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ПРОСТІР БІЗНЕСУ 
№ 165 Лютий 2020 

Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради  

«Хороший керівник повинен завжди знати, що відбувається в компанії. 

Не можна залишатися ізольованим у своєму кабінеті»  

(Джек Траут) 

Актуально Відкритий семінар: Організаційна психологія в створенні та розвитку бізнесу 

Підприємства 
Львова 

PLINTUS & wooden floors 

Нормативно-
правове 
регулювання 

Дедлайни впровадження програмного РРО 

Анонс Реєстрація на курс тренінгів «Вчимося бізнесу» 
Науково-підприємницька програма для підлітків 

Онлайн курси Соціальне підприємництво та конкурентоспроможність 

Книга тижня Державне багатство народів (Деттер Даг, Фьольстер Стефан) 

Актуально 

 

 
Коли: 28.02.2020 

Час: 16:30 – 18:30 
Де: Tech StartUp School 

Національного університету 
“Львівська Політехніка” 
Адреса:  аудиторія 203, 

вул.Академіка Колесси, 2 
 

Для кого: для керівників та власників бізнесів, топ-менеджменту, HR-
фахівцю компанії. 
Про що:  
o Психологічні аспекти організації управлінських процесів 
o Організаційна психологія, її роль для  
o Як будуються психологічні відносини на підприємстві 
o HR – організаційний психолог для компанії 
Лектори:   
Giansecondo Mazzoli – психоаналітик,  Генеральниий секретар Міжнародної 
асоціації Індивідуальної Психології, Президент Італійського товариства 
Індивідуальної Психології, Директор Адлеріанської школи психотерапії у Reggio 
Emilia (Італія)  
Др. Ірина Сняданко д.пс.н., доцент, зав. кафедрою теоретичної та практичної 
психології. Голова львівського осередку Української асоціації організаційних 
психологів та психологів праці 
Деталі: https://www.facebook.com/events/693088784833817/ 
Реєстрація: https://cutt.ly/Qr1hdJS  

https://www.facebook.com/events/693088784833817/
https://cutt.ly/Qr1hdJS
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Сучасний дизайн інтер’єрів не дає чітких правил підбору такого декоративного 
та функціонального елемента, як плінтус. Плінтус може поєднуватися з будь-
яким предметом декору – як дверима, покриттям для підлоги, так і вікнами. Як 
результат, зараз такі деталі можуть зовсім виступати в якості “родзинки” будь-
якого приміщення. Можна зробити акцент на такому елементі, а можна 
зробити його зовсім непомітним.  

   
Підприємство було створено у 2005 році. Перші вироби на підприємстві 
виготовлялись на замовлення одного із підрозділів «IKEA International Group», 
це були клеєні деталі для меблів, які вимагали високої точності виробництва.  

 

 

Здобувши хороший досвід 
підприємство розпочало 
виробництво готових виробів, а саме 
плінтусів різноманітної конфігурації, 
а згодом запустили лінію з 
виробництва паркетної дошки з 
масиву, а згодом і двошарової 
дошки. З початком виробництва 
готових виробів постало питання 
закупівлі якісної сировини, а саме 
технологічно правильно висушеної 
деревини що наштовхнуло до 
придбання «розумної» камери для 
сушіння, яка працює на відходах 
виробництва. 

Це також частково зняло проблему накопичення та складування цих же 
відходів. Сьогодні на підприємстві дві таких камери. Із зростанням 
матеріально-технічної бази та стабільності виробництва у 2011 році 
підприємству вдалось вийти на ринки інших країн.  
Кінцевий споживач не завжди може оцінити якість виробу через те, що 
декоративні чи захисні покриття, нанесені не завжди кваліфікованими 
фахівцями, псували до цього проведену рутинну та старанну роботу.  
При цьому підприємству не хотілось випускати масовий продукт і обмежувати 
споживача в кольорах чи додаткових оздобленнях, як наприклад брашування 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(вистарювання дошки), патинування (підкреслення структури деревини) та 
інші.  

 
 

 

В умовах виробництва підприємство 
залишилось достатньо гнучкими, щоб 
забезпечити будь-які смаки чи 
вподобання клієнтів. З початку 
покриття наносились пневматичними 
фарбувальними пістолетами, що було 
не дуже економічно і зовсім не 
екологічно, так як близько 50% 
матеріалу просто вилітало у повітря, а 
витрати лягали на плечі того ж 
кінцевого споживача. Рішенням стало 
гідродинамічне нанесення, що дало 
можливість зекономити близько 30-
40% матеріалу та знизити викиди. 

  
Питання впливу людського фактору на виробництві: на початку 2017 року була 
придбана механічна лінія для нанесення масло-восків та олій, та автоматична 
лінія для лакування. Отже сьогодні клієнт має можливість придбати виріб 
українського виробника, який буде на рівних конкурувати по якості з кращими 
закордонними аналогами, при цьому за ціною залишає їх поза конкуренцією. 

 

 
вул. Рудненська, 14 А  

+38 (097) 537 54 85  
+38 (067) 674 10 35  
mail@plintus.lviv.ua 

https://plintus.lviv.ua/ 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
mailto:mail@plintus.lviv.ua
https://plintus.lviv.ua/
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Нормативно-
правове 

регулювання 

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що з 19 квітня 
2020 року податкова надасть безкоштовне рішення, яким можна буде 
користуватися в частині фіскалізації торговельних операцій. 

Крім того, інформуємо про основні дедлайни впровадження програмного 
РРО. 

- З 19 квітня 2020 року - виникає право на використання альтернативних РРО 
- програмних РРО 

платники зможуть використовувати програмні РРО доступні на ринку 

- До 1 жовтня 2020 року 

реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори 
розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку 
другої – четвертої груп (фізичними особами - підприємцями) незалежно від 
обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не 
перевищує 1 000 000 гривень, крім тих, які здійснюють: 

реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному 
ремонту; 

реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання 
платних послуг у сфері охорони здоров’я. 

- З 1 жовтня 2020 року до 1 січня 2021 року 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
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Реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори 
розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку 
другої – четвертої груп (фізичними особами - підприємцями), обсяг доходу 
яких протягом календарного року не перевищує 1 000 000 гривень, 
незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють: 

реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет; 
реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному 
ремонту; 
реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання 
платних послуг у сфері охорони здоров’я; 
реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, 
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 
напівдорогоцінного каміння; 
роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД); 
діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така 
діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України «Про 
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг»; 
діяльність туристичних агентств, туристичних операторів; 
діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 
КВЕД); 
реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей 
та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що 
затверджується Кабінетом Міністрів України. 

У разі перевищення платником єдиного податку другої – четвертої груп 
(фізичною особою - підприємцем) в календарному році обсягу доходу 1 000 
000 гривень, застосування реєстратора розрахункових операцій та/або 
програмного реєстратора розрахункових операцій для такого платника 
єдиного податку є обов’язковим. 

Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного 
реєстратора розрахункових операцій починається з першого числа першого 
місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та 
продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації 
суб’єкта господарювання як платника єдиного податку. 

- З 1 січня 2021 року 

використання РРО стане обов’язковим для всіх платників єдиного податку ІІ 
– IV груп. 

 

 

ДПС у Львівській області 
#програмне_РРО_строки_
впровадження 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://www.facebook.com/tax.lviv/?__xts__%5B0%5D=68.ARBQjIB1QxGmbA2Nwm7xFEnxex8-Vj6xzyD_k5uTBjSl9Y_EYTquLZs8BPzeS7tn15TuGu423DACjwKGk_t_ujGcYdYc7DRghV6K8n-ezRWtHr8mQwZAMJmnodi6amrhB8wMyFvgi5udZwoRa8tIO2rZ6o95BwsZ2ciNUTO4rGY1YQMmQHqcWRupQdq5dhffGRUmRhb5Jvc9l5BZJO9hvSGvxZERpeJHaF0T3ZXEmF5ulscRHWyB5rA7V6Kt0k5detsUVEPdtDps2pCLvyoWPTfeXDvfDGmYfsBJAC4vdhghfRtfmjLojjfHimxNcIlRKFNVK1ywDzRqfo9mBNe0ZpY&__xts__%5B1%5D=68.ARC6UM8jXTeceD81Od2gbFOhISmLHswyz13BqkbUwV7z6nZwCfpPLLWI6Xv3mrtiLpTe4gN9tBG4QQ9qtFRQCm33XTf1OL0EQAmn2ldtdSiK7zq-RaLD0BXvDpDj2HBuo2Vr__rpXO_bRicVfub1DQHgagr89Jty7ROnozI9h9CA5PZSRwc5fNxQVuQ_dV25Q3Xz55CpRmzlWlYtvYMuAlmUmCKpmpCBaPbQdtvEKF9oJ-zkW1lYE1btEhNSTNxexJOw9y5lkGqwdI1uStppD8n1S2Niszv9AE8DA-Q9cUS5iztnadFHamG9vD40Tox-HmDDGipIN9nRG4W6yelUGbY&__tn__=K-R&eid=ARDgq3F9DyH24D-qkfidCWc2lWjOg4tatIEvSusJHpZmISstxBARtiyb4spQ60Zx4AeDBSnHpL7odruX&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D1%80%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC6UM8jXTeceD81Od2gbFOhISmLHswyz13BqkbUwV7z6nZwCfpPLLWI6Xv3mrtiLpTe4gN9tBG4QQ9qtFRQCm33XTf1OL0EQAmn2ldtdSiK7zq-RaLD0BXvDpDj2HBuo2Vr__rpXO_bRicVfub1DQHgagr89Jty7ROnozI9h9CA5PZSRwc5fNxQVuQ_dV25Q3Xz55CpRmzlWlYtvYMuAlmUmCKpmpCBaPbQdtvEKF9oJ-zkW1lYE1btEhNSTNxexJOw9y5lkGqwdI1uStppD8n1S2Niszv9AE8DA-Q9cUS5iztnadFHamG9vD40Tox-HmDDGipIN9nRG4W6yelUGbY&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D1%80%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC6UM8jXTeceD81Od2gbFOhISmLHswyz13BqkbUwV7z6nZwCfpPLLWI6Xv3mrtiLpTe4gN9tBG4QQ9qtFRQCm33XTf1OL0EQAmn2ldtdSiK7zq-RaLD0BXvDpDj2HBuo2Vr__rpXO_bRicVfub1DQHgagr89Jty7ROnozI9h9CA5PZSRwc5fNxQVuQ_dV25Q3Xz55CpRmzlWlYtvYMuAlmUmCKpmpCBaPbQdtvEKF9oJ-zkW1lYE1btEhNSTNxexJOw9y5lkGqwdI1uStppD8n1S2Niszv9AE8DA-Q9cUS5iztnadFHamG9vD40Tox-HmDDGipIN9nRG4W6yelUGbY&__tn__=%2ANK-R
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Анонс 

 
💥Розпочалась реєстрація на БЕЗКОШТОВНИЙ курс тренінгів «Вчимося 

бізнесу»💥 

🔹Управління економіки Львівської міської ради запрошує усіх охочих стати 

успішним підприємцем на безкоштовний курс тренінгів «Вчимося бізнесу». 

🔹Тренінги триватимуть з 2 до 13 березня 2020 року.  

Тренінги відбуватимуться щодня впродовж 9-ти робочих днів з 9.30 до 13.00 
год. у Центрі підтримки підприємництва (пл. Ринок, 1, каб.103). 

🔹Реєстрація та детальна інформація за посиланням: https://cutt.ly/cr1qmsE 

 

 
 
 
 
 

 
 

Анонс 

 
Українські школярі 13-17 років можуть долучитися до безкоштовної науково-
підприємницької програми для підлітків – її запустила громадська організація 
«INSCIENCE» за підтримки Міжнародного Вишеградського фонду. У програмі 
учням створять умови для реалізації їхніх проєктів, пов’язаних із наукою. 
Робота буде побудована в групах разом з менторами. Також підлітків 
знайомитимуть із вченими та бізнесменами для взаємної мотивації та 
розвитку науки і бізнесу.  
Подати анкету можна за посиланням:https://cutt.ly/Fr1hJWe 
Усі деталі та джерело: https://cutt.ly/0r1hGFB 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://cutt.ly/cr1qmsE?fbclid=IwAR2BkykShoRJF6cRTu3SzlWEvmcxC-QUFOzir-dCnVp7k0wyXHccsOXV_rM
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Онлайн курси 

 
 

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 
Курс «Соціальне підприємництво та конкурентоспроможність», створений 
проектом ПРОМІС та студією онлайн-освіти EdEra — це частина «Школи 
конкурентоспроможності малого бізнесу». У курсі ви дізнаєтеся, що таке 
соціальне підприємництво, його основні відмінності від традиційних видів 
бізнесу та конкурентні переваги соціальних підприємств. Крім цього, 
ознайомитеся з різними типами соціальних підприємств, їхніми організаційно-
правовими формами та бізнес-моделями. 

 
Реєстрація за посиланням:https://cutt.ly/ir1XYsD 
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Органи державної влади у всьому 

світі володіють державними 

активами на мільярди доларів (від 

корпорацій до лісів та історичних 

пам’яток). Велике національне 

багатство в більшості країн 

перевищує державний борг. У часі 

управління фінансовими кризами, які 

викликають велике занепокоєння, 

національне багатство значною 

мірою ігнорують.  

Даг Деттер і Стефан Фьольстер 

упевнені, що якісне управління 

державними активами може 

допомогти вирішити проблему боргу, 

а ще таке управління дасть більший 

прибуток, ніж загальні інвестиції в 

інфраструктуру світу (транспорт, 

енергетика, зв’язок). Автори книжки 

стверджують, що завдяки 

покращенню управління 

національним багатством можливо 

збільшити стандарти життя та 

зміцнити демократичні інституції у 

всьому світі. 
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