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ПРОСТІР БІЗНЕСУ 
№ 153 Листопад 2019 

Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради  

«Що розум людини може осягнути і в що він може повірити, те він здатний досягти»  

(Наполеон Хілл) 

Актуально Форум відповідальних людей 

Підприємства 
Львова 

Кава зі Львова 

Досягнення 
підприємств 

Екскурсія на Холдинг емоцій «!FEST» 

Анонс Start in IT 2019 
Фінансова грамотність 
E-Commerce бізнес та як він працює? 

Онлайн курси Практикум активіста цифрової епохи. Посібник з інструментів е-демократії 

Книга тижня «Давид перемагає» (Андріан Сливоцький) 

Актуально  

22 та 23 листопада 2019 року відбудеться підсумковий Форум 

Відповідальних Людей у Львові «Куди, кого ведеш?», де, у форматі 

дводенних дискусій та практик, розповідатимуть про лідерів, які творять 

середовища та середовища, які творять лідерів. 

Місце проведення: Патріарший Дім, вул. Хуторівка, 35б, м. Львів Контактні 

особи: +38 097 581 3270, Орест, +38 097 949 6798, Дарина  

Реєстраційна форма: https://forms.gle/Zpoiu7L2nGsAXN128  

Деталі за посиланням: https://cutt.ly/weLdYrI 
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Львів – це місто культури, архітектури і, звичайно ж, кави. Стіни древнього 

міста просякнуті ароматом кави, а мешканці перебувають у полоні її смаку.  

Кава зі Львова - беззаперечний атрибут міста Лева, лише тут можна сповна 

насолодитись винятковим смаком та поринути в неймовірну атмосферу 

кавування. Історія “Кави зі Львова“ починається з далекого 1829 року. Саме 

тоді у місті Лева відкрилась перша кав’ярня, яка завдячує своїй появі видатній 

постаті – Юрію Кульчицькому, а саме, його героїчному вчинку, який 

кардинально змінив подальше життя всієї Європи. 

 

 

У 1683 році, коли в календарі був 
дванадцятий день місяця вересня, 
під Віднем відбулася битва, відома в 
історії, як "Віденська відсіч" або 
"Кавова битва". Внаслідок неї була 
знята довготривала турецька облога 
габсбурзької столиці. 
Вирішальну роль в перемозі відіграв 
українець, вихідець з села на 
Львівщині Юрій-Франц Кульчицький, 
який як винагороду за свої заслуги 
отримав 300 мішків кави, залишених 
турками. 

Згодом він відкрив першу у Відні 
кав'ярню, яка  стала центром 
віденської еліти. Cаме її, а потім і 
всю Європу, українець навчив пити 
каву. Гіркі кавові зерна Кульчицький 
привіз до Львова, де почали 
готувати з них найунікальніший у 
світі напій. Саме зі Львова п’янкий 
аромат кави розлетівся невидимою 
вуаллю по Європі, заходячи в кожну 
домівку та душу. Віденці 
увіковічнили заслуги видатного 
українця пам'ятником в центрі міста 
на однойменній віденській вулиці 
Kolschitzky.   
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mailto:ver.lviv.mail@gmail.com


 

№ 153  Листопад  2019 Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ» 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/             ver.lviv.mail@gmail.com       297 58 77 або 297 57 64  3  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Поради до споживання 
Розкривши каву зі Львова, 
негайно вдихнути на повні груди 
п’янкого аромату Львова, 
заплющивши при цьому очі для 
кращого сприйняття. Найкраще 
це робити сидячи, щоб не 
знепритомніти від задоволення  
Наполегливо рекомендується 
пити каву в хорошій компанії, 
маленькими ковтками, не 
соромлячись при цьому 
«завертати» або закривати від 
екстазу очі.  
 

Дух давнього Львова, його традиції і поєднання культур – в улюбленій каві 
містян «Львівська». Купаж з таємною рецептурою, «Чорний діамант», яким 
пригощали монархів Європи, відродився у каві «Преміум». 
 
Запах опалого листя на омитій 
дощем бруківці підносить аромат 
кави особливого купажу: з 
гострувато-зігріваючими нотами 
вина і затишним відчуттям прянощів. 
Це час осені в місті Лева – пора 
«Традиційної» Кави зі Львова 
 

 

 

 
 
 
Відгомін теплих спогадів про літо і 
Львів, про залиті призахідним 
сонцем бруковані вулички, про 
відчуття окриляючої свободи зринає 
щоразу у Каві зі Львова «Авторська» 

 
Контакти 

Адреса:   79019, м.Львів, вул Мельничука, 12 
Email: kavazilvova1829@gmail.com 
Телефон гарячої лінії: (0800) 502-314 
Онлайн-магазин: https://kavazilvova-shop.com.ua/ 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
mailto:kavazilvova1829@gmail.com
https://kavazilvova-shop.com.ua/
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Досягнення 
підприємств 

 

Екскурсія для учнів школи «30 на Холдинг емоцій «!FEST». 

 

 
 

 
 

 

Анонс 
 

У Львові відбудеться конференція Start in IT 2019 для тих, хто бажає почати 
працювати в ІТ-сфері. Це масштабний захід, який охопить 18 найбільших міст 
України. Участь у конференції безкоштовна. Організатором Start in IT 2019 є 
IT Step Academy, яка вже 20 років надає освітні послуги у сфері ІТ. Це перша 
масштабна Всеукраїнська конференція для тих, хто хоче працювати у галузі 
інформаційних технологій, але не знає, з чого почати. Start in IT 2019 в Україні 
— це понад 200 спікерів та 18000 гостей! 
Деталі в організаторів за тел. (067) 557-87-06 та на сайті конференції: lviv-
start.itstep.org. 
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Анонс 
 

Темп життя 21-го століття невпинно набирає обертів. Ти амбітно будуєш 
плани, уявляєш, як вони один за одним втілюються у життя? Освіта за 
кордоном, відпочинок у далеких країнах, нерухомість, а можливо, і власний 

бізнес 🤑?  

Звучить круто, але звідки взяти гроші 💴💶💷 на все це? Шкода, що замість 

львівських дощів з неба падають не гроші... Але в нас є альтернативний 

варіант 😉.  

. Не проґав свій шанс 26 листопада стати фінансово впевненим у власних 
можливостях і дізнатися, як правильно ними розпоряджатися та уникати 
проблем з грошима.  

Участь безкоштовна за умови попередньої реєстарції 👇 http://bit.do/fri_plus 

 
 
 
 
 

 
 

Анонс  

 
 
 
Коли: 27 листопада, 19:00  
Локація: https://bit.ly/2NAQ6oy 

Безкоштовна реєстрація 
на захід: https://bit.ly/2Q4TCsZ 

Як працює електронна торгівля? Які рекламні інструменти та стратегії 
використовуються? Як із будь-яким бюджетом почати продавати у інтернеті?  
На ці запитання ви отримаєте відповіді, а також дізнаєтесь:  

❏ Як знайти саме вашого покупця на ваш товар?  

❏ Як працює реклама в Google, Facebook та Instagram?  

❏ Як протестувати попит до закупки/виготовлення Вашого товару?  

❏ Як продавати власні товари в інтернеті за кордоном?  

Після заходу ви зможете потрапити у закритий Telegram-канал людей, які 
розвивають власні інтернет-проекти та обмінюються досвідом.  
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Онлайн курси 

  
Світ змінюється щохвилини. Інформація 
розповсюджується миттєво, процеси 
прискорюються, а життя надає нові 
можливості впливати на ситуацію замість 
того, щоб залишатись пасивним 
спостерігачем. 

 

ПРАКТИКУМ АКТИВІСТА ЦИФРОВОЇ ЕПОХИ. ПОСІБНИК З 

ІНСТРУМЕНТІВ Е-ДЕМОКРАТІЇ 

Практичний курс з е-демократії орієнтований на найширше коло слухачів, 

які прагнуть здобути знання з електронної демократії та оволодіти вмінням 

користуватись інструментами е-дем. Після прослуховування курсу та 

виконання завдань, слухачі отримують Звання «Досвідчений користувач» та 

зможуть долучитись до спільнот е-дем з подальшим залученням та 

можливістю стати агентом змін у країні.  

Курс складається з 10 занять та бонусної лекції про те, як отримати кошти 

на свій проект з цифрової демократії. Кожне із занять підготовлено групою 

авторів. Автори допоможуть слухачам розібратись з тим, що таке 

електронна (або цифрова) демократія, яким чином та за допомогою яких 

інструментів можна впливати на органи влади та місцевого 

самоврядування, одержувати державні послуги, долучатись до процесів 

керування країною, створити свій проект та змінювати цей світ на краще.  

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

 
 
 

Книга тижня 

 

 
 
Нова книга бізнес-футуролога 
Адріана Сливоцького описує нове 
явище в діловому світі - перемогу 
невеликих амбітних команд над 
визначними гігантами у своїх 
індустріях. Книга містить практичні 
завдання, рекомендації автора та 
буде цікавою для всіх українських 
компаній та команд, які хочуть 
мислити і діяти глобально, зокрема 
для стартапів. 

 
«Давид перемагає» є свого роду покроковою інструкцією для тих команд, які 
хочуть, щоб їхні компанії з’явилися на бізнес-карті світу.  
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