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ПРОСТІР БІЗНЕСУ 
№186 Вересень 2020 Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради  

«Будь-який бізнес завжди повинен залишатися молодим» 

(Джеф Безос) 

Актуально Тренінг«Основи бізнес-планування» 

Підприємства 
Львова 

Знай Львівське:  Sambay - sewing production 

Нормативно-
правове 
регулювання 

Актуальні питання інформаційно-довідкового ресурсу ДПС 

Програми 
підтримки бізнесу 

Інкубаційна програма YEP!Starter 

Анонс Вебінар "зміни в роботі ФОПІВ З 1 СІЧНЯ 2021 РОКУ. БУДЕ ЧИ НЕ БУДЕ?" 

Онлайн курси Маркетинг це просто 

Книга тижня Хітмейкери. Наука популярності та змагання за увагу 

Актуально 

 

 

ЛКП «Центр підтримки підприємництва Львівської міської ради» розпочав 

проводити навчання з дотриманням усіх карантинних норм. Дводенний 

тренінг зосереджений на таких напрямках: логістика підприємницької 

діяльності, мотивація до підприємницької діяльності, генерація 

підприємницьких ідей, етапи створення власного бізнесу, бізнес-планування. 
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Підприємства 
Львова 

 

 
 

Діломось ще одним інтверв’ю-

подкастом підприємця в рамках 

проекту Львівського радіо – «Знай 

Львівське». Цього разу про свій 

бізнес розповідає Юрій Самець про.  

мрію як дороговказ, 

бізнес як орбітальну станцію 

Україну як золоту середину 

сучасного світу 

 

Колишній банкір, що завжди любив ексклюзивні сорочки, в розпал кар’єри 

облишив фінанси, пішов знов вчитись та відкрив сімейну швейну фабрику. 

Sambay - sewing production/Самбай - швейне виробництво 

Тепер одягає Leopolis Jazz Fest/ Джазовий фестиваль у Львові , 

Національну олімпійську команду та шиє захисні костюми для львівських 

медиків. 

 

 
 
 
 
Про все це, а також плани на 
майбутнє можна прослухати у 
подкасті Львівського радіо. 
Прослухати подкаст можна за 
посиланнями: 

       SoundCloud https://cutt.ly/cfCxDvn  

       MixCloud https://bit.ly/2RvmOZA  

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

 
З вебсайтом можна ознайомитися за 
посиланням:  http://sambay.com.ua/ 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://www.facebook.com/Sambay.sewing/?__cft__%5b0%5d=AZVpk-HSzmqkwZnEvfFZs0CAuIin6GGUHbkJX_7fbpVIlVsHBQfS8OfJKIbMTrHuMWGU_0GSa4Vu7SPHCxek0Vx1dowFsibB7aREKb9WJ5I5dBnEiK1r2tCxcM1iU6lzOPojqm5L2Ic3QkxoVHzdwaNRfN3yS71SQ1_ZC91v4Hyql259hr-v1-Fp89TKHWEH-7w&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/Sambay.sewing/?__cft__%5b0%5d=AZVpk-HSzmqkwZnEvfFZs0CAuIin6GGUHbkJX_7fbpVIlVsHBQfS8OfJKIbMTrHuMWGU_0GSa4Vu7SPHCxek0Vx1dowFsibB7aREKb9WJ5I5dBnEiK1r2tCxcM1iU6lzOPojqm5L2Ic3QkxoVHzdwaNRfN3yS71SQ1_ZC91v4Hyql259hr-v1-Fp89TKHWEH-7w&__tn__=kK*F
https://cutt.ly/cfCxDvn
https://bit.ly/2RvmOZA?fbclid=IwAR29FTpSQb6fV-ObWOMAIVnU2Cmmo6ySge9qlrqrMlyEJ56MrfZNlVTf1Oc
https://apple.co/3mdBRoP?fbclid=IwAR1r1w1bUlVRYFt1GTjadfhbmS8-LjVGYDwa66MBzgtxdyHBhQ5I6fj57bs
http://sambay.com.ua/
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Програми 
підтримки бізнесу 

 

Безкоштовна програма YEP!Starter для стартапів, які хочуть якісно вирости, 
складатиметься з буткемпів, менторських сесій з експертами індустрії та 
професійного нетворкінгу. 

Коли? Протягом жовтня — грудня 2020 року. У результаті програми учасники 
отримають: 

• перевірену ідею, яка точно потрібна людям; 

• бізнес-модель, яка приноситиме гроші, а не лише задоволення; 

• контакт із менторами з CISCO, Deloitte, Gravitec, TechUkraine, експертами з 
Естонії та США. 
Як взяти участь? Реєстрація доступна за посиланням до 5 жовтня 2020 
року.  

• Інформацію про програму YEP!Starter можна знайти на сайті YEP. Детальне 
положення про програму доступне за посиланням. 

 

 
 

 
 
 

 
Нормативно-

правове 
регулювання 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Актуальні запитання  

(станом 22.09.2020)  

доступні за посиланням: 

https://zir.tax.gov.ua/main/actual/ 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpZDSYDKHo4ENoG8be8Sn7pdv7LrJA5bbn4U1drVDHQry3XQ/viewform
https://www.yepworld.org/ua/
http://www.yepworld.org/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-YEPStarter-Autumn-2020.pdf
https://zir.tax.gov.ua/main/actual/
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Aнонс 

 

 

ЗМІНИ В РОБОТІ ФОПІВ З 1 СІЧНЯ 
2021 РОКУ. БУДЕ ЧИ НЕ БУДЕ?  
 
Жити в очікуванні змін, для 
українського підприємця - щоденне 
буття. Деякі зміни корисні і очікувані, 
інші - не вельми приємні, але 
необхідні. Так чи інакше, зміни 
навколо нас відбуваються і треба 
бути до них готовими.  
На вебінарі поговоримо про те, що 
потрібно знати, і до чого 
підготуватися підприємцям, адже 
основні законодавчі зміни набудуть 
чинності вже з 1 січня 2021 року. 

 

 

 
Фізичні особи-підприємці 

 
 
 
 

 

  Які ФОПи і за яких умов мають 
застосовувати РРО при готівкових 
розрахунках. 

  Ведення обліку ФОПами: 
бухгалтерський облік чи наявність 
первинних документів. 

  Книга обліку доходів: вести чи не 
вести? 

 Карткові розрахунки та фінансовий 
моніторинг. 

Детальніше: https://bit.ly/3hSc8z7 

Зареєструватись: https://bit.ly/35X66ux 

 

 

Онлайн курси 

МАРКЕТИНГ — ЦЕ ПРОСТО 
 

 
 

Найстрашніша помилка, яку може зробити бізнес ― не приділяти уваги 
маркетингу. Адже саме маркетинг це те, що продає ваш продукт та приносить 
гроші! Хороша маркетингова стратегія базується на 4 головних складниках: 
вашому продукті, його ціні, місцем його продажу та виготовлення, а також на 
збуті продукту. Це так звана концепція 4P: від Product, Price, Promotion та Place 
англійською. Бачте, маркетинг настільки нескладний, що ви почали його 
вивчати, поки читали цей текст! Тому дивіться курс та вчіться вже сьогодні, 
поки це не зробили ваші конкуренти. 
Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/7fmGoEd 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://bit.ly/3hSc8z7?fbclid=IwAR0vENUwxzYiVEfu06iOTKxV7dDMj28IvkxV93n1p4HhHjA20qA0EXzZ48o
https://bit.ly/35X66ux?fbclid=IwAR0BWMiCNBHqOrSMtxPbyFo65rys02Kb4qH-LaTW0JmkySCqGwgL29UIc7A
https://cutt.ly/7fmGoEd
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Книга тижня 

 
 

 

Переможець у номінації "Обрії" 
серед науково-популярної 
літератури за версією 
всеукраїнського рейтингу "Книжка 
року" Книга «Хітмейкери. Наука 
популярності та змагання за увагу» 
Дерека Томпсона — 
загальнонаціональний бестселер у 
США 2017 року, знаходиться у 
добірках «Книжки року» журналів Inc. 
та Library Journal. Про книгу Ця 
книжка про найбажаніший і 
найдефіцитніший ресурс XXI 
століття — людську увагу. Дерек 
Томпсон досліджує найпопулярніші 
феномени нашої епохи — від рок-
хітів до Доналда Трампа, від 
французьких імпресіоністів до 
голлівудських блокбастерів, від 
Adele до «Гри престолів». 
«Хітмейкери» допомагають 
зрозуміти механізми, завдяки яким 
ті, а не інші бізнеси, політики, 
кінофільми та поп-зірки, здобувають 
любов мільйонів. 

  

 

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