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ПРОСТІР БІЗНЕСУ 
№ 152 Листопад 2019 

Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради  

«Всі люди – потенційні підприємці. Чи не тому, що всі вони повинні засновувати 

свої компанії, а тому що воля до творення вбудована в людську ДНК»  

(Рейд Хоффман) 

Актуально Львівський форум публічних закупівель 

Підприємства 
Львова 

Дрімка 

Досягнення 
підприємств 

Галицька здоба 

Анонс Лекція про те, чому лекції не працюють 
Львів — місто прав людини. Чому це вигідно для бізнесу? 

Онлайн курси Фінансове обгрунтування управлінських рішень 

Книга тижня  «Успішні. Як ми досягаємо мети» (Гайді Грант-Галворсон) 

Актуально 
 

15 листопада Львівська міська рада спільно з Мінекономрозвитку та ДП 

«Прозорро» організовує Lviv Public Tenders Forum #LPTF, метою якого є 

обговорення майбутнього сфери публічних закупівель. Вхід вільний за 

попередньою реєстрацією. 

Щоб взяти участь, необхідно заповнити реєстраційну форму: 

 

для представників бізнесу (початок о 09:00 год.): 

https://forms.gle/3nL2ea1LSoQFxwCk6 

для замовників (початок о 14:00 год.): https://forms.gle/YjScvC9D4ATVGaUR9 

Деталі за посиланням:  https://cutt.ly/DePcnxJ 

https://forms.gle/3nL2ea1LSoQFxwCk6?fbclid=IwAR1Qw9bYokMrht_3S7rtr724UkWTXHEqmu0-cqquykuZR1ZWxEka_S9QQ_Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FYjScvC9D4ATVGaUR9%3Ffbclid%3DIwAR3ZGz3oz1q4RhKZH-9eFmOzP0IJbF-fz4uqe5jh-k0DY1bqm2D4EbUhcPs&h=AT3DUbI1pElAGgP6cvpzpo11X8PPLkf4m7-Nm-Gl701BxaJcGMP8TrFtB30mzAK8jnoT3j3LSqgvk12Msex8Fu8Mywtdy4J5gNH40kUaYgNAoTdJMKHVlAWPBeED0Cy9N4AY
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Вже понад 9 років компанія «Дрімка» займається виготовленням дитячих 
ліжечок. Компанія розробляє і втілює в життя моделі ліжок в яких малюк 
почуває себе радісно і затишно, а батьки не хвилюються за безпеку своїх 
дітей.  

 

 

Для виготовлення ліжок використовується 
високоякісна деревину (бук, вільха) з 
лісових господарств незабруднених зон 
України, яка додатково проходить обробку 
в сушильних машинах, застосовуються 
лаки виробництва Іспанії “Barpimo”, 
високоякісна фурнітура та елементи 
кріплення, які є сертифіковані в Україні і 
використовуються провідними фірмами 
Європи. На всі матеріали та вироби 
наявний санітарно-гігієнічний висновок. 

  

 

Дитячі ліжка з буку міцні та надійні. Всі ліжка 
комплектуються дерев’яними ламелями, які 
забезпечують вентиляцію матраца і 
постільної білизни для здорового сну дитини. 
Завдяки використанню захисних панелей що 
попереджають скочування чи випадання 
дитини та заокругленню усіх кутів - дитяче 
перебування в ліжечках виробника є 
абсолютно безпечне. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

На даний момент модельний ряд представлений із 12 моделей, що будуть до 
вподоби як дівчаткам, так і хлопчикам.  

 

Двоповерхові ліжка-трансформери 
розроблені таким чином, щоб дитина 
могла весело та безпечно проводити 
свій час, як на першому поверсі так і 
другому. Таке ліжко можна без 
проблем розкласти на два окремі 
одноповерхові. Ліжко обладнане 
драбиною (яка може бути розміщена 
як справа так і зліва) і перилами, які 
оберігають дитину. Драбина стане 
для дітей своєрідним тренажером, а 
перебування на другому поверсі 
улюбленим місцем для проведення 
ігор. 

 

До кожного ліжка можна 
пристосувати шухляди для одягу, 
білизни чи дитячих іграшок. 
Одноповерхові дитячі ліжка будуть 
зручними як для малюків (від 2 
років), так і для дітей старшого 
(підліткового) віку. Є моделі ліжок, які 
оснащені механізмом, який піднімає 
ламель з матрацом, під яким 
утворюється додаткове місце для 
зберігання речей. Всі дитячі ліжка 
можна доукомплектувати 
шухлядами, які створять додаткове 
місце для зберігання дитячих 
іграшок, білизни, речей. 

Контактні дані: 

 

 
 

 

☎️ +38(067)870 5060  

📧 infodrimka@gmail.com  

FB: https://www.facebook.com/DrimkaUA 

Вебсайт: http://drimka.com/uk/ 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
mailto:infodrimka@gmail.com
https://www.facebook.com/DrimkaUA
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Досягнення 
підприємств 

 

 

 

 
 

Екскурсія для учнів 67 школи на 
виробництво «Галицька здоба». 

 
 

 

Анонс 

 
Лекція про те, чому лекції не працюють  

17 листопада о 13:00 на Карла Мікльоша, 5. 
 

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/1JC3ixJ7DfBC8PBh8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://forms.gle/1JC3ixJ7DfBC8PBh8?fbclid=IwAR2v1wuyS_zQ1d8lDr052Tyqo9GRRHEJ78Tx7ydOcS1DA7n1ZSziWmBlgx4
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Анонс 

 
 
У п'ятницю, 22 листопада о 19:00, у Львові відбудеться відкрита лекція «Львів 
— місто прав людини. Чому це вигідно для бізнесу?». 
Під час зустрічі нідерландський соціолог Ганс Саккерс на прикладі Утрехта 
пояснить, чому розвиток Львова у форматі "міста прав людини" є корисним та 
вигідним не лише для пересічних громадян, але й для бізнесу, громадського 
сектору і влади.  
Львів планує стати першим східноєвропейським і першим пострадянським 
містом у міжнародній мережі Human Rights Cities. Відтак, місцевим 
підприємцям потрібно знати про всі переваги та очікування від компаній, які 
тягне за собою набуття нового статусу. В Україні про права людини заведено 
говорити у «гуманітарному контексті». Однак численні фахові дослідження 
демонструють, що дотримання прав людини має прямий економічний ефект 
на бізнес-клімат у місті, а компанії, які реалізовують такі політики, стають 
більш привабливими для нових бізнес-партнерів та інвесторів. Під час своєї 
лекції Ганс Саккерс розповість про те, яку вигоду і користь формат «міста прав 
людини» несе не лише для загрожених категорій (наприклад, етнічних меншин 
чи людей з інвалідністю), але й для малого та середнього бізнесу, 
громадянського сектору, місцевої влади. Фахівець продемонструє, у який 
спосіб змінилися взаємини між мешканцями Утрехта внаслідок реалізації 
програми «Утрехт: місто прав людини». 
 
Вхід вільний за умови попередньої реєстрації. 
Зареєструватися і дізнатися більше: https://bit.ly/2pO8XDp  
Лекція відбудеться у межах масштабного проекту «Lviv: Becoming a Human 
Rights City». Подію організовує Educational Center for Human Rights in Lviv / 
Освітній центр з прав людини та Lviv Business School (LvBS) у партнерстві з 
Львівською міською радою та за підтримки Посольство Королівства 
Нідерландів У Києві. 
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Онлайн курси 

 

Основною метою дистанційного курсу є надання 
менеджерам навиків швидкого аналізу доходів та 
витрат, які дійсно впливають на прийняття рішення, 
та відкидання тої фінансової інформації, котра не є 
важливою для прийняття рішень. Учасники 
отримають вміння приймати дійсно обґрунтовані 
рішення на основі цієї інформації. Оскільки більшість 
аргументів у процесі ухвалення рішення всередині 
фірми або при переговорах з контрагентами, 
наприклад, дистриб’юторами або торговельними 
мережами, — це фінансові аргументи, та основною 
метою семінару тренінгу також є навчання 
ефективному використанню цих аргументів у 
повсякденній роботі й у комунікаціях, як з 
фінансистами, так і з не-фінансистами. 

 

ФІНАНСОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ  

 

Цей дистанційний курс призначений для управлінців, котрі бажають 

поглибити свої вміння та отримати навики швидкого аналізу фінансової 

інформації та прийняття рішення на її основі. Учасники навчаться 

ухвалювати рішення щодо випуску нових продуктів, та припинення продажу 

існуючих, обчислювати оптимальний момент та доцільність заміни 

обладнання, інші операційні рішення. Оскільки в процесі здійснення 

управлінської діяльності менеджерам доводиться приймати операційні 

рішення, то зацікавленими в цьому курсі є перш за все ті, хто хоче вміти 

приймати такі рішення швидко на основі аналізу наявної фінансової 

інформації. Фінансовий матеріал подається максимально легко й доступно 

для розуміння не фінансистів за допомогою відео та презентацій. 

Реєстрація за посиланням:    https://vumonline.ua/course/financing-rationale/ 

 
 
 

http://city-adm.lviv.ua/
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Книга тижня 

 

Iнoдi цiль нe випpaвдoвує зacoби, 
нaдзуcилля нe пpивoдять дo уcпixу й 
нaвiть нaйчiткiшi плaни 
пpoвaлюютьcя. Уce oчeвиднo: Ви 
нeпpaвильнo визнaчили мeту. 
Дocлiдниця пcиxoлoгiї уcпixу Гaйдi 
Ґpaнт-Гaлвopcoн зaпeвняє, щo 
oдним з ocнoвниx умiнь для 
дocягнeння цiлi є здaтнicть нe лишe 
пocилювaти caмoкoнтpoль нa шляxу 
дo бaжaнoгo, a й вчacнo пocлaбити 
йoгo i нaвiть пiддaтиcя cпoкуci. 
 
Ця пpaця, як cтвepджує aвтopкa, — 
цe її cпpoбa пpocтoю мoвoю пoдaти 
iнфopмaцiю з нaукoвиx жуpнaлiв i 
пociбникiв, щoб цi дaнi мoжнa булo 
зacтocoвувaти нa пpaктицi. Зa 
дoпoмoгoю пopaд i впpaв, 
виклaдeниx у книжцi, Ви змoжeтe нe 
лишe poзумiти пpичини влacниx 
нeвдaч i пpaвильнo cтaвити coбi 
зaвдaння, a й дoпoмaгaти близьким 
утiлити бaжaнe. 
 

 
Гaйдi Ґpaнт-Гaлвopcoн — дoктopкa фiлocoфiї, coцiaльнa пcиxoлoгиня й 
дocлiдниця пcиxoлoгiї уcпixу. Кoлумнicткa Atlantic, Psychology Today, Harvard 
Business Review тa aвтopкa мiжнapoдниx бecтceлepiв «Дeв’ять peчeй, якi 
уcпiшнi люди poблять пo-iншoму» тa «Пcиxoлoгiя мoтивaцiї» (у cпiвaвтopcтвi 
з Тopi Гiґiнcoм). 
 

Цитата про формування цілей: 
Як ви розглядаєте своє бажання отримати підвищення — як те, до чого 
прагнете в ідеалі, або як те, чого ви зобов’язані досягти? Ці нюанси дуже 
важливі, адже по-різному сформовані цілі вимагають різних стратегій 
досягнення, а в ході їх досягнення виникають ті чи ті помилки. Можна 
сформувати мету так, що людина докладатиме якнайбільше зусиль, однак 
не отримає жодного задоволення від того, що робить. А можна сформувати 
її так, що в людини з’явиться інтерес, однак результати будуть досить 
посередніми (принаймні у короткостроковій перспективі).  
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