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«Ідеї, які я не втілюю в життя, не існують для мене» 

(Стів Тобак) 

Актуально 
Опитування щодо пливу коронакризи на український малий та середній 

бізнес 

Підприємства 
Львова 

Знай Львівське: ТМ « Сварга» 

Програми 
підтримки бізнесу 

Набір на американську інкубаційну програму для стартапів eō Business 
Incubators 

Нормативно-
правове 
регулювання 

Про створення фіскального звітного чеку 

Анонс Безкоштовна онлайн-конференція «Rethink your business. Challenges of 
Digital Transformation» 
Вебінар "5 стратегій переговорів та читання намірів опонента" 

Онлайн курси Відкриті дані для бізнесу 

Книга тижня Розмови з незнайомцями. Що слід знати про людей, яких ми не знаємо 

Актуально 

 

Стартував проєкт Business Index — системне опитування власників та 
керівників малого та середнього бізнесу з метою виявлення:  

 впливу наслідків економічної кризи;  

 впливу пандемії COVID-19;  

 очікувань на 2021 року. 
Опитування для бізнесу: https://web.gradus.app/business  
Деталі за посиланням: https://business.diia.gov.ua/cases/novini/opituvanna-sodo-plivu-

koronakrizi-na-ukrainskij-malij-ta-serednij-biznes  

https://web.gradus.app/business
https://business.diia.gov.ua/cases/novini/opituvanna-sodo-plivu-koronakrizi-na-ukrainskij-malij-ta-serednij-biznes
https://business.diia.gov.ua/cases/novini/opituvanna-sodo-plivu-koronakrizi-na-ukrainskij-malij-ta-serednij-biznes


 

№ 190 Жовтень  2020 Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ» 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/             ver.lviv.mail@gmail.com       297 58 77 або 297 57 64  2  

 

Підприємства 
Львова 

 

 

 

«Знай Львівське» - промопроект Львівського радіо, де підприємці 

розповідають про розвиток своєї справи, сьогодні розповідаємо про випуск, 

де підприємиця Наталія Яриш розповідає про ТМ «Сварга». 

 

"Наш одяг - свято," - так подає свої 

вишиванки Наталія Яриш, 

засновниця і натхненниця ТМ « 

Сварга». 

Звісно, тотальна пандемія корегує і 
це свято - до 90% виробничих 
потужностей зараз простоюють. Але 
прорив готується потужний: 
 

 Сварга модернізувала сайт, 

 випустила осінню колекцію пальт, 

 вийшла в інтернет-продажі та на 
нові ринки тканин. 

Про код українців, одяг для яскравих 
та правильний вибір в житті слухайте 
в цьому епізоді промо-подкасту за 
посиланнями: 
SoundCloud https://cutt.ly/6gvh8nd   

Apple Podcasts https://apple.co/3mdBRoP  

MixCloud https://bit.ly/3kfAAMO  

Детальніше можна ознайомитись з 

асортиментом за посиланнями: 

Facebook:  https://www.facebook.com/LvivSvarga  

Вебсайт: https://svargalviv.com/  

Компанія Сварга це сімейна 

компанія. Компанія, де всі працюють 

одне для одного створюючи 

Вишиванки в сучасному стилі на 

основі українських традицій та 

наших оберегів. В асортименті 

компанії Сварга налічується понад 

150 моделей для дорослих та 

діточок. Багатобарвні або поліхромні 

вишиванки, з геометричними чи 

рослинними елементами орнаменту, 

на домотканій чи сорочковій тканині 

різних кольорів. 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://cutt.ly/6gvh8nd
https://apple.co/3mdBRoP
https://bit.ly/3kfAAMO
https://www.facebook.com/LvivSvarga
https://svargalviv.com/


 

№ 190 Жовтень  2020 Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ» 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/             ver.lviv.mail@gmail.com       297 58 77 або 297 57 64  3  

 

Програми 
підтримки бізнесу 

НАБІР НА АМЕРИКАНСЬКУ ІНКУБАЦІЙНУ ПРОГРАМУ ДЛЯ СТАРТАПІВ 

EŌ BUSINESS INCUBATORS 

 

eō Бізнес Інкубатори — це американська інкубаційна програма для стартапів 
від Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Інтенсивний 
чотиримісячний курс для підтримки інноваторів та підприємців у запуску та 
розвитку бізнесів. 
Під час навчання учасники отримають доступ до лекцій та матеріалів від 
провідних експертів, підприємців та інвесторів з України та з США, Великої 
Британії, Ізраїлю. 
Як взяти участь? Подайте заявку англійською мовою за посиланням. 
Дедлайн: 26 жовтня, 17:00 (за Київським часом). 
При виникненні питань — звертайтесь: info@eo.in.ua. 
Детальна інформація про інкубаційну програму — за посиланням 

 

 
 

 
 
 

 
Нормативно-

правове 
регулювання 

 
 

 
 

 

 
Головне управління ДПС у 
Львівській області інформує, що 
фіскальний звітний чек – це 
документ встановленої форми, 
створений у паперовій та/або 
електронній формі (електронний 
фіскальний звітний чек) програмним 
реєстратором розрахункових 
операцій (далі – ПРРО), що містить 
дані денного звіту, під час створення 
якого інформація про обсяг 
виконаних розрахункових операцій 
заноситься відповідно до 
фіскального сервера Державної 
податкової служби (Закон України 
від 20 вересня 2019 року № 128-IX). 

 

 

 

Отже, фіскальний звітний чек, 
створюється засобами ПРРО щоденно. 
#Z_звіт може бути сформовано в 
електронній формі або роздрукованим. 
Фіскальний звітний чек ПРРО підлягає 
реєстрації (фіскалізації) на фіскальному 
сервері Державної податкової служби 
(далі – фіскальний сервер). Після 
передачі до фіскального сервера Z-звіту 
і отримання підтвердження від 
фіскального сервера, його зберігання 
відбувається за бажанням суб’єкта 
господарювання в зручний для нього 
спосіб. 

 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://www.facebook.com/usaidcep.ua/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZKV490HdSXZWmGM7LllbuA29sgBDUpHv2S8JfIxFcNenH3w/viewform
mailto:info@eo.in.ua
https://eo.in.ua/
https://www.facebook.com/hashtag/z_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyqUkjGIydEa-JUrXiVJ_3lYWuv7kOLFcpanGvPDObjaVSvfUUFSZtARefPwBKhDFnL7bPQLD32tC0VdKq1BrR3CKwDsUa_yHECaJ1-gT93ZtjY1xZ_bpDj32zUIA0TPqAs1fXYawWzKl7Mr9d3uQy8EWHU1e41L0jbaEpsgEGkPd_pxw-BwdDq2TaaGdZ6Fk&__tn__=*NK-R
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Aнонс 
 

На конференції «Rethink Your Business» Ви:  

📌зможете скористатися практичними порадами щодо реагування на кризу з 

мінімальними втратами для бізнесу;  

📌отримаєте перелік антикризових дій, які необхідно вжити бізнесу аби 

«утриматися на плаву» під час кризи;  

📌дізнаєтеся про способи підтримки бізнесу і його поступовій адаптації до 

нових умов;  

📌зрозумієте, як успішно провести діджитал-трансформацію вашого бізнесу; 

📌визначите ключові принципи ефективного управління бізнес-процесами в 

компанії;  

📌отримаєте корисні рекомендації про те, як швидко задовольняти мінливі 

потреби клієнтів і ринку в цілому;  

📌дізнаєтеся, як керувати бізнесом по-новому. 

Деталі за посиланням:  https://cutt.ly/ogzVltR  

 

 

 

 

 

Анонс 

 
Деталі за посиланням:  https://cutt.ly/fgzVbNl  

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://cutt.ly/ogzVltR
https://cutt.ly/fgzVbNl
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Онлайн курси 

ВІДКРИТІ ДАНІ ДЛЯ БІЗНЕСУ 

 
 
Відкриті  дані – хороша  база  для  розвитку  власної  справи  та  створення   
ІТ-продуктів. Вони допомагають приймати обґрунтовані рішення, віднаходити 
можливості для економії та вдосконалення своєї діяльності.  
З курсу Ви дізнаєтеся, що таке відкриті дані і яку користь вони приносять, де 
їх можна отримати та як використовувати дані для розвитку бізнесу. Участь в 
освітньому серіалі взяли Катерина Оніліогву, керівниця напряму відкритих 
даних USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному 
управлінні та послугах/TAPAS», і Тетяна Гриньова, видавчиня bit.ua, 
засновниця Kind Challenge, інтернет-підприємиця. 
Деталі за посиланням: https://osvita.diia.gov.ua/courses/opendata  

 

Книга тижня 

 

 
Як вдавалося Фіделеві Кастро 
протягом цілого покоління дурити 
ЦРУ? Чому в університетських 
містечках квітне сексуальна 
злочинність? І чи не закладають нам 
комедії хибні ідеї про стосунки між 
людьми? На думку Малкольма 
Ґладвелла, ведучого подкасту 
«Ревізіоністська історія», ми 
використовуємо у спілкуванні з 
незнайомцями геть неправильні 
інструменти і стратегії. Ми не здатні 
розпізнати брехунів і майже завжди 
формуємо хибне уявлення про 
людину, з якою щойно 
познайомилися. А оскільки ми не 
вміємо розмовляти з незнайомцями, 
то напрошуємося на конфлікти й 
непорозуміння, які потім 
катастрофічно впливають і на наше 
життя, і на весь наш світ.  
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