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«Ти можеш не помітити, що у тебе все йде добре. Але податкова служба нагадає» 

(П. Данінос) 

Актуально Звіт департаменту економічного розвитку 

Підприємства 
Львова 

ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ РІШЕННЯ» 

Нормативно-
правова база 

НБУ дозволить купувати валюту онлайн 

Аукціон Нежитлове приміщення загальною площею 481,10 кв.м 

Анонс 8 - 9 лютого у Львові відбудеться Event Industry Forum 

Актуально 

 

Про свої досягнення та успіхи у 2018 році прозвітував 

департамент економічного розвитку. 
 

Промислові підприємства м. Львова за січень-вересень 2018 року реалізували 
промислової продукції на 32,2 млрд. грн. 
Більше половини (57,9%) у загальному обсязі реалізованої продукції займала 
продукція переробної промисловості (виробництво харчової продукції, гумових і 
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, металургійного 
виробництва та ін.). Підприємствам з постачання електроенергії, газу, пару та 
кондиційованого повітря належало 32,0% продукції, добувної промисловості і 
розроблення кар’єрів — 7,8%, з водопостачання, каналізації, поводження з 
відходами — 2,3%. 
Загалом, протягом 2018 року з бюджету розвитку профінансовано капітальних 
видатків понад 2,6 млрд. грн., зокрема на галузь освіти 145,5 млн грн, охорони 
здоров'я 67,4 млн грн, дорожню інфраструктуру міста 785,5 млн грн, оновлення 
рухомого складу автобусного парку та електротранспорту 554,6 млн грн. 
Судами різних інстанцій прийнято 5 рішень про стягнення заборгованих сум пайових 
внесків. Забезпечено надходження коштів пайових внесків до міського бюджету 
міста Львова в сумі 156,2 млн. грн. (при плані 150,5 млн — перевиконання на 3,8%). 
Здійснювались виїзди та обстеження понад 43 проектованих майданчиків для 
паркування. За результатами обстежень проектованих майданчиків на звернення 
заявників було винесено на розгляд ради 5 проектів ухвал, якими передбачено 
облаштування 24 нових майданчики для паркування із загальною кількістю парко-
місць — 1085. Внаслідок цього до бюджету м. Львова від операторів паркування 
автотранспорту до бюджету поступило коштів на суму 9 712,2 тис. грн, що на 3 612,2 
тис. грн. більше плану. Виконання склало 159,2 відсотки. 
 
В порівнянні до встановленого ліміту за результатами 2018р. загалом по місту 
досягнуто економії споживання електроенергії: -2 069,7 тис. кВт*год (-11,6%), 
теплової енергії: -13 399,14 Гкал (-14,4%), газу: -490,93 тис. м³ (-23,03%), холодної 
води: -82,28 тис. м³ (-14,84%), гарячої води: -20,64 тис. м³ (-31,12%) і -2 157,50 Гкал 
(-34,04%). 
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На впровадження заходів з енергозбереження у 2018р. з міського бюджету міста 
було профінансовано 34,8 млн. грн., з них: 
—  освіта — 27,2 млн.грн.; 
—  охорона здоров’я — 7,2 млн.грн.; 
—  культура — 0,4 млн. грн. 
Дані кошти спрямовано на заходи з утеплення фасаду, заміни вікон та дверей, 
капітального ремонту системи опалення, гідроізоляції фундаменту та ін. 
У 2018 році від розміщення рекламних засобів на території міста Львова надійшло 
49,8 млн. грн., що на 4 млн. грн більше аналогічного показника 2017 року. 
 
Також департамент продовжує встановлювати зупинки громадського транспорту за 
кошти рекламорозповсюджувачів-інвесторів, що є яскравим прикладом успішної 
співпраці влади з бізнесом. Так, у 2018 році за кошти інвесторів встановлено 44 
зупинки на суму понад 6 млн. грн. 
Для забезпечення безперебійного постачання теплової енергії, газопостачання, 
водопостачання та електричної енергії у комунальні заклади та установи м. Львова, 
розроблено та розіслано розпорядникам коштів взірці документів для проведення 
відкритих торів та переговорних процедур закупівель для потреб 2018 року. За 
результатами співпраці було проведено 109 закупівель на постачання теплової 
енергії, 49 закупівель природного газу, 83 закупівель електричної енергії та 24 
закупівель на водопостачання і водовідведення. 
Також здійснено супровід 128 закупівель послуг їдалень та 344 закупівлі продуктів 
харчування для закладів освіти та охорони здоров’я. 
За результатами співпраці розпорядників коштів м. Львова та представників 
департаменту упродовж 2018 року у електронній системі Prozorro здійснено 5867 
закупівель на загальну суму 4,05 млрд. грн., що дозволило зекономити близько 
226,8 млн. грн. бюджетних коштів. 
За результатами роботи 9 місяців львівським комунальним підприємством було 
досягнуто таких результатів: 
—  по 46 підприємствах отримано прибутків на загальну суму 2,6 млн. грн., що на 
15,9 млн грн менше ніж за аналогічний період 2017 року; 
—  по 41 комунальних підприємствах отримано збиток на суму 462,2 млн грн., що 
на 2% менше ніж у 2017 році 
 
За весь період інвестування на 1 жовтня 2018р. обсяг прямих іноземних інвестицій 
(акціонерного капіталу), вкладених в економіку міста, становив 433,6 млн.дол. США. 
У розрахунку на одного мешканця Львова припало 577,9 дол. США, що 1,5 разів 
більше від середньообласного значення цього показника. 
Упродовж січня-вересня 2018 року у підприємства Львова було залучено 82,7 млн. 
дол. США прямих іноземних інвестицій від партнерів з 17 країн світу. 
Лідерами інвестування економіки міста Львова є партнери з Польщі та Кіпру — 
відповідно 25,0% та 23,3% від загального обсягу іноземних інвестицій на 1 жовтня 
2018 року. Суттєва частка припадала на Нідерланди — 16,4%, Швейцарію — 6,4%. 
На 1 жовтня 2018 року найбільші обсяги капіталу залучено у промисловість (37,7% 
від загального обсягу) та у фінансову і страхову діяльність (31,0%), а також у 
операції з нерухомим майном (10,0%), професійну, наукову та технічну діяльність 
(7,6%), оптову та роздрібну торгівлю (6,0%). 
 
У 2018р. місто посіло 4 місце в рейтингу інвестиційної прозорості від Transparency 
International, а також стало найкращим містом для життя в Україні за рейтингом 
Quality of Life Index 2019 від NUMBEO (№ 174 у світі). 

http://city-adm.lviv.ua/
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ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ РІШЕННЯ» 

Компанія «УКРАЇНСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ РІШЕННЯ» пропонує спектр 
комплексного підходу до кожного замовлення – від креслення і розробки 
проекту до готового обладнання/автоматизованої лінії виробництва «під 
ключ». 

Продукція, послуги: 

 інженерно-конструкторські послуги, розробка та виробництво 
індивідуального обладнання та виробництв. 

 шафа електрична, пульт керування, різноманітні засоби автоматизації 
виробництва, систем ЧПУ. 

 шестерні, зубчаті вінці, вал-шестерні.  

 ТВЧ гартування, литво. 

 Гідравлічні преси , гідравлічні та пневматичні системи та комплекси 
ремонт , модернізація, монтаж, демонтаж, пуск обладнання. 

 металообробка, штампи, форми, оснастка. 

 послуги аргонодугового зварювання алюмінію та нержавіючої сталі. 
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТОВ ”УКРАЇНСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ РІШЕННЯ” використовує у своєму 
виробництві сучасні технології машинобудування і автоматизації процесів 
виробництва, новітні розробки в сфері виробництва джерел сонячної енергії 
та її експлуатації в промислових та побутових потребах і гарантує 
індивідуальний підхід до потреб кожного замовника. 
 
Підприємство 
«УКРАЇНСЬКІ 
ІНЖЕНЕРНІ 
РІШЕННЯ» виготовляє 
на замовлення 
декоративні вироби, 
конструкції та інші 
вироби без будь-яких 
обмежень. 
   

«Ukrainian Engineering Solution’s» здійснює виготовлення вітрогенераторів 
 

   

 

 
Досвідчена команда спеціалістів з великим досвідом роботи і новітні 
технології, які використовуються під час виробничого процесу, гарантують 
виготовлення обладнання/продукції високої якості, що зможе задовольнити 
вимоги найвибагливішого клієнта. 
 
Низка переваг підприємства: 

 Індивідуальний інженерно-технічний підхід для вирішення задач і 
виробничих потреб - кожен новий проект максимально детально 
вивчається фахівцями у відповідності з побажаннями клієнта. 
Підприємство готове запропонувати найкраще інженерне рішення у 
найкоротший термін і гарантувати його якість. 

 Гарантія 1 рік на виготовлену продукцію. Технічна підтримка та 

обслуговування. 

 Повний та невідкладний сервіс протягом усього часу експлуатації - повне 

забезпечення сервісу за оптимальною схемою у найкоротший термін: від 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

консультації по телефону до виїзду фахового спеціаліста на об’єкт. 

Виконання робіт точно в зазначений термін. Як результат - економія часу 

і коштів. 

      

На підприємстві здійснюється виготовлення верстатів газового крою  з ЧПУ 
. Перевага такого верстату над іншими видами розкрою матеріалів фактично 
необмежена товщина різу зокрема виготовлені нами верстати вже зараз 
ріжуть сталь товщиною 150 мм що не під силу плазмовій чи лазерній 
установці. 
Другою перевагою є значно нижчі показники використання електроенергії, 
ціна на яку без зупинок росте. 
Одним з основних напрямків роботи компанії є виготовлення станків для 
плазмового різання за індивідуальним замовленням під власною торговою 
маркою «Українські інженерні рішення». Оброблювані матеріали: 
низьковуглецеві сталі; конструкційні стали; високолеговані сталі; 
інструментальні сталі; оцинкована і алюмінізована сталі; алюмінієві і мідні 
сплави. 

 

 

Україна, 
Львів, Зелена 251 
 

http://ukrengsol.com/ 
ues-lviv@ukr.net 

067897 31 61, 032 253 04 06 
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Нормативно-
правова база 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

НБУ дозволить купувати валюту онлайн 
Нацбанк ухвалив і оприлюднив 
нормативно-правові акти, які стануть 
основою для нової ліберальної системи 
валютного регулювання, передбаченої 
законом "Про валюту і валютні операції". 
Нова система валютного регулювання 
складається з восьми основних постанов 
НБУ, які замінили попередню базу з 56 
нормативно-правових актів у сфері 
валютного регулювання. 
Нове валютне регулювання передбачає 
понад 20 послаблень на валютному ринку, 
які будуть введені з 7 лютого 2019 року. 

 
Зокрема, вдвічі збільшується граничний термін здійснення розрахунків за 
експортно-імпортними контрактами – до 365 днів; скасовується валютний нагляд за 
експортно-імпортними операціями до 150 тис. грн; дозволяється вільне 
використання рахунків юридичних осіб за кордоном (крім операцій з переказу коштів 
на такі рахунки). 
Скасовуються також індивідуальні ліцензії на валютні операції – їх замінить система 
е-лімітів (2 млн євро на рік для юридичних осіб та 50 тис. євро на рік для фізичних 
осіб). Скасовуються санкції у вигляді зупинення зовнішньоекономічної діяльності за 
порушення строків розрахунків, а також обмеження на дострокове погашення 
зовнішніх зобов'язань. 
У той же час, дозволяється укладення валютних форвардів для хеджування 
експортно-імпортних і боргових операцій, здійснення операцій за рахунками 
юридичних осіб-нерезидентів в банках України. 
Скасовується також процедура реєстрації зовнішніх запозичень, дозволяється 
оnline-купівля іноземної валюти фізичними особами (в межах ліміту купівлі 
готівкової валюти – до 150 тис. грн/день в еквіваленті). 

 
Більш детально за посиланням: https://www.epravda.com.ua/news/2019/01/8/644101/  
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Аукціон 

Нежитлове приміщення загальною площею 481,10 кв.м за 
адресою: м. Львів, пл. Ринок, 38 

 

Нежитлове приміщення загальною площею 481,10 кв.м, а саме - приміщення 
підвалу (під індексами від І до ХVІ) площею 209,8 кв.м., приміщення першого 
поверху (під індексами 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-5’, 3-6, 3-7, 3-8) площею 207,0 
кв.м., приміщення другого поверху (під індексами від 9 до 15) площею 64,3 
кв.м., розташовані у будівлі номер 38 на площі Ринок.  

 

Будинок № 38 на пл.Ринок у м. Львові – пам’ятка архітектури національного 
значення, згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР №970 від 26.08.1963 
(охоронний №326/35). Пам’ятка розташована в межах території, внесеної до 
списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.Наявний лист Міністерства культури 
України № 1247/10/61-18 від 28.12.2018 щодо погодження приватизації 
шляхом продажу на аукціоні вказаного об’єкта за умови виконання норм 
чинного законодавства України у галузі охорони пам’яток культурної 
спадщини стосовно об’єкта купівлі-продажу. 

Старт аукціону  20.01.2019  13:34 
Прийом пропозицій до 10.02.2019  19:55 
Проведення аукціону 11.02.2019  15:14 
Детальніше тут:  https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2019-01-20-000003-2  
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Анонс 

 

8 - 9 лютого у Львові відбудеться Event Industry Forum 

 

 

 

Місце : м. Львів, стадіон “Арена Львів” ,  

              вул. Стрийська 199 

Дата : 8-9 лютого 

Організатори форуму запрошують Вас на дискусії, презентації нових проектів 

та на цікаві лекції від відомих спікерів, які будуть не лише з України, а й з 

Бельгії та Італії. Серед них Андрій Москаленко, Ірина Бондаренко, Наталія 

Чижова, Андрій Федорів та інші.  

Дводенний форум поділиться на 5 тематичних зон, де будуть проводитись 

події. 

Буде можливість переглянути виставку трендових технологій для 

проведення заходів. Також дізнатись про найбільш фундаментальні теми 

промисловості, секрети успіху для майбутніх ділових зустрічей. На форумі 

спікери розказуватимуть про кращі ідеї для корпоративів, поділяться 

знаннями та порадами для організації  весіль.  

На форумі буде змога взяти участь у переговорах за круглим столом, які 

допоможуть  ефективно вирішити проблеми галузі та дізнатись багато 

нового. 

Більше тут:  https://www.eventindustry.com.ua/home/ 
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