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ПРОСТІР БІЗНЕСУ 
№ 139  Серпень 2019 Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради  

«Всі люди — потенційні підприємці. Не тому, що всі вони повинні засновувати свої компанії, а 

тому що воля до творення вбудована в людську ДНК.» 

(Рід Хоффман) 

Актуально Осіння сесія 2019 Програми державно-приватного партнерства в Україні  

Підприємства 
Львова 

АртМайстерня Лоза 

Нормативно-
правова база 

Валютна лібералізація 

Анонс Сніданок на площі Коліївщини 
Продажі в інстаграмі для б’юті-майстра! 

Онлайн курси Взаємодія органів влади з громадськістю 

Книга тижня  Сам собі MBA. Про бізнес без цензури (Джек Велч, Сьюзі Велч) 

Актуально 

 

 

Міжнародний форум «Україна-Хабітат» 

Програма державно-приватного партнерства в Україні (Habitat 
PPP’s in Ukraine) 

Запрошується управлінська команда міськвиконкому та керівники комунальних 

підприємств міста взяти участь у осінній сесії 2019 за напрямком «Розвиток 
інфраструктури та ЖКГ». 

Установча-дисертаційна тренінг сесія «Державно-приватне партнерство, як 
інструмент залучення інвестицій у розвиток міста» триває 5 днів: 

1) Проведення Установчого семінару-презентації (1 день, м Київ) 

2) Тестова робота управлінської команди у Дистанційній школі 
муніципального управління (Хабітат) по доопрацюванню заявок на 
організацію фінансування заявлених проектів  (3 дні) 

3) Проведення тестового відеосемінару-презентації з використанням 
Інтернет-комунікації WebEx «КИЇВ-МІСТО» за участю міського голови (1 
день) 

Кількість учасників – 8 осіб 

Вартість навчання – 5600 грн./ос. 
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АртМайстерня ЛОЗА - креативний та якісний виробник вуличних меблів та 
систем освітлення. ЛОЗА прагне вдихнути нове життя у зелені зони міста, 
даючи їм комфортну фурнітуру, зручну для кожного. 

 

Майстерня використовує провідні 
урбаністичні практики, а також 
безпосередньо задумки та мрії 
замовника, думки та побажання для 
створення нового іміджу міста 
шляхом осучаснення громадських 
просторів.   

Важливими аспектами для створення продукції є багатофункціональність та 
гармонія. 

 
     

 

Майстерня також розробляє проекти функціонального та естетичного 
вуличного освітлення.  Дизайнуючи вуличне освітлення завжди враховується 
специфіка його користувачів. І тільки після цього підбирається найбільш 
прийнятний варіант. 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

На даний момент велику увагу приділяють новим сучасним громадським 
просторам, тому діяльність майстерні є актуальною. Міста з кожним днем все 
більше розбудовуються, створюючи необхідність в облаштуванні та 
облагородженні громадських просторів, житлових комплексів та ревіталізації 
старих скверів, вулиць і т.д. 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
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Громадські простори з якісним дизайном, що дає відчуття комфорту можуть 
об'єднувати людей та творити з них спільноти.  

Це можливо лише при наявності 
якісних елементів благоустрою:  

📍 лавки, що стоять у зручному місці;  

📍 смітники, де потрібно;  

📍 світильники, що дають простору 

життя і у темну пору доби 
 

Громадські простори – це спосіб комунікації для людей, простір для 
проведення часу та розвитку своєї особистості та міста. Міста ростуть та 
розширяються. Львів, в свою чергу, ущільнюється кількістю нових житлових 
кварталів. Тому майстерня своїм завданням ставить - створювати соціальну 
вуличну фурнітуру. Тобто, не просто традиційні паркові лавки, де люди між 
собою не взаємодіють.  

  

АртМайстерня Лоза створює простори, де різноманітні люди почуваються 
комфотно, незалежно від можливостей, національності чи соціального 
статусу. З іншого боку, це підхід, з яким виготовляються їхні вироби: з хороших 
матеріалів, а отже термін їх служіння достатньо тривалий, щоб люди звикли і 
користувались. 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
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Нормативно-
правова база 

Валютна лібералізація 

У межах валютної 
лібералізації Національний банк 
дозволив бізнесу купувати іноземну 
валюту за рахунок кредитних коштів 
у гривні без обмежень по сумі. 
Зазначене послаблення дасть змогу 
підприємствам ефективніше 
управляти ліквідністю і купувати 
необхідні обсяги валюти для 
виконання власних зобов’язань у 
зручний для себе час.  

Також удосконалено валютний нагляд за дотриманням бізнесом 
граничних строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями. Банки 
зобов’язані завершувати нагляд за експортними операціями впродовж 5 
робочих днів з моменту отримання від Національного банку інформації про 
зміну обслуговуючого банку в митній декларації клієнта. Це дозволить уникати 
подвійного контролю клієнтської операції. Крім цього, уточнено порядок 
здійснення нагляду за імпортними операціями у випадку зміни обслуговуючого 
банку в митній декларації. 

Національний банк продовжує валютну лібералізацію відповідно до 
темпів поліпшення макроекономічної ситуації в країні. Від початку року 
скасовано вже понад 30 валютних обмежень. Зокрема, було повністю 
скасовано обов’язковий продаж валютних надходжень бізнесом, попереднє 
резервування гривні для купівлі валюти та обмеження на репатріацію 
дивідендів за кордон. 

Чергові валютні послаблення затверджені  Постановою Правління 
Національного банку №104 від 06 серпня 2019 року «Про внесення змін до 
деяких нормативно-правових актів Національного банку України».Вона 
набула чинності з 8 серпня 2019 року. 
 

Більш детально за посиланням: https://cutt.ly/1waB2RY 
 

 

Центр підтримки 
підприємництва  

Цього тижня у нас відбулась 

презентація онлайн курсу, про який 

Ви можете прочитати в рубриці 

«Онлайн курси». 

Щоб бути в курсі усіх подій, 

стежте за нами у Фейсбуці! 

 
 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://cutt.ly/1waB2RY
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Анонс 

 

 
 

Подія буде цікава:  
- керівникам, які працюють у beauty 
сфері;  
- молодим майстрам/спеціалістам, 
які хочуть продавати свій 
продукт/послугу;  
- маркетологам/SMM  
- менеджерам, які працюють у сфері 
краси;  
- креативним людям, які завжди в 
гонитві за новими ідеями та ідуть в 
ногу з часом 

Реєстрація: 
https://forms.gle/6HFC9vftJyT3aaot8  

Territory Coworking територія 
коворкінгу Княгині Ольги, 114 

 

 

Анонс 

 

#миєбус команда з друзями кличе всіх-всіх разом поснідати серпневого 

недільного ранку, і поговорити про нашу улюблену площу Коліівщини.  

Разом з урбаністами, митцями, рестораторами будемо активно планувати, 

дискутувати та вирішувати щось справді важливе для Львова і для кожного з 

нас.  

Захопи щось смачне, когось хорошого і зустрінемось на площі 

Коліївщини у неділю 18.08 на 10:00. 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B8%D1%94%D0%B1%D1%83%D1%81
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Онлайн курси 

 
 Відкритість, підзвітність і прозорість органів 

державної влади – невіддільні складники 
належного врядування. Державна політика в 
різних сферах набуває більшої якості, якщо 
вироблена та впроваджується із відповідним 
залученням різних зацікавлених організацій 
громадянського суспільства та громадян. 
Взаємодія з громадськістю – один з важливих 
напрямів діяльності органів державної влади. 

 
ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

 
 Мета курсу «Взаємодія органів державної влади з 

громадськістю» – ознайомити фахівців структурних 
підрозділів з питань взаємодії з медіа та зв’язків з 
громадськістю в апаратах органів державної влади із 
сучасними принципами, стандартами, механізмами та 
інструментами взаємодії органів державної влади з 
громадськістю; розвинути їхні навички планування, 
здійснення та оцінки результатів взаємодії з 
громадськістю.  

 
 

 
Реєстрація на онлайн 
курс за посиланням: 

 
 

https://cutt.ly/QwaMk 

  
 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
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Книга тижня 
 

Гуру менеджменту Джек Велч як 
ніхто інший знається на тонкощах 

ведення бізнесу. За плечима 
легендарного СЕО General Electric 
— величезний досвід управління і 

стрімкий злет досягнень корпорації. 
Чому одні компанії бурхливо 

розвиваються і зростають, тоді як 
інші постійно пасуть задніх? Як 

бізнесу оговтатися після 
конкурентного удару або ж узагалі 

уникнути його? Як працювати з 
«геніями, волоцюгами та злодіями» і 

згуртувати команду? 
 

Поради авторів допоможуть 
упоратися з різноманітними 
викликами та проблемами 

менеджерів будь-яких ланок та 
переосмислити себе. Книжка 

сповнена свіжими ідеями, порадами 
та життєвими уроками, які навчать 

упевнено рухатися кар’єрними 
сходами, будувати успішні компанії 

й переосмислювати себе, коли є 
загроза опинитися за бортом. 

 
Джек Велч — відомий американський бізнесмен. 41 рік пропрацював у 
компанії General Electric, із них 21 був гендиректором. За цей час виторг 
корпорації зріс уп’ятеро, дохід збільшився удесятеро, а ринкова 
капіталізація — у понад 30 разів. Нині бізнес-гуру, якого журнал Fortune 
назвав менеджером ХХ століття, консультує керівників найвідоміших 
компаній, виступає перед бізнес-спільнотою та викладає.  
 
Сьюзі Велч — письменниця, журналістка, колишня головна редакторка 
Harvard Business Review. Закінчила програму МВА Гарвардської школи 
бізнесу. Входить до Ради директорів Товариства захисту тварин США. 
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