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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради  

«Я не чекав натхнення. Успіх прийшов після того, як я щодня вставав і працював для досягнення 

мети» (Фрік Вермюлен) 

Актуально ArtBeauty 

Підприємства 
Львова 

DIM 

Анонс Модель виробництва, орієнтована на продажі в текстильній індустрії 
BBQ Fest 
LesiStrFest 
Особливості здійснення державного контролю за додержанням 
законодавства про працю за новим порядком 

Онлайн курси Медіаграмотність: Verified 

Книга тижня Homo Deus: за лаштунками майбутнього 

Актуально 

 

«ArtBeauty» – фестиваль, який можна не лише побачити, але й відчути. Мета 

фестивалю – продемонструвати всім, що краса та здоров’я є нероздільними, 

а догляд за собою – важливе, цікаве та доволі легке заняття.  

3.10-6.10 на території Львівського Палацу мистецтв зберуться провідні 

перукарі, візажисти, фітнес-тренери та дизайнери. Для відвідувачів вони 

продемонструють останні тенденції в індустрії краси, моди та здоров’я. 

Запрошуємо до співпраці всіх зацікавлених взяти участь у фестивалі 

«ArtBeauty».  

На території найбільшого виставкового простору, розташованого в самому 

центрі Львова, пропонуємо Вам презентувати свої товари та послуги, 

розповісти нашим відвідувачам, як професійно доглядати за своїм тілом і 

створювати щодня незабутній позитивний настрій 

Організатор: Палац Мистецтв, в рамках виставки-ярмарку «Львівський 

товаровиробник» 

Координатор: Каріна Сафінська, 0631844673 
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

М А К Е Т Н А  М А Й С Т Е Р Н Я  D I M -  молода команда спеціалістів у сфері 

архітектурного макетування, готова до виконання складних і креативних 

завдань. 

Професійні навички працівників, відповідальний підхід до кожного проекту 

дає можливість втілити найрізноманітніші завдання у реалістичну 3D 

модель. 

 

У роботі використовуються різні матеріали, які в поєднанні 

з високотехнологічним обладнанням завжди дають бажаний результат. Щоб 

спостерігати за процесом створення макету, компанія може поетапно 

представляти клієнту фото-звіт, де він має змогу бачити як із креслень 

виходить об’ємний реалістичний продукт. 

 

У майстерні допоможуть клєнту обрати масштаб, матеріал, концепцію, 

деталізацію та інші нюанси, відносно яких формується цінова політика.  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Вартість виготовлення макету залежить від таких основних елементів: 

• масштаб макету і архітектурний стиль об’єктів; 
• матеріал з якого повинен бути виготовлений макет; 
• функціональне призначення макету; 
• термін виконання. 

 

Архітектурний макет потрібен для вивчення різних аспектів архітектурного 
проектування, для більш зрозумілої передачі ідей архітектора приватним 
клієнтам, містобудівним радам і широкій громадськості. Прості моделі можуть 
бути досить швидко виготовлені з картону, дерев’яних блоків, пінопласту та 
інших матеріалів. Такі макети є ефективним інструментом для подання 
проектів на дизайнерських і архітектурних виставках. 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
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Професійні навики наших працівників, відповідальний підхід до кожного 

проекту дає можливість втілити найрізноманітніші завдання у реалістичну 

3D модель 

 

Технологія 3D друку швидко розвивається і допомагає людям як в побуті, 

так і на виробництві, широко застосовується в архітектурі, промисловості, 

маркетингу та мистецтві. 3D друк є послугою розрахованою для широкого 

кола користувачів, адже можна виготовляти як сувеніри, подарунки, 

аксесуари, різноманітні домашні пристосування, так і промислові, 

технологічні продукти та речі широкого вжитку. 

3D фрезерування - це процес створення певних заданих об’ємних форм з 

обраного матеріалу за допомогою фрезерувального верстата. 

Використання сучасного високоточного верстата дозволяє надати заготовці 

з практично будь-якого матеріалу якої завгодно складної форми і 

конфігурації за максимально стислий термін. Тривимірне фрезерування 

широко застосовується при виготовленні технологічного оснащення 

(матриць, майстер-моделей, прес-форм, штампів і т.д.), макетуванні, 

виготовленні як об’ємних, так і плоских об’єктів реклами, в меблевому 

виробництві, при фігурній порізці і т.д. 

Макетна майстерня – це отримання якісного продукту з економією коштів і 
часу. 

  

https://www.dimmaket.com.ua 
 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://www.dimmaket.com.ua/
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Анонс 

 

Час та місце 
 
 

26 вересня 2019, 
15:30 - 19:40 

м. Львів, площа Князя 
Святослава, 5, готель 

«Таурус» 
 

 
- Юлія Гатченко "Модель виробництва, орієнтована на продажі та комерційні 
показники " 
- Ірина Качмарчик "Управлінський облік для власників. Які показники потрібно 
врахувати, щоб зрозуміти фінансовий стан та рентабельність підприємства" 
- Представлення проекту «Підтримка розвитку кластерних ініціатив легкої 
промисловості у Львові» та можливості розвитку бізнесу в рамках цього 
проекту. 
 
Ця програма реалізується Європейським банком реконструкції та розвитку 
(ЄБРР) і фінансується в рамках ініціативи EU4Business Європейського 
Союзу. 
Керівники/власники текстильної галузі та моди - участь вільна 
Реєстрація за посиланням:  
https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-zahid.html?event_id=478 
З питань реєстрації 
Ірина Филипів 
+380981616830 
Iryna.fylypiv@bc-club.org.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонс 

 

o М’ясо. Багато 
крафтового м’яса від 

виробників. 🥩  

o Гастро-батли та 
найбільший фуд-корт.  

o Чемпіонат BBQ від 
Грілекс.  

o Арт-зона та круті 
майстер-класи.  

o Добра музика та лаундж.  

Якщо Ви так, як і ми, любите смачно поїсти й відпочити, то маєте бути на Lviv 
BBQ Fest, 20-22 вересня:  

 Відчуйте атмосферу американського Техасу просто неба у Львові. 
 

📍 Зустрінемось у Парку культури. 

 
 
 
 
 

 
 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbc-club.org.ua%2Foffice%2Freestracija-na-zahid.html%3Fevent_id%3D478%26fbclid%3DIwAR34k434laTGRjyopq9yuaAiaGos1WCZZa_sekZ5tQgyA8ZNvwPIUAj9iEU&h=AT1rorMgIvtkhbVs7SD1ayMQqGf_148srNBvfyBG6achovRG5S5phFEKh0zkQWh3tqKWrz-9F6XMWUdjxJfhd156zGSYah6BZdlDkhOtSRLbuXX-j2TXCgKICGVyo0J3fd7H
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Анонс 

 

Деталі та повна програма фестивалю за посиланням: https://www.facebook.com/events/711210132625536/ 

До зустрічі на Лесі Українки! 

 

Анонс 

 

Реєстрація за кодом або 
посиланням: 

https://cutt.ly/ewLQfEA 

 

 

Деталі за посиланням: 

https://www.facebook.com/events/451340835724634/ 

Спікер: Андрій Вакула 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://www.facebook.com/events/711210132625536/
https://cutt.ly/ewLQfEA
https://www.facebook.com/events/451340835724634/
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Онлайн курси 

 

 
 

 

Навички активного спілкування через соціальні мережі 
сьогодні потрібні кожному. Facebook, Twitter, YouTube та інші 
мережі вже давно вийшли за рамки особистого спілкування, і 
є потужними комунікаційними платформами, які допомагають 
як побудувати власний бренд, так і бути віртуальним 
представництвом для державних, бізнесових, громадських 
організацій. Але при цьому варто не забувати про цифрову 
безпеку та вміло користуватися пристроями, які  
застосовуються у такій комунікації. 

 

  
Ми отримуємо регулярні оновлення та сповіщення звідусіль — месенджери, 

електронна пошта, медіа. «Бути в курсі» — модно, тож ми намагаємось 

охопити якомога більше інформації. Однак інформація може бути оманливою 

та перевантажувати наш мозок. Як ранкова кава бадьорить нас, так критичне 

мислення допомагає нам бути зосередженими та пильними. Кава стала 

щоденним ритуалом для багатьох із нас. Таким самим ритуалом повинна 

стати й медіаграмотність.  

«Very Verified: онлайн-курс з медіаграмотності» пояснює, як орієнтуватися в 

інформації довкола та як розпізнавати дезінформацію та пропаганду. 

Тож як щодо критичного мислення та кави з собою? 

Незабаром за посиланням:  https://verified.ed-era.com/ua 

 

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

 

Ювал Ной Харарі, професор історичного факультету Єврейського 

університету в Єрусалимі, у книжці «Homo Deus» піднімає філософські 

питання, аналізує досвід, який людство здобуло за час свого розвитку, 

заглиблюється в наші емоції і свідомість. Автор пропонує ескіз майбутнього 

людства, цілком реальний і не обов’язково райдужний.  

Скажімо, люди завжди хотіли подолати старість і злидні й дорівнятися до богів. 

Але для цього вони мають отримати контроль над власною біологічною 

основою. Якщо колись смерть і біль зникнуть із нашого життя, а підстави 

сподіватися на це не такі вже й нереальні, ми зможемо подвоїти тривалість 

життя або й жити скільки заманеться…  

На допомогу нам уже зараз приходять різноманітні пристрої зі штучним 

інтелектом. Та чи впевнені ми, що комп’ютери не мають жодних відчуттів чи 

бажань? А якщо вони не мають їх нині, то, може, коли стануть значно 

складнішими, зможуть розвивати власну свідомість? Якщо так станеться, як 

ми про це дізнаємося? І головне питання — якими будуть суспільні відносини? 

Чи не стане пересічна людина рабом штучно створених і вічно живих істот із 

незбагненною свідомістю?  

Ювал Харарі в цій книзі не дає відповідей, а пропонує читачеві самому їх 

шукати. Відчуйте подих нової епохи вже зараз! 

 

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

