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Актуально 
З початку року великі платники податків наповнили бюджет Львова             
на 118 мільйонів гривень  

Підприємства 
Львова 

ПрАТ НВО "Термоприлад" ім. В. Лаха 
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Актуально 
 

 

 

З початку року великі 
платники податків  
наповнили бюджет 

Львова на  
118 мільйонів 

гривень  

За інформацією  Львівського управління Офісу ВПП ДФС 
З початку 2017 року великі підприємства, розташовані в 

межах Львова, сплатили до місцевого бюджету 118 млн. 

гривень. Фактичні надходження від великого бізнесу 

перевищили прогнозний показник на 19 мільйонів гривень. 

Зокрема, у березні міська скарбниця наповнилась на 41 

мільйон гривень. 

Найбільш вагомим джерелом наповнення міського бюджету 

є податок на доходи фізичних осіб. З початку року 

представники великого бізнесу сплатили 84 млн. грн. цього 

податку. Крім того, великі платники перерахували до місцевого 

бюджету 21,5 млн. грн. податку на прибуток підприємств, 3,5 

млн. грн. рентної плати за спеціальне використання води  та 7 

млн. грн. земельного податку, акцизного податку з роздрібного 

продажу підакцизних товарів – 2,2 мільйони гривень. 
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Підприємства 
Львова 

 

 

ПрАТ НВО "Термоприлад" ім. В. Лаха 
 

Якщо у вас є проблеми з вимірюванням, контролем і регулюванням 
температури,  ПрАТ НВО "Термоприлад" ім. В. Лаха пропонує 
високонадійні промислові прилади. ПрАТ НВО "Термоприлад" ім. В. Лаха 
може задовольнити усі Ваші запити і вимоги, надати необхідні послуги, 
пов'язані з температурним контролем. 
Науково-виробниче об’єднання «Термоприлад» близько 60 років 
спеціалізується на виготовленні і розробці засобів вимірювання, контролю, 
регулювання, сигналізації температури та їх методологічного і 
метрологічного забезпечення в температурному діапазоні від мінус 200°С 
до 2500°С. 

         
Науково-виробниче об’єднання (НВО) "Термоприлад" створено в 1956 році 
у Львові. Це була перша організація колишнього СРСР, яка поряд з 
розробкою засобів вимірювання температури створила (практично з нуля) і 
постійно розвивала школу вітчизняної промислової термометрії. За часів 
СРСР НВО "Термоприлад" мало статус головної організації з промислової 
термометрії, концепції і розробки якої втілювались в життя не тільки на 
власних площах, але і на великих приладобудівних заводах Львова, 
Луцька, Мукачева, Кам’янець-Подільського, Городка (Україна), Тбілісі 
(Грузія), Кіровакана (Вірменія) та ін. 
Вже чотири десятиріччя Науково-виробниче об'єднання «ТЕРМОПРИЛАД» 
спеціалізується на розробці та виготовленні приладів для контролю 
температури практично у всіх галузях народного господарства, медицині та 
наукових дослідженнях.  НВО "Термоприлад" ім. В. Лаха постійно розширює 
гаму своїх приладів за рахунок застосування нових характеристик 
перетворення, матеріалів, методів вимірювання. 
Так, поряд з традиційними термоперетворювачами опору градуювання 
50М, 50П і ін., можуть застосовуватись терморезистори (термістори) NTC з 
від’ємним температурним коефіцієнтом опору (ТКО), РТС - позитивним 
ТКО, високоомні платинові термоперетворювачі опору, наприклад, Pt1000. 
Використання тонкоплівкових термочутливих елементів дає можливість для 
побудови нових конструкцій мініатюрних, малоінерційних 
термоперетворювачів, в т.ч. для поверхонь, включаючи і обертові. 
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Проміжні перетворювачі (перетворювачі вимірювальні, компенсаційні 
пристрої тощо) поповнились малогабаритними війбростійкими 
перетворювачами ПВУ-0197 у вигляді вставних модулів або конструктивно 
закінчених приладів. 

 
 

 "Термоприлад" є головною організацією зі 
стандартизації Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України. Фахівці розробляють 
державні і міждержавні стандарти на засоби 
вимірювання температури, обліку витрат газу, 
води тощо (всього 28 найменувань). 
Технологічні і кадрові можливості об’єднання 
дозволяють розробляти і виготовляти 
різноманітні прилади для контролю 

температури від мінус 271°С до плюс 4000°С, а також забезпечувати їх 
системне виконання (первинні перетворювачі включно з засобами обробки 
інформації для них, в тому числі багатоканальними) Крім того, НВО 
"Термоприлад" проводить модернізацію наявних приладів, надає 
консультації та рекомендації з питань вибору та застосування засобів 
температурного контролю, пропонує варіанти заміни зарубіжних засобів 
вітчизняними, проводить градуювання термометрів інших виробників, 
виконує різні сервісні роботи. 

                                                
 
79060, Україна 
м.Львів,   
вул. Наукова, 3                                                                                                                                                          

+38(032) 263-21-14  
thermo@mail.lviv.ua 

 thermo@lviv.net 
 

mailto:thermo@mail.lviv.ua
mailto:thermo@lviv.net
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Нормативно – 
правова база 

 

 

Особливості здійснення банківських розрахунків у 2017 
році 

 

 

Підприємства незалежно від їх 
форм власності повинні повертати 
платникам у 5-денний термін 
помилково зараховані на їх рахунки 
кошти. У разі якщо власник рахунку 
не повернув у зазначений термін 
помилково отримані кошти, то їх 
повернення має здійснюватися в 
загальному претензійно-позовному 
порядку (ст. 6 Указу Президента 
України «Про заходи щодо 
нормалізації платіжної дисципліни в 
народному господарстві України» від 
16.03.1995 р № 227/95). 

 

ДФСУ в м Києві в листі від 21.02.2017 р № 3805/10 / 26-15-12-01-18 
зробило висновок: якщо договірні відносини з поставки товарів/послуг між 
суб'єктами господарювання відсутні, то отримані неналежним одержувачем 
кошти, повернуті у встановлені терміни, не підлягають оподаткуванню ПДВ. 

Фізичні особи можуть розміщувати на зарубіжних рахунки іноземної 
валюти з джерелом походження за межами України без індивідуальних 
ліцензій НБУ, зокрема, мова йде про заробітну плату, стипендії, пенсії, 
аліменти, дивіденди і т.п. 

Також фізичній особі не потрібно отримувати індивідуальну ліцензію 
НБУ для здійснення інвестицій за кордон за рахунок коштів, що знаходяться 
за межами України. У свою чергу, фізичні особи, як і раніше, повинні мати 
індивідуальні ліцензії НБУ для здійснення переказу грошових коштів з 
України з метою їх інвестування або розміщення на зарубіжних рахунках. 
(Постанова Правління НБУ від 23.02.2017 р № 14) 

 


