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ПРОСТІР БІЗНЕСУ 
№ 159 Січень 2020 

Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради  

«Ключ до успіху бізнесу – в інноваціях, які, у свою чергу, 

народжуються креативністю»  

(Джеймс Гуднайт) 

Актуально Грантова програма для жінок-підприємниць 

Підприємства 
Львова 

МАРКЕТ-МАТС 

Нормативно-
правове 
регулювання 

До уваги фізичних осіб підприємців! 

Анонс Business Camp for women 
Фінал UCU LegalTech Program 

Онлайн курси Наука повсякденного мислення 

Книга тижня 21 спосіб мислити креативно (Майкл Міхалко) 

Екологічно Cтоянки еко-буса у січні 

Актуально 

 

 
Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» оголошує 
грантову програму для підтримки малих та середніх підприємств, 
власницями та керівниками яких є жінки. Якщо Ви маєте власний бізнес та 
плануєте розширити його, а саме:  
o підвищити продуктивність та збільшити виробництво  
o вийти на експортні ринки  
o розширити асортимент продукції  
o підвищити ефективність бізнесу завдяки запровадженню інноваційних та 

ІТ-рішень  
Усі деталі за посиланням http://bit.ly/2SKQ7Jz  
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Діяльність ”МАРКЕТ-МАТС” базується на використанні конверсійних 
технологій і потенціалу фахівців військово-промислового комплексу України. 
 

  
 
Основними напрямками діяльності “МАРКЕТ-МАТС” є:  
o розробка, виготовлення і супровід в процесі експлуатації тренажерів і 

систем імітаційного моделювання, у тому числі на користь Міністерства 
оборони України;  

o розробка, виготовлення і супровід в процесі експлуатації цифрових 
пристроїв і інформаційних систем, вбудованих і розподілених систем 
управління;  

o розробка прикладного програмного забезпечення різноманітного 
призначення. 

 

 
 
З продуктів власного виробництва 
“МАРКЕТ-МАТС” можна виділити: 
o тренажери для різних видів 

військової і цивільної техніки;  
o ядро розподілених систем збору 

даних і управління. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

“МАРКЕТ-МАТС” розробляє та 
виготовляє: 
o тренажер льотчика літака Міг-29 

(КТС-21М);  
o тренажер льотчика літака Л-39 

(ТКС-Л39);  
o тренажер льотчика літака Л-39 

(ТПЛ-Л39);  
o тренажер льотчика вертольота 

Мі-24 (ТПВ-М24). 
 

Тренажери забезпечують можливість відпрацювання наступних завдань:  
o підготовка до польоту, запуск двигунів, рух по руліжних доріжках і злітно-

посадочній смузі, зліт і набір висоти вдень і вночі, в простих і складних 
метеоумовах, політ по колу;  

o виконання польоту по маршруту;  
o виконання фігур складного і вищого пілотажу на середніх, великих і малих 

висотах;  

   
o політ на групову злітаність у складі пари;  
o політ в район бойових дій, пошук, виявлення і розпізнавання наземних, 

морських і повітряних цілей, прицілювання і ураження цілей;  
o оцінка радіоелектронної обстановки за допомогою апаратури РЕП;  
o відпрацювання дій льотчика в особливих випадках польоту;  
o ведення радіозв’язку літака із землею (інструктором);  
o захід на посадку на запрограмований і незапрограмований аеродром 

 

Детальніше про продукцію 
можна переглянути на 

вебсайті компанії. 
 

 
вебсайт: marketmats.com 

 
email: vpk@mats.lviv.ua/  

 
Телефон: 

+38 (032) 260-17-07 
+38 (032) 260-17-87 
+38 (032) 297-08-83 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
mailto:email:%20vpk@mats.lviv.ua/
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Нормативно-
правове 

регулювання 

 

 
Державна податкова служба України 
зазначає, що Національний банк 
України заборонив ФОПам витрачати 
кошти з підприємницьких рахунків на 
власні потреби 
 
Тепер неможливо розплачуватися в 
супермаркеті з підприємницької картки. 
Після сплати податків, зборів та інших 
платежів ФОП можуть перерахувати 
кошти з підприємницьких рахунків на 
непідприємницькі рахунки. 
З них можна використовувати гроші на 
власні потреби. 
 
Детальніше за посиланням:  
https://cutt.ly/XrsJsRt 

 

 

 

Анонс 

 
Створити власний успішний бізнес, зайняти керівну посаду у великій компанії, 
збудувати неймовірну кар'єру? Легко!  
Переходь за посиланням, реєструйся та використовуй всі свої можливості 

👇 https://forms.gle/6QSzRNCwLgk3dZgEA 

Усі деталі за посиланням: https://www.facebook.com/campforwomen/ 

 
 
 
 
 

 
 

Анонс 

 

Школа права УКУ завершує 
перший рік проекту UCU 
LegalTech Program -  програму 
для юридичних стартапів.  
 
Коли: 11 січня, 13:00-16:00  
Де: Центр Шептицького, ауд. 
002 Участь безкоштовна. 
 
Реєстрація: http://bit.ly/2ZiRlwO 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/?__tn__=KH-R&eid=ARD-6cBUz9YJpWr1GZmKMuM9d08kQRITI5hEPbizkiyw3Q4hpdF0FNcuhZuwJ0dIupHSoVJLc_OcNdHp&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAU0Bm8qo2u7hY3rf0ItQcl1B--3Nk74MdIfWmIK53EOuqJYSw8SpKEqS1MQlH92kQl5Bq7zWzzeGn3HzfIieUz5-I6q589UDyRn5JXrNopWY2mDBvQeK35OB24yH9r8cz40p6eGcsgNL2wSmiWYN56bDeSob0vIwy9DpWPW0yEvThVPU3XkOeu5RpNDnnmm-WEXw9rz14lx8n6cR59a2Hc2KjohcGtKEmWQklxQ7SHTR6fYcIjjoiAJC2MHunXDPQxoNiamaoJxtQTYGw9VbwajAHxehOF72nZVB3MQiXIbX94SuZxeb9aWIY8GSaR_15H1WKg1w_7xce88Im36e6iCim3_xTk83kxLPUVZ3_X4FavgZsn376tBvkjv-TXAx9OnZ-VxICtODaunZDMPgFCQGPJDdSUhA6yy6hAWb3u0pVajqvgjFT9vfFvzd-0I9HSzM6FnoxceHhOiyMoryMvCDYoOg553pJf7fGv6cHlxCYHhB4
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/?__tn__=KH-R&eid=ARD-6cBUz9YJpWr1GZmKMuM9d08kQRITI5hEPbizkiyw3Q4hpdF0FNcuhZuwJ0dIupHSoVJLc_OcNdHp&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAU0Bm8qo2u7hY3rf0ItQcl1B--3Nk74MdIfWmIK53EOuqJYSw8SpKEqS1MQlH92kQl5Bq7zWzzeGn3HzfIieUz5-I6q589UDyRn5JXrNopWY2mDBvQeK35OB24yH9r8cz40p6eGcsgNL2wSmiWYN56bDeSob0vIwy9DpWPW0yEvThVPU3XkOeu5RpNDnnmm-WEXw9rz14lx8n6cR59a2Hc2KjohcGtKEmWQklxQ7SHTR6fYcIjjoiAJC2MHunXDPQxoNiamaoJxtQTYGw9VbwajAHxehOF72nZVB3MQiXIbX94SuZxeb9aWIY8GSaR_15H1WKg1w_7xce88Im36e6iCim3_xTk83kxLPUVZ3_X4FavgZsn376tBvkjv-TXAx9OnZ-VxICtODaunZDMPgFCQGPJDdSUhA6yy6hAWb3u0pVajqvgjFT9vfFvzd-0I9HSzM6FnoxceHhOiyMoryMvCDYoOg553pJf7fGv6cHlxCYHhB4
https://forms.gle/6QSzRNCwLgk3dZgEA
https://www.facebook.com/campforwomen/
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Онлайн курси 

 

 

 

 

На цьому курсі можна вивчити 

психологію нашого повсякденного 

мислення: чому люди вірять у 

неправдоподібні речі, як 

формуються і змінюються наші 

погляди, чому очікування 

викривляють судження і як приймати 

більш зважені рішення.  

НАУКА ПОВСЯКДЕННОГО МИСЛЕННЯ 

Під час курсу Ви навчитеся:  

o Наукового методу і його застосування в повсякденному житті.  

o Інструментів, які поліпшать повсякденне мислення і допоможуть глибше 

зрозуміти упередження.  

o Порад, як можна змінити погляди інших людей.  

o Технік для навчання і кращого запам’ятовування інформації.  

o Як відрізнити факти від вигадки. 

Реєстрація за посиланням: https://cutt.ly/8raX4bc 

 
 
 

Книга тижня 

 

 

 

Усі знають Сальвадора Далі та його 

карколомні полотна. А звідки він 

черпав ідеї для своїх картин? Далі 

сідав у крісло, під підлокітник якого 

ставив залізну тарілку. Потім 

художник клав на той підлокітник 

руку, у якій затискав залізну ложку.  

Коли Далі майже засинав, долоня 

розслаблялась і ложка падала, 

голосно дзенькаючи. Далі 

прокидався, і тієї миті, коли мозок 

митця перебував на межі між 

сновидіннями та реальністю, йому 

являлися знамениті образи.  

Та не кваптеся бігти на кухню за 

посудом. Ваша доза креативу та ідей 

— у цій книжці. Це портативний 

тренажер із вигадок, нестандартних 

підходів і нетипових вирішень 

типових питань. Сотні трюків, 

підказок, історій геніїв, головоломок, 

вправ та мозкових штурмів — 

креативу бути! 
 

 

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

 

 

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

