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«Справа повинна відповідати можливостям, дія — часу»  

(Лао-цзи) 

Актуально 
Продовжуємо виходити з карантину 

Звіт по  проведенню серії вебінарів "Бізнес в умовах COVID-19" 

Нормативно-
правове 
регулювання 

Як роботодавцю отримати допомогу по частковому безробіттю на період 
карантину? 

Підприємцям СУП запущено Комітет з розвитку HoReCa 

Ні насильству Карантин – не привід для насильства 

Актуально 

 

Продовжуємо поступовий вихід з карантину! 
РІШЕННЯ міської комісії з питань ТЕБ і НС 🔸ДОЗВОЛИТИ роботу: 

з 15 травня 
• консульських установ та візових центрів (за протоколом); 
• магазинів одягу, взуття та білизни (за протоколом), які розташовані в 
приміщеннях з окремим виходом на вулицю; 
• непродовольчих ринків; 
з 18 травня 
• магазинів одягу, взуття та білизни в приміщенні ТРЦ; 

• планову амбулаторну допомогу в поліклініках міста всіх форм власності. 

 

Звіт по проведенню серії вебінарів "Бізнес в умовах COVID-19": 

 

21 вебінар 50 тис. охоплення 4,3 тис. макс. переглядів 

10 країн дивилися вебінари 

80% Львівська область  

70% глядачів віком від 25 до 44 років 
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Нормативно-
правове 

регулювання 

 

 
 
Більше інформації читайте тут:  https://www.dcz.gov.ua/storinka/dopomoga-po-
chastkovomu-bezrobittyu-na-period-karantynu 
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Підприємцям 

 

 
 
Представники ресторанного бізнесу об’єдналися, щоб створити організацію, яка буде 
представляти і лобіювати інтереси індустрії гостинності в Україні. З цією метою в 
рамках СУП запущено Комітет з розвитку HoReCa. 
 
У галузі налічується близько 60 000 закладів, де офіційно зайняті понад мільйон 
українців. 
 
Комітет створено для ефективного діалогу з представниками влади та створення 
сприятливих умов і рівних правил гри для усіх представників галузі. 
Першочерговим пріоритетом діяльності є напрацювання пропозицій щодо 
відповідального виходу із карантину. У довгостроковій перспективі –  вдосконалення 
податкового і трудового законодавства, норм щодо організації державного контролю 
та роботи інспекцій, а також впровадження дерегуляційних ініціатив для створення 
комфортних умов ведення бізнесу, збільшення капіталізації, стимулювання 
реінвестування та створення нових робочих місць. 
 
До складу Комітету СУП з розвитку HoReCa, який об’єднує провідних рестораторів,  
увійшли «Ресторани Гусовських», «Сім’я ресторанів Діми Борисова», «Mister Cat», 
«L`KAFA Group», “Чеська пивоварня Старгород”, «BEEF meat & wine» та «WHITE wine 
bar», «La Famiglia», «Smile Food», «Kumpel' Group», «Піцца Челентано», «Холдинг 
емоцій !FEST», «USG Holding» та інші. 
 
За рішенням Ради директорів СУП, Комітет очолив Євген Шевченко, генеральний 
директор Carlsberg Ukraine. 
Новостворена платформа стане центром експертизи галузі та виступатиме із 

консолідованою позицією бізнесу у спілкуванні зі стейкхолдерами. 

Детальніше тут: https://sup.org.ua/uk/news/453  

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://sup.org.ua/uk/news/453


 

№ 170  Травень  2020 Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ» 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/             ver.lviv.mail@gmail.com       297 58 77 або 297 57 64  4  

 

 

Ні насильству 

 

 
 
#Виклики_долаємо_РАЗОМ, #Спільно_ми_зможемо 

❗️ Якщо над Вами чи Вашими родичами вчиняють домашнє насильство, 

❗️ Якщо Ви чи Ваші близькі опинилися в ситуаціях, які самотужки важко 

вирішити 

❗️ з інших питань, спричинених сьогоднішніми викликами та вимушеною 

самоізоляцією #карантин  

️Ви можете зателефонувати і отримати фахову підтримуючу консультацію та 

допомогу психологині (за потребою – юристки), а також контактну інформацію 

спеціалізованих служб, організацій та установ. 

Телефони: +38 (032) 2 962 962; 067 0001 911 

Щодня,  від 9.00 до 21.00 години 

Памятайте, Ви – не одні 

#Pact Embassy of Canada in Ukraine 
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