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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради  

«Хороший керівник повинен завжди знати, що відбувається в 

компанії. Не можна залишатися ізольованим у своєму кабінеті»  

(Джек Траут) 

Актуально Консультації для підприємців 

Підприємства 
Львова 

Алуніт 

Анонс Meetups for Startups Vol.5. Олександр Ремінний та Тарас Родцевич 
Лекція «спілкування в бетонних джунглях» 

Онлайн курси Наука повсякденного мислення 

Книга тижня «Як нiкoли нe пoмилятиcя. Cилa мaтeмaтичнoгo миcлeння» Джopдaн 
Eллeнбepґ 

Актуально 
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ПП “Компанія Алуніт” – це український виробник світлопрозорих конструкцій з 
алюмінієвих профільних систем для будівельної галузі. Компанія є 
переробником широкого спектру вітчизняних та європейських алюмінієвих 
систем, що дозволяє отримати замовнику оптимальний варіант по ціні та 
якості.  
За багаторічну виробничу практику воно успішно освоїло виготовлення 
конструкцій будь-якого рівня складності. Підприємство завоювало довіру своїх 
клієнтів і зарекомендувало себе як надійний партнер серед конкуруючих 
організацій. 
 

 
 

Вікна з алюмінію, які пропонує компанія, вирізняються:  
o підвищеною міцністю конструкції;  
o надзвичайно великим експлуатаційним терміном, не втрачаючи 

бездоганного зовнішнього вигляду і характеристик;  
o сучасним зовнішнім виглядом;  
o можливістю пофарбувати профілі у будь-який колір;  
o чудовими тепло- і звукоізоляційними характеристиками. 
Саме завдяки такому поєднанню унікальних властивостей вікна алюмінієві 
користуються попитом при склінні комерційних, офісних і адміністративних 
будинків, а також приватних котеджів сучасного дизайну.  
Алюмінієві профілі – легкі та міцні, що дозволяє виготовляти конструкції різних 
розмірів. Крім цього, такі вікна мають високий рівень стійкості до зміни 
температурних режимів. Конструкції зберігають власні характеристики, тому 
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можуть встановлюватися у будь-якій кімнаті. У залежності від побажань 
клієнта, а також особливостей конструкції, компанія пропонує різні варіанти 
профільних систем із різною монтажною глибиною. 

 
Стрімкий розвиток будівельних 
технологій зробило вплив і на таку 
галузь діяльності, як проектування 
та дизайн робочих приміщень. 
Багато фірм, компанії і підприємств 
на власному досвіді вже 
переконалися в ефективності 
організації робочих місць за 
допомогою офісних перегородок та 
інших інтер’єрних конструкцій. 
Алюмінієвий профіль оптимально 
підходить для виготовлення каркаса 
подібних конструкцій.  
Для огороджувальної площини 
конструкції використовують скло, 
оргскло, пористий пластик, а також 
декоративні вінілові панелі.  
Залежно від функціональних 
завдань приміщення можна 
використовувати звичайне прозоре 
скло або спеціальні – із 
затемненням, дзеркальним, 
матовим або фактурним ефектом.  
Великою популярністю 
користуються офісні перегородки, в 
яких поєднується світлопрозорий 
матеріал верхньої частини 
конструкції з непрозорим у нижній. 

Вікна з алюмінію – це сучасний і 
перспективний продукт.  
При будівництві та реставрації 
будівель, для реалізації 
архітектурних перебільшень і у 
виготовленні таких простих 
конструкцій архітектори і 
будівельники все частіше 
використовують вікна, двері та інші 
конструкції з алюмінієвого профілю. 
Всі вироби забезпечені 
регульованою італійської або 
німецької фурнітурою, кути віконних 
і дверних полотен з додатковою 
фіксацією. Фірма пропонує також 
послуги з установки і гарантійного 
обслуговування алюмінієвих 
конструкцій. 
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 Застосування суцільноскляних конструкцій для створення окремих 
приміщень є сучасною перевагою в архітектурі, частіше за все для 
громадських приміщень. Але останнім часом скляні конструкції стали 
набирати популярність і в приватному будівництві. Наприклад: душові 
кабіни, дверні прорізи, балкони та інше. Вони ефективно дозволяють 
використовувати денне освітлення, створювати єдиний вигляд робочого 
простору та візуально збільшити приміщення. Даний вид конструкцій 
забезпечує максимальний пропуск світла, що робить вільною атмосферу 
всередині приміщення. Якщо раніше це була по суті глуха стіна, то зараз 
це легка, практично непомітна світлопрозора конструкція товщиною 
приблизно 10 мм, і при цьому дуже високої міцності. 

  
У сучасному будівництві алюмінієві фасади стають візитною карткою чи не 
кожного житлового або громадського будинку. Розглядаючи алюміній як 
матеріал, який використовується в будівництві, спеціалісти відмічають, що в 
теперішній час алюмінієві фасадні конструкції стали важливим елементом 
архітектури і будівництва. Суцільноскляні та дзеркальні фасади, скляні дахи і 
перекриття атріумів, прозорі вхідні групи офісних та торгових будівель 
перетворились в невід’ємну частину сучасного міста. 
ПП "Компанія Алуніт" – підприємство, що пропонує бездоганні алюмінієві 
вікна, двері та інші конструкції, які зроблять дім чи квартиру стильними, 
сучасними та комфортними. Переваги компанії:  
o використання лише якісних матеріалів, які гарантують міцність та 

бездоганний зовнішній вигляд конструкцій;  
o доступні ціни на алюмінієві вікна, а також інші послуги і товари;  
o професійне встановлення усіх конструкцій;  
o проведення гарантійного обслуговування;  
o надання консультацій із будь-яких питань, пов’язаних із нашими послугами. 

 

 
Контакти 

79026, м. Львів вул. А.Лазаренка 2,  
+38 (067) 600-12-13  
(032) 227-48-16, 227-48-15  
info@alu.net.ua 
http://www.alu.net.ua/ 
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Анонс  

Коли? 29 січня, 19:00  
Де? Coworking Platforma 
Futura, вул. Кульпарківська 
200а  
Участь безкоштовна за 
умови попередньої 
реєстрації: 

 
Деталі за посиланням:  

https://cutt.ly/TrQN09z 

Олександр Ремінний, CEO стартапу StepShot, який став частиною продуктової 
компанії UiPath (провідний світовий постачальник програмного забезпечення 
з роботизації бізнес-процесів), та Тарас Родцевич, засновник стартапу  
UATAG (цього року стартап був представлений на найбільшій у світі виставці 
споживчої електроніки CES у Лас-Вегасі), – це 2 потужні спікери, які 
ділитимуться своїм досвідом на мітапі вже 29 січня! 
Говоритимемо про:  
o перші кроки розробки продукту та як вивести його на ринок те, чому треба 

робити помилки?  
o те, чому ідея нічого не вартує цінність нетворкінгу, акселераційних програм 

та менторства 

 
 
 
 
 

 
 

Анонс 

 

 

Проблема комунікації і 
налагодження стосунків 
досить гостро стоїть у 
сучасному світі. З 
розвитком сучасних 
технологій, люди все 
менше спілкуються один з 
одним і не вміють вести 
продуктивну бесіду. 

 
Тому, вже наступного понеділка (27січня) о 19.00 запрошуємо в готель Джем 
(Коперніка 18а) на лекцію «Спілкування в бетонних джунглях", де кожен 
дізнається  

💥Що таке комунікація  

💥Алгоритм ефективної/цікавої розмови  

💥Як жити на повну комунікативну потужність 

 
Для участі потрібно вподобати сторінку HappyPro Academy.  
Благодійний внесок 100 грн, всі кошти будуть передані на необхідне лікування 
дитині, яка цього потребує. Для запису пишіть в приватні повідомлення, або 
телефонуйте 0936688887. 
 
Деталі за посиланням:  https://cutt.ly/0rQNNjy 
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Онлайн курси 

 

 

 

Про психологію повсякденного 

мислення: чому люди вірять у 

неправдоподібні речі, як ми 

формуємо і змінюємо 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 ваше 

повсякденне мислення і 

допоможуть глибше зрозуміти 

упередження.  

o Порад, як можна змінити погляди 

інших людей.  

o Як відрізнити факти від вигадки. 
o Технік для навчання і кращого 

запам’ятовування інформації 

Детальніше:  https://cutt.ly/irQNXmN 

 
 
 

Книга тижня 

Мaтeмaтикa — цe нe пpocтo пocлiдoвнicть 
oбчиcлeнь, якi пoтpiбнo зубpити, пoки у вac 
нe зaбpaкнe cил, як вaм мoглo здaтиcя в 
шкoлi. Пpoфecop Джopдaн Eллeнбepґ 
дoвoдить, щo увecь нaш cвiт пpoнизaний 
мaтeмaтикoю. Вoнa дeмoнcтpує йoгo 
пpиxoвaну кpacу тa лoгiку й мaє пpямий 
cтocунoк дo нaшoгo щoдeннoгo життя. 
Aвтop пoкaзує, як пpoблeми в пoлiтицi, 
мeдицинi, бiзнeci, бoгocлoв’ї виpiшуютьcя 
зa дoпoмoгoю мaтeмaтики. A щe 
мaтeмaтичнo пoяcнює, зa cкiльки чacу 
пoтpiбнo пpиїжджaти в aepoпopт, чим є 
нacпpaвдi «гpoмaдcькa думкa», чoму у 
виcoкиx бaтькiв низькi дiти, як вигpaти в 
лoтepeю тa бeзлiч iншиx peчeй. 
 
Джopдaн Eллeнбepґ пepeкoнaний, щo, 
oзбpoївшиcь мaтeмaтичними 
iнcтpумeнтaми, кoжeн змoжe кpaщe й 
глибшe зpoзумiти cвiт. 
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