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Двоє львів`ян увійшли до 
Національної ради з розвитку науки 

і технологій 
 

 
 

До першого складу Наукового комітету Національної ради з питань 
розвитку науки і технологій за напрямом наукової і науково-технічної 
діяльності увійшли львів’яни Юрій Головач та Олег Стасик. 
Юрій Головач є завідувачем лабораторії статистичної фізики 
складних систем Інституту фізики конденсованих систем НАН 
України. Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук, 
професор, член-кореспондент НАН України.  
Олег Стасик є завідувачем відділу сигнальних механізмів клітин 
НАН України, старший науковий співробітник, заступник директора з 
наукової роботи Інституту біології клітини НАН України, а також 
радник міського голови Львова. Науковий ступінь: кандидат 
біологічних наук, науковий співробітник. 
 

Більш детальну інформацію Ви можете отримати на посиланням: 
http://city-adm.lviv.ua/news/science-and-health/science/239931-dvoie-lviv-ian-uviishly-do-
skladu-naukovoho-komitetu 

 
 

 

http://city-adm.lviv.ua/news/science-and-health/science/239931-dvoie-lviv-ian-uviishly-do-skladu-naukovoho-komitetu
http://city-adm.lviv.ua/news/science-and-health/science/239931-dvoie-lviv-ian-uviishly-do-skladu-naukovoho-komitetu
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Підприємства 
Львова 

 

 
 

ТзОВ «Компанія ВЕЕМ – Металавтопром» 
 

Компанія «ВЕЕМ Металавтопром» заснована в 2000 році. Основною 
діяльністю компанії є виробництво пасажирських сидінь для громадського 
транспорту.  

 

Усього за 10 років роботи 
вироблено понад півтора мільйона 
одиниць крісел, а виробничі площі 
та складські приміщення складають 
більше 20 тис. м² на яких освоєно 
виробництво металевих каркасів, 
фарбування порошковими 
фарбами, виготовлення деталей 
крісел з пластмаси та 
пінополіуретану, організовано 
швацьку і складальну ділянки.  На 
підприємстві виготовляється 
широкий асортимент сидінь для 
автобусів і трамваїв. 

Регульовані і не регульовані сидіння для міських автобусів, міжміських 
автобусів та автобусів далекого прямування. Складні пасажирські сидіння 
для настінного монтажу. Механічні та пневматичні віброзахисні сидіння для 
водія. Поворотні сидіння для встановлення в машинах швидкої допомоги та 
спеціалізованих транспортних засобах. Висока якість пасажирських сидінь 
для шкільних автобусів. Переобладнання, тюнінг і продаж мікроавтобусів. 
Деталі виготовлені з формованого еластичного пінополіуретану ППУ. 
Вакуумна формовка пластмасових виробів з антивандальним захистом. 
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У колективі працюють висококваліфіковані інженерно-технічні працівники, 
фахівці та професійно досвідчені робітники. Якість продукції гарантована 
суворим виконанням вимог конструкторської та технологічної документації 
Вся продукція пройшла випробування в спеціальних лабораторіях і 
сертифікована. За період роботи підприємства налагоджені тісні виробничі 
взаємозв'язки з іншими фірмами України та за її межами. Експорт 
становить 30% від загальної кількості випущеної продукції. Компанія 
«ВЕЕМ-Металавтопром» перебуває в постійних пошуках нових 
інноваційних рішень, прагне бути весь час на крок попереду конкурентів. У 
своїх розробках інженери керуються ідеями та тенденціями, 
використовуючи новітні розробки. Підприємство постійно презентує нові 
вироби на міжнародних виставках і автосалонах. 
ТзОВ «Компанія ВЕЕМ - Металавтопром» є сучасним і мобільним 
підприємством, яке зацікавлене у співпраці з різними замовниками на 
партнерських і взаємовигідних умовах. 
 

 
 
 

Україна, 79035 +38 (032) 244-21-91 
м.Львів www.veem.biz 
вул. Зелена, 149  info@veem.biz  

 
 

tel:+38%20(032)%20241-90-26
mailto:info@veem.biz
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Нормативно-
правова база 

 

Ставки єдиного податку для підприємців 
 

 

В кінці 2016 року Верховна Рада 
прийняла Закон «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень у 2017 році» 
№1791-VIII від 20.12.2016, який набрав 
чинності з 01.01.2017 року. Серед усіх 
інших змін, Закон №1791 вніс зміни в 
пункти 293.1 і 293.2. Податкового 
кодексу, які регулюють ставки єдиного 
податку для підприємців. 

Для першої групи ставка встановлена пунктом 293.1 у відсотках 
(фіксована ставка) до розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, 
встановленого на перше число звітного року. Бюджетом на 2017 рік 
встановлений прожитковий мінімум на 1 січня в розмірі 1600 грн. Відсоток 
ставки для першої групи становить від 1% до 10% розміру прожиткового 
мінімуму на 1 січня податкового (звітного) року. Конкретна ставка податку 
залежно від виду діяльності підприємця визначається місцевими радами 
відповідно до пункту 293.2 ПКУ. У 2017 році максимальна ставка єдиного 
податку для першої групи становить 1600*10%=160 грн. 

Ставка єдиного податку для ФОП на другій групі встановлена у відсотках 
(фіксована ставка) до розміру мінімальної зарплати (МЗП) встановленого на 1 
січня податкового (звітного) року (на 01.01.2017 – 3200 грн.). Розмір 
мінімальної заробітної плати визначається в Законі про Державний бюджет на 
відповідний рік. Конкретний розмір ставки встановлюється місцевими радами 
аналогічно першій групі. Відсоток ставки для даної групи становить від 2 до 
20% від розміру мінімальної зарплати на 1 січня податкового (звітного) року. У 
2017 році максимальна ставка єдиного податку для другої групи буде 
становити 3200*20%=640 грн. 

Для підприємців платників єдиного податку на третій групі ставка 
розраховується у відсотках до доходу. Відсоток ставки для даної групи 
становить 3% доходу (якщо ФОП є платником ПДВ) і 5% доходу (для 
неплатників ПДВ). 

 

 
Група I Група II Група III 

Ставка 
податку 

від 1 до 10% розміру 
прожиткового 

мінімуму на 1 січня 
податкового 

(звітного) року 

Максимальна ставка 
1600*10%=160 грн. 

від 2 до 20% розміру 
мінімальної зарплати 

на 1 січня податкового 
(звітного) року 

Максимальна ставка 
3200*20%=640 грн. 

3% доходу у разі 
сплати ПДВ;  

5% доходу у разі 
включення ПДВ до 

складу єдиного 
податку 

 

Більш детально за посиланням: https://byhgalter.com/stavki-yedinogo-podatku-2017-dlya-
pidpriyemciv-na-sproshhenij-sistemi-opodatkuvannya/ 

 

https://byhgalter.com/yak-perejti-ta-tretyu-grupu-yedinogo-podatku/
https://byhgalter.com/yak-perejti-ta-tretyu-grupu-yedinogo-podatku/
https://byhgalter.com/stavki-yedinogo-podatku-2017-dlya-pidpriyemciv-na-sproshhenij-sistemi-opodatkuvannya/
https://byhgalter.com/stavki-yedinogo-podatku-2017-dlya-pidpriyemciv-na-sproshhenij-sistemi-opodatkuvannya/
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Анонси 

 

Форум «Укрлегпром: Промисловий діалог з Урядом» 
 

8 червня 2017 року у м.Чернігові відбудеться  форум «Укрлегпром: 

Промисловий діалог з Урядом», за участю представників галузевих 

підприємств, установ, організацій, державних органів виконавчої влади для 

налагодження промислового діалогу, обговорення актуальних питань та 

бізнес-ініціатив щодо відкриття нових можливостей розвитку легкої 

промисловості, модернізації існуючого виробничого потенціалу, створення 

робочих місць, підготовки кадрів, розвитку економіки регіонів. 

Форум буде відбуватись за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 7. 

Реєстрація учасників форуму за тел.: 044-528-14-24, e-mail: 

ukrlegprom@nbi.com.ua; ukrlegprom@ukrlegprom.org.ua   

 

Анонси 

 

 

 

Проект USAID Ukraine - USAID Україна 
«Громадяни в дії» у партнерстві з 

Львівською міською радою запрошує до 
участі у навчанні лідерів громадських 

організацій; представників ОСББ та ОСН; 
депутатів міської ради та їх помічників-

консультантів взяти участь у Школі 
місцевої демократії! 

 

Школа місцевої демократії – це комплекс освітніх заходів, які проводяться з метою 
підвищити спроможність активних середовищ у містах ефективно брати участь в 
місцевому самоврядуванні. 
 

Теми та практичні завдання, які будуть розглянуті на Школі: 
 

 
 через проведення громадських 

слухань; 
 

 

Школа відбудеться 23 червня 2017 року у м. Львів (п’ятниця). Точне місце 
проведення Школи буде повідомлено зареєстрованим та відібраним учасникам. 
Участь у заході безкоштовна! 
Для участі у навчальному семінарі необхідно заповнити АНКЕТУ до 15.06.2017 
року включно за посиланням:  
 

https://goo.gl/forms/0OrFXEDIiUnmZWre2 
Про результати відбору буде повідомлено до 18:00 години 16.06.2017 року. 

 

mailto:ukrlegprom@nbi.com.ua
mailto:ukrlegprom@ukrlegprom.org.ua
https://goo.gl/forms/0OrFXEDIiUnmZWre2

