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ПРОСТІР БІЗНЕСУ 
№ 151 Листопад 2019 Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради  

«Ви не вчитеся ходити по правилам. Ви вчитеся ходити, падаючи і піднімаючись знову і знову»  

(Річард Бренсон) 

Актуально Перший Львівський форум Гідності 

Підприємства 
Львова 

Львівська мануфактура плитки «LEOTI» 

Досягнення 
підприємств 

НВП «Техноваги» 

Анонс Інтегрована стратегія поводження з ТПВ у Львові | воркшопи 
Комплексний захист від загроз з Cisco 

Онлайн курси Вступ до Теорії обмежень та Процеси мислення як потужний підхід до 
управління бізнесом 

Книга тижня Стартап на 100 доларів. Як перетворити хобі на бізнес (Кріс Ґільбо) 

Екологічно Утилізація ртутних ламп та термометрів 

Актуально 

 

Музей Гідності у Львові запрошує представників правозахисної, культурної, 

освітньої сфер, громадського середовища на Перший Львівський форум 

Гідності, який покликаний стати майданчиком для спільного обговорення 

питань прав людини та людської гідності. 

✍Реєстрація за посиланням: https://cutt.ly/QeatBEJ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FQeatBEJ%3Ffbclid%3DIwAR0O0GvPXyV0vJ9y4xj691bQJz08ejK7aN6aSdkaOMi9XNh5lomBD24kkY8&h=AT0ZNjxBdIVEhXhQdMSuUL7QpIWQnTbGTUPv5ZYtysehzSLIkUqy3AttlxJHyWj0httDuwDcJORv2qu_TQl-HywlxE8LNpaCutUcjUK1Qqlcp0ElNvS8fDRDBGCOu9HXnBaO
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Мармурово-цементні плитки ручної роботи — це неповторний стиль та 
вишуканий дизайн життєвого простору. Вони надають інтер’єру 
індивідуального колориту та слугують свідченням естетичних вподобань. 
Вироби насичені «теплом» рук та ідеальні для відмежування від серійної 
продукції.  

 
 

 

Плитка цього типу є історичним будівельним матеріалом для облицювання 
підлог і стін, що походить з країн Середземномор’я. Особливого поширення 
набула в Європі у кінці ХІХ ст. — на початку ХХ ст. Її специфіка — яскрава 
декоративність кольорів та орнаментів.  

Плитка виготовляється індивідуально вручну, тому можливі мінімальні 
відхилення відтінку кольору, що надає поверхні ексклюзивно «живого» 
ефекту. Кожен орнамент може бути виконаний в різній кольоровій комбінації. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Виготовлення починається з 
рисунку, за яким виконують 
металеву форму. Саме вона 
забезпечує чіткість орнаменту. 
Основою плитки є мармурова 
мука, цемент найвищої якості 
та натуральні пігменти. Кожна 
плитка формується вручну, та 
пресується під високим тиском. 

 

Протягом 20 днів при відповідній вологості та температурі цемент 
кристалізується і плитка набирає свій унікальний вигляд і фізичні властивості. 
Кольоровий шар має товщину 3-5 мм, що забезпечує плитці довговічність та 
стійкість до механічного стирання. Загальна товщина — 17 мм для підлоги та 
12 мм для стін. На відміну від керамічної плитки, яка піддається термічній 
обробці, мармурово-цементна чудово зберігає геометрію. Її можна викладати 
без шва, що дозволяє досягнути максимальної чіткості рисунку. Плитку можна 
використовувати в приміщеннях з підлоговим опаленням, а також для терас 
під накриттям. 

  

   

Львівська мануфактура плити вміло відтворює мотиви та орнаменти 
автентичної плитки у львівських домівках ХІХ-ХХ століття.  

 
 
 

«LEOTI» 
Львівська мануфактура плитки 

 
тел. +38 067 499 2553  
Електронна пошта: 
leoticomua@gmail.com 
 
 

 
 

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

 

 

Завод “Техноваги” - єдине підприємство в Україні, що є розробником та 
виробником ваг у діапазоні від лабораторних до вагонних. 

Все частіше у сучасних підприємств, які використовують дозуюче обладнання, 
виникає потреба в автоматизації процесу дозування. Багатокомпонентний 
дозатор виробництва НВП “Техноваги” є відповіддю на потреби завтрішнього 
дня. 
Автоматичний режим роботи дозатора забезпечує зручність і швидкість 
виконання основних функцій пристрою (дозування, індикація ваги дози, 
оперативний збір інформації про рецептури, облік витрат компонентів та ін.). 
Перевагою даного дозуючого обладнання є можливість дозувати в одну 
ємність до 6 компонентів та здійснювати швидке засипання і досипання по 
кожному компоненту, пристрій зберігає у пам’яті до 100 рецептів.  

Точність зважування становить 0,1%. Зазвичай багатокомпонентні дозатори 
входять у склад технологічних виробничих ліній, які також можна купити, але 
можуть використовуватись і окремо. Застосовуються багатокомпонентні 
дозатори для виробництва майонезів, кетчупів, скла, будівельних сумішей, 
харчових добавок і т.п  

Цього тижня НВП «Техноваги» проводить підготовку до відправки такого 
пристрою у Польщу.  

Детальніше:  https://www.facebook.com/technowagy/videos/742014405983613/ 

 

Анонс 

 
ЛКП "Зелене Місто" спільно з ЧИСТЕ МІСТО. Екологічна ініціатива Львівщини 
запрошують активних мешканців Львова долучатися до формування 
спільного бачення розвитку системи управління відходами у місті.  
 
Детальніше за посиланням: https://www.facebook.com/events/2393698700896419/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Компанія Integrity Systems спільно з представництвом компанії Cisco в Україні 
запрошує керівників ІТ підрозділів компаній великого та середнього бізнесу 
брати участь в семінарі: «Комплексний захист від загроз з Cisco»  
 
Реєстрація доступна за посиланням: https://cutt.ly/aeTzIq2 

 
 
 
 
 

 
 

Онлайн курси 

 У цьому курсі учасниками будуть засвоєні 
ключові відмінності ТОС від традиційних 
методів менеджменту організацією. Також, 
особливу увагу буде приділено 
прагматичним інструментам ТОС – 
процесам мислення. 

ВСТУП ДО ТЕОРІЇ ОБМЕЖЕНЬ ТА ПРОЦЕСИ МИСЛЕННЯ ЯК ПОТУЖНИЙ 

ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ 

 

Теорія обмежень (ТОС) – парадигма 

управління організаціями, яка 

суттєво відрізняється від того, як 

управляється більшість організацій. 

Базові припущення ТОС полягають у 

тому, що усі елементи в організації 

пов’язані, а отже в певний момент 

часу завжди є фізичне або логічне 

обмеження, без виявлення якого та 

ефективного керування яким не слід 

розраховувати на проривний 

результат. 

Реєстрація за посиланням:   https://cutt.ly/geTmsNL 

 
 
 

http://city-adm.lviv.ua/
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Книга тижня 

 

«Стартап на $100» Кріса Ґільбо став 
бестселером New York Times і 
допоміг уже тисячам читачів по 
всьому світу перетворити власні ідеї 
у прибуткові справи.  
Утекти зі світу офісних працівників і 
зайнятися своїм проектом значно 
легше, аніж здається. Аналізуючи 
досвід успішних підприємців, які 
розпочинали бізнес зі 100 доларами 
в кишені, Кріс Ґільбо вчить 
отримувати прибуток з улюбленої 
справи. Автор не просто дає поради 
й ділиться рецептами успіху, а на 
реальних прикладах доводить, що 
можна працювати лише на себе, 
перетворюючи власні ідеї на дохід. 
«Стартап на 100 доларів» — путівник 
для тих, хто прагне не залежати від 
обставин, мріє творити нове 
майбутнє, маючи при цьому 
пристойний заробіток та яскраве 
життя. 

Для кого книжка  
Для всіх, хто хоче працювати на себе, розпочати власний бізнес, отримуючи 
високий заробіток від улюбленої справи.  
Чому ця книжка  
Книжка Кріса Ґільбо особлива тим, що не просто розкиває секрети успішного 
бізнесу, а й вчить, як, маючи обмаль коштів, перетворити своє хобі у 
прибуткову справу.  
Про автора  
Кріс Ґільбо — американський письменник, підприємець і мандрівник. Усе 
життя працює на себе. Він займається різноманітними проектами: від 
написання статей до волонтерства в Західній Африці. Ґільбо заснував World 
Domination Summit — міжнародну спільноту творчих людей. Допомагає 
іншим знайти своє покликання та поділитися досвідом.  

 

 

Екологічно 

 

У жовтні ДП «Бондарівка» переробила: 

Ртутних ламп: 14490 від юридичних осіб, 1215 від фізичних осіб,  

628 термометрів. 
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