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ПРОСТІР БІЗНЕСУ 
№191 Жовтень 2020 Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради  

«Провал – це лише один із варіантів. Якщо ви ні разу не зазнавали невдач, 

значить боїтеся вдосконалюватися» 

(Ілон Маск) 

Актуально Форум "Бізнес-об’єднання ― драйвер бізнесу" 

Підприємства 
Львова 

ТзОВ «БРАШ» 

Програми 
підтримки бізнесу 

Грант на підтримку українських виробників комплектуючих та 
постачальників нових послуг для меблевого сектору 

Нормативно-
правове 
регулювання 

Як платнику податків повідомити податкову у разі виявлення проблем у 
роботі Електронного кабінету 

Анонс Рішення для бізнесу: систематизація бізнесу за допомогою бізнес-моделі 
Олександра Остервальдера та Іва Піньє 
Форум "Бізнес кейс-стаді. Дослідження потреб МСБ" 

Онлайн курси Менеджмент медичного підприємства 

Книга тижня Обдурені випадковістю. Незрима роль шансу в житті та бізнесі 

Актуально 

 
Деталі за посиланням:  https://cutt.ly/wgT0ute  

https://cutt.ly/wgT0ute


 

№ 191 Жовтень  2020 Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ» 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/             ver.lviv.mail@gmail.com       297 58 77 або 297 57 64  2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ТзОВ «БРАШ» -  львівський виробник товарів народного вжитку та сидінь для 

рухомого залізничного складу.  

 

➡️Підприємство спецiалiзується на розробцi та виробництвi товарiв з 

формованого еластичного пiнополiуретану. На даний час це основний 

матерiал, що використовується при виготовленнi м’яких меблiв, матрацiв, 

подушок та iнших виробiв для сидiння i лежання. Матраци, дитячі матраци та 

подушки з Memory foam, наматрацники. Меблі для медичних установ, шкільні 

меблі і меблі для спортзалів. Меблі для барів, ресторанів і кафе. Крісла для 

актових і конференц-залів, а також сидіння для рухомого залізничного 

транспорту, та аксесуари для спальних вагонів. 

 

В колективі працює висококваліфікований інженерно-технічний персонал, 

спеціалісти і професійно підготовлені працівники. В структурі підприємства є 
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Підприємства 
Львова 

 

конструкторське бюро, дільниця дослідних зразків і випробувань, дільниця 

форм і моделей, безпосередньо виробничий підрозділ серійної продукції. 

 

 

Перелік продукції підприємства: 

o Сидіння для залізниці  
o Шкільні меблі  
o Медичні меблі  
o Крісла для актових залів 

товари з пінополіоуретану 
металеві опори  

o Вироби для спортивних 
майданчиків 
 

Перелік послуг: 
 

o Лазерна порізка металу 
o Проектування металевих 

конструкцій  

Клієнти підприємства: 

 

 

Більше про підприємство можна дізнайтися на вебсайті:  http://brash.com.ua/  
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Програми 
підтримки бізнесу 

 
🎯 Мета гранту: збільшити обсяги збуту, інвестицій, кількість постійних 

робочих місць.  

📩 Надсилайте заявки за електронною адресою: Grants@CEPUkraine.org із 

зазначенням «(ЗПЗ)-2020-018 » у темі листа.  

⏳ Кінцевий термін подання: 13 грудня 2020 р.  

Деталі 👉 https://bit.ly/3kAID7d 

 

 
 

 
 
 

 
Нормативно-

правове 
регулювання 

 
 

 
 

 

 

 

ГУ ДПС у Львівській області 
повідомляє, що у разі виявлення 
проблем в роботі електронного 
кабінету користувач має право через 
меню «Листування з ДПС» приватної 
частини Електронного кабінету 
сформувати та відправити лист про 
виявлену технічну та/або 
методологічну помилку за своїм 
місцем обліку в електронному 
вигляді. 

Протягом одного робочого дня після надсилання листа до органу ДПС автора 

електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та 

дату реєстрації запиту в органі ДПС, до якого даний запит направлено. 

Інформацію щодо отримання та реєстрації листів в органі ДПС користувач 

може переглянути у вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні 

документи» приватної частини Електронного кабінету. Відповідь на лист 

(запит тощо) надається органом #ДПС на електронну адресу, зазначену у 

зверненні, або поштою у строки, визначені законодавством.  

Детальніше за посиланням:  https://cutt.ly/JgT5llv    
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Aнонс 

  

 
При веденні бізнесу важливо тримати в фокусі декілька точок уваги: клієнти, 
постачальники, фінанси, персонал, маркетинг тощо. Зрозуміло, що ці 
елементи взаємозалежні і повинні функціонувати синхронно. Водночас 
керівник не одразу може побачити ситуацію в кожному секторі. Для цього існує 
бізнес-модель Олександра Остервальдера та Іва Піньє. Ця система 
допомагає розкласти всі елементи в одну площину, побачити, наскільки 
синхронно вони взаємодіють, і визначити слабке місце, якщо таке є. 
Деталі за посиланням:  https://cutt.ly/egT6JfA  

 

 

 

 

 

Анонс 

 
У сучасному світі для підприємців важливо не тільки долати виклики, але й 
ловити хвилю трендів та нових можливостей для розвитку. На форумі Ви 
навчитеся ефективно застосовувати антикризові інструменти маркетингу, 
продаж і управління персоналом, що так необхідні в умовах змін. 
Деталі за посиланням:  https://cutt.ly/DgT6Vto  
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Онлайн курси 

МЕНЕДЖМЕНТ МЕДИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

 
 

Впровадження реформи охорони здоров'я дало зрозуміти, що необхідно 
впроваджувати зміни у менеджерських підходах керівників медичних закладів, 
які почали працювати в нових умовах, отримавши нові функції та обов'язки. 
Тепер, для якісної та належної роботи вони повинні не тільки розвивати свій 
заклад, але й бути справжніми лідерами та використовувати стратегічне 
мислення. 
 

Курс розроблено зусиллями Львівської бізнес-школи УКУ та State University of 
New York (SUNY) у партнерстві з проектом USAID «Підтримка реформи 
охорони здоров'я». 
Реєстрація за посиланням:  https://cutt.ly/wgYqQam  

 

Книга тижня 

 

 
Людство давно міркувало над тим, 
що ж таке удача, але тільки Насіму 
Ніколасу Талебу вдалося настільки 
глибоко дослідити це питання, що 
вийшла одна з найуспішніших нон-
фікшен книг. Ця книга зможе змінити 
ваше уявлення про удачу, успіх, 
бізнес та устрій світу в цілому. Як 
колишній трейдер і ризик-менеджер, 
пояснення удачі Насім Талеб 
більшою мірою подає на прикладі 
світу торгівлі, попутно зачіпаючи 
багато інших аспектів життя. Свою 
розповідь автор населив декількома 
цікавими персонажами, кожен з яких 
відчув значення випадку на собі. За 
допомогою цих героїв читачеві і 
розповідається про недооціненість 
впливу випадковостей на наше 
життя.  
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