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ПРОСТІР БІЗНЕСУ 
№ 154 Листопад 2019 

Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради  

«Не можна здаватися не тільки після одної поразки, але і після ста поразок»  

(Авраам Лінкольн) 

Актуально Семінар "Технічна комунікація для міжнародних проектів" 

Підприємства 
Львова 

Кондитерська «Білка » 

Досягнення 
підприємств 

Компанія «Ензим» 

Анонс Форум «Future in Data» 
B2B-Networking: the Industry of Events. Львів 

Онлайн курси Інтегральна динаміка. Еволюція мислення, лідерства, економіки і політики 

Книга тижня «Перемикайся. Стань тим, ким хочеш бути» (Марк Рейтер, Маршалл 
Ґолдсмітф) 

Актуально 

  

03 Грудня 2019 р., о 15:00, відбудеться семінар, від провідного експерта 

австрійської асоціації Інженерів консультантів, на тему: "Технічна комунікація 

для міжнародних проектів". 

Деталі та реєтрація за посиланням: 

https://www.facebook.com/events/478278119452285/ 

https://www.facebook.com/events/478278119452285/
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Білка» – це оригінальне місце в центрі Львова, де можна замовити смачні 
солодощі.  
 

 
 

Кондитерська приймає замовлення на торти, кенді-бари та інші ласощі, існує 
опція замовити десерти без глютену, лактози та цукру. 
 

 

Веганський кейк Баунті має в собі 
основу з спельтового борошна, 
максимум кокосової серединки і 
найніжнішого ганашу. 

 
 
Кейк авокадо-трюфель містить 
фініки, мигдаль, авокадо та шоколад 
без цукру, без глютену, лактози і 
яєць.  

Так, за смаком та виглядом торти від кондитерської «Білка» зовсім не 
відрізняються від класичних десертів, проте є значно кориснішими. 

 

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


 

№ 154  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Серед асортименту класичних 
десертів – лимонний пиріг. 
Ніжний лимонний крем-брюле, 
запечений в хрумкій пісочній тарті і  
задекорований невагомою 
італійською меренгою . 

Кондитерська також пропонує 
широкий асортимент чізкейків, 
наприклад, гарбузовий. Він 
складається з апельсинових коржів, 
яблучного та гарбузового пюре та 
крем чізу. 

 

 

 
 

Чізкейк обліпиховий: маскарпоне, 
домашній сир, обліпиховий курд та 
шар пана-коти. 

 

 

Також є десерти для шанувальників 
шоколаду: шоколадна тарта, де під шаром 
мега-шоколадного ганашу ховається 
ніжний малиновий джем. Пісочна основа і 
хрумкий мигдаль додають цьому десерту 
текстури і особливого смаку. 

 
 
Соборна площа, 14 ТЦ “РОКСОЛАНА  
viber, +38(097) 772 74 85 
Для прийому замовлень: bilkateam@gmail.com  
З питань співпраці: bilkalviv@gmail.com 
Вебсайт https://bilka.ua/ 
Facebook: https://www.facebook.com/bilkabakery/ 

  

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
tel:+380977727485
mailto:bilkalviv@gmail.com
https://bilka.ua/
https://www.facebook.com/bilkabakery/
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Досягнення 
підприємств 

 

«Компанія Ензим» – львівське підприємство та один з найбільших в Україні 
виробників дріжджів під торговою маркою «Львівські дріжджі». «Компанія 
Ензим» – це 350 професіоналів своєї справи, і це найголовніше досягнення 
підприємства. Також тут пишаються тим, що дріжджі, які виготовляє 
підприємство, постачаються у 14 країн Європи, а хліб, випечений на 
львівських дріжджах, щодня купують 25 000 000 людей. 

«Ми вирішили інвестувати в науку, розкласти дріжджову клітину на частинки і 
подивитися, що ми можемо робити з різних її компонентів. Ми починали з 
нічого, в нас не було R&D-департаменту, а зараз — це велика лабораторія з 
найкращим світовим обладнанням. У нас працює більше 10-ти науковців, які 
займаються розробками нових продуктів на основі дріжджової клітини», — 
розповіла Олена Вовк, голова правління «Компанії Ензим» на бізнес-сніданку 
«Світові інновації та бізнес Галичини — експертна оцінка ситуації». 

І це тільки те, що за лаштунками. А найцікавіше — що нового виготовлятиме 
компанія — дізнавайтеся за посиланням: https://youtu.be/FW4tcCGM1T4 

Джерело: сторінка facebook компанії Ензим 

 

Анонс 

 
Центральна тема цього року – Future in Data: використання великих даних для 
регулювання соціальних проблем міста, прийняття обґрунтованих та 
інформованих рішень для покращення якості життя мешканців міста.  
 
Якщо Ви представники муніципалітетів українських міст, громадські активісти, 
розробники програмного забезпечення, ІТ-спеціалісти, аналітики та 
журналісти або просто любите дані та фанатієте від них, так як ми - 
зустрінемось 6 грудня 2019 у конференц-залі Bank Hotel (м. Львів, вул. 
Листопадового Чину, 8).  
Реєстрацію відкрито - http://451e.lviv.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FFW4tcCGM1T4%3Ffbclid%3DIwAR3tqVjrSlGBymepzfnDjekGrzPr1Qfoq6YPN6jsV0dXLRdxya68GsBlabA&h=AT3V04rmw3xLcGMdb9zWKDFXPCnkVBmvsP5SiF39e_tNKh4wkUFATgnKfD2mLwTzRYNR1ywQ5J6eNb0XNMUTYqLymzGikriuC-GAzLyJdP5ctUiF-_OW-Aleom8mNrIgYyYSeExzskpiKUWbWD6wTiFfeS27VjeBxq2GGDrT1ZuhjIf6skso9dWwXrF0ehmOfHxAWfCBzEyZZUAP2YWeGpeqwnZFqmYJ8LvLA9zspnDXY_AP-M-dWcDMM4ZCdjQvxpqjR29Va53Mv5lXaVS6XrvDybnv63hNi6LDrFjIoUBD5BJiuxJd_pkKzVB1UXfb487vGZlIupMEKAOh4VNHcjdkvRbEk2WpAolDIuYDJloo27-C9xbrU2bqKr4-c1i_OllJhrldRQ0n3yvP9-KXmLhbf0T-n3vRy4z3Zr3BjzIYCCD5oeznkQPNXzjbB2mADUWzyYqIPW1sNsjU6wSFz1a2gA0GoPt7tj6MtmYmlQFup1TdcpOJsJLXyhp3PlHM3yxuRJzRoeffoNHCAHBIJz4aFWiKYIrtJCUGzAHfQ2XGXWXHF4pgqUkz2HzUoikU9kwwGCaIm8pI_qVcsacPWk3cOQl8zyA8kJBD59heGDKhtpTSg3OGcvBAM3ZwZLLz7DfM2LEt
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Анонс 

 
Безкоштовний нетворкінг для організаторів подій та підрядників 

 

🔍 Що це таке та як працює:  

- реєструйтесь на подію: http://bit.ly/2pG7W0b  
- переглядайте список відвідувачів: http://bit.ly/2Db4g9K  
- біля кожного є кнопка: “Призначити зустріч”. Натискайте. Так Ви гарантовано 
забронюєте за собою час та місце для 15-хвилинної особистої бесіди з 
потрібною людиною;  
- обмінюйтесь досвідом й порадами;  
- знаходьте клієнтів, партнерів або спонсорів;  
- слухайте виступи топових спікерів.  
 
Для кого івент:  

📌 50% - івент-менеджери (організатори виставок, вечірок, конференцій, 

фестивалів, концертів, тренінгів...)  

📌 50% - постачальники-підрядники (арт-директори локацій, кейтери, техніки, 

маркетологи, рекламісти…)  

⏰ Коли: 2 грудня, 17:30 📌 

 Де: Львів, Prostir.Pro - meeting-space. Вулиця Професора Буйка, 2. 🔖 

 Вхід безкоштовний за умови попередньої реєстрації: http://bit.ly/2pG7W0b 👫  

 
 
 
 
 

 
 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
http://bit.ly/2pG7W0b
http://bit.ly/2Db4g9K
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Онлайн курси 

 Цей курс є популярним введенням в 
інтегральну динаміку — красиву й 
ефективну модель еволюції мислення, 
лідерства та управління, що описує розвиток 
психосоціальних систем різного масштабу: 
людина, компанія, народ, людство в цілому. 

 

ІНТЕГРАЛЬНА ДИНАМІКА. ЕВОЛЮЦІЯ МИСЛЕННЯ, ЛІДЕРСТВА, 

ЕКОНОМІКИ І ПОЛІТИКИ 

Прослухавши курс, ви дізнаєтеся, як цінності та способи мислення людей 

рухають їхніми вчинками, чому люди часто не розуміють один одного, як 

ефективно керувати підлеглими. Ви усвідомите різноманітність парадигм 

мислення та стилів лідерства, а це є перший крок до розуміння своєї 

парадигми та притаманних їй обмежень, стимул до особистісного розвитку. 

Ви познайомитеся з низкою управлінських культур і навчитеся краще 

розуміти позицію колег, побачите можливості та шляхи вдосконалення себе 

і своєї команди. Курс ґрунтується на книзі автора «Різнобарвний 

менеджмент» та численних лекціях у Відкритому Університеті Майдану та 

провідних українських бізнес-школах .  

Реєстрація за посиланням:  https://vumonline.ua/course/integral-dynamics/ 

 
 
 

Книга тижня 

 

«Пepeмикaйcя» — бecтceлep New 
York Times тa Wall Street Journal. 
Чepгoвa книжкa вcecвiтньo вiдoмoгo 
бiзнec-тpeнepa Мapшaллa 
Ґoлдcмiтa, який кoнcультувaв 
нaйуcпiшнiшиx кepiвникiв зa 
вepciями Fortune тa Harvard Business 
Review.  
Чи уявляли ви кoлиcь «ceбe 
iдeaльнoгo»? A щo зpoбили для тoгo, 
щoб тaким cтaти? Мoжливo, ви 
xoтiли пpиcвятити чac piдним aбo 
пpoчитaти фaxoву книжку, aлe вжe 
пiвтopи гoдини гpaєтe в iгpи нa 
cмapтфoнi. Дaвнo мpiяли cxуднути, 
aлe нe мoжeтe вcтoяти пepeд 
зaпaxoм тicтeчoк. Cepeдoвищe 
пocтiйнo вiдвoлiкaє нac вiд мeти тaк 
звaними тpигepaми — apoмaтaми, 
ґaджeтaми тa iншими дpiбницямию.  

Як «пepeмкнутиcя» зi cпoкуcи нa бaжaну дiю, a пoтiм пepeтвopити цe в 
звичку, poзпoвicть aвтop книжки Мapшaлл Ґoлдcмiт. 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://vumonline.ua/course/integral-dynamics/

