудівний комбінат, основним
призначенням якого став випуск залізобетонних конструкцій для промислового
будівництва. Упродовж багатьох років підприємство було структурною
одиницею тресту "Головльвівпромбуд".
Під час реструктуризації будівельного комплексу, підприємство з 1991 р. стало
самостійною госпрозрахунковою організацією, яка нараховує чотири основних
цехи: два формувальних, арматурний і бетонозмішувальний; допоміжні цехи:
енергосиловий,
ремонтно-механічний
і
транспортний;
акредитовану
лабораторію, відділ технічного контролю, адмінуправління та житловокомунальне
господарство .

Підприємства
Львова

Основним видом діяльності підприємства є виробництво залізобетонних і
бетонних виробів та конструкцій для промислового та житлового будівництва.
Технічне
оснащення
підприємства,
забезпеченість
виробничими
потужностями, матеріальними та людськими ресурсами дають змогу
виготовляти продукцію широкого асортименту: від простих виробів до
особливо складних попередньо напружених залізобетонних конструкцій.
Перелік виробів і конструкцій, які виготовляють на підприємстві, об’єднує:
1. Продукцію для промислового будівництва
– ферми безрозкісні довжиною 18м і 24м ;
– плити покриття 3 х 18м; 3 х 12 м ; 3 х 6м ;
– палі завдовжки від 5м до 12м ;
– колони, ригелі, прогони ;
– фундаментні балки ;
– плити покриття ребристі .
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– балки мостові завдовжки 24 м.
2. Продукцію для житлового будівництва
– плити перекриття пустотні від 2,4 м до 9,0 м завширшки 1,2 м і 1,5 м;
перемички;
– блоки фундаментні, фундаментні подушки;
– сходові марші, сходові площадки, плити балконів;
– стінові панелі керамзитобетонні;
– плити плоскі.
3. Продукцію для дорожнього будівництва
– плити дорожні 3 х 1,2 м; 3 х 1,5 м;
– камені бортові завдовжки 1 м і 3 м;
– поребрик, плитка тротуарна.
4. Іншу продукцію
– плити огорожі;
- стояки електричних опор;
- опорні подушки;
- кільця каналізаційні з кришками і днищами;
-труби бетонні;
- лотки;
-бетон і розчин товарний;
-керамзитобетон, металоконструкції.
Підприємство також приймає індивідуальні замовлення на нетипові вироби

Наявність власної залізничної колії дає можливість здійснювати поставку
продукції залізничним транспортом.
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Сьогодні підприємство ПрАТ «Львівський завод залізобетонних виробів № 2 є
основним виробником і постачальником будівельних залізобетонних виробів і
конструкцій на більшість об'єктів промислового та житлового будівництва, а
також на будови об'єктів соціальної сфери в м. Львові та Львівській області.
Широкий асортимент та гарантія високої якості продукції забезпечили попит на
будівельні вироби підприємства і в інших областях України.

Основним напрямком розвитку підприємства є розширення асортименту
виробів, гарантія їх високої якості, збільшення обсягів випуску товарної
продукції та її реалізації. Сьогодні ВАТ “ ЛЗЗБВ №2 “ – це підприємство з
виробничою потужністю – 85 000 куб м залізобетонних і бетонних виробів у рік,
випуском та реалізацією товарної продукції на суму понад 30,0 млн грн за рік,
номенклатурою продукції – до 500 найменувань виробів. Колектив
підприємства нанаховує 185 осіб висококваліфікованих робітників,
інженернотехнічних працівників і службовців, які пройшли багаторічний шлях
трудової діяльності на підприємстві і зробили свій внесок в його розвиток та
виробничі досягнення . Завдяки високій рентабельності виробництва,
підприємство має можливість вдосконалювати технологічні процеси і
освоювати нові види продукції, що значно розширює ринок збуту та збільшує
кількість партнерів з співпраці, а також спрямовувати частину прибутку на
благодійні заходи – допомогу школам, дитячим садочкам, інтернатам,
закладам охорони здоровя; на будівництво храмів; на розвиток національної
науки і культури.
79056, м. Львів,
вул. Польова, 44
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Результати 11 виставки-ярмарку «Львівський товаровиробник»

З 4 по 8 жовтня у Львівському Палаці мистецтв відбулась11 виставка-ярмарок
«Львівський товаровиробник» де було представлено більше 100 підприємств у
таких галузях:
Легка промисловість
1.
ТМ Ellen
Виставка – ярмарок 2.
Stefanie L
3.
ПП “ЮМА-ПЛЮС»
4.
ТМ "My Bag"
5.
VLADI
6.
Творча майстерня "Мамине СОНЕЧКО"
7.
ПП "Лонкаме"
8.
Zlett
9.
"Дайс"
10.
ТзОВ «ТФ «Промінь»
11.
SL Collection
12.
ПАТ "ВАТ Калина"
13.
ТМ "Етно-Сіті"
14.
ТДВ "Львівський маяк"
15.
ТОВ "ТК Спецодяг"
16.
ТзДВ "Весна - Захід"
17.
Piccolo L
18.
ТОВ "Квікстеп"
19.
DUNA
20.
Roma Style
21.
Madiro
22.
*Gudz-textile*
23.
ТзОВ "Імпреза Люкс"
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Gusseva KIDS
«GREHORI TEХTILE»
Folk L'OR
ФОП "Лебезун"
ТМ "ЛІТО"
ТДВ "Власта"
GALYCHANKA
ФОП Дробчак Ігор Ярославович
LEGENDA CLASS
WUFIC ГС "Західноукраїнський кластер індустрії моди"
VCS VESTA COTTON STYLE
TM "Samets"

Харчова промисловість
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Виставка – ярмарок 10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ВП “ЛЖК” ТзОВ “ЩЕДРО”
ТОВ "Віденська кава"
ТзОВ "Молокозавод Самбірський"
ТМ "Лімо"
ТзОВ "Хліб Трейд"
ТОВ «АЛЬЯНС МАРКЕТ»
Бджолина хата
Еко пасіка
Медович
Щаслива родина
Арахісова паста Mаnteca
Радехівський цукор
ТОВ "Еко Газда"
ТОВ "Молочна компанія "Галичина"
Корисні солодощі
Кава «ГАЛІЛЕО»
Українські млинці
Еко Пасіка
Медодай
Власна пасіка Стецька

Галузь виробничої діяльності та поліграфії
1.
ГС «Кластер видавничої діяльності та поліграфії»
2.
Видавництво Старого лева
3.
"Каховинська ПФ"
4.
ПрАТ "Картонно-паперова Компанія"
5.
Книги для всієї родини
Виробництво меблів
1.
ЗАТ "Трембіта"
2.
ПП "Віком"
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3.

ТзОВ "Браш"

Електричні прилади
1.
ТзОВ "Кенмал"
2.
ТзОВ "Торговий дім Львівського електролампового Заводу Іскра"
Будівельні матеріали
1.
ТзОВ "Терміт"
Керамічна галузь
1.
ТзОВ "Галицька художня кераміка"
Побутова хімія
1.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Парфюмерно медично
косметичний комбінат "РОСО"
2.
ФОП Сташкова А.Б. ТМ Suemade
Інші галузі
1.
Підприємства ДКВСУ Західного регіону
2.
Dekori Kristian
Соціальні підприємства
ВОО "Утос"
2.
СП "Рукомисли"

Виставка – ярмарок 1.

Дитячі ігри та вироби ручної роботи
1.
ТМ "Ігротеко"
2.
СРК "Ігроленд"
3.
Hand Made
Профтехосвіта
1.
Львівський коледж індустрії моди КНУТД
2.
Львівське вище професійне училище технологій та сервісу
3.
Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного
сервісу
4.
Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього
моделювання та дизайну м. Львова
5.
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище
побутового обслуговування"
6. Державний навчальний заклад "Ставропігійське вище професійне училище
м. Львова"
7.
Львівський державний будинок техніки
8.
Львівське вище професійне училище харчових технологій
9.
Львівське вище професійне училище торгівлі та сфери послуг
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Нещодавно фахівці компанії зібрали аналітику з продажах йогуртів зі смаками
і з’ясували, які смаки-фаворити у мешканців Львівщини.
«Львів’яни та мешканці Львівщини найбільше люблять Карпатські йогурти з
такими смаками, як чорниця-злаки, полуниця-злаки, яблуко-кориця. Саме ці
йогурти є лідерами з продажу у Львівському регіоні, – розповіла Оксана
Андрушків, директор з маркетингу молочної компанії «Галичина». – Зовсім
нещодавно на полицях з'явилася новинка – йогурт з гарбузом та родзинками.
Що цікаво, ця новинка сезонно осіння і ми вже можемо впевнено сказати, що
новий смак споживачі сприйняли дуже добре».
Зазначимо, молочна компанія «Галичина» для приготування густих
Карпатських йогуртів зі смаками використовує лише ті фрукти та ягоди, які
ростуть в Україні.
«Галичина» – це йогуртно-кефірний бренд №1 в Україні, це всеукраїнська
компанія, але з львівським корінням. Адже наш головний офіс розташований у
Львові, а виробництво – у області.
Нагадаємо, на початку літа молочна компанія «Галичина» розширила лінійку
смаків йогуртно-кефірної продукції. Компанія відкрила для українських
споживачів унікальні новинки – Карпатський йогурт та Карпатський кефір, які
виготовляються за особливою технологією і рецептурою.

Національне Свято Шоколаду – Найсолодше свято країни!

Анонс

Національне Свято Шоколаду – це всеукраїнська подія, яка проводиться у
Львові, та з року в рік об’єднує найкращих виробників, наймайстерніших
шоколатьє та, звісно, найсмачніший шоколад.
Кожен відвідувач матиме змогу спробувати не лише шоколад на будь-який
смак, а і посмакувати різноманітні шоколадні напої, прийняти участь у
«шоколадних» майстер-класах, а також придбати особливі, «шоколадні»
сувеніри на згадку про Свято.
Палац Потоцьких (вул. Коперника, 15)
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