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Управління економіки департаменту економічної політики Львівської міської ради
Будь-яка комерція - це спроба передбачити майбутнє.
(Семюель Батлер)

Свято

Різдво за григоріанським календарем

Підприємства
Львова

ПАТ «Галичфарм»

Анонси

Податкові нововведення

Інновації

Переробка люмінесцентних ламп

Свято

Вітаємо усіх християн західного обряду із Різдвом Христовим.
Бажаємо миру, добра та благополуччя Вашим родинам.
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ПАТ «Галичфарм»

ПАТ «Галичфарм» є лідером у сфері виробництва готових лікарських
засобів, фіто-хімічних субстанцій на основі екстракції рослинної лікарської
сировини. Історія підприємства сягає більше 100
років.
Підприємство випускає лікарські засоби з 1911 року.
Асортимент
виробництва
нараховує
87
(з
урахуванням форм дозування) генетичних та
оригінальних лікарських засобів в таких формах
випуску як: ін’єкції в ампулах, таблетки, розчини,
екстракти,
сиропи
та
краплі.
Підприємства Львова
Підприємство успішно проходить всі перевірки. Так, Галичфарм пройшов
аудит Державної служби України з лікарських засобів щодо відповідності,
гармонізації умов виробництва лікарських засобів з європейськими вимогами
та
отримав
безстрокові
ліцензії
на виробництво та
оптову
торгівлю
лікарськими
засобами.
Система
управління
якістю
підприємства
пройшла
сертифікацію
на
відповідність
міжнародному
стандарту управління
якістю ІSO 9001:2000.
Виробництво ін’єкційних розчинів в ампулах методом шприцевого
наповнення та повний цикл виробництва фітохімічного цеху ПАТ
«Галичфарм» сертифіковано на відповідність міжнародним стандартам
Належної Виробничої Практики (GMP). Система екологічного керування
підприємства сертифікована згідно ДСТУ ISO 14001:2006.
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З 2005 року у підприємства почався новий етап його історії, адже
«Галичфарм» разом з «Київмедпрепарат»
стали учасниками Корпорації «Артеріум».
Головним
аспектом
хорошої
роботи
підприємства є персонал. Адже робота вимагає
відповідальності і досвідченості, оскільки від
їхньої роботи залежить не тільки «Ім’я»
підприємства, а і життя покупців. Для навчання і
перекваліфікації працівників, які пов’язані з
виробництвом ліків, концерн виділяє 3 мільйони
гривень на рік. Корпоративний університет компанії — 300 навчальних
програм для розвитку та професійного зростання співробітників. Для кожного
працівника на роботі головне – це
безпека.
І
на
підприємстві
«Галичфарм»
це
є.
Система
управління
охороною
праці
відповідає вимогам законодавства
України з використанням досвіду
провідних міжнародних практик і
стандартів у галузі безпеки та гігієни
праці.
Підприємство
системно
проводить тренінги та семінари з
охорони
праці,
які
позитивно
впливають на безпеку і добробут
співробітників. Для всіх працівників
компанії діє система медичного
страхування.
У 2015 році було виведено на ринок
препарат Трамікс. Препарат чинить
системну гемостатичну дію при
кровотечах,
пов’язнаних
з
підвищенням фібринолізу. Лікарський засіб має також протизапальну,
протиалергічну та протиінфекційну дію. А ще даний препарат необхідний для
військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях.
В 2016 році підприємство розширило своє виробництво, оскільки було
запущено лінію з виробництва інфузійних рослин.
79024, м. Львів
вул. Опришківська 6/8
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Сплата єдиного соціального
внеску (ЄСВ) з січня може стати
обов'язковою навіть для тих
фізосіб-підприємців (ФОП), які не
отримують дохід. Про це йдеться
в прийнятих Верховною Радою
змінах до закону «Про збір та
облік
єдиного
внеску
на
загальнообов'язкове
державне
соціальне страхування», який ще
повинен підписати президент.

Анонси

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

Так, у разі набрання законом чинності, фізособи-підприємці, які не
одержують доходу, повинні будуть здавати не тільки порожні декларації, а й
платити єдиний соціальний внесок. Йдеться про підприємців, які під час
простою в справах перейшли з єдиного податку на загальну систему
оподаткування, а також про підприємців 2 і 3 груп «спрощенки».
Зміна міститься в п. 33 пропозицій до Закону «Про збір та облік
єдиного внеску» в п. 2 ч. 1 ст. 7, де словосполучення «має право» для ФОП,
який не отримав дохід і розраховує для себе ЄСВ, змінюється на
«зобов'язаний».
До кінця року зареєстровані ФОПи, які не отримують доходи в
звітному місяці, не зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок. Однак
з нового року ФОПи, в тому числі і ті, які «показують нулі», повинні платити
ЄСВ в розмірі 704 гривні на місяць.
Щоб нового року не платити ЄСВ «з повітря», ФОПам без доходів
потрібно припинити державну реєстрацію як фізичної особи-підприємця до 1
січня 2017 року. Однак не варто забувати, що на сьогодні закон, яким
вносяться такі зміни, ще не підписаний президентом, а його остаточна
редакція ще не опублікована.
Зобов'язання сплачувати єдиний соціальний внесок незалежно від
наявності доходу представлятиме незручності для деяких категорій ФОП
(наприклад, для «сплячих» підприємців, тих, хто тимчасово призупинили
свою діяльність). Для ФОП, що належить до першої групи спрощеної
системи оподаткування, держава встановила належну до сплати суму ЄСВ
за себе в розмірі не менше 0,5 мінімального страхового внеску, тобто 352
грн на місяць. Ці місяці зараховуватимуться до страхового стажу для
нарахування пенсій пропорційно до сплаченого ЄСВ. ФОП, які перебувають
на загальній системі і які є інвалідами або пенсіонерами за віком і отримують
в законодавчо встановленому порядку пенсії або соціальну допомогу, будуть
звільнені від сплати ЄСВ за себе. Раніше подібне звільнення поширювалося
тільки на ФОП-інвалідів та ФОП-пенсіонерів, які перебувають на єдиній
системі оподаткування.
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Міське управління екології нагадує: у місті триває збір відпрацьованих
люмінесцентних ламп та батарейок на базі двох пересувних еко-бусів та
95 контейнерів для елементів живлення.

Інновації

Як зазначають в управлінні, упродовж цього року від мешканців міста
прийняли понад 2,5 тонн відпрацьованих елементів живлення (батарейок), а
також вже утилізували 8,5 тис. зібраних відпрацьованих люмінесцентних
ламп, що містять ртуть. Тут також відзначили, що з 20 жовтня, після
отримання ліцензії, міська лінія з переробки ламп приймає їх і від юридичних
осіб, тож станом на 23 грудня зібрали 25,5 тис. ламп.
Адреса ДП «Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів»:
м.Львів, вул.Пластова, 125
Контактна особа: Олександр Георгійович Картузов
Контактний телефон: 032/ 238-40-46
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