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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Перше правило бізнесу - чини з іншими так, як він хотів би вчинити з тобою»
(Чарлз Діккенс)
Актуально

День працівника харчової промисловості

Підприємства
Львова

ДП "Підприємство ДКВС України (№30)"

Нормативно –
правова база

Мінфін спростив реєстрацію касових апаратів для підприємців

Свято сиру і вина
Анонс

День польського бізнесу в Україні
20-21 листопада у Львові дні GIZ!

Актуально

День працівника харчової промисловості відзначають в третій декаді
жовтня.
Підприємства харчової та переробної промисловості відіграють важливе
значення у питаннях забезпечення населення продовольчими товарами в
усьому світі, оскільки турбота про хліб насущний завжди була однією з
головних турбот людства.

Вітаємо працівників харчової промисловості із професійним
святом. Бажаємо добра, світлого настрою, професійних успіхів!
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ДП "Підприємство ДКВС України (№30)"
Галузь виробництва - деревообробна. В установі спочатку було організовано
виробництво дерев'яної тари, пізніше створено цех з виготовлення картонної
тари, освоєно випуск табуреток, кухонних та м'яких меблів. На той час в
установі працювало 25 осіб інженерно-технологічного персоналу, в основному
колишніх спеціалістів Львівського лісотехнічного інституту, які навчали
технології меблевого виробництва.

Підприємства
Львова

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

ver.lviv.mail@gmail.com

297 58 77 або 297 57 64
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79039, м. Львів, вул.Шевченка,156

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

ver.lviv.mail@gmail.com

297 58 77 або 297 57 64

тел: 0989261861
andrijvanivskij@gmail.com
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Мінфін спростив реєстрацію касових апаратів для
підприємців

Нормативно –
правова база

Наказ дає можливість суб'єктам
- власникам РРО реєструвати
касові апарати в один крок за один
день, замість п'яти днів як було
раніше.
11.10.2018 року набув чинності
указ міністерства фінансів про зміни
до
порядків
реєстрації
та
застосування РРО (реєстраторів
розрахункових операцій, тобто
касових апаратів), реєстрації та
ведення розрахункових книжок та
КОРО (книг обліку розрахункових
операцій),
а
також
порядку
опломбування РРО.
Так, спрощується процес реєстрації касових апаратів підприємцями.
ДФС створює реєстр екземплярів РРО та реєстр центрів сервісного
обслуговування, які міститимуть всю необхідну інформацію про РРО. Це дасть
можливість суб'єктам – власникам РРО реєструвати їх в один крок за один
день, замість п'яти днів як було раніше, подавши лише одну заяву за
спрощеною формою.
За даними Державної фіскальної служби, станом на кінець минулого
року кількість зареєстрованих касових апаратів в Україні сягнула майже
280 000.
До сьогодні, незважаючи на те, що вся необхідна звітність автоматично
потрапляла в базу даних Фіскальної служби через електронні підприємницькі
кабінети, для перестраховки все одно потрібно було вести облік готівкового
прибутку кожен день в КОРО: вручну вклеювати звіти, розрахункові квитанції,
чеки тощо, що, безсумнівно, додавало паперової роботи і ускладнювало
роботу.
Наказ скасовує також вимогу вклеювати звітні чеки в книгу КОРО
наприкінці кожного дня. Разом з цим, підприємці зможуть не використовувати
книги КОРО, але, якщо касовий апарат зламався або відсутня електроенергія,
він зобов’язаний припинити продаж або надання послуг до відновлення роботи
РРО.
Більш детально за посиланням: https://news.finance.ua/ua/news//436453/minfin-sprostyv-reyestratsiyu-kasovyh-aparativ-i-skasuvav-knygy-obliku
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ver.lviv.mail@gmail.com
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Свято сиру і вина у Львові
Свято сиру і вина проходитиме біля Палацу Потоцьких впродовж трьох днів
- з 19 до 21 жовтня.
У програмі:
- величезний ярмарок сирів та вин;
- смачні дегустації;
- різноманітні кулінарні майстер-класи,
- арт-майстерня.

Анонс
"А що може краще смакувати зі шматочком сиру, ніж келих чудового вина?
Тому до фестивалю приєднаються й винороби, які представлять свою
найкращу продукцію та зможуть позмагатись за прихильність серед
поціновувачів вина", - додають організатори.

Окрім цього, на відвідувачів очікує День Сирника. Його спечуть за давнім
рецептом та пригостять усіх охочих.

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

ver.lviv.mail@gmail.com
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День польського бізнесу в Україні
Інформуємо, що 15 листопада 2018 року у Києві відбудеться ІХ
Міжнародний форум «День польського бізнесу в Україні».
Тематика заходу буде присвячена питанням польсько-української
економічної співпраці, спільним проектам в галузі енергетики та
енергозбереження, розвитку транспортної інфраструктури.
Захід буде проведено за участі представників державних установ ,
місцевих органів влади, спеціальних економічних зон Польщі, а також
представників бізнес-спільноти Польщі та України.
Анонс

Цьогорічний форум традиційно відбудеться за підтримки Посольства
Республіки Польща в Україні.
Організаторами заходу виступають Асоціація українського бізнесу в
Польщі, Юридична Група EUCON, Конференція Роботодавців Lewiatan.
Співорганізатори – Міжнародне товариство польських підприємців в Україні та
Польське Агенство Інвестиції та Торгівлі.
За більш детальною інформацією звертайтеся: Олена Вакулік, тел.
+380(44)238 09 44, e-mail: office@ukrbizpol.org .

Дні GIZ у Львові!
20 листопада відбудеться бізнес-майстерня для зацікавлених розвивати
співпрацю з Німеччиною « Ефективна співпраця з Німеччиною: секрети
успіху», а 21 листопада чергові відбори!
Анонс

Реєстрація на бізнес майстерню :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu5Bc6fFXUyejBn0YK1jAf2UQt0HaXrFUaN7u2qcqOT5h8g/viewform

Реєстрація на відбори:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6NGhf6JMp6UdZrAOxr373C5ztG_9fRbcNSfDMssKNZRbeA/viewform
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