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" Не треба боятися великих витрат. Треба боятися маленьких доходів " 
(Джон Рокфеллер) 

Актуально 
Промислові підприємства Львова у січні – серпні 2017 року реалізували 

промислової продукції на 24,4 млрд.грн. 
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Анонс Відкриття виставки Ромка Зілінка "Такі святі, такі близькі " 

Актуально 
 

 

Промислові підприємства Львова у січні – серпні 2017 року 

реалізували промислової продукції на 24,4 млрд.грн. 

 

 

У загальному обсязі реалізованої промислової продукції 52,8% 

забезпечили підприємства переробної промисловості (у тому числі з 

виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 25,8%), 

36,9% – підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря. 

У розрахунку на одну особу населення реалізовано промислової продукції 

на 32,2 тис.грн, що в 1,6 раза більше від загально-обласного показника. 

За даними Держстату Головного управління статистики у Львівській області 

http://www.lv.ukrstat.gov.ua  
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Підприємства 
Львова 

 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРАМА" 

 

Психологи стверджують, що, відчиняючи двері,  людина  сподівається 

потрапити в комфортне, затишне середовище. 

Саме тому компанія «БРАМА» намагається створити двері, які стануть 

невід’ємною частиною Вашого затишного інтер’єру! Понад 10 років 

діяльності, потужний виробничий комплекс – один з найбільших у Східній 

Європі, та високі стандарти якості перетворили компанію «БРАМА» на 

лідера із виготовлення міжкімнатних дверей. 

Що це означає для клієнтів? Вражаючий вибір найрізноманітніших зразків 

продукції, цікавий дизайн, надійність та довговічність в експлуатації. І 

розумні ціни завдяки продуманій маркетинговій політиці. 

У чому секрет якісних міжкімнатних дверей? У виробництві. 

 
Ламіновані, шпоновані міжкімнатні двері компанії «БРАМА», з якісною 

фурнітурою італійських та польських виробників, стають окрасою приміщень. 

Естетичний вигляд, надійність, якість обробки, екологічні матеріали, 

професійний підхід та увага до деталей -  все це є пріоритетами у 

виробничому процесі компанії «БРАМА». Компанією виготовляється всі 

компоненти дверних блоків - дверні полотна, дверні коробки та лиштву, 

пропонує для комплектування широкий вибір дверних аксесуарів. 

Міжкімнатні двері виробництва ”БРАМА” представлені 5 серіями з широким 

модельним рядом в кожній із серій. Моделі можуть бути одинарними і 
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подвійними, за основу яких використовуються будь-які одинарні моделі всіх 

серій. 

 

Масштаби виробничих приміщень вражають розмірами та завбачливо 

розрахованим використанням ефективного простору. Територія виробничих 

приміщень становить близько 30 тисяч квадратних метрів.  Модернізація 

виробничих ліній та інноваційне обладнання забезпечують виготовлення 

широкого асортименту дверних конструкцій найсучасніших моделей та 

дотримання найвищих стандартів якості. 

 Понад 100 тисяч дверних полотен у місяць. 

 Постійне оновлення колекцій дверей. 

 Інновації  для постійного розвитку та вдосконалення. 

 Це те, над чим фабрика «БРАМА» працює щодня. 

Щороку двері компанії «Брама» експонуються на спеціалізованих виставках, 

а модельний ряд поповнюється новинками. Принципи, які використовуються 

у виробництві, поширюються і на партнерство. 

Це передусім, гарантії якості, професіоналізм, цікаві пропозиції та рішення. 

До того ж, партнери отримують нові ринки збуту – адже продукція компанії 

успішно продається як в Україні, так і за її межами – у країнах Балтики, 

Західної Європи, Близького Сходу, Азії, Америки. 

Команда професіоналів, налагоджена логістика по Україні та за її межами, 

найбільша партнерська мережа та постійний розвиток - це чудовий 

фундамент для успішної співпраці! 

Адреса +380 32 235 11 90 
81085 office@brama.ua 
Львівська обл., Яворівський район, 
село Рясне-Руське,  вул. Свободи 25 

http://www.brama.ua 
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Аукціон 

Інформуємо про продаж на аукціоні 4 об’єктів малої приватизації 

  

Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у аукціоні, на який виставлено чотири 

комерційно-привабливих об'єкти комунальної власності м. Львова. 

Кінцевий строк прийому заяв для участі в аукціоні –  16 грудня 2017 р. 

Особи, які подали заяви та документи на участь в аукціоні, зобов’язані до 21 грудня 

2017 р. до  16.00. год. включно укласти договір про участь в аукціоні з ПП «Фірма 

СОМГІЗ» (м.Львів, вул.А.Сахарова,46а; тел.(032)244-30-91; 244-30-92). 

Час та місце ознайомлення з об’єктами: ознайомитися з об’єктами можна за місцем 

їх розташування в робочі дні, отримати інформацію можна в балансоутримувача за 

вказаними телефонами та в управлінні комунальної власності Львівської міської 

ради за телефоном: (032)297-55-18, (032)235-50-26 з 1000 до 1700. 

Час та місце проведення аукціону:  аукціон відбудеться 22.12.2017 р. за адресою: 

м.Львів, пл. Ринок,1, 2-й поверх, велика сесійна зала, 11.00 год. Реєстрація 

учасників аукціону  проводитиметься з 09.30 год. до 10.30 год. за місцем 

проведення аукціону. Присутність претендентів на участь в аукціоні на реєстрації 

обов’язкова. Претенденти на участь в аукціоні повинні мати при собі документ, що 

посвідчує особу, представники – довіреність, посвідчену нотаріально та оформлено 

з згідно з чинним законодавством, яка підтверджує повноваження претендентів (їх 

представників). 

Адреса Поверхість 
Площа, 

м2 

Початкова 
ціна продажу 

з ПДВ, грн 

Гарантійний внесок, 
грн (10% від 

початкової ціни 
продажу) 

 пл. Соборна,17 мансарда 23 218 688 21 868 

  1-й поверх 

   вул. 
Є.Коновальця,88 мезонін 250,8 5 253 540 525 354 

  підвал 

    вул. 
Городоцька,147 1-й поверх 105,8 551 640 55 164 

вул. Медової 
Печери,67 1-й поверх 11,8 103 320 10 332 
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Анонс 

 

Відкриття виставки Ромка Зілінка "Такі святі, такі близькі " 
 

 

Унікальний проект готує львівський автор народної ікони Роман Зілінко. Це 

буде перша його персональна виставка «Такі святі, такі близькі». Ікон буде з 

два десятки. Над цим проектом Роман працював більше року. 

«Маю святого Юра, святого Михаїла, Богородицю з відкритим серцем. Деякі 

ікони навіть у вигляді давніх іграшок. Адже ідея виставки: наблизити святих, 

зробити їх якомога ближчими до людей», – розповів автор народної ікони 

Роман Зілінко. 

За задумом, автор хоче провести паралель поміж образами дорогих нам 

людей – рідних та друзів, присутність яких ми зберігаємо для себе на 

світлинах і образами святих у домівках, що теж стають близькими. 

«Я хотів показати співставлення хатньої ікони з фотографіями тата, мами, 

бабці, діда. У своїх домівках ми ставимося до святих на іконах, як до 

родичів. Зростаємося з ними», – пояснив Роман Зілінко. 

Роман почав писати ікони лише шість років тому. Раніше чомусь вважав, що 

недостойний зватися іконописцем. Проте завжди мріяв малювати. Окрім 

того, батьки були художниками.. 

Отож його покликання – акрил та темпера «Маю ікону «Тайна вечеря», вона 

теж буде на виставці. Вона намальована на дошці, що зі столу з дому моєї 

мами, з дому, де вона народилася, виховувалася, де я літо проводив. Дуже 

важлива пам’ять речей, того матеріалу, на якому ти робиш. Тому намагаюся 

використовувати чи старі рами, чи старі дошки, чи навіть тафлю зі столу». 

Виставка Ромка Зілінка відкриється у галереї «ІконАрт» - 1 грудня. 

 


