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«Не грайте в ігри, яких Ви не розумієте, навіть якщо Ви бачите, 

як безліч людей заробляють на них гроші» 

(Тоні Шей) 

Актуально ЛЬВІВ БЕЗ ПОЛІЕТИЛЕНУ 

Підприємства 
Львова 

Науково-виробниче підприємство «Електрон-Карат» 

Нормативно-
правова база 

Податкові канікули для легкої промисловості 
Відшкодування відсотків за кредитами у м. Львові 

Анонс ДП «Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів» 

Актуально 

 

 
Львівська міська рада в партнерстві з Zero Waste Lviv  розпочинає 
просвітницьку кампанію “Без поліетилену”, яка триватиме з 9 квітня по 3 
липня 2019.  
 

Заплановано низку просвітницьких, інформаційних, інтерактивних заходів 
для стимулювання зменшення використання виробів з поліетилену. Тому 
запрошуємо супермаркети та покупців до зменшення використання 
поліетиленового та іншого одноразового пакування. 
 

Розпочнуть з акції День без поліетилену - 9 квітня 2019 р., до якої вже 
долучились такі супермаркети: Ашан, АРСЕН, мережа супермаркетів 
Близенько, Два кроки, Епіцентр К,  Рукавичка Мережа Магазинів, Сільпо. В 
цей день супермаркети частково відмовляться від одноразових виробів з 
поліетилену. 
 

Огранізатори заохочують супермаркети: 
- розповісти своїм клієнтам про ті екологічні кроки, які вони вже зробили. 
- по можливості, замінити поліетиленові пакети на більш екологічні 
альтернативи. 
- замінити одноразові рукавички багаторазові на лопатки та щипці та інше. 
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Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Науково-виробниче підприємство  

«Електрон-Карат» 

Основним напрямком діяльності підприємства є проведення наукових 

досліджень, розробка технологій одержання новітніх матеріалів для потреб 

мікро- та радіоелектроніки та їх впровадження у промислове виробництво.  

 
Головною ідейною лінією створення комплексу є проведення 

всебічних досліджень, розробка фізико-хімічних основ кристалізації сполук 

складних оксидів та створення на базі отриманих фундаментальних знань 

нових технологічних процесів одержання монокристалічних функціональних 

матеріалів із заданим набором параметрів. Зусиллями науковців та 

інженерів НВП «Електрон-Карат» розробляються сучасні матеріали для 

мікроелектроніки, магнітоелектроніки, акусто- та оптоелектроніки, лінійної та 

нелінійної оптики, магнітооптики, квантової електроніки, сенсорики, 

кріоелектроніки, електрокераміки, оптоелектронних пристроїв тощо. 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
http://carat.electron.ua/test/electroceramics/
http://carat.electron.ua/test/optoelectronics/
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        НВП засновано у 1972 році і довший час було відоме як Львівський 

науково-дослідний інститут матеріалів – провідна організація Міністерства 

радіопромисловості колишнього СРСР у галузі радіоелектронного 

матеріалознавства. Згодом НДІ матеріалів перетворився у науково-

виробниче об’єднання «Карат», а з часу заснування акціонерного товариства 

«Концерн-Електрон» підприємство ввійшло до його складу.  

НВП плідно співпрацює з провідними вищими навчальними закладами 

Львівщини у підготовці наукових та інженерних кадрів у галузі мікро- та 

наноелектроніки. На підприємстві функціонує філія кафедри 

напівпровідникової електроніки Національного університету «Львівська 

політехніка». Наукова робота кафедри ведеться у наступних напрямках: 

напівпровідникова мікроелектроніка, фізика твердого тіла і твердотільних 

прикладних структур.  

 
«Електрон-Карат» є провідною науковою установою держави з питань 

науково-технічного забезпечення за напрямком «Матеріали електронної 

техніки» та внесено до Державного реєстру наукових установ України.  Також 

підприємство є розробником та координатором виконання державних, 

міжгалузевих і галузевих програм у галузі радіоелектронного 

матеріалознавства за проектами Державного фонду фундаментальних 

досліджень. Зараз в установі працює 4 доктори та 7 кандидатів наук, 

функціонують науково-фундаментальні школи, які визнані далеко за межами 

України.  

           На міжнародних конференціях і симпозіумах науковці «Електрон-

Карат» представляють нашу країну, презентуючи сучасну наукову думку та 

науковий пошук у матеріалознавстві. НВП «Електрон-Карат» є одним із 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

засновників ЗАТ «Науково виробничий концерн «Наука», метою діяльності 

якого є реалізація науково-технічного потенціалу матеріалознавчих 

підприємств України у галузі високих і критичних технологій. 

           Перше і єдине в Україні нановиробництво світового рівня з 

виготовлення тонкоплівкових гетероепітаксійних структур з нанорозмірними 

активними шарами для потреб твердотільної електроніки організоване на 

підприємстві.  Обладнання, яке входить до складу комплексу, є унікальним і 

за своїми технічними характеристиками не має аналогів в Україні, Сх.Європі 

та знаходиться на рівні кращих світових зразків. 

 
         Визнанням досягнень НВП «Електрон-Карат» у технологіях 

вирощування монокристалів складних оксидів стала його участь у 

грандіозному міжнародному проекті Європейського Центру ядерних 

досліджень (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) у Швейцарії – 

створення Великого адронного колайдера, для якого підприємство 

виготовило монокристалічні матеріали детекторів електромагнітного 

випромінювання. 

          «Електрон-Карат» тривалий час співпрацює з науковими установами і 

виробничими фірмами Китаю, США, Німеччини, Франції, Кореї, Польщі, 

Болгарії, Швейцарії тощо. 
 

вул. Стрийська, 202,  
м. Львів,  
79031,  
Україна 

тел.: +38-032-263-10-65, 
+38-032-263-83-03 

факс: +38-032-294-97-35 
e-mail:  office@carat.electron.ua 

http://carat.electron.ua 
 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
mailto:office@carat.electron.ua
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Нормативно-
правова база 

Податкові канікули для легкої промисловості 

 

У Верховній Раді 

зареєстровано законопроект 

№ 10192 «Про внесення змін 

до розділу XX «Перехідні 

положення» Податкового 

кодексу України щодо 

стимулювання інвестиційної 

привабливості підприємств 

легкої промисловості». 

Документом пропонується стимулювання інвестиційної привабливості 

підприємств за рахунок  впровадження законодавчої ініціативи щодо 

справляння податку на додану вартість та прибутку підприємств.  З цією 

метою законопроект передбачає тимчасове, строком на 10 років, 

починаючи з 1 січня 2020 року:  

- звільнення від оподаткування податком на додану вартість 

операцій із ввезення на митну територію України підприємствами легкої 

промисловості (група 13-15, КВЕД ДК 009-2010) обладнання та запчастин 

до нього, в тому числі ввезення (передача) їх до статутного фонду 

підприємств для здійснення модернізації, реконструкції виробництва; 

- звільнення від оподаткування прибутку, отриманого від основної 

діяльності підприємств легкої промисловості (група 13-15, КВЕД ДК 009-

2010). Вивільнені кошти (суми податку, що не сплачуються до бюджету та 

залишаються в розпорядженні платника податку) використовуються на 

збільшення обсягів виробництва, переоснащення матеріально-технічної 

бази, запровадження новітніх технологій або повернення кредитів, 

використаних на зазначені цілі. Порядок контролю за використанням 

вивільнених коштів встановлюється Кабміном. 

 
Більш детально за посиланням: https://uteka.ua/ua/publication/news-14-novosti-

zakonodatelstva-1-dlya-legkoj-promyshlennosti-vvedut-nalogovye-lgoty  

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://uteka.ua/ua/publication/news-14-novosti-zakonodatelstva-1-dlya-legkoj-promyshlennosti-vvedut-nalogovye-lgoty
https://uteka.ua/ua/publication/news-14-novosti-zakonodatelstva-1-dlya-legkoj-promyshlennosti-vvedut-nalogovye-lgoty
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Нормативно-
правова база 

Відшкодування відсотків за кредитами у м. Львові 

 

Станом на сьогодні малий та середній 

бізнес не має змоги закуповувати 

сучасне обладнання та устаткування 

через обмежений доступ до кредитних 

коштів, високі відсоткові ставки та 

відсутність розвиненої інфраструктури 

підтримки бізнесу.  

При цьому малий та середній бізнес створює чимало робочих місць. 

Департаментом економічного розвитку підготовлено Положення про 

відшкодування суб’єктам господарювання з міського бюджету м. Львова 

частини відсотків за кредитами. 

Відповідну ухвалу прийняли на пленарному засіданні 4 квітня. 

Компанії, яким відшкодовуватимуть частину взятих кредитів, відбиратимуть 

за такими критеріями: 

 суб’єкт господарювання має бути зареєстрованим у Львові і 
здійснювати безперервну господарську діяльність протягом останніх 12 
місяців; 

 суб’єкт господарювання має бути платоспроможним і не мати 
заборгованості перед бюджетними та соціальними фондами; 

 суб’єкт господарювання має виробляти свою продукцію на території 
Львова; 

 зарплата на підприємстві повинна становити не менше 7000 гривень, 
а працювати на ньому мають не менше 5 людей. 
Частину кредитних відсотків повертатимуть малим та середнім місцевим 

підприємствам, які займаються виробництвом харчових продуктів, текстилю, 

одягу, паперу та картону, а також ведуть поліграфічну діяльність. 

Таке рішення міська рада прийняла не лише для того, аби створити 

сприятливі умови для розвитку малого та середнього бізнесу, а й для того, 

щоб місцевий ринок поповнювався товарами вітчизняного виробника, а у 

Львові збільшувалась кількість робочих місць. 

Більш детальну інформацію можливо отримати у відділі ділових індустрій за 

тел. 297 58 77 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
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Екологічно 

У березні 2019                         
ДП «Боднарівка» ЛКП 

«Зелений Львів»  

прийняло та переробило: 
1 674 – термометрів від 
фізичних та юридичних осіб 
1 294 – люмінесцентних ламп 
від фізичних осіб 
93 855 – люмінесцентні лампи 
від юридичних осіб 
 

 

  

 

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