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«Щоб дійти до мети, треба перш за все йти» 

(Оноре де Бальзак) 

Актуально 
Форум «Ділова репутація - сучасний капітал бізнесу» 

Протокол №44 

Екологічно Прибирання лісопарку «Погулянка» з допомогою застосунку EcoHike 

Підприємства 
Львова 

Прогрес-сервіс 

Нормативно-
правове 
регулювання 

Реєстрація книги доходів 

Анонс Що таке сервіс-дизайн? 
Фінанси для малого та середнього бізнесу 
“Як вчити англійську мову за допомогою фільмів"  

Онлайн курси Основи фінансів та інвестицій 

Книга тижня Від крапки до крапки. Уроки лідерства у світі стартапів 

Актуально 

 

 

Ділова репутація сьогодні є однією із основних складових успішного бізнесу, а разом з тим 

– його нематеріальним активом. В умовах кризи підприємцям особливо важливо створювати 

та підтримувати позитивну ділову репутацію компанії на ринку, щоб забезпечити лояльність 

інвесторів, зовнішніх та внутрішніх клієнтів, а відтак – збільшити доходи. Створюймо 

стандарти етичного бізнесу в Україні разом! 

Реєстрація та повна інформація про форум: https://form.jotform.com/201823144351344 

https://form.jotform.com/201823144351344
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Актуально 

 

 

ЗМІНИ ДО КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ ЗГІДНО З ПРОТОКОЛОМ МКТЕБ ТА 

НС №44  

Частково послабити карантинні за умови дотримання протиепідемічних 

заходів та відповідних рекомендацій Головного Державного санітарного 

лікаря України: 

 

 

Готелі  

 

 

Заклади громадського харчування 

 

 

Заклади фізичної культури та спорту 

З протоколом можна ознайомитися за посиланням:  https://cutt.ly/Zo90jER 
 

Екологічно 

 

Запрошуємо усіх бажаючих на прибирання лісопарку «Погулянка» з 
допомогою застосунку EcoHike, розробленого інженерами компанії 
GlobalLogic Ukraine. Дата: 11 липня 2020 року Час: 10:00 Збори бажаючих 
відбудуться біля шлагбауму при вході в лісопарк «Погулянка» (винзавод) 
Деталі за посиланням:   https://cutt.ly/Uo60MTx 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://cutt.ly/Zo90jER
https://cutt.ly/Uo60MTx
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Компанія “Прогрес-сервіс” – лідер на українському ринку з виробництва 

гумового взуття з екологічно чистої сировини ЕВА з різноманітною 

лінійкоюпродукції.  

 

Асортимент виробленої продукції представлений сучасними моделями 

повсякденного взуття для дітей, підлітків та дорослих. Модельний ряд 

постійно поповнюється та оновлюється за рахунок нових моделей, які 

розробляються з врахуванням відгуків та побажань споживачів. Внутрішня 

поверхня усіх наших моделей має анатомічну форму.  

Виробництво взуття здійснюється на сучасному італійському обладнанні, яке 

дозволяє виготовляти вироби з високою якістю задоволення потреб 

споживача та довгим терміном носіння. Уся продукція, яка виробляється, має 

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

сертифікат якості.  Дистриб’юторська мережа постійно збільшується, 

розвивається та є відкритоюдлякожного покупця.  

 

У компанії працюють висококваліфіковані спеціалісти, які завжди готові 

допомогти у вирішенні будь-яких питань – від формування замовлення до 

отримання продукції особистий менеджер розробить найбільш вигідні умови 

співпраці та запропонує найбільш ефективний спосіб доставки продукції на 

склад. 

Крім цього підприємство взяло участь у подкасті ЛКП «Львівське радіо» під 

назвою «Знай Львівське», де розповідає про: 

про етичне виробництво  

про діяльність під час COVID-19 

про нову торгову марку 

про кейси впровадження системи 
ощадливого виробництва 
 
🎧SoundCloud   https://cutt.ly/rpocKlV 

 

🎧MixCloud https://bit.ly/2AvEQGq  

 

🎧Apple Podcasts https://apple.co/38qlu1U 

 
Вебсайт підприєства: 

https://progres-service.com.ua/ 
Телефон: 
+380989809800 
Електронна пошта: 
shop@progres-service.com.ua 

 

 
 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://cutt.ly/rpocKlV
https://bit.ly/2AvEQGq
https://apple.co/38qlu1U
https://progres-service.com.ua/
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Нормативно-
правове 

регулювання 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Книгу доходів ФОП тимчасово можна заповнювати без її реєстрації в ДПС. 
Зареєстровані під час карантину фізичні особи – підприємці можуть заповнювати 
Книги обліку доходів (Книги обліку доходів та витрат) без її попередньої реєстрації 
в органах ДПС.  

У подальшому, протягом трьох місяців з дня прийняття урядом рішення про 
відміну карантину, такі підприємці повинні подати на реєстрацію зазначені Книги, 
до яких внесені дані про доходи (доходи і витрати), отримані чи здійснені під час 
карантину.  

Детальніше: п.3 постанови КМ України від 02.04.2020 №255 «3. Дозволити 
фізичним особам — підприємцям та фізичним особам, які провадять незалежну 
професійну діяльність, тимчасово, на період карантину, вести облік доходів і 
витрат без використання книг обліку доходів і витрат (книг обліку доходів), якщо 
ведення зазначених книг повинно розпочатися після встановлення карантину, за 
умови подальшого подання такими особами книг обліку доходів і витрат (книг 
обліку доходів), до яких внесені дані про доходи та витрати, отримані (здійснені) 
ними протягом карантину, для реєстрації до контролюючих органів протягом 
трьох місяців з дня прийняття рішення про відміну карантину».  

 

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

 
 
Що таке сервіс-дизайн? Як він може допомогти у розвитку вашого бізнесу? 
Львівська бізнес-школа УКУ (LvBS) запрошує 15 липня на вебінар «Що таке 
сервіс-дизайн і навіщо він бізнесу?». 
  

🔶 Під час вебінару поговоримо про:  

☑ Що таке клієнт-орієнтована компанія і в чому її відмінність від продукт-

орієнтованої?  

☑ Клієнтський досвід та його важливість  

☑ Дизайн-мислення та сервіс дизайн  

☑ Інструментарій сервіс-дизайну  

☑ Три критичних фактори сервіс-дизайну: рух, структура, поведінка  

☑ Практика сервіс-дизайну  

 

🔶 Вебінар проведе Ігор Дідок – маркетинг-директор компанії Modern Expo 

(лідер в Центральній та Східній Європі з виробництва торговельного 
обладнання та комплексних проектів для ритейлу), партнер ритейл-
консалтингової агенції SQUARES.  
Працюючи у 2008-2015 рр – маркетинг-директором компанії DЦ-Україна 
(Watsons), розробив та запустив програму лояльності Watsons Club, що стала 
однією з найбільш успішних в Україні та нараховує більше 4 мільйонів 
учасників. Також під час вебінару ви дізнаєтесь про навчальну програму 
«Сервіс: шлях від клієнта до прихильника бренду».  
Час: 15 липня, 18:00  
Участь безкоштовна за умови реєстрації.  
Детальна інформація: https://lvbs.top/0ds  

 

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

 

 
Для власників та топ-менеджерів бізнесів, фінансових менеджерів малих+ 
(від 30 працівників) та середніх підприємств.  
Дата: 16, 17, 18 липня  
Час: 10:00 — 17:00  
Локація: Шота Руставелі, 12, Business Hub, Львів.  
 
Увага! Тренінг відбудеться в офлайн форматі за умови, якщо Урядом, на 
запланований час тренінгу (16-18 липня) буде офіційно дозволено 
проведення подій до 20 людей. В іншому випадку — тренінг відбудеться в 
онлайн-форматі, про що буде обовязково повідомлено — слідкуйте за 
оновленнями та інформацією від координаторів. РЕЄСТРАЦІЯ: https://bit.ly/tr-
finance-for-sme 

 

Анонс 

 

 
 

Для реєстрації потрібно здійснити 2 прості кроки:  

✅1. Підписатись на соц. мережі:  
FB→ shorturl.at/bfil9  
Instagram→ shorturl.at/hkHQ4  
YouTube→ shorturl.at/DEZ07  

✅ 2. Заповнити реєстраційну форму: https://m.me/lgs.lviv.ua?ref=w11646510 
 

Деталі за посиланням:  https://cutt.ly/Go61snS 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://m.me/lgs.lviv.ua?ref=w11646510
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Онлайн курси 

 

ОСНОВИ ФІНАНСІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙ 
 

 
 

Депозити, інвестиції, ринок капіталів… Ми чуємо ці слова щодня, але чи 
знаємо ми насправді, що вони означають? Чи існує альтернатива банківським 
депозитам у примноженні ваших заощаджень? Що таке ринок капіталів та як 
обрати надійного фінансового посередника? Прагнете одержати відповіді на 
ці питання? Хочете працювати у сфері інвестицій або вже працюєте й бажаєте 
підвищити свій рівень знань? Тоді цей курс саме для вас! Ми розповімо все 
про інвестиційну галузь, її учасників та навчимо правильно управляти 
власними інвестиціями всіх — від студентів до фахівців. 
 
Усього за чотири тижні курсу у 16 модулях ви:  
дізнаєтесь про основні концепції фінансів та економіки;  
довідаєтесь, хто є учасниками глобального фінансового ринку капіталу та як 
вони співпрацюють;  
почнете розуміти професійний сленг інвестиційних професіоналів;  
отримаєте розуміння того, як побудувати інвестиційний портфель та як ним 
керувати;  
дізнаєтесь, як аналізувати результативність інвестицій. 
 

 
 
Цей курс створений командою Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine. 
CFA Society Ukraine несе виключну відповідальність за зміст цього курсу та викладені у ньому 
погляди. Фінансову підтримку CFA Society Ukraine для створення цього курсу було надано в 
рамках гранта від Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору». 

 
Реєстрація за посиланням: https://cutt.ly/5o91LeO 

 

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

 

Провидець Кремнієвої долини Джон 
Чемберс ділиться уроками, які 
допомогли йому стати лідером однієї 
з найкращих корпорацій на світі й 
перетворили просту компанію, що 
розробляла маршрутизатори, на 
всесвітнього технологічного титана. 
Коли Чемберс 1991 року приєднався 
до «Циско», компанія мала 400 
співробітників, єдиний продукт і 
прибутковість на рівні 70 мільйонів 
доларів.  
Коли ж він пішов з посади 
генерального директора 2015 року, 
він лишив по собі технологічного 
гіганта вартістю 47 мільярдів 
доларів, який став кістяком інтернету 
і лідером у багатьох галузях — від 
кібербезпеки до конвергенції мереж. 
І тепер Чемберс ділиться своїми 
унікальними стратегіями, які 
забезпечили йому перемогу в 
цифровому світі.  

 

 

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

