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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Найкращий подарунок в житті - це можливість багато працювати на работі, яка того варта»
(Теодор Рузвельт)

Актуально

Форум «БІЗНЕС-МОЛОДЬ: ЕФЕКТ WOW ВІД СПІВПРАЦІ»

Підприємства
Львова

ТОВ «Львівський приладобудівний завод»

Нормативно –
правова база

Нова звітність по ПДВ

Майстер-клас

Стартапи мої успішні та провальні кейси

Навчання

Основи SEO

Марафон

Grand Prix Lviv Half Marathon 2018

Актуально
8 червня 2018 року в м. Львів в рамках ініціативи “УКРАЇНСЬКИЙ ПАКТ
ЗАРАДИ МОЛОДІ-2020″ відбудеться Форум «БІЗНЕС-МОЛОДЬ: ЕФЕКТ
WOW ВІД СПІВПРАЦІ». Організатори: Центр «Розвиток КСВ» і Міністерство
молоді та спорту України за фінансової підтримки Фонду ООН у галузі
народонаселення.
Форум об’єднає львівську молодь та представників провідних компаній
України.
Мета заходу – посилити діалог між молоддю та роботодавцями заради
кращого працевлаштування молоді та розвитку країни.
За результатами Форуму кожен учасник зможе взяти участь у конкурсі Career
Challenge та виграти корисні призи від ініціативи Пакту заради молоді-2020.
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ТОВ «Львівський приладобудівний завод»
засноване групою провідних фахівців і керівників колишнього ДП
«Львівприлад» в результаті його реорганізації. Підприємство випускає
прилади реєстрації і регулювання параметрів технологічних процесів для
підприємств промисловості, енергетики та ВПК в загальнопромисловому і
спеціальному виконаннях. Виробнича база підприємства розміщена на
основі інструментального цеху ДП «Біофізприлад». За роки діяльності
кількість працівників досягла 48 чоловік, а верстатний парк складає понад 50
одиниць.
ТОВ «ЛПЗ» – молоде, динамічне виробничо-технічне підприємство, яке
розвивається в двох напрямках:
Виробництво приладів КВПіА:
Розробка і виробництво реєструючих і показуючих приладів КВПіА.

Розроблено та серійно випускається і постійно розширюється
функціонально багатоканальний відеографічний, технологічний реєстратор
R10. Цей прилад завдяки гнучкій модульній архітектурі побудови і широкій
функціональності повністю замінює всю гаму паперових реєстраторів:
аналогових КС2 і цифрових РП160. А наявність вбудованих алгоритмів
математичної обробки даних і цифрових каналів передачі інформації
дозволяє реалізовувати функції ПЛК. Прикладне ПЗ (for Windows) дозволяє
обробляти збережені дані на ПК.
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Розроблено і готується до серійного виробництва
одноканальний показуючий прилад КПД1-М з
диференціально-трансформаторним
вхідним
зв’язком для роботи з дифманометрами типу ДМ3583 та ін.

Підприємства
Львова

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

Прилад призначений для заміни аналогічних одноканальних приладів всіх
модифікацій серій КСД2, КПД1 і КСД1. Заплановано оновлення вбудованого
програмного забезпечення цього приладу для реалізації функцій запису
архіву на CD-карту і відображення діаграми на графічному екрані. Архів
КПД1-М сумісний з ПЗ для ПК Реєстратора R10.
Ведеться розробка одноканального Реєстратора технологічного B4 з
універсальним аналоговим входом для заміни всіх типів одноканальних
приладів КСМ2, КСП2, КСУ2 і РП160.
У той же час, підприємство в повному обсязі підтримує випуск приладів і
запчастин всіх моделей серійно, що випускалися раніше: серій КС2, РП160 і
К140.
Завершено випробовування та підготовлено
до серійного виробництва новий тип модуля –
модуль універсальних аналогових виходів
МАО (Module Analog Output). Модуль МАО
перетворює у вихідні уніфіковані сигнали
струму (0-5, 0-20, 4-20 мА) та напруги (0-1, 05, 1-5, 2-10, 0-10, ±5, ±10 V) сигнал з
довільного
каналу
вимірювання
та
математичного обчислення. Модуль МАО випускається в двох варіантах
виконання: 4-х канальний М4АО та 2-х канальний М2АО. Додаткова похибка
перетворення становить 0,1% для всіх діапазонів, крім 0-5 mA та 0-1V, в них
додаткова похибка складає 0,2%.
Механообробне виробництво.
Володіючи
потужним
парком
верстатного
устаткування
та
висококваліфікованим
персоналом,
підприємство
має
власне
інструментальне і механообробне виробництво, яке спеціалізується на:
- проектуванні технологічного оснащення і нестандартного обладнання;
- виготовленні штампів холодного штампування, гнутті і витяжці
листових матеріалів;
- виготовленні прес-форм для лиття й пресування під тиском деталей з
термопластичних, термореактивних пластмас, резиноматеріалів і ливарних
металів;
- токарно-автоматна дільниця:
- виготовленні великосерійних партій токарних деталей ф3-10ммі
дрібносерійних ф11-35мм на токарних і револьверних напівавтоматах;
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Продовжує розширюватися парк електроерозійного обладнання: придбано і
введено в експлуатацію другий 5-ти координатний електроерозійний
вирізний верстат АGIECUT 220 з розмірами
переміщення по координатах (400х250х250) +
(30х30), що значно розширило пропускну здатність
механообробного виробництва з виготовлення
штампів та пресс-форм.
Основні споживачі – підприємства енергетики,
металургії,
хімічні,
машинобудівні
та
інші
промислові та оборонні підприємства України.

Україна, 79040
м. Львів,
вул. Курмановича, 9

office@lpz.com.ua
+38 (032) 297-73-45
+38 (032) 297-73-46

Нова звітність по ПДВ

Нормативно –
правова база
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З червня 2018 року платники ПДВ
зобов'язані будуть заповнювати
звітність за новими правилами.
Мінфін змінив редакцію трьох
додатків ПДВ-декларації, які є її
невід'ємною частиною. Оскільки
відповідний наказ (№381 від 23
березня
2018
року)
був
опублікований тільки на початку
травня, то, згідно з нормами
Податкового кодексу (п.46.6 НК), платники зобов'язані використовувати нову
форму декларації з наступного місяця, тобто з червня 2018 року. Ті, хто подає
квартальну звітність, відповідно, повинні будуть подавати її за підсумками
третього кварталу. Хоча деякі юристи не виключають, що податківці можуть
вимагати заповнення нових форм вже з другого кварталу.
Зміни торкнулися трьох додатків ПДВ-декларації: Д1, Д5 і ДС9. Найбільш
очікуваною була зміна спеціального додатку ДС9, яке заповнюють
сільгоспвиробники, які претендують на дотації з бюджету. Так як з 1 січня
2018 року змінилися вимоги Податкового кодексу до інформації, на підставі
якої визначається обсяг «дотаційного» ПДВ і право на дотацію (закон №2245
від 7 грудня 2017 року).
До сих пір аграрії мали вираховувати позитивну різницю між податковими
зобов'язаннями та податковим кредитом дотаційних операцій, а також
мучилися з розподілом податкового кредиту на дотаційний і звичайний. Так
ver.lviv.mail@gmail.com
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як саме в межах такої позитивної різниці (суми фактично сплаченого ПДВ) в
2017 році надавалася дотація.
Тепер у них має поменшати роботи: досить буде вказати обсяг податкових
зобов'язань перед бюджетом за операціями поставки товарів (без її
зменшення на суми податкового кредиту) і окремо - обсяг операцій (без
урахування ПДВ), які закон відносить до дотаційних. Ці види діяльності
перераховані в п.16.3 Закону «Про державну підтримку сільського
господарства Укнаїни» №1877.
При цьому, треба пам'ятати, що враховуватися будуть тільки ті податкові
зобов'язання, які значаться в уже зареєстрованих податкових накладних (за
звітний період). Йдеться про ПН, у яких в правій частині порядкового номера
вказано код «2».
У другій частині таблиці додатка ДС9, як і раніше аграрії будуть
розраховувати частку сільгоспвиробництва (по всьому с/г товарів і окремо за дотаційними), а також долю недотаційних поставок. Важливо, що робити
це потрібно не тільки сукупно за останні 12 місяців, але і окремо по кожному
звітному періоду.
Крім того, в цій таблиці з'явилася окрема графа «ПВН» - для розрахунку
сільгоспдолі новоствореним платником. А в шапці додатка ДС9 було додано
поле «06» для зазначення дати включення до Реєстру одержувачів
бюджетної дотації. Ця дата повинна бути вказана в другій квитанції, яку
аграрій отримує після подачі заяви про внесення до реєстру.
Для всіх інших платників ПДВ будуть важливі зміни, що стосуються двох
інших додатків Д1 і Д5.
Як припускають експерти, зміна цих додатків ймовірно пов'язана з бажанням
податківців зібрати додаткову інформацію про платників і впорядкувати свої
бази даних. Додаток Д1 (розрахунки коригувань сум ПДВ) і Д5 (розшифровка
зобов'язань в розрізі контрагентів) були доповнені таблицями 1.1 і 1.2.
У таблицю 1.1 буде заноситися інформація про розрахунки коригування (РК),
які збільшують розмір податкових зобов'язань, але ще не були зареєстровані
в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН). Причому причина не
реєстрації ПН неважлива. Це може бути і брак ліміту на рахунку, і
прострочення реєстрації або блокування ПН.
При цьому важливо пам'ятати, що в цю таблицю повинні потрапляти нові
розрахунки коригування, які були складені в звітному періоді, тобто,
наприклад, в червні.
У таблицю 1.2 повинні потрапляти всі інші РК, які були складені за всі
попередні періоди, починаючи з 1 липня 2015 року, тобто, за останні три
роки. Але так і залишилися незареєстрованими на дату подання декларації
(за червень 2018 року). Тут треба враховувати, що таблиця 1.2 заповнюється
один раз за звітний період, за яким підприємство вперше звітує за оновленою
ПДВ-декларацією. У всіх подальших деклараціях цю таблицю заповнювати
не потрібно.
Більш детально за посиланням: https://uteka.ua/ua/publication/Biznes-s-iyunya-perevedut-nanovuyu-otchetnost-po-NDS-kak-vse-izmenitsya
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Майстер-клас
Дата і місце:

12 червня о 17:00
м. Львів, вул. Колесси 2
Запрошуємо на майстер-клас: "Стартапи мої успішні та провальні кейси".
Його проводитиме доктор наук, візитуючий професор кафедри
адміністративного та фінансового менеджменту Національного
університету «Львівська політехніка», податковий консультант,
співвласник низки фірм та краудфандінгових платформ Райнер Шенк.
Участь безкоштовна за умови реєстрації:
https://goo.gl/forms/T2UnH1wcnSERFsX52

Навчання
Інтенсив буде актуальним як для власників бізнесу так і для початківців у
сфері SEO!
Лекцію представить: Роман Мороз.
Дата проведення: 14 червня о 19:00
Місце: вул. Пекарська 41.
Вхід
вільний
при
попередній
реєстрації
за
посиланням:
https://facebook.com/karton.digital/, або телефоном: 067-555-09-66
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Марафон «Grand Prix Lviv Half
Marathon 2018»
Molokiya Lviv Half Marathon

Марафон
10 червня відбудеться головний біговий старт Західної України – 3rd Grand
Prix Lviv Half Marathon 2018. Захід організований компанією Run Ukraine за
підтримки Львівської міської ради.
Вже третій рік поспіль біговий захід подібного масштабу відбудеться у місті
Львові центральними вулицями в одне коло. Старт та фініш усіх дистанцій
запланований біля Львівської опери. Маршрут півмарафону пролягатиме
містом такими вулицями: вул. І. Гонти, вул. Листопадового Чину, площа Св.
Юрія, вул. Шептицьких, вул. Антоновича, вул. Академіка А. Сахарова, вул. Д.
Вітовського, вул. Шота Руставелі, вул. Левицького, вул. Пекарська, вул.
Лисенка, вул. Беринди, вул. Коперника, вул. П. Дорошенка, проспект
Шевченка.
Участь у біговому заході доступна як для любителів, так і для професійних
бігунів. У 2018 році організатори планують зібрати 3 500 учасників і залучити
якомога більше бігунів з сусідніх європейських країн.
В рамках півмарафону відбудеться City Cup – кубок міста, в якому будуть
визначені переможці серед мешканців Львова на дистанції 21,0975 км. Окрім
того, пройдуть безкоштовні забіги серед студентів (University Cup), та
представників силових служб (Security Cup).
У програмі півмарафону заплановані три індивідуальні забіги на дистанціях:
21, 0975 км, 5 км, та 2 км. У 2018 році вперше пройде естафетний забіг: 1х10
км + 1х11,0975 км та вже традиційна естафета для чотирьох учасників: 3х5
км + 1х6,0975 км. Традиційно організатори півмарафону пропонують
http://city-adm.lviv.ua/
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маленьким учасникам вийти на старти дитячих забігів: 1 000 м, 500 м та 100м.
Участь для дітей у події на цих дистанціях безкоштовна.
Нагадаємо, що Львівський півмарафон – один із шести етапів бігової ліги Run
Ukraine Running League 2018, що включає у себе старти в п’яти містах
України: Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Запоріжжя. Ліга орієнтована на
любителів бігу, серед яких по завершенню останнього етапу визначать
переможців серед чоловіків та жінок. Головний приз Run Ukraine Running
League – участь у престижному міжнародному марафоні.

Марафон

Задля того, щоб мешканці міста та гості, які не беруть участь у заході могли
комфортно пересуватись містом, було вирішено по-перше, перенести старт
півмарафону 09.00 на 08.00, по-друге, відмовитись від дистанції 10 км, тим
самим скоротивши перекриття руху транспорту на більшій кількості вулиць,
приблизно на одну годину. Для нас дуже важливо, щоб не лише учасники та
глядачі заходу змогли повною мірою насолодитись спортивним святом, а й
місцеві жителі не відчували дискомфорту, - організатори.
http://lviv-online.com/ua/events/sport/grand-prix-lviv-half-marathon-2018/
Сайт для реєстрації http://lvivhalfmarathon.org/

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

ver.lviv.mail@gmail.com

297 58 77 або 297 57 64
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