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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради
Підприємець завжди шукає зміни, реагує на них і використовує їх як можливості

Пітер Друкер

Актуально

IV Міжнародний Екофорум «Вода та енергія»

Підприємства
Львова

Товариство з обмеженою відповідальністю НТКФ «ЗЮВС»

Нормативно –
правові акти

Зміна форми подання звітності з ЄСВ

Анонс

Долучайся до озеленення міста!
Міжнародний фестиваль української культури і танцю

Навчання

Графік проведення семінарів з питань трудового та податкового
законодавства в районних адміністраціях Львівської міської ради

IV Міжнародний Екофорум
«Вода та Енергія»
відбуватиметься цьогоріч
у вересні
Актуально

13−14 вересня 2018 року
на Арені Львів
(вул. Стрийська, 199)
відбудеться
IV Міжнародний Екофорум
«Вода та Енергія»
Основні теми, які будуть обговорюватися: чиста вода,
модернізація очисних споруд, зменшення втрат води, переробка
побутових відходів, концепція «зеленого міста».
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Товариство з обмеженою відповідальністю
НТКФ «ЗЮВС»
Техніко-комерційна фірма «ЗЮВС» займається розробкою
виробництвом світлодіодних ламп різноманітного призначення.

і

Серед виробників саме світлодіодне освітлення вважається найбільш
функціонально-перспективним
напрямком
як
з
точки
зору
енергоефективності, витратності, практичного застосування і екологічності.
Створюючи будь-яку конфігурацію, фірма замінює в старих
світильниках лампи розжарювання або люмінесцентні на світлодіодні лампи,
що дозволяє значно економити електроенергію і уникати витрат на
утилізацію ламп.

Підприємства
Львова

Наукова техніко-комерційна фірма «ЗЮВС» заснована в 1994 році. З
початку діяльності основним напрямком фірми є розробка і виробництво
радіоелектронних пристроїв. У 1995 році фірма отримала дистриб'юторські
права від фірми «Texas Instruments» на розробку, а в подальшому і на
виробництво пристроїв, систем контролю доступу та обліку часу на базі
технології фірми ТI-TIRIS.
З 2009 року більшість розробок грунтується на використанні
програмованих мікросхем CYPRESS. Розроблено різноманітні регулятори
напруги струму, лічильники напруги, запущені у виробництво різні блоки
живлення.
У даний момент основними перспективними напрямками роботи фірми
є:
http://city-adm.lviv.ua/

ver.lviv.mail@gmail.com
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1.
2.
3.

Підприємства
Львова

Розробка і виробництво світлодіодних ламп і світильників.
Модернізація світильників під світлодіодні лампи.
Розробка і виробництво світлодіодних рядків, що біжать.

Компанія надає широкий спектр різноманітних послуг. Насамперед
варто відокремити:
• розробка схемотехнічних рішень;
• розробка програмного забезпечення;
• проектування друкованих плат;
• проектування корпусів;
• розробка тестового обладнання.
Спеціалісти компанії займаються комплектацією виробів з активних
компонентів, пасивних компонентів та електромеханічних компонентів.
Також вони виробляють односторонні, двосторонні, гнучкі плати під SMTмонтаж та плати з алюмінієвими підкладками.
Іншим видом послуг, які надає компанія є монтажне виробництво:
• виготовлення трафаретів;
• високопродуктивні автоматичні SMD-лінії;
• автоматичні лінії оптичного контролю;
• рентген-контроль;
• монтаж із застосуванням машин пайки хвилею;
• ручний монтаж.
м. Львів, вул. Наукова, 5а
тел./факс: +38 (0322) 97-07-00
тел.: +38 (0322) 97-01-58

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

ver.lviv.mail@gmail.com

e-mail: zyvs@zyvs.com.ua
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Зміна форми подання звітності з ЄСВ
З 01.08.2018 набрав чинності наказ
Міністерства
фінансів
України
15.05.2018 №511 «Про внесення
змін до Порядку формування та
подання страхувальниками звіту
щодо сум нарахованого єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове
державне соціальне страхування»,
зареєстрований
в
Міністерстві
юстиції України 11.06.2018 за №
692/32144 (далі – Наказ №511).

Нормативно –
правові акти

Відповідно до внесених змін Наказом №511 до Порядку формування та
подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України 14.04.2015 № 435, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 23.04.2015 за № 460/26905 (далі – Наказ № 435),
з 01.08.2018 Додаток 4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих
осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» (звітний період серпень місяць 2018 року, термін
подання протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем
звітного періоду) та Додаток 5 «Звіт про суми нарахованого доходу
застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» (звітний період за
2018 рік) будуть подаватися за новими формами.
Щодо звітності за формами Додатка 4 за звітний період липень 2018
року, термін подання якого з 01 по 20 серпня 2018 року, то вона подається за
формами, затвердженими Наказом №435; звітність за новими формами,
затвердженими наказом №511, подаватиметься платниками єдиного внеску
з 01.09.2018 за звітні періоди починаючи з серпня 2018 року.
Звіт страхувальником має подаватися в повному обсязі. Звіт,
складений з порушенням вимог Порядку формування та подання
страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у тому числі без
обов’язкових реквізитів та поданий без необхідних таблиць, не вважається
Звітом і вважається таким, що не подавався.
Чинним вважається останній електронний або паперовий Звіт,
поданий страхувальником до закінчення строків подання звітності,
визначених Порядком, який пройшов всі контролі при завантаженні до
Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб.
Більш детально
ark/346571.html

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

ver.lviv.mail@gmail.com

за

посиланням:

http://lv.sfs.gov.ua/media-ark/news-
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Долучайся до озеленення міста!
Наше місто змінюється та розвивається, створюються нові громадські
простори, ремонтуються дороги, хідники, проводиться реконструкція парків
та скверів.
Для покращення озеленення міста щорічно у Львові оновлюють зелені
насадження, так у 2017 висаджено більше 6 тис. нових дерев та кущів.

Анонс

Мешканці та підприємці міста також долучаються до закупівлі зелених
насаджень для озеленення Львова.
З метою спрощення процедури узгодження місця та виду дерев, що
можуть бути висаджені за кошти меценатів департаментом містобудування
ЛМР розроблено карту «Долучись до озеленення» https://cityadm.lviv.ua/lmr/gardening-of-the-city
Варто зауважити, що зелені насадження у місті виконують не лише
естетичну роль, вони забезпечують очищення повітря, створюють таку
бажану у літню спеку тінь, забезпечують водорегуллюючу та
киснеутворюючу функції.
Тож, запрошуємо всіх небайдужих долучитися до озеленення міста,
зокрема закупівлі саджанців.
Для отримання додаткової інформації Ви можете звертатися у відділ
екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської
міської ради, за тел. 297-59-82, електронна адреса: eko.lviv@ukr.net, сторінка
у Фейсбук: Відділ екології та природних ресурсів департаменту
містобудування ЛМР.

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

ver.lviv.mail@gmail.com
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Міжнародний фестиваль української культури і танцю
Львів'яни та гості міста! 11 серпня 2018 року приходьте на Площу
Ринок, на Міжнародний фестиваль української культури і танцю. Учасниками
цього Фестивалю є ансамблі українського народного танцю з усіх куточків
світу. Українська культура та мистецтво є тими універсальними засобами
добровільного єднання різних поколінь наших земляків в усіх куточках земної
кулі. Для Вас виступлять танцювальні колективи із США та Канади. Субота в
15:00 - 17:00

Анонс
У неділю 12 серпня з 16:00 до 19:00 години, чекаємо Вас у Музеї
народної архітектури і побуту «Шевченківський гай» на продовженні
Міжнародного фестивалю української культури і танцю.

Вхід вільний (оплата береться лише за вхід у Шевченківський гай).

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

ver.lviv.mail@gmail.com
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Графік проведення семінарів з питань трудового та податкового
законодавства в районних адміністраціях Львівської міської ради
Серпень
Район
Галицький

Навчання
Залізничний

Личаківський

Сихівський

Франківський

Шевченківський

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

Дата, час та адреса проведення
Дата: 29.08.2018
Час: 10:00
Адреса: вул.Ференца Ліста, 1 (4 поверх актовий зал)
Дата: 23.08.2018
Час: 10:00
Адреса: вул. Івана Виговського,34 (3 поверх 317 каб.)
Дата:15.08.2018
Час: 11:00
Адреса: вул. Левицького, 67 (3 поверх 302 каб.)
Дата: 14.08.2018
Час: 10:00
Адреса: пр. Червоної Калини,66 (3 поверх актовий
зал)
Дата: 22.08.2018
Час: 10:00
Адреса: вул. Генерала Чупринки, 85 (3 поверх 316
каб.)
Дата: 15.08.2018
Час: 10:00
Адреса: вул. Липинського, 11, (3 поверх 307 каб. )
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