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ПРОСТІР БІЗНЕСУ 
№196 Грудень 2020 Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради  

«Суть лідерства - знайди свій страх (і помічати його в людях, для яких ти хочеш 

стати лідером). Ні, страх не зникне, але його усвідомлення відкриє двері для прогресу» 

(Сет Годін) 

Актуально Стартував конкурс «Зробимо Львів кращим 2021»: нові напрямки 

Підприємства 
Львова 

Leo Соffee 

Програми 
підтримки бізнесу 

УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД СТАРТАПІВ 

Нормативно-
правове 
регулювання 

ФОП: Надання послуг через Інтернет в квартирі за місцем реєстрації 

Анонс Вебінар "Креатив у бізнесі та собі. Розвинути як навик" 
Практичний курс для підлітків «Бізнес-мислення: як створити свій стартап у 
16 років» 

Онлайн курси Як побудувати системний бізнес 

Книга тижня Магічне мистецтво ігнорування 

Актуально 

 
 
Мета конкурсу – підтримка ідей громадських організацій для розвитку міста 
Львова та надання матеріально-фінансової підтримки для їхньої реалізації. 
Для участі у конкурсі необхідно заповнити аплікаційну форму та надіслати її 
на електронну скриньку 2021konkyrs@gmail.com  
 
Деталі за посиланням. 

mailto:2021konkyrs@gmail.com
https://lvivrada.gov.ua/novyny/item/9176-startuvav-konkurs-%C2%ABzrobymo-lyviv-krashtym-2021%C2%BB-novi-napryamky?fbclid=IwAR2U_oZ1HCy46CG_lXwVY1jvF2GE4t4hDlC2bkJ6dL8uI3PZvGurtNEK2Fs
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Підприємства 
Львова 

 
Leo Соffee – кава для своїх 

 
Leo Coffee створюють виключно 
високоякісну каву, купуючи кавове 
зерно із десятків різних країн і 
здійснюючи повний цикл 
виробництва – від обробки зеленого 
кавового зерна до виготовлення 
продукту.   
Обсмаження кавових зерен 
проходить зі строгим дотриманням 
технологій, щоб клієнти змогли 
повною мірою насолодитися смаком 
та незабутнім ароматом улюбленого 
напою.  

 

 

 

 
Крім цього Leo Coffee пропонує каву для 
офісу (підбір для офісу унікальних сортів 
кави з доставкою та налаштуванням 
кавового апарату), іменну каву (упаковка з 
унікальним дизайном та підбір поєднання 
кавових зерен за індивідуальними 
смаковими вподобаннями), а також 
подарункові набори. 
 
Весь асортимент та більше про Leo Coffee 
можна дізнатися за посиланнями на 
вебсайт, інстаграм-сторінку та 
фейсбук-сторінку. 
 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://leocoffee.com.ua/
https://www.instagram.com/kava.leo.coffee
https://www.facebook.com/KavaLeoCoffee/
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Програми 
підтримки бізнесу 

 

 

 
 
Вебсайт та деталі за посиланням. 
 

 

 
 

 
 
 

 
Нормативно-

правове 
регулювання 

 
 

 
 

 

 

Якщо місце проживання фізичної 

особи – підприємця є місцем 

провадження підприємницької 

діяльності, або пов’язане із 

здійсненням підприємницької 

діяльності, то фізична особа – 

підприємець подає до 

контролюючого органу повідомлення 

№ 20-ОПП у встановленому 

порядку, в якому повідомляє про 

місце проживання як про об’єкт 

оподаткування. 

В такому випадку у графі 3 повідомлення № 20-ОПП, керуючись 

рекомендованим довідником типів об’єктів оподаткування, зазначається тип 

об’єкта оподаткування «682 - квартира», «685 - житловій будинок», «293- 

котедж» тощо.  

Детальніше за посиланням. 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://usf.com.ua/
https://www.facebook.com/tax.lviv/photos/a.121667705882405/416614349721071/
https://www.facebook.com/tax.lviv/photos/a.121667705882405/416614349721071/
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Aнонс 

 
 

Впродовж 2020 року світ дуже змінився. Очевидно, в умовах нової реальності 
не всі бізнеси виживуть. Як придумати нову ідею для бізнесу, щось 
нестандартне, подивитися на світ по-іншому, знайти та розвинути креатив у 
своїй команді та оточенні про це будемо говорити на вебінарі з експерткою 
Ларисою Барановою. 
 

Деталі та реєстрація за посиланням. 
 

 

 

 

 

 

Анонс 

 
 
Тривалість: 8 тижнів  з 7.12.2020 
 
Час: щопонеділка 17:00-19:00 
Реєстрація до участі Усі деталі за посиланням 

 
 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://bc-club.org.ua/events/vebinar-quot-kreatyv-u-biznesi-ta-sobi-rozvynuty-jak-navyk-quot-20201210651.html?fbclid=IwAR1h2yOgtXeRsLWljA67nCNmt5aOPpDF8D8zCc-3CdmCU0IXmq57xXPoZL0
https://forms.gle/Tu5oD8BkoSk8Y8UL7
https://www.facebook.com/events/1781585745339796/?acontext=%7B%22source%22%3A2%2C%22source_dashboard_filter%22%3A%22discovery%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22discover_filter_list%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22dashboard_filter%5C%22%3A%5C%22discovery%5C%22%7D%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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Онлайн курси 

 

 
 

ЯК ПОБУДУВАТИ СИСТЕМНИЙ 
БІЗНЕС 

 

 
 
Бізнес систематизується два рази: один раз в голові у власника, другий – на 
практиці. Цей курс спрямований на те, щоб дати базовий комплекс інформації, 
компетенцій, навичок для того, щоб розпочати власну справу, опираючись не 
на інтуїцію, а на базис практичних інструментів. У кожному бізнесі є чотири 
ключові елементи, від яких залежить успіх компанії: маркетинг, продажі, 
фінанси, команда. Якщо хоча б один з них «просідає», то бізнес працює не 
зовсім ефективно.  
Реєстрація за посиланням. 
 

 

Книга тижня 

Припиніть непокоїтися через незначущі дрібниці 
— опануйте дивовижне мистецтво ігнорування та 
станьте творцем власного щастя. Авторка 
пояснює, як позбутися небажаних зобов’язань та 
не відчувати через це сорому й провини, а 
натомість витрачати свій час, енергію й гроші на 
те, що дійсно має значення.  
Завдяки цій книжці ви дізнаєтеся, як:  
• припинити перейматися тим, що інші вважають 
зайвим;  
• розділити те, чим треба перейматися, і те, про 
що турбуватися не варто;  
• навчитися говорити «ні» й нарешті почати жити 
так, як мріяли.   

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://buduysvoe.com/navchannya-online/yak-pobuduvaty-systemnyy-biznes

