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«90% наших тривог стосується того, що ніколи не станеться» 
 (Маргарет Тетчер) 

Свято Різдво Христове 

Підприємства 
Львова 

ТДВ «Фабрика Трембіта» 

Важливо У Львові працюватимуть пункти обігріву 

Анонси 
Міжнародна будівельна виставка «Project Qatar – 2017» 
 

Свято 

 

 

 
 

Різдво Христове 2017 
 

Нехай новонароджений Ісус благословить Ваші добрі задуми і 
починання! 

Бажаємо миру, злагоди, достатку, процвітання та благополуччя! 
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Підприємства 
Львова 

 

 

ТДВ "Фабрика "Трембіта" 

 

 

 

60-річний досвід у створенні акустичних гітар зробили ім'я "Трембіти" 

синонімом високої якості в музичній індустрії. Трембіта, застосовуючи новітні 

технології, змогла надати масовому споживачу ряд можливостей, доступних 

раніше у значно дорожчих інструментах. Фактично, підприємство прагне 

встановити нові стандарти звучання та співвідношення ціни, можливість 

отримання гітари, як для масового, так і для індивідуального використання 

музикантами. В залежності від потреб кожного сегменту ринку, на 

підприємстві створена логічна система розробки асортимент ту виробів. Це 

сучасний підхід при якому - спочатку ставиться завдання, і лише після цього 

створюється інструмент. Таким шляхом розроблені та впроваджені у серійне 

виробництво чотирнадцять різноманітних типів гітар: це гітари ручної роботи 

(6 та 12 струнні), гітари серії JCG 'Джамбо', гітари серії SJG 'Семі-джамбо', 

гітари серії FJG 'Зменшене-джамбо', гітари серії DCG 'Дредноут-катевей' - 

гітари з вирізом, які дають неперевершене рівне звучання при грі на нижніх 

ладах, гітари серії DG 'Дредноут' (6 та 12 струнні), 

серія класичних гітар CG (два типи), гітари для 

початківців (чотири типи), в яких кут нахилу грифа до 

корпусу можна регулювати за допомогою 

спеціального гвинта Гордістю підприємства є те,що 

на підприємстві виробляється національний 

інструмент-бандура. Бандури київського та 

харківського типу з перемикачами, а також для підлітків. Бандури вироблені 

у Львові знають в Україні, Канаді, Австрії, США, Франції. 
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Також підприємство має як національні,  так і міжнародні нагороди. Так  в 

2002 було отримано нагороду у місті Нью-Йорк у номінації «Міжнародний 

приз за якість», та в 2007 році у Женеві було отримано нагороду у номінації 

«Лідер продажу». 

В 2003 році було розширено асортимент народних інструментів, а саме 

шестиструнна кобза "Пріма",кобза "Альт", домра, грецький інструмент 

бузуки. 

 

Банду́ра — український народний 
струнно-щипковий музичний 
інструмент. Найпопулярнішим 
видом бандури є «Бандура 
Львів’янка», яку підприємство 
виготовляє зі смереки. Діапазон 
звучання цієї бандури є: 4 і 3/4 
октави від ноти "До" великої октави 
до ноти "Соль" третьої октави. 
 

 

До структури компанії також входить  
Високоякісні меблі для кухні та вітальні виробництва фабрики «Трембіта» 
виготовлені із натуральної деревини – вільха , бук ,що пройшли сучасні 
методи сушки з дотриманням новітніх передових технологій , використання 
яких дає змогу тривалої експлуатації меблів у повсякденному житті. 

  
  

79035, м. Львів,                                                          Телефон: (032) 270-91-00 

вул. Пасічна, 129                                                                    +38 050 374 96 18 

Сайт: http://www.trembita-guitars.com/index 

e-mail: trembita.guitars@gmail.com 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%89%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
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Важливо 
 

 

Впродовж 5-8 січня у Львові працюватимуть пункти обігріву 
 

У зв’язку з тим, що найближчими днями синоптики прогнозують значне погіршення 
погодних умов – снігопади, ожеледицю, пориви вітру і хуртовини, сильні морози, у 
Львові працюватимуть пункти обігріву. 
Цілодобово працюватимуть три пункти обігріву: на вул. Кирилівській, 3а (Центр 
обліку та нічного перебування бездомних громадян), на вул. Сербській, 15 (у 
приміщенні ЛКП «Старий Львів») та на вул. І. Франка, 56 (монастир святого 
Климентія ордену редемптористів, який буде відкритим від 7:00 год. 6 січня і до 
21:00 год. 8 січня). 
Також для усіх, хто потребує зігрітись – з 9:00 до 18:00 год. будуть 

відкритими перші поверхи шкіл – у кожному районі по одній школі:  

 у Галицькому районі - середня загальноосвітня школа №9, вул. М. Коперника, 40 

 у Личаківському районі - БДЮТ Личаківського району, вул. Личаківська, 99 

 у Залізничному районі - спеціалізована школа І-ІІІ-го ступенів №15 з 
поглибленим вивченням англійської та французької мов, вул. Патона, 7 

 у Сихівському районі - середня загальноосвітня школа №84, вул. Зубрівська, 30 

 у Шевченківському районі - ЗОШ №22 ім. В. Стефаника, вул. Хімічна, 7 

 у Франківському районі - середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №83, вул. 
Івана Пулюя, 16. 

Анонс 

 

 
Міжнародна будівельна виставка «Project Qatar – 2017» 
 
За інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, у період з 8 
до 11 травня 2017р. у м.Доха, Держава Катар, заплановано проведення 
міжнародної будівельної виставки ―Project Qatar – 2017‖ (www.projectqatar.com). 
В рамках «Project Qatar – 2017» традиційно проходить також Міжнародна виставка 
«Qatar StoneTech», на якій будуть представлені виробники та постачальники 
будівельного каменю, граніту, мармуру, кераміки, а також Міжнародна виставка 
продукції важкого машинобудування «Heavy Max». 
Під час згаданої виставки може бути створено національний український павільйон 
за участі зацікавлених вітчизняних будівельних та інших профільних компаній. 
Контактні дані організатора виставки: компанії «IFP Group»: P.O.Box: 55576 Beirut, 
Lebanon.  +961(5) 959111 Ext/114, Fax  +961(5) 959888, email: 
Vanessa.AbouJaoudeh@ifpexpo.com,  www.ifpgroup.net 
 
 

Якість послуг 

 

Шановні колеги. Ми постійно намагаємось покращувати якість послуг, що 
надаються у ЦНАП-ах. Просимо Вас заповнити анкету та надіслати її нам на 
нашу електронну адресу ver.lviv.mail@gmail.com 

 
АНЕКТА – у вкладеному файлі. 

 

http://www.projectqatar.com/
mailto:Vanessa.AbouJaoudeh@ifpexpo.com
http://www.ifpgroup.net/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com

