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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради
«Прагніть бути не просто успішною людиною, а цінною»
(Альберт Енштейн)

Львів у 2016 році

Як змінився Львів у 2016 році
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ПрАТ «Компанія Ензим»

Нормативно правова база

ПДФО: важливі новели для бізнесу у 2017 році

Анонси

45-та Женевська виставка винаходів
Протягом 2017 року у Республіці Індія відбудеться 7 міжнародних виставок

ЯК ЗМІНИВСЯ ЛЬВІВ У 2016 РОЦІ

ЛЬВІВ у 2016 році

Освіта
 сучасними кабінетами фізики облаштовані 22 школи
 відкрито 19 груп у садочках та 33 групи короткотривалого перебування дітей
 за програмою ―Успішний педагог‖ майже 70 освітян отримали премії по 25 тис. грн.
Економіка
 розпочали роботу міжнародні компанії: ―Amway‖ , ―Фуджікура‖, ―VimpelCom‖
 до ділянки під майбутній індустріальний парк у Рясне-2 підведено всі інженерні
мережі
 Львів відвідало 2,6 млн гостей, що на 30% більше, ніж торік
 Львів – перше місто, яке ухвалило бюджет на 2017 рік. Це дозволить якнайшвидше
освоювати кошти для розвитку міста.
Інфраструктура
2
 відремонтовано понад 287 тис. м міських доріг
 поїхав трамвай на Сихів: будівництво фінансувала міська рада та ЄБРР, грантом
долучився уряд Німеччини
 підписані угоди на виділення Львову 27,5 млн євро на реконструкцію очисних споруд
та будівництва станції переробки мулу
Транспорт
 укладено угоду з ЄБРР для впровадження електронного квитка
 придбано 7 нових сучасних трамваїв, 5 тролейбусів, 20 низькопідлогових автобусів.
На маршрути виїхало 10 великих автобусів Електрон. Найближчим часом очікується
ще 20 таких.
 збудовано близько 30 км вело шляхів
Благоустрій
 облаштовано 13 нових громадських просторів та висаджено більше 1,5 тис. дерев
 у 1016 будинках міста функціонує 982 ОСББ; діє міська програма відшкодування на
енергозбереження
 відремонтовано 67 дворів та 180 тис. м2 тротуарів, оновлюється вуличне освітлення
Інформаційні технології
 у Львові працює майже 200 IT-компаній
 функціонують 15 коворкінгів ІТ- та громадсько-культурного спрямування, де львів’яни
можуть розвиватися та працювати
 Стартував проект створення «Розумного мікрорайону» для впровадження
інноваційних технологій в усі сфери життя
Та багато іншого

№ 11 Січень 2017

Підприємства
Львова

Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ»

ПрАТ «Компанія Ензим»
«Компанія Ензим» - це український національний виробник міжнародного
рівня, підприємство зі столітньою історією та традиціями. Історія компанії
дріжджового бізнесу почалась на початку 20 століття. У 1922 році Львівське
акціонерне товариство броварів та австрійська фірма «Маутнер і Маркхоф»
створили «Лисиницьку Фабрику Пресованих дріжджів і спирту». Вже тоді
щорічно тут виробляли близько півтора мільйона кілограм дріжджів для
українських та польських споживачів. Після другої світової війни на базі
фабрики
заснували Львівський державний дріжджовий завод, після
приватизації якого власником стала компанія «Ензим». На сьогодні
«Компанія Ензим» – найбільший виробник пресованих і сухих дріжджів в
Україні та лідер галузі на теренах колишнього СРСР. Продукція заводу ТМ
«Львівські дріжджі» забезпечує близько 70% українського дріжджового
ринку. Це єдина в Україні і одна з не багатьох у Східній Європі, що
виготовляє сухі дріжджі та понад третину своєї продукції експортує в
Європу.

Технологія дріжджового виробництва унікальна тим, що на заводі
використовують живу клітину. Вирощування одної товарної партії дріжджів
починається з однієї пробірки чистої культури вагою кілька грамів. Ретельно
відібрані сертифікованою лабораторією клітини Saccharomyces cerevisiae
спочатку вирощують в лабораторії підприємства, дріжджі поступово
розмножуючись, потрапляють до ферментерів різного об'єму. Вирощені
дріжджі разом з поживним розчином надходять до сепараторів, де
відбувається відділення дріжджових клітин від бродильної рідини, а потім
промивання дріжджового молока для максимального очищення від
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залишків ―їжі‖ дріжджів.
Охолоджене дріжджове молоко ще раз
промивають та охолоджують, після чого
фільтрують. Далі дріжджова маса потрапляє
на пакувальне відділення. Готову продукцію
перед
надсиланням
споживачам
також
ретельно
охолоджують
у
складських
приміщеннях, де підтримується температура
до +4ºС. Для забезпечення всього процесу
вирощування хлібопекарських дріжджів на
підприємстві використовується найсучасніше
обладнання.

Виробничі процеси на підприємстві побудовані на принципі максимального
зменшення людського впливу та уникнення контакту з продукцією на всіх
етапах виробництва. До продукції не додають жодних барвників,
консервантів, поліпшувачів або антибіотиків, і тільки завдяки високій
культурі виробництва, професійній майстерності фахівців та найкращому
обладнанню отримані дріжджі високого ґатунку.

У 2016 році підприємство запустило в роботу нову анаеробну технологічну
лінію поглибленого очищення стоків. Це високотехнологічний комплекс,
який містить в собі: станцію підготовки стоків, анаеробні ємкості, ємкості
для кондиціювання, осушення і зберігання біогазу. Для його облаштування
застосували сучасну технологію, обладнання і досвід країн Західної
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Європи. Процес очищення стічних вод повністю автоматизований як щодо
системи управління, так і контролю.
Починаючи з 2004 року інвестиції «Компанія Ензим» у цей комплекс сягнули
близько 9,5 млн €, а за останні два роки додатково було вкладено ще біля
2,5 млн €. Відтак цей екологічний проект отримав визнання у багатьох
іноземних експертів та науковців. А нещодавно завдяки ньому «Компанія
Ензим» стала обличчям міста 2016 року в номінації «Зелене місто: Львів
екологічний».

Влітку 2016 року у Музеї народної архітектури і побуту «Шевченківський
гай» відкрили автентичний дитячий майданчик. Меценатом проекту є
«Компанія Ензим». Це унікальний дитячий простір — вперше в Україні
гойдалки зроблені у вигляді збільшених яворівських іграшок та оздоблені
народними майстрами у стилі «вербівка». Проект коштує близько 60 тисяч
гривень.

Україна, 79014, м. Львів,
вул. Личаківська, 232
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ПДФО: важливі новели для бізнесу у 2017 році

Нормативно правова база

Встановлено оподаткування у половинному розмірі загальної ставки (18%), тобто за
ставкою 9%, пасивних доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах
та корпоративних правах, що виплачуються нерезидентами, інститутами спільного
інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток
підприємств. Така ж ставка податку встановлена і для пасивних доходів у
вигляді дивідендів з іноземних джерел.
Розмір добових, які не потребують документального підтвердження та не
оподатковуються ПДФО, у 2017 році буде становити: для відряджень в межах України – 0,1
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня (320 грн), для відряджень за
кордон - 0,375 розміру МЗП (1200 грн або близько 40 євро).
Розширено перелік витрат фізичної особи-підприємця від провадження господарської
діяльності на: суми податків, зборів, які пов'язані з господарською діяльністю
такої фізичної особи-підприємця (крім податку на додану вартість для фізичної особи підприємця, зареєстрованого як платник ПДВ, та акцизного податку, податку на доходи
фізичних осіб з доходу від господарської діяльності, податку на майно); суми єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку
встановлених законом; платежів, сплачених за одержання ліцензій на провадження
певних видів господарської діяльності ФОП; одержання дозволу, іншого документа
дозвільного характеру, які пов'язані з господарською діяльністю ФОП.
Крім того фізичній особі-підприємцю надано право на амортизацію основних засобів, що
використовуються у діяльності (крім житлової нерухомості та автомобілів).

45-а Женевська міжнародна виставка з винаходів

Анонси

За інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, у період з 29
березня по 2 квітня 2017р. У м.Женева, Швейцарія, під патронатом Уряду Швейцарської
Конфедерації та Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) відбудеться 45-а
Женевська міжнародна виставка з винаходів.
У виставці беруть участь представники близько 45-ти країн світу, включаючи державні та
приватні підприємства й установи, університети, науково-дослідницькі організації, а також
незалежні винахідники.
Більше деталей:
+41 22 761 10 67, +41 22 798 01 00
www.inventions-geneva.ch expo@inventions-geneva.ch

Міжнародні виставкові заходи в Індії у 2017 році
За інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у 2017 в Республіці
Індія відбудеться сім міжнародних виставок.
У разі зацікавленості щодо участі звертайтесь за наступними контактами:
Васант Віхар, Е-1/8, м.Нью Делі, 110 057, Індія
(91-22) 2614 6041; (91-11) 2614 6043
www.mfa.gov.ua/india
emb_in@mfa.gov.ua
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