№ 102 Листопад 2018

Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ»

ПРОСТІР БІЗНЕСУ
№ 102 Листопад 2018

Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Стежки з’являються, бо по них йдуть»
(Франц Кафка)
Актуально

Тиждень толерантості та інклюзії

Підприємства
Львова

Майстерня "Риза"

Нормативноправова база

Про обмеження використання поліетилену у м. Львові

Навчання

Реєстрація на безкоштовний курс тренінгів «Вчимося бізнесу»

Анонс

ECOfestival

Львівський кластер розвитку освіти та креативності спільно із Навчальнометодичним центром м. Львова та Управлінням освіти ДГП Львівської
міської ради 26.11-30.11 у нашому місті організовується Тиждень
толерантості та інклюзії.
Будуть проведені тематичні заходи для педагогів, які працюють в
інклюзивних класах! В програмі також уроки толерантності, години
спілкування, конкурси малюнків та багато-багато іншого!
А також найкрутіше свято для дітей - 30.11 - "Ми - талановиті", де будуть
різні майстер-класи та розваги (потребує попередньої реєстрації)

Актуально
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"Риза"
"Риза" – це майстерня з пошиття церковного одягу, в якій завжди
широкий вибір продукції, яка гармонійно поєднує в собі чудову якість та
доступні ціни.
Виготовлення церковного одягу
та атрибутів є основним завданням
майстерні.
Сучасне
швейне
устаткування
поєднується
з
людським талантом та вмінням.

Підприємства
Львова

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

Своєю
працею
майстерня
здобула
авторитет
серед
духовенства, працюючи на славу
Божу.
Майстерня з пошиву церковного одягу "Риза" функціонує з 2004 року,
створюючи церковний одяг та інші речі церковного вжитку, що знайшли
своїх покупців не тільки в Україні, але й за кордоном: Сполучених Штатах
Америки, Канаді та країнах Європи.
У пошитті використовуються тканини українського, грецького та іншого
виробництва. Виготовлені в майстерні вироби, а саме: архієрейський,
ієрейський, дияконський одяг, стихарі, дальматики, підрясники, ряси,
хоругви тощо, потрапляють до мережі спеціалізованих магазинів під назвою
«Церковні тканини», а вже звідси мандрують у різні храми, милуючи
людське око. Ви зможете придбати ще й різноманітні тканини для пошиття
церковного одягу, швейну фурнітуру. Досвідчені продавці-консультанти з
радістю допоможуть Вам у виборі товару, порадять оптимальні варіанти.
Якщо на даний момент немає потрібної вам продукції, Ви можете зробити
замовлення, яке буде виконане в найкоротші терміни.
Тут
можна
придбати
готовий
церковний одяг, а також церковні
тканини та фурнітуру, в майстерні з
пошиву церковного одягу "Риза" є
широка гамма кольорів та узорів.
Також
пропонується
швейна
фурнітура та багато іншого.
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Для виготовлення вишитих фелонів в майстерні використовується
оксамит, що дає змогу вишивати на ньому різноманітні узори. Матеріал
надійний при використанні, легко піддається вишивці, зручний при
експлуатації. Виготовленим з оксамиту виробам притаманні неповторний
естетичний вигляд і довголітнє надійне служіння.
Майстерня
"Риза" обладнана
найновішою
вишивальною
комп'ютерною технікою з програмним
забезпеченням, що дозволяє швидке
виконання замовлень різного ступеня
складності та доступні ціни на вироби.
Переваги
машинної
вишивки
полягають
у
довговічності
та
яскравості
кольорів,
зберігаючи
привабливий вигляд речей на довгі
роки. Застосування машинної вишивки
збільшує
можливості
виконання
складних малюнків, що надає виробові
дорогого та ефектного вигляду.

Підприємства
Львова

Основним
завданням
майстерні
є
виготовляти якісні, красиві вироби, які би
перш за все служили на славу Божу та були
зручними для священослужителів під час
їхнього служіння.
Крім машинної вишивки використовуються вже готові хрести ручної роботи,
які можуть бути різної форми та прикрашені дорогоцінними камінцями.
Про тканини грецького виробництва потрібно сказати, що процес
виготовлення аналогічний до українського: береться основа, на яку
наносяться металізованою ниткою візерунки. Тобто єдина різниця між
тканинами, що використовуються для пошиття в майстерні – це тільки
походження, в той час як за якістю вони не відрізняються одна від одної.
Можна сміливо сказати, що українські тканини для пошиття церковного одягу
впевнено завойовують авторитет і можуть конкурувати з країнами, де
виробництво подібних тканин розвивалося віддавна. А ризи, виготовлені з
цих тканин, будуть довго служити для поширення християнської традиції
завдяки своїй міцності та естетичному виглядові.
Майстерня з пошиву церковного одягу "Риза" відзначена нагородою за
сумлінну працю на славу Христової церкви, здобувши визнання серед
духовних кіл.
Україна,
Львів,
вул. Лисенка, 43

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

ver.lviv.mail@gmail.com
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Про обмеження використання поліетилену у м. Львові

Нормативноправова база

9 листопада 2018 року виконавчий
комітет
Львівської
міськради
ухвалив рішення про
обмеження
використання
поліетиленових
пакетів у торгових мережах міста.
Згідно з рішенням, власникам
торгових закладів рекомендується
пропонувати
покупцям
альтернативу
використання
одноразових пакетів – паперові
пакети, багаторазові торбини.
Також торгові мережі мають розробити програму лояльності до
споживачів щодо заохочення використання багаторазових пакетів.
Це рішення передбачає поетапний перехід від поліетилену до більш
екологічного пакування. Першим кроком буде добровільна, лояльна система
пропонування різних видів пакувань у супермаркетах. Згодом перехід на
екологічне пакування стане обов’язковим.
Частина міських супермаркетів уже готова перейти від одноразових
поліетиленових пакетів до екологічних. Після супермаркетів заборона
поліетилену пошириться на малі магазини та ринки. Рішення виконкому
також передбачає можливість стимулювання суб’єктів господарювання за
створення пунктів прийому поліетиленових пакетів та обмеження
комерційного використання одноразових поліетиленових пакетів.

Розпочалась реєстрація на
БЕЗКОШТОВНИЙ курс тренінгів
«Вчимося бізнесу»

Навчання

Усіх бажаючих започаткувати власну справу, запрошуємо на
безкоштовний курс тренінгів «Вчимося бізнесу», який організовує Управління
економіки Львівської міської ради. Тренінги будуть проходити з 03 до 14
грудня 2018 року.
Час проведення тренінгів
щодня впродовж 10-ти робочих днів з 10:00 до 13:00год.
Місце проведення:
Центральна міська бібліотека ім. Лесі Українки (м. Львів, вул. Мулярська,
2А).
Для реєстрації на тренінги необхідно перейти за посиланням

https://goo.gl/forms/bYvwjedzCaSR1sf33
Реєстрація триває до 28 листопада 2018 року.
Кількість місць обмежена!

http://city-adm.lviv.ua/
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Перелік тем:
1.
Логістика започаткування підприємницької діяльності.
2.
Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.
3.
Дослідження та аналіз ринку.
4.
Ефективні комунікації, презентаційні навички, робота в команді.
5.
Основи маркетингу.
6.
Система оподаткування та звітність.
7.
Фінансове планування.
8.
Громадсько-ділові відносини (паблік рілейшнз-PR).
9.
Менеджмент.
10.
Бізнес-план: структура та основні розділи.
Курс тренінгів «Вчимося бізнесу» реалізований за кошти Програми
розвитку підприємництва у м. Львові на 2017-2019 рр.
Контактна інформація:
79008, м. Львів, пл. Ринок, 1, каб. 429
Тел.: +38 (032) 297-57-64,
Тел. моб.: +38 (098) 323-63-43
Факс: +38 (032) 235-42-26
E-mail: ver.lviv.mail@gmail.com

Контактна особа: Юлія Виговська
Львівська міська рада
Департамент економічного розвитку
Управління економіки

Відділ ділових індустрій

ECOfestival у Львові

Анонс

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

Львів'ян та гостей міста запрошують на фестиваль ECOfestival !
Він проходитиме у Центрі Шептицького з 30 листопада до 1 грудня.
Початок - о 15.00.
Вхід - вільний.
Впродовж двох днів на відвідувачів очікують атракції на екологічну тематику!
У програмі Фестивалю:
- зустріч з цікавими спікерами;
- ярмарок;
- розваги.
"ECOfestival повертається! Поринемо разом у світ екології!" - додають
організатори.
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