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Менеджер - людина, яка ніколи не відкладає на завтра те,  

що він може змусити інших зробити сьогодні.  

(Еван Есаром) 

 

   

Актуально День залізничника 

Підприємства 
Львова 
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Україна підписала Багатосторонню конвенцію MLI 

Анонс 
Воїни епох 
Фестивальний серпень у Львівському органному залі 

  

Актуально 
 

5 серпня 2018 року  

День залізничника 

 
День залізничника є міжнародним святом і в цей день ми 

приєднуємося до привітань на адресу всіх робітників залізниць і 
бажаємо їм завжди бути веселими, мати міцне здоров’я і тепле 
сімейне вогнище, успіхів у роботі, тому що від їх успішної праці 
залежить і наш з вами успіх і процвітання, а також бажаємо їм 

хороших зарплат і приємних придбань.  
Вітаємо Вас працівники залізниць! 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=08&day=05&year=2018
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВКФ «Берком» 

ТОВ «ВКФ «Берком» працює на ринку вентиляційних систем України з 2006 

року. Запорукою успіху компанії є високопрофесійний колектив, сучасні 

технології та використання найновітніших матеріалів в галузях автоматики, 

кондиціонування і вентиляції. 

Одним з основних напрямків діяльності фірми є виробництво комплектуючих 

систем вентиляції, повітропроводів, зонтів витяжних та фільтрів 

жировловлюючих. Окрім цього, пропонує виготовлення аспіраційних систем 

(аспірації) і хомутів аспіраційних. 

ТОВ «ВКФ «Берком» вдосконалило лінію з виготовлення димоходів. 

Компанія може виробляти димоходи із нержавіючої сталі будь-яких розмірів. 

Також можлива доставка виробів по всій Україні. Фірма пропонує для 

широкого кола споживачів «димоходи від виробника».  

 

Напрямки діяльності фірми: 

 вентиляція; 

 кондиціонування; 

 сервісне обслуговування.  
Фірма виготовляє: 

1. димоходи та комплектуючі; 
2. комплектуючі системи вентиляції; 
3. системи аспірації. 

Спеціалізація ТОВ «ВКФ «Берком»: 1. Проектування, поставка та монтаж 
систем (вентиляції, опалення, кондиціонування). 
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Виготовлення комплектуючих систем вентиляції. 
3. Пусконаладка та паспортизація кліматичних систем.  
4. Розробка рішень забезпечення усіх параметрів мікроклімату 

приміщень. 

Також фірма виготовляє повітропроводи, комплектуючі систем вентиляції, 

металоконструкції. На виробництві 

ведеться постійна робота з 

покращення технічних характеристик 

продукції, забезпечення стабільно 

високої якості. 

Компанія ТОВ «ВКФ «Берком» - це 

структура з динамічним розвитком, що 

з року в рік зміцнює свої позиції на 

ринку вентиляції, кондиціювання та 

опалення.  

  
Переваги роботи з компанією «Берком»: 

1. Власне виробництво (налагоджена автоматизована лінія). 
2. 10 років на ринку України (великий досвід та досвідчені спеціалісти). 
3. Високоякісний матеріал (відбірна сталь згідно сучасних стандартів).  
4. Виконання індивідуальних замовлень (будь-які нестандартні форми та 

розміри).  
5. Ціна від виробника (без посередників та націнок).  
6. Гарантія якості (безкоштовне сервісне обслуговування). 

Широкий асортимент та висока якість, доступна ціна та індивідуальний підхід 
до кожного замовлення задовольнять потреби найвибагливіших клієнтів. 
Зручне місце розташування дозволяє відправити вироби перевізником по 
всій Україні. 
м. Львів, вул. Конюшинна, 2-Б        
(032) 232-11-49 
+38 (067) 370-22-74 

office@berkom.lviv.ua 
http://berkom.lviv.ua 

 

http://city-adm.lviv.ua/
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Нормативно – 
правові акти 

 
Україна підписала Багатосторонню конвенцію MLI 

 

 

23 липня 2018 року Україна 
підписала Багатосторонню 
конвенцію щодо імплементації в 
податкові конвенції заходів протидії 
розмиванню бази оподаткування та 
виведення прибутків з-під 
оподаткування (BEPS). Підписання 
Конвенції є важливим кроком в 
імплементації Україною Програми 
розширеного співробітництва з 
питань протидії BEPS.  

План дій BEPS включає в себе 15 кроків, що покривають різні сфери 
протидії агресивному податковому плануванню. Обов’язковими до 
виконання Україною (мінімальний стандарт Плану дії BEPS) є 4 кроки: 

- Крок 5: «Удосконалення заходів боротьби з податковими 
зловживаннями»; 

- Крок 6: «Недопущення зловживання пільгами, передбаченими 
двосторонніми угодами»; 

- Крок 13: «Рекомендації про документації з трансфертного 
ціноутворення та розкритті інформації по країнам»; 

- Крок 14 «Удосконалення процедури взаємного узгодження шляхом 
вирішення спорів». 

Імплементація Плану дій BEPS сприятиме гармонізації міжнародних 
податкових правил із більш як 70 країнами світу та створить більш прозоре 
податкове середовище. Підписавши конвенцію MLI, можливо буде внести 
необхідні зміни до існуючих міжнародних договорів про подвійне 
оподаткування між Україною та іншими державами. 

 Передбачається, що Конвенція внесе зміни до податкових конвенцій 
України, доповнивши їх, зокрема, такими положеннями: 

- текст основної мети, який полягає у неможливості отримання 
переваг податкової конвенції, якщо вони є однією з основних цілей структури 
або транзакції; 

- удосконалені правила оподаткування прибутків від відчуження 
компаній із нерухомим майном; 

- комплексні правила протидії штучному уникненню постійного 
представництва, зокрема, у випадках, коли українська компанія начебто діє 
як незалежна особа, але фактично діє виключно на користь одного 
нерезидента або пов'язаної групи нерезидентів;  

- більш ефективний механізм вирішення спорів у застосуванні 
державами положень податкових конвенцій. Оновлена процедура взаємного 
погодження дозволятиме платникам податків звертатися за вирішенням 
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спору не лише до держави своєї податкової резидентності чи громадянства, 
але й до держави-джерела доходу. 

Конвенція дозволить зменшити переміщення українського капіталу до 
юрисдикцій з низьким рівнем оподаткування з метою мінімізації податкових 
зобов’язань, що в свою чергу сприятиме збільшенню доходів бюджету. 

Конвенція набере чинності після її ратифікації Україною та іншими 
державами. Однак, зважаючи на можливий вплив Конвенції на 
оподаткування українського бізнесу, рекомендується переглянути наявні 
структури та договори на предмет їх відповідності майбутнім змінам. 

Більш детально за посиланням: 
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/minfin-ukrayina-pidpisala-bagatostoronnyu-
konvenciyu-mli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анонс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4-5 серпня дорослих та дітей захопить вир  

шалено активних ігор та змагань 
Ваша дитина невгамовний шукач пригод? Ви сумуєте за часами, коли з 
друзями ганяли в козаків-розбійників? Хтось уявляв себе героєм в латах з 
історичних або фантазійних романів, а комусь була більш до вподоби 
елегантність лучників. Тепер, Ви маєте змогу відчути влучність стріли чи міць 
меча у Ваших власних руках! Ви хочете захопливо провести час з родиною 
на свіжому повітрі в самому серці Львова? Тоді, приходьте до 
Шевченківського гаю 4 та 5 серпня! 
Спортсмени з середньовічного бою продемонструють як кується перемога у 
видовищних поєдинках. Якщо номінація «щит-меч» вважається поєдинком 
«джентльменів», де вогонь суперництва запалює іскра висічена мечем з 
шолома суперника, то масові поєдинки вражають своєю динамічністю. 
Змагання з середньовічного бою будуть проводитись в номінаціях: Масові 
бугурти. Щит та меч. 5 на 5. 
Коли: 4 Серпня - 5 Серпня, Час: 11:00-18:00. Вік: 0+. Вартість: Безкоштовно 
Телефон: +38 032 271 21 04.  
Посилання: link  http://lvivskansen.org/,fb  https://www.facebook.com/1971MNAP/ 

vk  https://vk.com/shevchenkivskyihay 

Адреса: Львiв, вул. Чернеча Гора, 1 
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Анонс 

 
Фестивальний серпень у Львівському органному залі 

 
В останній місяць літа на гостей Органного залу чекають одразу три 
масштабні події - Leopolis Baroque Festival, Relax-weekend і Львівський 
органний фестиваль та резиденція. Ціла низка унікальних концертів 
розпочнеться 4 серпня виступом Надії Величко та містичними творами у її 
виконанні. Вже наступного дня запрошують послухати «Органні токати», які 
зіграє Олена Мацелюх.  
 
А 7 серпня на слухачів чекає сюрприз - експериментальний кінопоказ у 
кооперації з мистецькою формацією Wiz-Art. Усі охочі зможуть подивитися 
короткометражні стрічки під супровід органних імпровізацій від Івана 
Остаповича. 
 
Львівський органний фестиваль та резиденція розпочнуться у середині 
серпня та представлять львів’янам найкращих органістів Естонії, Франції, 
Польщі та України. 14 серпня масштабну подію відкриє культова естонська 
виконавиця Улла Крігул. Вона також гратиме нічний концерт 17 серпня. 
Одразу три виступи — 15, 16 та 17 серпня — матиме молодий органіст 
та композитор із Франції Томас Меллан. За ним 18 серпня слідуватиме 
органний речиталь чеського музиканта Йозефа Крахтовіла. 
 
Фестиваль супроводжуватиме органна резиденція, у межах якої відбудуться 
лекції, воркшопи, зустрічі з органістами для всіх охочих. 
 

 
 

Більш детально за посиланням: https://city-adm.lviv.ua/news/culture/253193-
festyvalnyi-serpen-u-lvivskomu-orhannomu-zali 
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