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ВИДАВНИЦТВО СТАРОГО ЛЕВА 

Інновації Податки для ФОПів 

Свято 

 

 

 

Вітаємо з прийдешнім роком. 
 

Хай Новий 2017 рік буде щедрим на цікаві плани, нові 
досягнення та перемоги! 
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Підприємства Львова 

 

ВИДАВНИЦТВО СТАРОГО ЛЕВА 

 

Дорогі читачі! Чи ви вже чули про Старого Лева, що оселився у княжому місті 

Львові – у затишній мансарді, під дахом старовинної кам’яниці? Ні? Та 

тримайте коротку історія про Старого Лева 

Він великий мандрівник і щирий приятель дітей. Звідусіль, де б не 
мандрував, Старий Лев привозить до Львова казки 
та різноманітні оповідки. А бував він у великих і 
зовсім крихітних країнах, багатих та цілком убогих, 
знайомився з кращими казкарями світу і кожну 

нову казку віз із собою сюди, до міста свого 
прапрапрапрапрапрапрадіда Лева. Він усе це 
колекціонує – так-так, хтось збирає марки чи 
фантики, а Старий Лев – казки. 
О, в нього неймовірно велика колекція! А зберігає 
їх він у просторій залі свого помешкання. Саме тут 
знаходиться найдивовижніша колекція казок з усіх, 
які існують на світі. У бібліотеці Старого Лева 
тисячі казкових скриньох з темного горіхового 
дерева, в яких мешкають різні-прерізні казки. Лев 
уже навіть збився з ліку!!! 

Та якось Старому Левові стало сумно від того, що 

ніхто інший не бачить його колекції, не знає про 
його неймовірні пригоди, зустрічі з надзвичайно 
цікавими письменниками – і він вирішив видавати 
книги для дітей, а в них розповідати про свої 
пригоди і знайомити дітей зі своїми друзями. 

До речі, про друзів. Звичайно, Старому Левові 
було би надзвичайно важко самотужки видавати книжки – і вік поважний, і 
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королівське походження не дозволяє. Тож він знайшов собі вірних друзів, 
на яких переклав усі видавничі турботи, а сам лише дає поради і надихає 
молодших товаришів на нові звершення. 

«Видавництво Старого Лева» – це книги для всієї родини. 

 Бо кожен у родині, незалежно від віку, може знайти собі серед наших 

видань щось цікаве і важливе. Ми добираємо яскраві високоякісні твори з 

художньої літератури та non-fiction для дітей і дорослих. Намагаємося 

вдумливо працювати з 

найрізноманітнішими жанрами та 

серіями. А ще - за родинним читанням 

минають найкращі моменти спілкування 

між дорослими і дітьми. З цими книгами 

затишно. Їх приємно зберігати в 

домашній бібліотеці і передавати у 

спадок. «Видавництво Старого Лева» – 

це команда небайдужих людей, 

професіоналів книжкової справи. Вони 

створюють книги як для самих себе. 

Працюють з письменниками, 

перекладачами та літредакторами – 

справжніми професіоналами. Бо вони  

активні читачі. Тому серед авторів – 

українські та іноземні письменники 

найвищого ґатунку. За кожною із книг – 

своя історія. Бо жодна з них не є випадковою. Видавництво добирає книги 

виважено, видає лише ті, в літературній якості чи в потрібності яких вони 

мають впевненість. Дбають про досконалу якість форми і змісту, бо вони 

вибагливі в естетиці. З їхніми  виданнями працюють провідні українські та 

зарубіжні графіки та дизайнери. 

79008, м. Львів,                                                            Телефон: (032) 240-47-98 

вул. Лемківського, 15-а                                                                 +380675027512                  

Сайт: http://starylev.com.ua/ 

e-mail: zbut@starlev.com.ua 

mailto:zbut@starlev.com.ua
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Інновації  

Порошенко узаконив нові податки для ФОПів. 

6 грудня парламент ухвалив, а 27 грудня президент підписав зміни до 

законодавства щодо роботи фізичних осіб-підприємців. 

Відповідно до нових норм, вже з 1 січня окремі категорії ФОПів, зокрема 

другої та третьої груп, будуть змушені платити єдиний соціальний внесок 

понад 704 гривні на місяць, навіть якщо тимчасово не мають жодного 

прибутку. 

Раніше ФОП, коли у певному періоді мав прибуток, то сплачував 5% податок 

та ЄСВ. Якщо ж руху коштів не було, то сплачувати не було необхідності. 

Тому багато підприємців тримали відкриті ФОПи, а платили податки тільки 

тоді, коли мали реальні прибутки. 

Нововведення ще до почату дії призвело до масового закриття ФОПів 

людьми, які використовували їх не постійно - так званих "сплячих ФОПів". 

Люди зараз шикуються у черги до органів влади, щоб встигнути закрити 

ФОП до 1 січня і не платити 704 гривні соціального внеску за "сплячий ФОП". 

При цьому перша група спрощенців має можливість сплачувати половину 
мінімального страхового внеску у розмірі 352 гривні на місяць 

 

 


