


ТзОВ «ЛЕОНІ Ваерінг Системо УА ГмбХ» - наймасштабніший 
інвестиційний проект німецького концерну «LEONI AG» в Україні, яскравий 
приклад тісної економічної, інвестиційної та науково-технічної співпраці між 
Україною та Німеччиною у галузі виробництва електричного устаткування 
для двигунів і транспортних засобів упродовж останніх років.

Автомобільна промисловість - головний клієнт, для якого «ЛЕОНІ» 
розробляє і виготовляє високоякісну продукцію - комплексні бортові системи 
з інтегрованою електронікою. Виготовлені на заводі «ЛЕОНІ» в Україні 
кабельні мережі постачають на заводи Польщі, Словаччини, Угорщини, 
Чеської Республіки, Німеччини, Іспанії, Португалії, Італії, Бельгії, 
Великобританії, США, Австрії, де комплектують автомобілі світових брендів 
«Опель», «Порше», «Фольксваґен», «Ауді» та «Ламборґіні».

У розбудову українського проекту інвестовано близько 65 млн євро. 
Завод успішно функціонує на українському ринку праці вже 15 років, 
забезпечуючи роботою понад 7 600 працівників (наприкінці 2017 р.)

Загальна площа підприємства - 65 000 м2, з виробничими площами 
48 000 м2. Крім цього, фірма має власний автопарк і забезпечує безкоштовне 
довезення своїх працівників з різних куточків Львівської області.

На підприємстві діє заохочувальна система винагород за інноваційні 
ідеї та пропозиції щодо підвищення продуктивності виробництва. «ЛЕОНІ» 
дбає не лише про створення оптимальних умов праці для своїх працівників, 
але й заохочує і підтримує їхній змістовний відпочинок.
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