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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Єдина справжня помилка — не виправляти своїх минулих помилок»
(Конфуцій)

Актуально

34,7 млрд. грн – обсяг реалізованої промислової продукції

Підприємства
Львова

ТзОВ «Галицька здоба»

Нормативно –
правова база

Податок на прибуток підприємств – зміни з 1 січня 2018 року

Цікаво
Анонс

Програма підтримки українського бізнесу
Coffee&Jazz - виставка картин із кави

У січні – листопаді 2017 року промислові
підприємства міста Львова реалізували
промислової продукції на 34,7 млрд. грн, або
47,7% від загальнообласного обсягу реалізації.

Актуально

Більше половини (54,7%) у загальному обсязі реалізованої продукції
займала продукція переробної промисловості. Підприємствам з
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
належало 35,0% продукції, добувної промисловості і розроблення
кар’єрів – 8,1%, з водопостачання, каналізації, поводження з
відходами – 2,2%..

№ 60

Січень 2018

Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ»

ТзОВ «Галицька здоба»
Хлібопекарська компанія «Галицька здоба» це одна з найбільших компаній
західного регіону України, в структуру якої входить кілька сучасних
хлібозаводів,
які
спеціалізуються
на
виробництві
хлібобулочних,
кондитерських та сухарних виробів.
Підприємства
Львова

Компанія будує свою діяльність на принципах соціальної відповідальності
бізнесу. Уже 15 років завод виробляє продукцію для здорового харчування –
хліб, булочки, сухарні та кондитерські вироби. Якість продукції «Галицької
здоби» контролюється на всіх етапах, починаючи з етапу відбору сировини і
закінчуючи доставкою продукції до споживача.

Уся продукція компанії виробляється з урахуванням кількох десятків
параметрів якості. Традиційна система управління якістю харчової продукції
– ISO 9001:2009 контролює вже готовий продукт і буває трапляється так, що
вона лише фіксує вже наявну проблему. Відповідно, щоб попередити
проблему на виробничих потужностях компанії було впроваджено
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міжнародну систему НАССР – систему забезпечення безпеки харчової
продукції. Це механізм, який дає можливість своєчасно попереджувати й
унеможливлювати появу будь-яких ризиків. НАССР охоплює весь процес
«від поля до столу», починаючи від вирощування, збору врожаю, закупівлі
сировини і закінчуючи використанням продукції споживачем. Тож, як
виробники, вони застосовують низку запобіжних заходів для того, щоб їх
вироби були гарантовано безпечні.
Висока якість продукції компанії «Галицька здоба» пояснюється старанним
контролем усього процесу виробництва – від відбору сировини до
надходження готової продукції до споживача.
На виробничих потужностях «Галицької здоби» впроваджено і діють наступні
системи якості: Система управління якістю – ДСТУ ISO 9001:2009;
Система управління безпечністю харчових продуктів – ДСТУ ISO 22000
HACCP.
Підприємства
Львова

Компанія ретельно стежить за якістю продукції, що підтверджується
відповідністю вимогам стандартів. Уся продукція відповідає вимогам
встановленого Державного стандарту.
У виробництві хлібобулочних та кондитерських виробів використовується
лише натуральна сировина як українських компаній, так і сировина провідних
світових виробників. А з кожної партії готової продукції відбираються
контрольні зразки, які досліджуються на відповідність встановленим
стандартам фахівцями відділу контролю компанії або ж експертами
Держспоживстандарту України та регіонального відділення Санітарноепідеміологічної станції. Уся продукція компанії виробляється з урахуванням
кількох десятків параметрів якості.
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Цінностями компанії виступають:
1. Потреби споживачів на першому місці.
2. Якість. Прагнення бути якісними у всьому – у виробництві продукції, у
співпраці з партнерами та бізнес-процесах.
3. Екологічність. Продукція
сировини та інгредієнтів.

виготовляється

тільки

з

натуральної

4. Результативність. Встановлення мети і досягнення результатів.
5. Порядність. Бізнес керується через дотримання високих стандартів
справедливості, чесності та єдності.
6. Патріотизм. ТзОВ «Галицька здоба» - на 100% українська компанія.
Підприємства
Львова

7. Прагнення до покращення. Це є саме та компанія, що постійно
спрямована вчасно передбачати і реагувати на зміни потреб
споживачів та ринку шляхом інновацій.

Ще одним не менш важливим показником успішності компанії та якості їх
продукції є здобуті нагороди. За десять років своєї діяльності «Галицька
здоба» здобула десятки відзнак та нагород, а продукція компанії
неодноразово отримувала золоті медалі на українських та міжнародних
дегустаційних конкурсах. Генеральний директор ТзОВ «Галицька здоба»
відзначає:
«Ми чотири рази ставали переможцями у конкурсі «Обличчя міста
Львова», сім раз перемагали у Всеукраїнському конкурсі якості продукції –
«100 кращих товарів України», отримали десятки відзнак та нагород. І
кожна чергова відзнака та перемога «Галицької здоби» це об’єктивна
оцінка активності компанії у впровадженні сучасних інноваційних рішень та
новітніх технологій на виробничих потужностях. Це свідчення того, що
http://city-adm.lviv.ua/
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ми досягли того рівня розвитку, коли перемоги в конкурсах і змаганнях
стають звичною справою. Проте, це жодним чином не зменшує цінності
перемоги для нас. Бо ж за перемогою завжди лежить праця сотень
працівників «Галицької здоби». Ми з гордістю можемо сказати, що у нас
найкращі технологи, пекарі та фахівці управлінського персоналу, які
завжди тримають руку на пульсі кращих технологій хлібопекарської
галузі»

Підприємства
Львова

Ще з перших днів своєї діяльності у 2003 році компанія пішла шляхом
виготовлення лише якісної продукції. А найсуворіший контроль і облік
упродовж всього циклу виробництва дозволив підприємству підписати угоди
на постачання хлібобулочної продукції в освітні та медичні заклади м.Львова
та Львівської області. На виробництві компанії було змонтовано та
протестовано лінію здобних виробів. Завдяки чому, на початку 2006 року
асортиментний ряд збільшився до двох десятків виробів. У 2010 році
відбулося розширення виробничих потужностей «Галицької здоби».
Власними силами компанія запускає чергове виробництво у м. Мостиська
Львівської області. Станом на сьогодні це провідне хлібопекарське
підприємство «Мостиський хлібокомбінат», яке забезпечує якісною та
доступною продукцією 6 районів Львівської області. Станом на 2013
Компанія продовжила слідувати стратегії розширення шляхом поглинання
львівського виробника хлібобулочних виробів, що дозволило збільшити
виробничий потенціал і територію покриття. Наразі, баченням компанії на
2018 рік є прагнення бути впливовими і значущими серед виробників
хлібобулочних та кондитерських виробників західного регіону країни.
Головна мета – стати лідером на ринку.
Україна, 79057
м. Львів, вул. Антоновича, 102в
Тел.: +38 032 244-07-11
E-mail: galzdoba@mail.lviv.ua
http://halytskazdoba.com.ua/
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Податок на прибуток підприємств – зміни з 1 січня 2018 року

Нормативно –
правова база

Податок на прибуток підприємств зміни
з
1
січня
2018
року
Львівське управління Офісу великих
платників податків інформує, що Законом
України
«Про
внесення
змін
до
Податкового кодексу України та деяких
законодавчих
актів
України
щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень у 2018 році» від 07.12.2017 №
2245-VIII, внесені, зокрема, такі зміни по
податку на прибуток підприємств:
- запроваджено визначення терміну «синдикований кредит», а також особливості
застосування до нього угод про уникнення подвійного оподаткування;
- передбачено, що податкова декларація з податку на прибуток, яка
розраховується з наростаючим підсумком за рік подається у 60-ти денний термін;
- запроваджена для банків можливість враховувати всю суму резервів, які
нараховуються під активи, а також передбачені перехідні положення щодо таких
операцій;
- уточнені норми щодо сплати дивідендів платниками єдиного податку: єдинники
не сплачують авансові внески, платники податку, отримувачі не коригують
фінансовий
результат;
- внесені зміни до норм щодо податкових наслідків переходу із спрощеної
системи на загальну для платників четвертої групи;
- встановлено, що обмеження по операціям із низькоподатковими
нерезидентами поширюються і на нерезидентів особливих організаційно-правових
форм;
- передбачена можливість не оподатковувати кошти направлені на допомогу
спортивним неприбутковим організаціям у розмірі до 8 відсотків від
оподатковуваного прибутку попереднього року;
- фінансовий результат збільшується на суму повної або часткової компенсації
один раз на календарний рік вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та
лікування на території України, якщо вони не оподатковуються податком на доходи
фізичних осіб;
- сума податку на прибуток зменшується на суму акцизного податку сплаченого
за дизельне пальне, що використане дизельними локомотивами та самоскидами
вантажопідйомністю понад 75 тонн;
- до 1 січня 2025 року звільняється від оподаткування прибуток підприємств суб’єктів літакобудування, що визначені відповідно до норм статті 2 Закону України
«Про розвиток літакобудівної промисловості»;
- до 1 січня 2020 року звільнено від оподаткування діяльність щодо використання
газу метану вугільних родовищ;
- виключено вимогу щодо необхідності дотримання не низькоподаткового
статусу нерезидента для розміщених «євробондів»;
- передбачено норму, яка зазначає, що платники єдиного податку сплачують
податок на репатріацію, у разі виплат на користь нерезидента.
Більш детально за посиланням:
http://galinfo.com.ua/news/podatok_na_prybutok_pidpryiemstv_zminy_z_1_sichnya_2018_roku_278293.html
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Програма підтримки українського бізнесу
Грант для сприяння експорту WNISEF

Цікаво

http://city-adm.lviv.ua/

У рамках своєї місії, WNISEF продовжує приділяти особливу увагу розширенню та
диверсифікації експорту українських товарів і послуг та реалізації експортного
потенціалу підприємств малого і середнього бізнесу. Малі та середні підприємства
працюють в межах місцевої економіки або традиційних експортних ринків. І хоча такі
підприємства сьогодні прагнуть розширити свій бізнес за рахунок експорту на нові
ринки, для багатьох із них це залишається складним завданням. Саме тому
Програма надає допомогу українському малому і середньому бізнесу у розширенні
його присутності на іноземних ринках, зокрема через підтримку участі компаній в
міжнародних торговельних заходах.
Тривалість: проводиться на постійній основі, включно до 2021 р.
Основні критерії вибору:
 Є юридично зареєстрованими галузевими і торгово-промисловими
асоціаціями; регіональними агентствами розвитку торгівлі; центрами
розвитку міжнародної торгівлі та малого бізнесу; організації, залучені до
розвитку експортних послуг та інформаційних продуктів; організації, які
займаються навчанням та розвитком бізнесу.
 Окремі малі або середні фірми і групи фірм можуть вважатися такими, що
відповідають критеріям для отримання грантів, на основі оцінки
запропонованих проектів на розсуд WNISEF;
 Мають добру ділову репутацію;
 Функціонують не менш, ніж впродовж однорічного періоду, що закінчується
на дату надання допомоги в рамках Програми;
 Мають адекватні організаційні здатності;
 Визначають одну або декілька конкретних експортних ініціатив і
надають переконливе обгрунтування необхідності фінансової підтримки;
 Мають чинний стратегічний бізнес-план експорту;
 Демонструють розуміння витрат, пов’язаних з експортом і здійсненням
бізнесу з іноземними покупцями, у т.ч. експедиторських витрат, витрат на
послуги митних брокерів, пакування і перевезення.
Більше тут: http://wnisef.org/uk/export-promotion-policy/
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Coffee&Jazz - виставка картин із кави

Анонс

Виставка картин з кави Coffee&Jazz проходитиме у ремісничій пекарні "Культ
хліба" (вул.Ю.Липи,20) з 20 січня до 16 лютого. Свої оригінальні роботи, написані
кавою, презентує художниця Ольга Шишунова.
"Ви побачите картини, які написані виключно кавою, без жодних інших фарб,
зможете відчути їх аромат та насолодитись теплим мистецтвом. Виставка про
каву та про затишок і романтику львівських кав'ярень з нотками джазу", - додають
організатори.

Вхід вільний.
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