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

«Я не можу дати універсальної формули успіху. 

Зате, я можу дати формулу провалу: спробуй всіх задовільнити.» 

(Герберт Баярт Своп) 

Актуально  Ярмарок місцевих крафтових виробників 

Підприємства 
Львова 

GREHORI TEXTILE 

Нормативно-
правове 
регулювання 

Змінено розміри штрафних санкцій 

Анонс Сенсотечний нон-стоп 

Онлайн курси Як діяти далі: Бізнесу про сталий розвиток 

Книга тижня Країна стартапів. Історія ізраїльського економічного дива 

Вебінар Кредобанк: Доступні кредити 5-7-9% 

Актуально 

 

 

 

 

 

Щосуботи з 8:00 до 15:00 на площі 

Ринок можна придбати продукцію 

місцевих фермерів і підтримати 

львівського виробника.  

До фермерського ярмарку 

долучаться понад 20 виробників із 

міста й області. Діятиме він до кінця 

літа. 

Деталі за посиланням:  

https://www.facebook.com/lvivFarmersFair/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/lvivFarmersFair/
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Досягнення 
підприємств 

Львова 

 
 
В рамках «Знай Львівське» - проекту «Львівского радіо», випущено чергвий 
подкаст про львівське підприємство «GREHORI TEXTILE», аспекти його 
роботи та шлях до успіху. 

 
 
 
 

 

“GREHORI TEXTILE “- це сучасний 
бренд, який символізує в своїй назві 
“Гармонію Ресторану Готелю в 
Одязі та Інтерєрі”.  
Саме тому, компанія свідомо 
обрала для себе сферу гостинності, 
для того щоб за допомогою 
корпоративного брендованого одягу 
та вишуканого професійного 
текстилю, робити її ще 
прекраснішою та привабливішою 
для українців та гостей нашої 
країни.  
Компанія має власні виробничі 
потужності, а також приватну 
сертифіковану школу з підготовки 
спеціалістів легкої промисловості, 
що дає змогу не тільки створювати 
активно робочі місця, але й 
розвивати “кузню” професійних 
кадрів. 

Засновниця й директор компанії Оксана Черепанич в цьому епізоді промо-
подкасту «Знай львівське» розповідає про:  

💸 Старт власного бізнесу і кризу, що об’єднує;  

💸 Правило правильних людей  

💸 Cвій най-най-найбільший проект  

🎧SoundCloud: https://soundcloud.com/lvivradio/znay-lvvske-grehori-textile 

🎧MixCloud https://bit.ly/2W3STdI  

🎧Apple Podcasts https://apple.co/3gF1WJY  

 
Крім цього радимо переглянути відеоролик про роботу підприємства:  
https://cutt.ly/ma5ClSj  
 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://soundcloud.com/lvivradio/znay-lvvske-grehori-textile
https://bit.ly/2W3STdI
https://apple.co/3gF1WJY
https://cutt.ly/ma5ClSj
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Нормативно-

правове 
регулювання 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

з 01.01.2021 року змінено розміри штрафів за порушення правил сплати 
податків:  
• зменшено штрафи у разі, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму 
грошового зобов’язання: при затримці сплати до 30 днів – з 10 до 5 %, після 
30 днів – з 20 до 10 %; 
• введено окремі штрафи для випадків умисного повторного порушення у 
розмірі 25% та умисного повторного порушення строком більше 90 днів – 
50%. 
#штрафні_санкції 

 

Анонс 

 
Деталі за посиланням:  https://cutt.ly/oa1tmMY  

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXKc1J01yQ4E_2gbXpyauWMnw__of-DPQa9JFQjUva1g6SlHNU11W-PZFVF3eDOkSqpeWQ69uymwV49LnZpVvramJbCB0iT6-jeL7fLMyX3g4k-HiN8XCbLfJjIhL7EaO1H71XuWmYYwNiL70mSGgf8lNRvpJU-759Iqon4mFXf0Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXKc1J01yQ4E_2gbXpyauWMnw__of-DPQa9JFQjUva1g6SlHNU11W-PZFVF3eDOkSqpeWQ69uymwV49LnZpVvramJbCB0iT6-jeL7fLMyX3g4k-HiN8XCbLfJjIhL7EaO1H71XuWmYYwNiL70mSGgf8lNRvpJU-759Iqon4mFXf0Q&__tn__=*NK-R
https://cutt.ly/oa1tmMY
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Онлайн курси 

 
ЯК ДІЯТИ ДАЛІ: БІЗНЕСУ ПРО СТАЛИЙ РОЗВИТОК 

 

 
 

25 вересня 2015 року в Нью-Йорку відбувся історичний саміт ООН. Його 
результатом стало ухвалення світовими лідерами Резолюції «Перетворення 
нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року». Цей 
документ фактично визначив нові орієнтири світового розвитку, які 
сприятимуть економічному зростанню, раціональному природокористуванню 
та розв’язанню ряду соціальних потреб. Ці орієнтири подані у 17 Цілях сталого 
розвитку, досягти яких неможливо без зусиль з боку бізнесу. Ба більше, для 
самого бізнесу дотримання принципів сталого розвитку має вирішальне 
значення. Адже йдеться не тільки про економічне зростання, а й про 
стимулювання інноваційних процесів, зміцнення ділової репутації.  
 
На державному рівні Україна також долучилась до глобального процесу. У 
вересні 2017 року було презентовано Національну доповідь «Цілі сталого 
розвитку: Україна», а 30 вересня 2019 року Указом Президента «Про Цілі 
сталого розвитку України на період до 2030 року» сталий розвиток було 
визначено як єдино можливий шлях розвитку вітчизняної економіки та 
суспільних інститутів, що сприятиме зростанню рівня та якості життя 
громадян, додержанню конституційних прав і свобод людини. Проте 
помилково вважати, що ця робота є виключно обов’язком влади чи уряду.  
 
Настав час бізнесу робити реальні кроки на шляху до сталого розвитку. 
Розпочати його варто з онлайн-курсу «Як діяти далі: Бізнесу про сталий 
розвиток». 
 
Реєстрація за посиланням: https://cutt.ly/haNLpDN 
 

 

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

 

 

Ізраїль - маленька країна, яка майже 
не має переваг на географічній і 
економічній мапі світу. Їй лише 60 
років, населення - 7,1 млн людей, 
немає суттєвих корисних копалин, а 
довкола - хаос Близького Сходу. І 
тим не менше, саме ця маленька 
країна за короткий проміжок часу 
стає однією з передових держав 
світу. У чому секрет такого 
перевтілення? Це заслуга 
особливостей національного 
характеру, загартованого історією 
духу, розуму чи просто збіг 
обставин? На ці питання дає 
відповідь американський інвестор 
Ден Сенор книгою «Країна стартапів. 
Історія ізраїльського економічного 
дива». Довгоочікуване україномовне 
видання світового бестселера - 
перша книга видавництва Yakaboo 
Publishing.  

 

 

Вебінар 

 

Програма кредитування "Доступні кредити 5-7-9%"- це можливість для 
новостворених та діючих малих, в тому числі мікропідприємств, отримати 
спрощений доступ до банківського кредитування.  
 

 
 

Переглянути можна за посиланням на сторінці Центру підтримки 
підприємництва: https://www.facebook.com/cpp.lviv  

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://www.facebook.com/cpp.lviv

