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ПРОСТІР БІЗНЕСУ 
№1 ТЕСТОВИЙ 

Листопад  2016 Управління економіки департаменту економічної політики Львівської міської ради 
«Серце і душа будь-якої компанії – креативність та інновації»  (Боб Айгер) 

Нормативно-

правова база 
Нововведення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану 

Закупівлі Інформація про закупівлі розміщена на сайті ЛМР 

Підприємства 

Львова 
ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» - 77 

Навчання 

підприємців 
Тренінги від Нової Пошти 

Анонси 

Виставка «EURO AGRO»  

З 22 по 25 листопада  відбудеться XV Міжнародний промисловий форум-2016 
Спеціалізована виставка-ярмарок «Дитячій світ» 

17-та виставка IFE 2017 у Китаї 

Електронні 

послуги ЛМР 
В особистому кабінеті мешканця з’явились нові послуги 

 

Нормативно-
правова база 

Нововведення у сфері державної реєстрації: 

Нещодавно (06.10.2016р.) було внесено зміни до законодавства щодо вдосконалення 
державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності. Внесеними 
змінами передбачено зміни щодо строків проведення реєстраційних дій та надання 
інформації з Державного реєстру прав. Так, державна реєстрація права власності та інших 
речових прав (крім іпотеки) проводиться у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня 
реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав. Державна реєстрація обтяжень, 
іпотек речових прав проводиться у строк, що не перевищує двох робочих днів з дня 
реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав. Державна реєстрація прав у 
результаті вчинення нотаріальної дії нотаріусом проводиться невідкладно після завершення 
нотаріальної дії, але не пізніше строків, встановлених законодавством. 
Внесення змін до записів Державного реєстру прав, надання інформації з Державного 
реєстру прав у паперовій формі здійснюються у строк, що не перевищує одного робочого 
дня з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав. 
Зупинення реєстраційних дій, внесення запису про скасування державної реєстрації прав, 
внесення запису про скасування рішення державного реєстратора здійснюються у строк, що 
не перевищує 2 години з часу реєстрації відповідної заяви/рішення суду в Державному 
реєстрі прав". 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1666-19 

Закупівлі  
Актуальні електронні закупівлі комп’ютерного обладнання та приладдя департаментом 
освіти;  поточного ремонту покрівлі департаментом житлового господарства та інші за 
посиланням: 
 

 
 

 
 

http://city-adm.lviv.ua/lmr/economy/elektronni-zakupivli 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1666-19
http://city-adm.lviv.ua/lmr/economy/elektronni-zakupivli
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Підприємства 
Львова 

ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» - 77 
 

 

ДП «Львівський державний авіаційно-
ремонтний завод»  святкує свою     77-му 
річницю! 
Ще на початку 20-го століття на околиці 
Львова, у Скнилові, поряд із конюшнями та 
іподромом графів Любомирських утворився 
перший аеропорт з авіаремонтними 
майстернями. До 1939 року на базі цих 
досить древніх майстерень склалася певна 
школа обслуговування практично усіх типів 
літаків того часу. 
 

У жовтні 1939 року тут були сформовані 133-ті Стаціонарні авіаційні майстерні на базі 
напівзруйнованого аеропорту. З цього моменту починається сучасна історія Державного 
підприємства “ Львівський державний авіаційно-ремонтний завод ”. 
З 1 вересня 1946 року 133-ті САМ перейменовані у 352-у авіаційно-ремонтну базу, а з 1 
жовтня 1953 року завод працює як авіаційно-ремонтне підприємство Військово-Повітряних 
Сил. 
У 1991 році завод приступив до освоєння ремонту літаків 4-го покоління – типу МиГ-29 і вже 
з 1992-1993 років почався їх серійний ремонт. 
 

 

За 77 років своєї діяльності ЛДАРЗ 
опанував ремонт 98 видів сучасної 
авіаційної техніки, був нагороджений 
орденом Жовтневої революції і занесений 
на Всесоюзну дошку пошани на ВДНГ 
СРСР.  
 Після розпаду Радянського Союзу 
підприємству довелося поринути у буремні 
хвилі ринкової економіки, терміново 
зайнятися конверсійними програмами і при 
цьому ремонтувати бойові літаки. 
На підприємстві успішно опанували зборку 
пасажирських автобусів міжнародного 
класу, капітальний ремонт кузовів 
автобусів, виготовлення 
багатофункціональних будиночків-
контейнерів, метало-пластикових 
конструкцій тощо. 

Сьогодні  підприємство  є  провідним  підприємством  Державного  концерну  
«Укроборонпром» з ремонту та модернізації літаків типу МиГ-29. 
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У 1998 році підприємство отримало статус Державного підприємства Міністерства оборони 
України “ Львівський державний авіаційно-ремонтний завод ”, а з 2012 року ввійшло до 
складу Державного концерну «Укроборонпром». 
Крім виконання замовлень МО України, підприємство у складі концерну плідно співпрацює 
на взаємовигідних умовах із використанням різноманітних видів розрахунків із 
підприємствами і компаніями, які знаходяться як в Україні, так і за її межами. За час свого 
існування і роботи у галузі ремонту авіаційної техніки партнерами ДП «ЛДАРЗ» були понад 
40 держав світу. 
Безумовним дотриманням взятих обов’язків і поважне ставлення до ділових партнерів 
являється “ фірмовим знаком ” Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу, який 
гарантує високий рівень якості ремонту авіаційної техніки, припустимі ціни і строки 
виконання робіт.  

 

 

 

Навчання 
підприємців 

 За підтримки Львівської міської ради протягом жовтня-листопада 2016р. у великій сесійній 
залі для підприємців Львова та учасників АТО проводиться  навчання «Нова Пошта Business 
School» 

Анонси 17-19 листопада у Львові в рамках Міжнародної агропромислової виставки «EURO AGRO» 
відбудеться промоцій ний захід «Дні польського сільського господарства в Україні» 
Деталі: 
http://www.galexpo.com.ua/agro/ 

 З 22 по 25 листопада на території Міжнародного виставкового центру (МВЦ, м.Київ) 
відбудеться XV Міжнародний промисловий форум-2016 
Деталі: www.iec-expo.com.ua 

 За сприяння Львівської міської ради: 

 
 

«Дитячий світ» - єдина спеціалізована виставка-ярмарок у Західному регіоні, яка 

збирає кращі компанії у сфері товарів та послуг для дітей. 
- це майданчик для презентації новинок та торгівлі; 
- зустріч виробників з оптовими та роздрібними покупцями; 
- місце для налагодження ділових контактів та підписання вдалих контрактів. 
Деталі: http://www.galexpo.com.ua/dytsvit/ 

 Китайська торгова асоціація (КТА) з метою сприяння експорту українських товарів до КНР 
на пільгових умовах  запрошує українських виробників продовольчих товарів представити 
свою продукцію на 17-ій виставці IFE 2017, яка відбудеться 16-18 червня 2017 р. у м. 
Гуанчжоу. 
Статистика виставки:  
58600 кв. м. виставкової площі; 1533 експонентів з 60 країн світу; 83480 учасників. 
Контактні особи КТА: Людмила Ластівка +38 050 4484116  china@panukraine.ua 
                                    Василь Швець        +38 067 6592913  shvets@cca.com.ua  

                                    Ірина Бараненко     +38 0991464926  i.baranenko@fialan.com 

Електронні 
послуги ЛМР 

В особистому кабінеті мешканця з’явились нові послуги 

https://egov.city-adm.lviv.ua/SitePages/Home.aspx 

 

Система управління якістю ДП “ЛДАРЗ” сьогодні 

відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 

9001:2008 і має сертифікат відповідності № UA228062. 
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