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Підприємства 
Львова 

 

 

 
 

ТзОВ «Компанія «Цезар ЛВ»  
 «Компанія «Цезар ЛВ»,  яка була заснована в 2005 році, являється 

провідним виробником: 
- захисного рукава «АЛЮКОМ» для димоходів, 
- димохідних систем з нержавіючої сталі для димоходів та вентиляції 

різного діаметру, як одностінних, так і утеплених. 
 Вся продукція є сертифікована та виготовляється на сучасному 

імпортному обладнанні. 
ТзОВ «Компанія «Цезар ЛВ» разом із своїми стратегічними партнерами 

уже понад 12 років працює у відповідності до високих стандартів якості у 
будівельній галузі. 

Основні напрямки спеціалізації: проектування, виготовлення та монтаж 
димохідних систем з нержавіючої сталі та кераміки для індивідуального та 
багатоквартирного будівництва, систем аспірації для промислових 
об’єктів;  гільзування димоходів гнучкими рукавами «Алюком». 

 
 

  

Системи димоходів із нержавіючої сталі «Цезар ЛВ» для котлів на 
рідкому, газоподібному та твердому паливі забезпечують безпеку, 
комфортні умови проживання та раціональне використання енергоресурсів, 
відповідно до ДБН В.2.5-67.  

Вся продукція ТзОВ «Компанія «Цезар ЛВ» сертифікована системою 
управління якістю ISO 9001, що відповідає вимогам європейських 
стандартів та  сертифікату відповідності.  

Ціль компанії - виробляти та реалізовувати продукцію високої якості, з 
дотримання усіх необхідних вимог та стандартів. 

ТзОВ «Компанія «Цезар ЛВ» є дилером у Західному регіоні керамічних 
димоходів системи «KONEKT». Ця система є однією з найкращих сучасних 
димохідних систем. 

 ТзОВ «Компанія «Цезар ЛВ» - це  індивідуальний підхід до кожного 
клієнта!   
 
79034 Україна +38 (032) 240 77 66 
м.Львів www.cezar-lv.zakupka.com 
вул. П. Мирного, 24 office@alukom.ua 

 

 

mailto:office@alukom.ua
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Нормативно – 
правова база 

 

Додаткові торговельні преференції ЄС для України набули чинності

 
Додаткові торговельні преференції Європейського Союзу для 

України, остаточно затверджені Європарламентом 13 вересня набрали 
чинності 1 жовтня 2017 року, за винятком лібералізації експорту ячменю, 
пшениці і кукурудзи - ці преференції набудуть чинності 1 січня. Преференції 
є доповненням до Угоди про створення глибокої і всеосяжної зони вільної 
торгівлі та діятимуть три роки. Їх мета - полегшити становище українських 
експортерів в умовах важкої економічної ситуації і реформ, що проводяться 
в Україні. 

Кілька важливих сільськогосподарських і промислових товарів тепер 
будуть мати кращий доступ на ринок ЄС, оскільки їх можна експортувати 
без застосування митних зборів.  

Україна зможе безмитно експортувати в ЄС великі обсяги пшениці, 
кукурудзи, ячменю, вівса, ячмінної крупи і гранул. Крім того, преференції 
створять можливості експорту без застосування мита великих обсягів 
перероблених помідорів, натурального меду і виноградних соків в ЄС. 
Регламент надає додаткові 
нульові тарифні квоти для 
українського меду – 2,5 тис. тонн, 
кукурудзи та борошна з неї – 650 
тис. тонн, ячменю та борошна з 
нього – 350 тис. тонн, пшениці та 
борошна – 65 тис. тонн. 
Окрім того, додається квота на 
ячмінну крупу – 7,8 тис. тонн, овес 
– 4 тис. тонн, оброблені томати – 
3 тис. тонн та виноградний сік – 
500 тонн.  

Торговельні преференції також сприятимуть розвитку галузей 
промисловості, наприклад, нададуть переваги українським виробникам 
взуття, мінеральних добрив, алюмінієвих виробів і побутової електроніки. 

 

Детальніше за посиланням: https://economics.unian.ua/finance/2162196-dodatkovi-
torgovelni-preferentsiji-es-dlya-ukrajini-nabuli-chinnosti.html 

 

 

https://economics.unian.ua/finance/2162196-dodatkovi-torgovelni-preferentsiji-es-dlya-ukrajini-nabuli-chinnosti.html
https://economics.unian.ua/finance/2162196-dodatkovi-torgovelni-preferentsiji-es-dlya-ukrajini-nabuli-chinnosti.html
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Анонс 

Lviv Fashion Week 
26-29 жовтня 

 

 
 

 
26-29 жовтня у Львові пройде ХX-й Lviv Fashion Week 

 
Вже 10 років Львівський тиждень моди підтримує українських 

дизайнерів, відкриває нові імена та допомагає українським брендам бути 

відомими за межами країни. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами 

Mad Mood Milano, Fashion Hall Berlin, Serbia Fashion Week, Eurasia Fashion 

Week, Asian Designer Week наші дизайнери отримали можливість 

представити свої бренди в Мілані, Берліні, Сербії, Китаї, Індії. Так, у вересні 

в рамках проекту Mad Mood міжнародній пресі та байерам в Мілані були 

представлені колекції SS 2018 брендів Lesia Semi та Novana Studio, 

останній – на платформі TSCOF, яка також є партнером Lviv Fashion Week. 

У програмі нового сезону домінують українські дизайнери – колекції 

весна/літо 2018 продемонструють Marta Wachholz, Vozianov, Oksana Mukha 

by Kateryna Yalova, Lesia Semi, Kateryna Karol, Olesya Hryn, Couture de 

Fleur, Ivanna Yukhymchuk, Chernikova, Mykytyuk&Yatsentyuk, Tata Kalita, 

Olena Dats’, Roksolana Bogutska. 

Lviv Fashion Week традиційно сприяє молодим дизайнерам – їх покази 

відбуватимуться в рамках основної програми в Міжнародному аеропорту 

«Львів» та у форматі презентацій. Нові колекції представлять Burdo, 

Lyubasha Kyleshko, KartNatel, Vladyslava Matiyashek, Olesya Marchuk. Окрім 

презентацій нових сезонних колекцій, на Lviv Fashion Week відбудуться 

презентації аксесуарів (Sakhro). 

Основний розклад показів та презентацій на сезон весна/літо 2018 

доповнюватимуть освітня програма та шоурум. Розширена освітня 

програма включає лекції, обговорення та воркшопи, які проходитимуть у 

Design House 27-29 жовтня. Нові Fashion-діалоги, проект, який має на меті 

об’єднати у неформальному спілкуванні та продуктивних дискусіях 

працівників галузі моди, цього разу будуть присвячені темі «Fashion 

фотографія як інструмент презентації брендів», модератор – Лілія Сушко. 

Детальніше тут: lvivfashionweek.com 
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Анонс 

 

 

 
Міжнародна стоматологічна 

виставка 
«Дентал®-Україна» 

 
Львівський Палац Мистецтв.  

25-27 жовтня 2017 року 

Виставка «Дентал-Україна» – це захід міжнародного рівня, куди з’їжджаються 
науковці, професійні стоматологи, представники відомих фірм виробників з усіх 
куточків України та з-за кордону. За роки свого існування саме ця виставка стала 
ідеальною платформою для просування нового продукту на ринок України, базою 
для переговорів та обміну досвідом. 

Мета виставки – представлення нових технологій, матеріалів, обладнання та 
інструментарію в галузі стоматології, демонстрація сучасних методик лікування, 
обмін досвідом між спеціалістами різних країн світу та регіонів України. 

В рамках XV міжнародного стоматологічного форуму, відбуватимуться 
науково-практичні конференції, лекції, майстер-класів, практичні демонстрації 
нових технології, матеріалів в стоматологічній галузі за участю провідних 
стоматологів та провідних фірм-виробників. 

Організатор: ПрАТ «Гал-ЕКСПО» 
http://www.galexpo.com.ua/ 

Стартує проект «Навігатор по етикетках» 
В понеділок 23.10.2017 р. стартує 
проект «Навігатор по етикетках». 
Цього року в проекті буде залучено 
100 шкіл міста Львова: 262 класи. 
За методикою курсу «Навігатор по 
етикетках» навчатимуться 7000 
шестикласників, з яких буде 
сформавано 950 інтерактивних груп 
для проведення практичних вправ 
та евристичних бесід.  

Учні виконають 60 спеціальних тематичних креативних завдань, щоб 
детально вивчити інформацію на етикетках різних категорій продуктів – 
кисломолочні продукти, морозиво, олія, печиво, кава, чай та напої, овочі та 
фрукти, хліб, хлібо-булочні вироби та дріжджі. 

Реалізація проекту «Навігатор по етикетках - 2017» відбувається 
завдяки ініціативі та партнерської співпраці Львівської міської ради, 
Управління освіти, Навчально-методичного центру, ГК «Євротек» та 
соціально-відповідальних львівських виробників - ТМ «Лімо», ТМ «Шувар», 
ТМ «Галка», ТМ «Ензим», ТМ «Майола», ТМ «Ярич», ТМ «Арсен freshmilk». 

 

 

 

http://www.galexpo.com.ua/

