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№185 Вересень 2020 Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради  

«Я обирав між тим щоб просто дивитися, як це відбувається, або бути частиною цього» 

(Ілон Маск) 

Актуально TLUM & KRAM 

Підприємства 
Львова 

Manteca 

Нормативно-
правове 
регулювання 

Повернення коштів за помилкову сплату податків 

Програми 
підтримки бізнесу 

#USAID_AGRO 

Анонс Що таке чатботи та чи потрібні вони вашому бізнесу? 

Онлайн курси Інтернет-прорив: як зробити свою справу прибутковою 

Книга тижня Ця ідея ніколи не спрацює! Неймовірна історія заснування Netflix 

Актуально 

 

 

Якщо хочете стати продавцем, заповнюйте реєстраційну форму: http://cutt.ly/kfR2sc9  

Із правилами участі ви можете ознайомитись за посиланням: https://cutt.ly/7fR2kkE 

Деталі за посиланням: https://www.facebook.com/tlumkram/ 

http://cutt.ly/kfR2sc9
https://cutt.ly/7fR2kkE
https://www.facebook.com/tlumkram/
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Арахісова паста – мастхев продуктового кошика у англомовних країнах, її 

вживають та додають усюди: у каші, соуси, гарніри, з фруктами та до хліба. В 

Україні тенденція до споживання арахісової пасти зростає також, тому 

з’явилися виробники такі як «Manteca». 

 

 

Компанія має власне виробництво у 

Львові, використовуючи при цьому 

натуральні складники для 

виготовлення продукції, а також 

імпортне обладнання.  Арахісова 

паста MANTECA – це натуральний 

енергетичний та поживний продукт, 

багатий на вітаміни та мінерали.  

Арахісова паста Manteca є 

джерелом вітамінів: В1, В2, А, Е, РР, 

D а також фолієвою кислотою, яка 

сприяє зростанню та оновленню 

клітин.  

 

Масло MANTECA насичене мікроелементами: залізо, магній, калій, кальцій, 

цинк, фосфор, йод та клітковиною. Корисний вплив продукту важко 

переоцінити : зміцнює імунну систему, сприяє покращенню функціонування 

серця, печінки, нервової тканини, знижує ризик серцево-судинних 

захворювань та виникнення цукрового діабету, а також, як і всі горіхи, 

стимулює розумову діяльність! Арахісова паста Manteca рекомендується як 

дітям так і старшим людям, як спортсменам так і для дієт! 

 

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

 

 

 

 

Арахісова паста – унікальний продукт, який є джерелом рослинного жиру та 

білку. Тому паста є такою корисною для веганів, а також для спортсменів. 

Окрім класичної пасти у асортименті «Manteca» є також протеїнова паста в 

яку додають козеїновий протеїн.   

 

 

Козеїновий протеїн лідер серед протеїнів 

спортивного харчування через високий рівень 

амінокислот, покращує мязове відновлення та 

попереджує розпад мязових тканин завдяки 

“довгому” рівномірному розподіленню в організмі, 

покращує імунетит через високий вміст глутаміну. 

У поєднанні з арахісовою пастою козеїновий протеїн утворюють продукт із 

синергетичним ефект щодо правильного засвоєння білків, жирі та 

вуглеводів. А також забезпечення організму необхідною кількістю клітковини 

та вітамінів з мінералами. 

Деталі та ознайомлення з продукцією за посиланням:  https://mantecapb.com/  

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://mantecapb.com/
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Програми 
підтримки бізнесу 

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку - АГРО оголосила прийом концепцій 

субгрантів проєктів та готова підтримати проєкти доробки/переробки плодоовочевої, 

м’ясної, молочної та рибної продукції для вдосконалення партнерств із МСП. 

 

Для кого? Для мікро-, малих та середніх підприємств. 

o заявник має представляти приватне підприємство або бути фізичною 

особою-підприємцем, офіційно зареєстрованими в Україні, заснованими, 

створеними та такими, що визнаються відповідними українськими 

органами влади й дотримуються українського законодавства, усіх чинних 

норм цивільного права та податкового кодексу України; 

o заявник має належати до категорії мікро-, малих, середніх підприємств 

(ММСП). Щорічний оборот компанії чи фізичної особи-підприємця повинен 

бути не менше 500 000 грн; 

o заявник має бути готовим співінвестувати у цю діяльність не менше 50% 

від суми загального бюджету проєкту, виділеної на реалізацію заходів. 

Дедлайн: 5 жовтня 2020 року. 

Деталі субгрантової програми — за посиланням.  

Реєстрація доступна за посиланнями: 

Для виробників плодоовочевої та ягідної продукції 

Для виробників м'ясо-молочної продукції 

Для виробників кондитерських виробів і окремих продуктів харчування 

Для виробників у секторі аквакультури 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://www.facebook.com/usaid.agro/
https://drive.google.com/file/d/1kk8h6L0GBD5nSGilgRQxfSmNewVz6ETx/view
https://bit.ly/3f8mREI
https://bit.ly/3fjCJUZ
https://bit.ly/2ZVnNWO
https://bit.ly/2B6alab
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Нормативно-

правове 
регулювання 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Детально у публікації ГУ ДПС у Львівської області:  https://cutt.ly/jfSvHXh  

 

Aнонс 

 

 
 

Деталі та реєстрація за посиланням:  https://cutt.ly/RfSv3Go  

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://cutt.ly/jfSvHXh
https://cutt.ly/RfSv3Go
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Онлайн курси 

 

Інтернет-прорив: як зробити свою 
справу прибутковою  

Дія.Бізнес зі Школою Ecoma 
запускають серію ефірів для 
підприємців  

Ефіри будуть транслюватися на 
Facebook-сторінці Дія.Бізнес.  

Для участі необхідна реєстрація: 
https://forms.gle/ggL494L9harmGM65A 
    

Деталі  https://bit.ly/2FzITni  

Проєкт передбачає безкоштовні 60-хвилинні онлайн-навчання — від того, як 

почати продавати онлайн і очікувань інтернет-покупців від підприємців у 

нинішніх реаліях, до того, як бізнесу почати продавати на тендерах державі та 

комерційним компаніям. 

 

Книга тижня 

 

 

Найдраматичніша бізнес-історія: як 
прямувати за мрією, коли всі навколо 
впевнені, що тобі не вдасться. Ви 
тримаєте у руках книгу спогадів 
співзасновника всесвітньо відомої 
стримінгової платформи Netflix 
підприємця Марка Рендольфа. 
Наразі Netflix наробила чимало 
галасу в Голлівуді, кардинально 
змінила сферу IT-технологій і не дає 
виспатися мільйонам глядачів по 
всьому світу. Однак шалений успіх 
прийшов до Рендольфа та його 
партнера Ріда Гастінґса не одразу. 
Спочатку була лише чергова ідея, 
яку ніхто не бажав підтримати. Та 
погодьтеся, ідея нічого не варта, 
якщо ви не зацікавите в ній 
інвесторів та покупців. Ця книга 
спогадів не є бізнес-підручником, та 
вона містить корисні поради 
успішного бізнесмена, як 
перетворити перспективну ідею на 
прибутковий бізнес-кейс.  

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://forms.gle/ggL494L9harmGM65A?fbclid=IwAR3ad7esbNxNTypYj6uTdLxMjNTS65pINOUGdT2h1s1KtY3bom2qC3-1LkM
https://bit.ly/2FzITni?fbclid=IwAR3ad7esbNxNTypYj6uTdLxMjNTS65pINOUGdT2h1s1KtY3bom2qC3-1LkM

