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ПРОСТІР БІЗНЕСУ 
№ 176  Липень 2020 Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради  

«Або ви керуєте вашим днем, або день управляє вами» 

(Джим Рон) 

Актуально 
 «Кредитування клієнтів ММСБ за програмою «Доступні кредити 5-7-9» 

Рік Центру підтримки підприємництва! 

Досягнення 
підприємств 
Львова 

Відкриття нового заводу у Литві компанією  Kormotech 

Нормативно-
правове 
регулювання 

Тестування програмного РРО 

Анонс XXVI РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ ОРГАНІЧНА УКРАЇНА 2020. 

Онлайн курси Смарт-громада: управління на основі даних 

Книга тижня Мистецтво відпочинку. Як перевести подих у сучасному світі 

Актуально 

 

 

 

Вебінар відбудеться 23 липня о 14:00 на сторінці Центру підтримки 

підприємництва, для того щоб його переглянути перейдіть у зазначений час 

за посиланням: https://www.facebook.com/cpp.lviv/  

 

https://www.facebook.com/cpp.lviv/
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Актуально 
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Досягнення 
підприємств 

Львова 

 
Kormotech на 61 місці серед виробників кормів для котів та собак у світі. У 
2020 компанія Kormotech пропонує до 80 000 тонн кормів для собак та котів. 
Попри складну ситуацію у світі, спричинену вірусом COVID-19, Kormotech 
офіційно запустив перше власне виробництво у Європі.  
 

 

 
 

 

Рішення будування нової фабрики було прийняте у 2018 році, а саме 
будівництво розпочалося у 2019.  
 
Ось декілька фактів про нову фабрику: 

💙знаходиться у двох годинах їзди від Вільнюсу.  

💙виробництво розміщене на 4000 кв м 

💙потужність заводу забезпечує 20 000 тонн вологого харчування 

💙90% виробництва – автоматизовано 

💙60 точок контролю якості 

💙для повноцінної роботи заводу необхідно лише 60 працівників 

💙фабрика буде сертифікована відповідно до стандартів BRS та IFS 

💙загальна сума інвестицій – 15 млн. євро. 

 
Відео про відкриття нового заводу за посиланням: https://cutt.ly/5apRK0g  

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://cutt.ly/5apRK0g
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Нормативно-

правове 
регулювання 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС МОЖЕ ДОЛУЧАТИСЬ ДО ТЕСТУВАННЯ 

ПРОГРАМНОГО #РРО . 
 

 
 

Тестова версія ПРРО вже доступна для всіх суб’єктів господарювання. 
 
Безкоштовний фіскальний додаток розміщено на сайті  
Державна податкова служба України 
 - https://bit.ly/3jdc6Uv 
 
Реєстрація ПРРО здійснюється шляхом подання заяви про реєстрацію 
програмного реєстратора розрахункових операцій, що розміщена за 
посиланням- https://bit.ly/2ZwSCSA 
 

Представники бізнесу можуть ознайомитись з функціоналом додатку в 
Електронному кабінеті платника податків, протестувати його та надати 
пропозиції щодо його вдосконалення. 
 

 

Анонс 

 

 
 
 
Місце проведення:  Львів  
Формат заходу:  онлайн  
Дата проведення:  
24 липня 2020, п’ятниця, 
ZOOM 

 
Усі деталі за посиланням: http://organicukraine.org.ua/forums-2020/lviv/ 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D1%80%D0%BE?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVN9mTbJjJrlw9QkWh7QkZbUyobSiPcKhSF0wM1tRe6NrS8riYkixTaryZRYCUJvfxx4hsIAjJzjH6BEnAbFKBL4XKU6M3v7xjySQeSOgY-PpkXsVPSppcm1DDg6ZkrQ5PM_7xdljgQEIMAEYBWm0UPMV6sc6J9VPJ7d7KNBaicXM8RWQgdQmhoID2obeQ4E2AMsT7tYWVbN_S_fdRx1i6-YHwBfoBBScSArt593hEP7Q&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/TaxUkraine/?__cft__%5b0%5d=AZVN9mTbJjJrlw9QkWh7QkZbUyobSiPcKhSF0wM1tRe6NrS8riYkixTaryZRYCUJvfxx4hsIAjJzjH6BEnAbFKBL4XKU6M3v7xjySQeSOgY-PpkXsVPSppcm1DDg6ZkrQ5PM_7xdljgQEIMAEYBWm0UPMV6sc6J9VPJ7d7KNBaicXM8RWQgdQmhoID2obeQ4E2AMsT7tYWVbN_S_fdRx1i6-YHwBfoBBScSArt593hEP7Q&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/TaxUkraine/?__cft__%5b0%5d=AZVN9mTbJjJrlw9QkWh7QkZbUyobSiPcKhSF0wM1tRe6NrS8riYkixTaryZRYCUJvfxx4hsIAjJzjH6BEnAbFKBL4XKU6M3v7xjySQeSOgY-PpkXsVPSppcm1DDg6ZkrQ5PM_7xdljgQEIMAEYBWm0UPMV6sc6J9VPJ7d7KNBaicXM8RWQgdQmhoID2obeQ4E2AMsT7tYWVbN_S_fdRx1i6-YHwBfoBBScSArt593hEP7Q&__tn__=kK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3jdc6Uv%3Ffbclid%3DIwAR0gurU_LF8x2-KgXwg8Y6g3n0J9hOOKeWsbc60jqHS1DgtIgsIs1MSIOfs&h=AT0FxLTDQbZB1TfU6vQY7j2ws5raOC26k84TwotsMc2rakobaS6ZRK78PcN5nWRLXI_rNxEfRMmwAiPYSWy9zycpLTZZ-YHZtOqHlTyK8TupKizXFSbbBdILd2i2u4N7ItGD&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT3bdf3Iz3nEoOlyJx3Ci3I9uXL_Z801jS6VoFqrXPzZlJQlAMonhRfE9aQ8Ut48sSKIF4YvHhnmuZf8pIKBm30f8820CWLdaW8j1MMDs8Fc9RnAGBeWg3dAvIDsPQM85nk2DCa3GfnG48oAafHf4L93N4h4v0XQz1MuHeZbB-ylGyvgjniLuR9X5z4X7PTEFLQlDQtPbF4RvF-2JMQ7sPR6YmzErILKntH3Xdy7gkfikRLwO4074MvzgZ6U6-fMvSw1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ZwSCSA%3Ffbclid%3DIwAR15JQZkXugyxysCRScnFRwdxc6zhDCq3V-purzQ9tC6dP0WPTtJ7AS8t3E&h=AT3nByAWjFFRBTlCgt2Nbd14xUuPuW1vh8XZRK0wRuYgvpebbuRdilYzWXiRV2CIWCARx1gz6-P577dMVKmFgFzwFUN757DFJGBJj5J-9qjkEn8bdLJFs-eyCFYpDo1PUEKk&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT3bdf3Iz3nEoOlyJx3Ci3I9uXL_Z801jS6VoFqrXPzZlJQlAMonhRfE9aQ8Ut48sSKIF4YvHhnmuZf8pIKBm30f8820CWLdaW8j1MMDs8Fc9RnAGBeWg3dAvIDsPQM85nk2DCa3GfnG48oAafHf4L93N4h4v0XQz1MuHeZbB-ylGyvgjniLuR9X5z4X7PTEFLQlDQtPbF4RvF-2JMQ7sPR6YmzErILKntH3Xdy7gkfikRLwO4074MvzgZ6U6-fMvSw1
http://organicukraine.org.ua/forums-2020/lviv/
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Онлайн курси 

 

СМАРТ-ГРОМАДА: УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ ДАНИХ 

 

 
 

Які сучасні тенденції управління громадою в умовах цифрової трансформації? 
Що таке управління 2.0 – на основі аналізу даних – та які його переваги? Які 
інструменти слід використовувати для збору даних? Як побудувати єдину 
систему даних? Які ефективні оперативні та стратегічні рішення можна 
ухвалити на основі аналізу даних? Для чого необхідні дашборди? Як 
використати результати моделювання та прогнозування? Як оптимізувати 
витрати на середню освіту в громадах? Які особливості використання 
цифрових технологій для управління активами громади? Які переваги 
інструментарію ГІС та ГІС-порталу для управління територією громади?  
 
Якщо Ви хочете управляти громадою розумно, ухвалювати рішення на основі 
якісних та перевірених даних, цей курс для Вас! Ви також познайомитеся з 
реальними кейсами громад, які успішно використовують ІТ-інструменти, дані 
та аналітичні рішення на їхній основі для ефективного управління громадою.  
 
Реєстрація за посиланням: https://cutt.ly/faro5ku  

 

Книга тижня 

 

У цій книжці авторка акумулювала всі свої знання 
про недооцінене і мало досліджене, але життєво 
необхідне мистецтво відпочинку і щедро ділиться 
його неочікуваними секретами.  
Детально розглядаючи й пояснюючи психологію 
та нейромеханіку десяти найпопулярніших 
способів релаксуючого дозвілля Клаудія пояснює, 
що, як і чому найбільш заспокійливо діє на різних 
людей. Тут ви знайдете чіткі та дотепні 
дороговкази до збалансованішого життя, де мрія 
справді відпочити й нарешті розслабитися стане 
дійсністю. 
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