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Актуально 
 

 

Понад  221 мільйон гривень 
перерахували до бюджету 

Львова великі платники 
податків.  Про це інформує  
Львівське управління Офісу 

ВПП ДФС 
 

 

За п’ять місяців 2017 року великі підприємства, розташовані в 
межах Львова, сплатили до місцевого бюджету  221 млн. 
гривень. Фактичні надходження від великого бізнесу 
перевищили прогнозний показник на 52 мільйони гривень. 
Зокрема, у травні міська скарбниця наповнилась на 62 
мільйони гривень. 

Найбільш вагомим джерелом наповнення міського бюджету є 
податок на доходи фізичних осіб. З початку року представники 
великого бізнесу сплатили 147 млн. грн. цього податку. Крім 
того, великі платники перерахували до місцевого бюджету 47 
млн. грн. податку на прибуток підприємств, 14 млн. грн. 
земельного податку та ін. 
Більше можна почитати за 
http://galinfo.com.ua/news/ponad_221_milyon_gryven_pererahuvaly_do_byudzhetu_lvova_vel
yki_platnyky_podatkiv_262239.html 
 

 

 

http://galinfo.com.ua/news/ponad_221_milyon_gryven_pererahuvaly_do_byudzhetu_lvova_velyki_platnyky_podatkiv_262239.html
http://galinfo.com.ua/news/ponad_221_milyon_gryven_pererahuvaly_do_byudzhetu_lvova_velyki_platnyky_podatkiv_262239.html
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Підприємства 
Львова 

 

 
 

ТзОВ «Світ хімії» 
«Світ хімії» - провідний український виробник побутової хімії нового 
покоління, який розпочав свою діяльність у 2000 році в м. Львові. 

 

Компанія заснована з метою 
розробляти та випускати високоякісні, 
безпечні для здоров’я та 
навколишнього середовища продукти 
на рівні європейських стандартів за 
доступними цінами. 
Основним пріоритетом колективу «Світ 
хімії» є задоволення потреб та вимог 
клієнтів. 
За тривалий час компанія сформувала 
імідж однієї з найкращих у своїй галузі, 
зарекомендувала себе як надійний та 
відповідальний партнер.  

Продукція компанії завоювала довіру та прихильність багатьох клієнтів не 
тільки в Україні, а й за її межами. 
Компанія «Світ хімії» прагне досягнути максимальної довіри до вітчизняного 
виробника та довести, що українська продукція може на відповідному рівні 
конкурувати з найкращими світовими брендами. 
Виробництво компанії володіє сучасною технологічною базою та оснащене 
новітнім високотехнологічним обладнанням, що забезпечує стабільну 
високу якість продукції. 
Для виробництва використовується сировина провідних європейських 
виробників, таких як: «Cognis» (Люксембург), «Clariant» (Іспанія), 
«Huntsman» (Італія), «Fragrance Oils» (Англія), «BASF» (Німеччина), 
«Rhodia» (Франція), «Akzo Nobel» (Нідерланди), «Dow Corning» (США), 
«Lipoid Kosmetik AG» (Швейцарія) та ін. 

Кожна партія сировини та 
матеріалів приймається лише за 
наявності гігієнічного висновку 
МОЗ України, сертифіката 
відповідності та сертифіката якості, 
проходить ретельний контроль в 
акредитованих лабораторіях на 
відповідність міжнародним та 
українським стандартам. 
На базі виробництва працює 
наукова лабораторія досліджень та 
розвитку.  
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Висококваліфіковані хіміки-технологи здійснюють постійний аналіз сировини 

та готової продукції, працюють над вдосконаленням існуючих рецептур та 

розробленням новітніх продуктів. 

Компанія «Світ хімії» піклується про здоров’я та сучасні проблеми екології. 
Вся продукція виготовлена за європейськими нормами безпеки, відповідає 
екологічним стандартам і всім вимогам охорони навколишнього 
середовища. 
Підприємство гарантує, що продукція не містить шкідливих компонентів, а 
всі складові піддаються максимальному біологічному розкладу. 
Компанія займається виробництвом сучасної та зручної у використанні 
упаковки, володіє величезною колекцією ароматів, яка постійно 
оновлюється. 
Асортимент «Світ хімії» складає понад 100 найменувань високоякісних, 
ефективних, екологічно чистих та безпечних для здоров’я продуктів, серед 
яких: 
- засоби для догляду за шкірою та волоссям; 
- засоби для миття посуду, вікон і скляних поверхонь; 
- спреї для чищення кухні та ванної кімнати; 
- креми для чищення поверхонь; 
- засоби для чищення унітазів; 
- рідкі засоби для прання, кондиціонери-ополіскувачі та - підкрохмалювачі; 
- професійні засоби для чищення; 
- автомобільна хімія; 
- дитячі засоби гігієни та побуту; 
- Еко-засоби. 
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Продукція «Світ хімії» допомагає людям у їхніх щоденних турботах і більше 
насолоджуватися життям. 
На даний момент компанія динамічно розвивається за рахунок 
впровадження інноваційних технологій, наукових досліджень та 
технологічних розробок. Досліджує сучасні тенденції ринку та вдосконалює 
продукти для максимального задоволення Ваших потреб. 
Продукція випускається з дотриманням всіх санітарно-епідеміологічних 
норм і технологічного регламенту. 
Компанія «Світ хімії» має успішний багаторічний досвід у сфері 
виробництва побутової хімії та косметичних засобів та представляє свою 
продукцію під такими торговими марками: 
 

  

  
 

Україна, 79069 
+38(032) 295-42-75 

м.Львів www.svithim.com.ua 
вул.  Шевченка, 315 svithim@gmail.com 

 

 
 

mailto:svithim@gmail.com
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Нормативно-
правова база 

 

Здійснення державного контролю та державного нагляду за 
додержанням законодавства про працю 

 

 

16 травня 2017 року набула чинності 
Постанова Кабінету Міністрів України від 
26.04.2017 р. № 295 «Деякі питання реалізації 
статті 259 Кодексу законів про працю України та 
статті 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». Останньою 
затверджений Порядок здійснення державного 
контролю за додержанням законодавства про 
працю (далі - Порядок контролю), а також - 
Порядок здійснення державного нагляду за 
додержанням законодавства про працю (далі - 
Порядок нагляду). 

Згідно Порядку контролю - право на здійснення інспекційних відвідувань 
з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних 
гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин мають інспектори праці 
Державної служби України з питань праці та її територіальних органів і 
виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, 
селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад. 

Пунктом 5 Порядку контролю визначений перелік підстав для здійснення 
інспекційних відвідувань. Такими підставами, зокрема, є: 

- звернення працівника щодо порушення законодавства про працю; 
- звернення фізичної особи про порушення стосовно неї правил 

оформлення трудових відносин; 
- рішення суду; 
- повідомлення органів державного нагляду (контролю), правоохоронних 

органів; 
- інформація органів Держстату, ДФС, ПФУ, профспілкових організацій; 
- рішення керівника органу контролю щодо виявлення неоформлених 

трудових відносин. 
Зазначений Порядок контролю, також передбачає, що у разі виконання у 

встановлені строки припису про усунення порушень заходи щодо притягнення 
до відповідальності не застосовуються, крім випадків, якщо йдеться про факти 
використання праці неоформлених працівників, несвоєчасної виплати 
заробітної плати або виплати її в неповному обсязі, недодержання мінімальних 
гарантій в оплаті праці. У таких випадках заходи щодо притягнення до 
відповідальності застосовуються одразу після закінчення перевірки і одночасно 
із внесенням припису. 

Порядком нагляду передбачена процедура виявлення порушень та 
недоліків під час здійснення повноважень з контролю за додержанням 
законодавства про працю виконавчими органами міських рад міст обласного 
значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад 
та центральними органами виконавчої влади.  

Більш детально за посиланням: http://consultant.parus.ua/395/?doc=.194DA7202 
 

 

http://consultant.parus.ua/?doc=0AL7172D36&abz=JDREN
http://consultant.parus.ua/?doc=0AL7172D36&abz=JDREN
http://consultant.parus.ua/?doc=0ALCV7066A&abz=8X97U
http://consultant.parus.ua/?doc=0ALASE70E5&abz=DF0PH
http://consultant.parus.ua/?doc=0ALASE70E5&abz=DF0PH
http://consultant.parus.ua/?doc=0AL7172D36&abz=JDRF3
http://consultant.parus.ua/?doc=0AL7172D36&abz=JDRIB
http://consultant.parus.ua/?doc=0AL7172D36&abz=JDRFK
http://consultant.parus.ua/395/?doc=.194DA7202
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Екологія 

 

Утилізація відпрацьованих батарейок та люмінесцентних ламп 
 
Станом на сьогодні зібрано понад 7,5 тонн батарейок та близько 52 тис. 
люмінесцентних ламп на утилізацію 
Робота щодо прийому на утилізацію відпрацьованих батарейок та люмінесцентних 
ламп, які містять ртуть, є систематичною, мешканці беруть активну участь. 
Станом на сьогодні з січня 2016 року від мешканців отримано понад 12 тис. 
люмінесцентних ламп та понад 40 тис. ламп – від юридичних осіб. По цілому 
Львову є пункти прийому, куди всі охочі приносять батарейки на утилізацію. Таким 
чином, від листопада 2016 року зібрано понад 7,5 тонн батарейок. 
Нагадаємо, що 18 травня 2017 року під час пленарного засідання депутатів 
Львівської міської ради були внесені зміни до ухвали міської ради від 20.03.2014 № 
3066 «Про затвердження Комплексної муніципальної програми поводження з 
відходами побутового електронного та електричного устаткування у м. Львові на 
2014-2017 роки», таким чином розширено перелік пунктів збору використаних 
батарейок. 

 

Анонси 

                                                         
Українська торгова місія до Республіки Індія 

Офіс з просування експорту розпочав реєстрацію для українських виробників на 

участь в Українській торговій місії до Республіки Індія, яку очолить заступник 

Міністра економічного розвитку і торгівлі – Торговий представник України Наталія 

Микольська. 

Пріоритетні експортні категорії: аграрна та машинобудівна промисловості. 

Місія відбудеться в середині вересня 2017 року з відвіданням двох міст – Делі та 

Мумбай. 

Торгова місія дасть можливість українським експортерам зорієнтуватися в 

особливостях індійського ринку, налагодити зв’язки з потенційними партнерами, 

стане практичним кроком в реалізації можливостей та перспектив для розширення 

доступу українських експортерів до ринку Індії. Лінк на цю інформацію:  

http://mailchi.mp/6f9f22670145/trade-mission-to-india-3440205  

Попередня реєстрація відкрита до 30 червня 2017 року. У разі будь-яких 

питань, просимо звертайтесь до Марії Шевчук |  

Бізнес-можливості  +380(67)-828-20-35, mshevchuk@epo.org.ua  
 
І Міжнародна виставка та фестиваль нових муніципальних технологій 
 

З 4 по 6 серпня 2017 року в м.Ісфаган (Ісламська Республіка Іран) відбудеться   І 

Міжнародна виставка та фестиваль нових муніципальних технологій. 

Мета заходу – представлення новітніх технологій у сфері міського господарства та 

розвитку, а також – зміцнення зв’язків Ісфагану з іншими містами за кордоном. 

Більш докладна інформація міститься на сайті http://www.angva2017.org  

Адреса для листування: intl@ics.isfahan.ir . 

 

http://mailchi.mp/6f9f22670145/trade-mission-to-india-3440205
mailto:mshevchuk@epo.org.ua%C2%A0?subject=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97
http://www.angva2017.org/
mailto:intl@ics.isfahan.ir

