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Анонс Торгова місія до Федеративної республіки Нігерія 

Актуально 

 

 

У Львові 9-10 лютого 2018 року на 

стадіоні «Арена Львів» 

відбудеться унікальний бізнес-

форум професійних учасників 

ринку event-послуг, щоб 

обмінятись досвідом, знаннями 

та отримати натхнення від 

визнаних лідерів думок та 

досвідчених професіоналів 

Більше інформації тут: 

https://www.eventindustry.com.ua/  
 

 

 
 

https://www.eventindustry.com.ua/
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Приватне підприємство «Торговий Дім «Галпідшипник» 

  
Приватне підприємство «Торговий Дім «Галпідшипник» засноване в 

1992 році. Основний вид діяльності - комплексне обслуговування 

підприємств, організацій і фізичних осіб комплектуючими та технічною 

продукцією на ринках України та Республіки Молдови. В асортимент 

пропонованої підприємством продукції входять: підшипники, корпусні 

елементи, системи лінійного переміщення, приводні паси, транспортерні 

стрічки, технічні та механічні ущільнення, ланцюги та зірочки, мотор-

редуктори, муфти та механізми з'єднання валів, системи змащування і різні 

супутні матеріали, а також інструменти та обладнання для моніторингу та 

діагностики. 

 
 

Продукція: 

 

 

- Підшипники всіх типів і розмірів 

- Підшипникові вузли і корпусні елементи 

- Компоненти, пристрої і системи лінійного переміщення 

- Приводні паси і шківи 

- Ланцюги і зірочки 

- Сальники і манжети 

- Вкладиші підшипників 

- Системи змазування і змащувальні матеріали 
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- Інструменти для монтажу і демонтажу підшипників 

- Контрольно-вимірювальні інструменти і системи моніторингу 

Завдяки своїм особливим характеристикам (зокрема, здатності 

компенсувати похибки монтажу, умови експлуатації) підшипники 

використовуються в: 

- сільськогосподарській техніці; 

- будівельному обладнанні; 

- транспортних системах і вентиляторах; 

- текстильному обладнанні; 

- миючих машинах; 

- обладнанні для харчової промисловості; 

- конвеєрах для упаковки продуктів та ін. 

Торговий Дім "Галпідшипник" - мультибрендова компанія у всіх напрямках 

своєї діяльності, що дозволяє виконувати побажання найвибагливіших 

замовників. Впродовж багатьох років безпосередня співпраця з вітчизняними 

та світовими виробниками дозволяє забезпечити кращі умови для наших 

клієнтів за якістю, цінами, термінами виконання замовлень у всіх галузях 

промисловості та сільського господарства. Підприємство є офіційним 

дистриб'ютором світових виробників наступних торгових марок: SKF, INA, 

FAG, NTN, SNR, TIMKEN, URB, ZKL, MPZ, KTR, KOYO, FLT, TMB, JZ, DYZV, 

OST, STOMIL SANOK, SAMPLA BELTING, OPTIBELT, GOODYEAR, 

MEGADYNE, RUBENA, EAGLEBURGMANN, REXNORD, RENOLD, 

FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES (SIMRIT). А також представник 

SAVA (SAVATECH), ESBELT, FENNER DRIVES, NSK, THK, MOLYKOTE, 

ERIKS. 

На підприємстві створено чотири сервісних центри, сертифіковані фахівці 

яких володіють достатнім досвідом для виявлення неполадок в роботі 

обладнання та попередження можливості виникнення проблем у 

майбутньому. Наші сервісні центри допоможуть покупцям підвищити 

продуктивність промислового обладнання, а також уникнути його 

незапланованих зупинок. До послуг входить потужна інструментальна та 
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інтелектуальна база висококваліфікованих інженерів, які є експертами з 

різних видів машин і устаткування, а також надають необхідну технічну 

підтримку з будь-якого питання на всіх етапах співпраці. 

 
За час присутності на ринку підприємством накопичено величезний досвід 

технічного обслуговування механічних вузлів і механізмів, щодо проведення 

планових та аварійних ремонтів на підприємствах. Особливу увагу 

підприємство приділяє сервісній стороні питання, проводячи заміни, 

монтаж/демонтаж підшипників, діагностику, модернізацію підшипникових 

вузлів, вирішуючи питання їхньої реконструкції та аудиту, забезпечує 

збільшення надійності та строків експлуатації обладнання замовника. Велика 

увага  приділяється впровадженню передових світових технологій. 

Результатом такої роботи є співпраця на постійній основі з понад 5000 

клієнтами всіх галузей промисловості України та Республіки Молдови. 

Співпрацюючи з підприємством, Можна розраховувати на керований і 

надійний процес, отримання компетентного і професійного партнера, який 

вирішує проблеми комплектації, ремонту і технічного обслуговування. 

 

 

Враховуючи потреби клієнтів, підприємство створило 

компанію з розгалуженою мережею офісів, складських 

приміщень і точок роздрібної торгівлі.  

Наявність власного транспорту, добре налагоджена система 

логістики та доступ менеджерів до товару на будь-якому 

складі дозволяє обслуговувати клієнтів по Україні в 

найкоротші терміни. 

 
 

Адреса (032) 297-01-93 

Львів, 79035 office@galp.com.ua 

Вул. Зелена, буд. 238-З www.galp.com.ua 
 

mailto:office@galp.com.ua
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ТОВ “Маркет-Матс” 

Унікальне львівське підприємство. 

Єдине в Україні, що спеціалізується на розробці, виготовленні та супроводі 

в процесі експлуатації літальних симуляторів. 

 
Діяльність підприємства базується на використанні конверсійних технологій 

та потенціалі спеціалістів військово-промислового комплексу України. 

 

Цікаво 

Львівагромашпроект анонсував вихід нового самохідного 
обприскувача «Скорпіон» 

 
 

Фото новинки з’явилось на офіційній сторінці компанії в FB. 

Наразі новинка проходить випробовування та не запущена в серійне 

виробництво. За інформацією, наданою прес-службою компанії, модель 

постійно вдосконалюється, тому і характеристики постійно змінюється. 

Строки запуску в серійне виробництво «Скорпіону» також поки що не відомі.  

«Львівагромашпроект» — львівська компанія, яка вже більше 50 років 

створює нові і удосконалює існуючі конструкції машин і обладнання для 

внесення засобів захисту рослин. 

 

https://traktorist.ua/brands/lvivagromashproekt
https://www.facebook.com/lvivagromash/posts/1746310288723443:0
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Нормативно – 
правова база  

 

Зміни в оподаткуванні у 2018 році 
 

 

Зміни внесені до Податкового 

кодексу, зокрема, передбачають: 

1) поступове підвищення ставок 

акцизного податку на тютюнові вироби, 

а саме в 2018 році – на 29,7%; 

2) підвищення ставок екологічного 

податку на 11,2% і рентної плати (крім 

видобутку корисних копалин) – на 

16,8% 

2) вводиться 24-місячна відстрочка на сплату ПДВ при імпорті 

деяких категорій обладнання; без сплати мита можна буде отримати не 

більше трьох посилок вартістю по 150 євро; 

3) безмитне ввезення товарів через аеропорти на 1000 євро, при 

в'їзді через інші пункти пропуску обмеження – 500 євро і 50 кг ваги; 

4) на 5 років звільняються від ПДВ та акцизу операції з імпорту 

електромобілів; для фармацевтичної галузі розширили сферу застосування 

ставки ПДВ у 7%, в тому числі на імпорт і продаж медичних виробів; 

5) для IT-бізнесу розширили пільгу з ПДВ на поставку програмної 

продукції; повернення до тестового режиму механізму призупинення 

реєстрації податкових накладних та інше. 

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ збільшена з 25 

розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 15 розмірів 

мінімальної заробітної плати. 

Нововведення передбачені Законом № 2148-VIII «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій». 

Більш детально за посиланням: https://biznesua.com.ua/z-1-sichnya-2018-roku-
zrostut-shtrafi-za-porushennya-trudovogo-zakonodavstva-ta-oplati-pratsi/ 

 

 

https://biznesua.com.ua/z-1-sichnya-2018-roku-zrostut-shtrafi-za-porushennya-trudovogo-zakonodavstva-ta-oplati-pratsi/
https://biznesua.com.ua/z-1-sichnya-2018-roku-zrostut-shtrafi-za-porushennya-trudovogo-zakonodavstva-ta-oplati-pratsi/
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Анонс 

 

Торгова місія до Федеративної республіки Нігерія 

Інформуємо про те, що Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України спільно з Офісом з просування експорту при Мінекономрозвитку у 

період з 18 по 24 березня 2018 р. заплановано проведення торгової місії до 

Федеративної республіки Нігерія (м. Абуджа, м. Лагос) та Республіки Гана 

(м.Аккра) під головуванням заступника Міністра економічного розвитку і 

торгівлі України - Торгового представника України Н. Я. Микольської. 

Основною метою місії є вивчення системи експортно-імпортних відносин, 

торгівельних бар'єрів і законодавчих особливостей вказаних країн, а також 

ознайомлення з веденням господарської і торгової діяльності на місцевому 

рівні. 

В рамках програми торгової місії плануються наступні заходи: 

- проведення зустрічей з представниками державних інституцій та 

установ Нігерії та Гани; 

- проведення зустрічей з представниками торгово-промислових палат  

м. Абуджа та м. Лагос (Нігерія), м. Аккра (Гана); 

- освітні заходи щодо особливостей ведення бізнесу в Нігерії та Гані. 

Аналітичні матеріали щодо ринків Нігерії та Гани, інформація про українські 

товари з найбільшим експортним потенціалом та переліки заборонених до 

імпорту у вказані країни товарів доступні за наступними посиланнями: 

- огляд ринку Нігерії: https://epo.org.ua/country-profile-nigeria/ 

- огляд ринку Гани: https://epo.org.ua/country-profile-ghana/ 

Реєстрація компаній до участі у торговій місії відкрита до 31 січня 2018 р. 

за посиланням: https://goo.gl/ZVqM2n 

Контактна особа в Офісі з просування експорту при Мінекономрозвитку: 

Марія Шевчук, тел: 067-828-20-35, електронна пошта: 

mshevchuk@epo.org.ua. 

У разі зацікавленості просимо повідомити на e-mail: 

loda.export@gmail.com. 

 

https://epo.org.ua/country-profile-nigeria/
https://epo.org.ua/country-profile-ghana/
https://goo.gl/ZVqM2n
mailto:mshevchuk@epo.org.ua
mailto:loda.export@gmail.com

