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

«Ти сьогодні, куди тебе завели думки; ти будеш завтра, куди тебе поведуть думки» 

(Джеймс Аллен) 

Актуально Львівський товаровиробник 2020! 

Підприємства 
Львова 

Знай Львівське: Rezon 

Програми 
підтримки бізнесу 

Швидка бізнес допомога: індивідуальні експертні консультації 

Нормативно-
правове 
регулювання 

Податковий календар  

Анонс Вебінар "Як побудувати правильну систему у відділі продажу та примножити 
прибуток Вашої компанії" 
Соціальне підприємництво в Україні: STEPS TO BE TAKEN 

Онлайн курси Успішний бізнес на Amazon 

Книга тижня Космос. Agile-щоденник для особистого розвитку 

Актуально 

 
Наближається час новорічних та різдвяних свят і знову стають актуальними 
питання, що ж подарувати дітям, нашим рідним та близьким до дня Святого 
Миколая, на Новий рік та Різдво. 
Основною метою заходу, який відбуватиметься вже в 13-те є підтримка та 
популяризація місцевого виробника. 
У ці ж дати, на цьому ж майданчику відбудеться виставка-продаж ювелірних 
прикрас «ЕлітЕКСПО. Зима» 
Вхід – безкоштовний. Для швидкого проходження реєстрації отримайте 
індивідуальне запрошення заздалегідь:  

https://visitors.galexpo.com.ua/?idex=323
https://visitors.galexpo.com.ua/?idex=323
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Підприємства 
Львова 

 

Ділимось ще одним інтверв’ю-

подкастом в рамках проекту 

Львівського радіо – «Знай 

Львівське».  

Цього разу cім’я Мартиняків 

розповідає про свою справу - 

виробництво кераміки «REZON».   

 

Керамічна мануфактура REZON 

постала у Львові саме тоді, коли 

знані печі одна по одній гасли і йшли 

в небуття.  

Чому, попри загальні кризи, чорних реєстраторів й рейдерські атаки, REZONу  

вдалось відбутись і встояти? 

 

Бо була велика мрія. Бо постійно змінюємось. Бо в основі всього - якість, - має 

на те відповідь засновник і керівник підприємства Михайло Мартиняк. І 

обов’язково наголошує : Ми. Бо всього досяг разом з дружиною Мар’яною. 

Подкаст можна прослухати на таких платформах: 

🎧SoundCloud 🎧Apple 

Podcasts 

🎧MixCloud Вебсайт  

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://soundcloud.com/lvivradio/znay-lvvske-rezon-suchasna-keramka?fbclid=IwAR3zsvTECA8aESPnEOw_pWKcmN1LUql-WyV4HAhNHAWL1-z8nTbSsMRLBq0
https://apple.co/3mdBRoP
https://apple.co/3mdBRoP
https://bit.ly/3mXZ5zx
https://rezon.com.ua/
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Програми 
підтримки бізнесу  

Швидка бізнес-допомога — це: 

• 30-хвилинні індивідуальні бізнес-консультації; 
• досвід діючих підприємців та експертів; 
• простий та ефективний спосіб поспілкуватись з експертами в режимі 1 на 1; 
• можливість отримати зворотний зв'язок, поради та рекомендації. 

Якщо у Вас є запитання стосовно Вашого бізнесу — записуйтесь на 
консультацію до експертів від Центру інформаційної підтримки бізнесу та 
Business Hub і знаходьте рішення разом. 

Формат: онлайн (Zoom) — 25 хв. консультація у обраного експерта 

➡️ Попередня реєстрація обов’язкова: https://bit.ly/bh-bisc-lviv 

 

 
 
 
 
 

Нормативно-
правове 

регулювання 
 
 
 

 
 
 

 

 

Плануєте застосовувати спрощену систему 

оподаткування з нового року, змінити групу 

єдиного податку чи відмовитися від його 

сплати та перейти на загальну систему 

оподаткування – необхідно подати заяву 

контролюючому органу із дотриманням 

встановлених ПКУ термінів. 

Деталі за посиланням. 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://www.facebook.com/tax.lviv/photos/a.121667705882405/422357175813455/
https://www.facebook.com/tax.lviv/photos/a.121667705882405/422357175813455/
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Aнонс 

 
 

Система - запорука успіху будь-якої структури та бізнесу в цілому. Водночас 
особливо необхідною вона є саме у відділі продажу, адже це єдиний відділ, 
який не витрачає, а приносить кошти у бюджет компанії. 
 

Усі деталі та реєстрація за посиланням. 

 

 

 

 

 

Анонс 

 
Завдяки стипендіальній програмі Eastern Partnership Civil Society Fellowship, у 
2020 було проведено дослідження «Соціальне підприємництво в Україні в 
часи COVID-19 через призму гендерної рівності». Його основною метою є 
визначення впливу кризи, спричиненої пандемією COVID-19, на діяльність 
соціальних підприємств, а також проаналізувати функціонування цього 
феномену в Україні через призму гендерної рівності. Презентація результатів 
дослідження в Україні відбудеться 15 грудня 2020.  
Деталі та реєстрація за посиланням. 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://bc-club.org.ua/events/vebinar-quot-jak-pobuduvaty-pravylnu-systemu-u-viddili-prodazhu-ta-prymnozhyty-prybutok-vashoji-kompaniji-quot-20201217651.html?fbclid=IwAR2jmZ0GXPzH-EBl69VKQuXn0Vop0Fxm9PUd23-UL1hZe8AM2vaiBULeYOw
https://www.facebook.com/events/204300441283104/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D
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Онлайн курси 

 

 
➡️Amazon – найбільш популярний сайт електронної комерції у світі з 200 млн 

унікальних відвідувачів щомісяця. Така аудиторія покупців дозволяє 46% 
магазинам заробляти до $5 тис. на місяць. А 67% продавців починають 
заробляти вже у 1й рік. Найбільш популярними категоріями є електроніка, одяг 
та взуття, прикраси, товари для дому та кухні. При чому на майданчику ці 
категорії можуть продаватись у 5 разів дорожче, ніж в Україні.   

➡️У відео розповідається про саму платформу та моделі організації продажів, 

як обрати правильну нішу, зареєструвати магазин, як вивести гроші та багато 
інших секретів успішного онлайн-експорту. Експертом курсу став Ігор 
Герасимов, який вже понад 5 років допомагає українцям запускати бізнес на 
платформі Amazon. Наразі загальний обсяг продажів на всіх Amazon-акаунтах 
під управлінням агенції Ігоря становить $25 млн на рік. 

➡️Дізнатись, як вікрити магазин на Amazon можна на YouTube каналі 

Укрпошти  

 

Книга тижня 

 

Цей щоденник для особистого розвитку — 
унікальний планер для ефективного розподілу 
часу. Його авторка Катерина Ленгольд має п’ять 
вищих освіт та досягла запаморочливих успіхів у 
кар’єрі. Важливу роль у цьому зіграла її особиста 
система планування з мінімальними витратами 
часу, яку вона застосовує вже багато років.  
 
У цій книжці вона ділиться нею з читачем: ви 
дізнаєтесь, як поєднувати особисте життя, 
роботу й розвиток, де шукати енергію й 
мотивацію, як прості звички зроблять вас 
щасливішими, здоровішими й успішнішими.  
 
Деталі та наповнення книги за посиланням. 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://bit.ly/2TXJjYk
https://bit.ly/2TXJjYk
https://www.yakaboo.ua/ua/kosmos-agile-schodennik-dlja-osobistogo-rozvitku.html#proceed

