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" Бізнес — найпривабливіша гра, у якій максимум азарту 
сполучається з мінімумом правил " 

(Білл Гейтс) 

Актуально 
Міжнародна агропромислова виставка 

Спеціалізована виставка – ярмарок «Дитячий світ» 

Підприємства 
Львова 

ТзОВ «Самбай» 

Нормативно – 
правова база 

Зміни до законодавства про бухгалтерський облік 

Цікаво 
Екскурсії на підприємства 

Акціон На продаж з аукціону виставлено дев’ять приміщень 

Актуально 
 

 

 
 

м. Львів, вул. Щирецька, 36. (Виставковий центр Південний ЕКСПО) 
Деталі: http://www.galexpo.com.ua/agro/ 

 

 

 

Детальніше тут: http://www.galexpo.com.ua/dytsvit/# 

 
 

http://www.galexpo.com.ua/agro/
http://www.galexpo.com.ua/dytsvit/
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Підприємства 
Львова 

 

 
ТзОВ «Самбай» 

ТзОВ «Самбай» - це львівське швейне підприємство, створено з бажанням 
виробляти хороші речі. 
Основна діяльність підприємства – пошиття чоловічих сорочок під власним 
брендом. 
Для виробництва сорочок використовується ексклюзивна італійська тканина 
з бавовни, професійне обладнання та якісні комплектуючі. 

 
Також підприємство має досвід у виробництві уніформи для персоналу 
ресторанів, готелів та магазинів. Виконують роботи з виготовлення 
концертних костюмів, елементів одягу для промоутерів та промоцій них 
аксесуарів, зокрема брендових сумок та краваток. 

   

   
«Самець - сорочки для справжніх…» 

Україна, 79000 +38 (067) 67 36 273 
м.Львів info@sambay.com.ua 
вул. Вербова, 15 www.sambay.com.ua 
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Нормативно – 
правова база 

Зміни до законодавства про бухгалтерський облік 

 

Президент України Петро Порошенко підписав 

Закон України №2164-VIII «Про внесення змін до 

Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» (щодо 

удосконалення деяких положень).  

 
Цей закон, ухвалений 5 жовтня 2017 р., включено Кабінетом Міністрів до переліку 

законопроектів у сфері європейської інтеграції Україні, прийняття яких забезпечить 

належне виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС. Закон вступить в юридичну 

силу з 1 січня 2018 року. 

Прийняття й набрання чинності цим законом є черговим кроком до створення 

сприятливого бізнес-клімату в Україні, оскільки наблизить діяльність українських 

підприємств до світових стандартів у сфері ведення бухгалтерського обліку і 

формування фінансової звітності. Законом передбачаються такі зміни: 

- нові терміни, зокрема «витрати», «доходи», «звітний період», «звіт про платежі на 

користь держави» в частині суб’єктів, які подають цей звіт, «звіт про управління», 

«власний капітал», «таксономія фінансової звітності» та «підприємства, що 

становлять суспільний інтерес», «чистий дохід від реалізації продукції», а інші 

терміни пропонується використовувати у значеннях, визначених національними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, національними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та міжнародними 

стандартами фінансової звітності, введеними в дію відповідно до законодавства, в 

залежності від того, які з наведених стандартів застосовуються підприємством; 

- визначено, що незначні недоліки, виявлені в первинних документах, не є 

підставою для невизнання господарської операції; 

- для цілей бухгалтерського обліку встановлено критерії віднесення підприємств до 

мікропідприємств, малих, середніх та великих підприємств відповідно до положень 

Директиви ЄС № 2013/34/ЄС; 

- підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин 

загальнодержавного значення, складають фінансову звітність за МСФЗ; 

- дію закону поширено на операції з виконання бюджетів та складання фінансової 

звітності про виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодавства; 
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- уточнено період складання проміжної фінансової звітності з метою забезпечення 

однозначності у визначенні періоду, за який вона складається; 

- дозволено не складати консолідовану фінансову звітність малим групам, які 

відповідають критеріям, передбаченим цим законопроектом; 

- удосконалено порядок подання та оприлюднення фінансової звітності, 

передбачивши її подання підприємствами, що застосовують МСФЗ, в єдиному 

електронному форматі, а також зобов’язавши підприємства надавати копії 

фінансової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб відповідно до 

Закону України «Про доступ до публічної інформації»; 

- мікро- та малі підприємства звільнено від подання звіту про управління. Для 

середніх підприємств передбачити не відображення у звіті про управління, так 

званої нефінансової інформації.  

Більш детально за посиланням: 
http://zik.ua/news/2017/10/28/poroshenko_pidpysav_zakon_pro_pryvedennya_buhgalterskogo_o
bliku_do_svitovyh_1194999 

 

Цікаво 

Екскурсія на підприємство ТзОВ НВП «Техноваги» та                           
ПАТ «Галичфарм» 

Департамент економічного розвитку Львівської міської ради продовжує 
організовувати екскурсії для школярів навчальних закладів міста Львова. Минулого 
тижня департамент сприяв проведенню для учнів 7 класу СЗШ № 24 екскурсії на 
ПАТ «Галичфарм» та для 6 класу СЗШ №90 на ТзОВ НВП "Техноваги". 

  

   
Такі екскурсії проводяться з метою популяризації робітничих професій. 

Діти завжди з захватом і цікавістю розглядають сучасне модернізоване 
обладнання та вироби, які виготовляються на підприємствах м.Львова. 

 

http://zik.ua/news/2017/10/28/poroshenko_pidpysav_zakon_pro_pryvedennya_buhgalterskogo_obliku_do_svitovyh_1194999
http://zik.ua/news/2017/10/28/poroshenko_pidpysav_zakon_pro_pryvedennya_buhgalterskogo_obliku_do_svitovyh_1194999
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Аукціон 

 

Управління комунальної власності Львівської міської ради виставило на 
продаж з аукціону дев’ять приміщень – об’єктів малої приватизації 
комунальної власності м. Львова.  
Кінцевий строк прийому заяв для участі в аукціоні – 20 листопада. Охочих 
закликають до купівлі привабливих об’єктів. 
 
 

№ Адреса об’єкта 
приватизації 

Поверховість Площа 
приміщення 

Початкова 
ціна продажу 

з ПДВ 

Гарантійний 
внесок (10% від 

початкової 
вартості продажу) 

1 вул.С.Наливайка,5 підвал 109,30 
кв.м 

 706 080 
грн. 00 коп. 

  70 608 грн. 00 
коп. 

2 пл.А.Міцкевича,6/7 4-й поверх 293,10 
кв.м 

9 102 480 
грн. 00 коп 

910 248 грн. 00 
коп 

3 пл.Соборна,17 мансарда 23,00 кв.м 218 688 
грн. 00 коп 

 21 868  грн. 80 
коп 

4 вул.Є.Поповича,5 напівпідвал  85,50 кв.м 1 060 800 
грн 00 коп. 

106 080 грн 00 
коп. 

5 вул.П.Дорошенка,
37 

підвал 1, 2, 3, 4 
поверхи 

812,60 
кв.м 

14 601 000 
грн 00 коп 

146 010 грн 00 коп 

6 вул. Академіка 
С.Рудницького,30 

цокольний 
поверх 

 79,50 кв.м  763 560 
грн. 00 коп 

 76 356 грн. 00 коп 

7 вул. 
Є.Коновальця,88 

1-й 
поверх мезонін 
підвал 

250,80 
кв.м 

5 253 540 
грн 00 коп 

523 354 грн. 00 
коп 

8 вул.Дорога 
Кривчицька,1 

1-й поверх підвал 297,60 
кв.м 

3 513 960 
грн 00 коп 

351 396 грн 00 коп 

9 вул.Я.Раппапорта,
27 

напівпідвал 159,80 
кв.м 

1 470 000 
грн 00 коп. 

147 000 грн 00 
коп. 

 

 


