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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Краще намагатися створити щось цінне, ніж сподіватися, що за вас спрацює логотип або ім’я»
(Джейсон Коен)
Актуально

Львівське ПАТ «Концерн-Електрон» відзначає 100 років своєї діяльності
Цьогорічні переможці "Обличчя міста":

Підприємства
Львова

ТзОВ «ОКС»

Нормативноправова база

Зміни в податковому законодавстві

Анонс

Lesi Street Festival

Екологічно

ДП «Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів»

Львівське ПАТ «Концерн-Електрон» відзначає 100 років своєї діяльності.
З нагоди ювілею міський голова Львова Андрій Садовий привітав колектив
концерну і нагородив працівників підприємства подяками від громади
Львова.

Актуально

Цьогорічні переможці "Обличчя міста":
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ТзОВ «ОКС»
Як свідчать матеріали Державного архіву Львівської області, у 1872 році
підприємець Ізраель Берло Нойвонер заклав цегельню при Снопківській
дорозі у Львів.
Серед чисельних фахівців, які виготовляли не лише цеглу, а й декоративні
кахлі, нас цікавить завод Берло Нойвонера не тому, що він відзначився
чимось особливим, а тому що будівлі, де розташовувався його невеличкий
завод, і досі існують у Львові, більше того — там і зараз виготовляють кахлі.
Мова іде про кахельний завод №6, що на вул. Стуса 25.
Печі:
Підприємства
Львова
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Чотири десятки років тому (1970 р.), на завод №6 Львівського
заводоуправління будівельних матеріалів (ЛЗУБМ), після закінчення
художнього училища ім. Івана Труша, прийшла працювати молода
художниця Оксана Володимирівна Чепурна. Добре знайома з традиціями
львівських майстрів кахлів — Й. Менкеса, Б. Нойвонера, Ю. Захаревича та
інших, чиї вироби прикрашають не один будинок у Львові, майстриня й сама
розробляє чимало зразків кераміки.
Серед них — сотні взірців керамічного посуду, які з успіхом впроваджуються
у виробництво. У багатьох домівках нашого краю та за кордоном око тішать
макітри, тарелі, кухлі з унікальним розписом технікою «фляндровка». На
художніх радах у Києві роботи Оксани Чепурної систематично відзначилися
як твори однієї з найталановитіших художників галузі. Працьовиту та плідну
керамістку нагороджують та відзначають урядовими відзнаками, запрошують
до участі у багатьох виставках. З 1989 року вона — член Спілки художників
України. За визначні заслуги у декоративному-прикладному мистецтві у 1991
році їй присвоєно звання Заслуженого художника України.
Однак творча енергія, фантазія керамістки не дозволяє їй задовільнитися
вже досягнутим. У 2003 році Оксана Володимирівна Чепурна стає
засновником та Директором організованого на базі заводу ТОВ «ОКС»,
завдання якого є продовжувати кращі львівські традиції проектування та
виготовлення керамічних кахлів.
Навколо цієї енергійної, високо амбітної особистості з прекрасним
організаторськими здібностями, яка до того ж є цікавою, темпераментною,
товариською жінкою, а головне людиною, не байдужою до доль однодумців,
почали збиратися не менш цікаві творчі сили.
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Колектив ТОВ «ОКС» складається з провідних львівських митців. Передусім
це головний художник Володимир Роюк — талановитий кераміст з
унікальним терпінням та великим досвідом практичної роботи. Автор
сучасних розробок камінів та печей, прекрасний знавець не лише сучасних,
а й історичних стилів та традицій. Проектовані та модельовані ним кахлі
впроваджені у виробництво та користуються великим попитом.
Леся Магінська-Слободюк — художник-експериментатор. Розроблені та на
належному сучасному рівні виконані, її авторські роботи, художні вазони
кашпо прикрашають чимало інтер’єрів та екстер’єрів.
Каміни:

Підприємства
Львова
Перспективою розвитку ТзОВ «ОКС» є продовження добрих львівських
традицій кахельного виробництва, базованих на фаховому проектуванні,
високій якості та унікальності. Колектив свідомий того, що це можливо лише
при постійному оновленні декорування кахлів, роботі над індивідуальними
замовленнями, розробленні нових кольорів поливів та глазурі, створення
великих об‘ємних композицій з кераміки та майоліки.
Особливо цінне те, що ТзОВ «ОКС» є базою для студентів Національного
університету «Львівська політехніка» та Львівської академії мистецтв при
проходженні практики та виготовленні дипломних проектів.
У творчій майстерні Оксани Чепурної радо зустрічають гостей з різних
куточків України та з закордону. Тут можна замовити кахельні каміни та печі
як класичного, так і сучасного стилів з урахуванням індивідуальних
уподобань, а також ексклюзивні розробки львівських митців.
Світоч душі заслуженої художниці України, Оксани Чепурної, вже впродовж
чотирьох десятиліть несе людям найважливіше: тепло і красу.
м. Львів,
вул. Стуса, 25, 27
admin@oks-kamin.com.ua
http://city-adm.lviv.ua/

ver.lviv.mail@gmail.com

(032) 276-05-98
(098) 090-05-10
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Зміни в податковому законодавстві

Нормативноправова база

Верховна Рада підтримала у
другому читанні законопроект
«бюджетного
пакету»
з
податковими змінами. Відповідний
законопроект
№9260
«Про
внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо
покращення адміністрування та
перегляду
ставок
окремих
податків і зборів» підтримало 236
народних депутатів.
Основні зміни законопроекту наступні:
Перше, з 1 липня 2019 року зростуть ставки акцизного податку на
тютюнові вироби ще на 9%. Перед цим, з 1 січня 2019 року, акцизний податок
для тютюнових компаній повинен зрости на 20% – відповідно до раніше
внесених у Податковий кодекс змін.
Друге,
так
само
з
1
липня
2019
року
будуть оподатковуватися посилки українців вартістю понад 100 євро. Зараз
діють такі правила: громадянин України може без сплати податків отримати
на своє ім’я необмежену кількість посилок митною вартістю до 150 євро
кожна, а з 2019 року одна людина зможе отримувати не більше трьох
посилок,
які
не
будуть
оподатковуватися.
Також
ухваленим
законопроектом передбачається визнати податковими агентами операторів
поштового зв’язку та експрес-перевізників.
Третє, збільшується ставка рентної плати за користування надрами. З
1 січня 2019 року розмір ставок рентної плати для видобування нафти та
газвого конденсату збільшується на 2%. За видобування покладів, які
повністю чи частково залягають на глибині понад 5000 метрів – з 29 до 31%.
Покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів – з 14 до 16%.
Також на 0,8% – до 8,8% – збільшується ставка рентної плати на
видобування залізної руди.
Четверте, ставка рентної плати за спеціальне використання лісових
ресурсів збільшується на 50%.
П’яте, з 1 січня 2019 року ставка екологічного податку за викиди
вуглецю (СО2) стаціонарними джерелами підвищується з 0,41 гривень за
тонну до 10 гривень за тонну.
Крім цього, передбачається поетапне підвищення ставки до рівня 30
гривень за тонну у 2023 році, тобто щорічне підвищення на 5 гривень за
тонну. Ця норма наближає ставки до рівня, прийнятого у ЄС, зазначається у
законопроекті.
Більш детально за посиланням:
https://zik.ua/news/2018/11/23/verhovna_rada_shvalyla_podatkovyy_kodeks_1454241
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Lesi Street Festival - Фестиваль у Львові
Фестиваль Lesi Street Festival влаштують на вулиці Лесі Українки 15
грудня.
Початок - о 14.00.
Під час Фестивалю облаштують ярмарок, на якому Ви зможете придбати
чимало цікавих речей. Також відвідувачам запропонують зону фуд-корту.
"Друзі, ми вже з нетерпінням чекаємо 15 грудня! Підготовка йде повним
ходом! Обіцяємо, що буде дуже атмосферно!" - додають організатори.
Свято триватиме до 22.30 год
У листопаді 2018 року ДП «Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів»
прийняло та переробило:

Екологічно

520 – термометрів від
фізичних та юридичних осіб
876 – люмінесцентних ламп
від фізичних осіб
54 949 – люмінесцентних
лампи від юридичних осіб
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