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Дякуємо за те що Ви з нами протягом такого великого
періоду часу! Попереду ще більше нового у Новому
Році!

Вітаємо всю бізнес-спільноту Львова з
новорічними святами!
Бажаємо розвиватися, завжди досягати
своєї мети, натхнення, жити своєю
справою та підкорювати все нові і нові
вершини.



200
випусків

47
місяців

+1000
сторінок
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Електронний журнал «Простір
бізнесу» випускається з листопада
2016 року.

Ми підготували для наших читачів особливий
випуск, в якому розповідатимемо про
підприємства, які були згадані за всю історію
випуску.

Кожного дня ми купуємо продукти додому, меблі,
побутову хімію, даруємо один одному подарунки, а
також одяг, часто не задумуючись, де виробляють ці
речі і хто їх виробляє.
Купуючи локальні продукти, ми робимо місто кращим, а
також своє життя та оточуючих людей. Ви –
підприємець, працівник підприємства чи звичайний
споживач, і саме ви створюєте місто, саме ви впливаєте
на економіку міста і даєте можливість місту ставати
кращим.
У цьому випуску читайте про виробників, які створюють
наше місто та наше життя.



2020 
рік

39
випусків

У 2020 році ми розповідали про пекарні,
морозиво, одяг, взуття, поліграфію
машинобудування, а також інші сфери
виробництва.
Крім цього ми запусти проєкт «Виробники.
Львів», де вже у соціальних мережах
розповідаємо про виробників Львова.

Також ділилися про промопроєкт
Львівського радіо – «Знай
Львівське», де підприємці
розповідають про шлях свого
бізнесу, розвиток та перспективи.

Ви можете дізнатися більше про кожне з згаданих підприємств, натиснувши на його
логотип.

https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3895-prostir-biznesu-199
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3859-prostir-biznesu-184
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3891-prostir-biznesu-197
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3840-prostir-biznesu-176
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3853-prostir-biznesu-182
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3842-prostir-biznesu-177
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3783-prostir-biznesu-167
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3787-prostir-biznesu-168
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3721-prostir-biznesu-160
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3737-prostir-biznesu-162
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3837-prostir-biznesu-175
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3771-prostir-biznesu-166
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3751-prostir-biznesu-163
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3761-prostir-biznesu-164
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3875-prostir-biznesu-191
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3765-prostir-biznesu-165
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3893-prostir-biznesu-198
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3861-prostir-biznesu-185
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3847-prostir-biznesu-179
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3851-prostir-biznesu-181
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3889-prostir-biznesu-196
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3878-prostir-biznesu-192
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3872-prostir-biznesu-190
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3866-prostir-biznesu-187
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3868-prostir-biznesu-188
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3856-prostir-biznesu-183
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3849-prostir-biznesu-180
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3844-prostir-biznesu-178
https://www.facebook.com/vyrobnyky.lviv
https://www.facebook.com/lviv.radio/
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3885-prostir-biznesu-195
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3715-prostir-biznesu-159
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3731-prostir-biznesu-161
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3863-prostir-biznesu-186
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3881-prostir-biznesu-193


2019 рік

51
випуск
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У 2019 році ми випустили 51 номер, де
розповідали про безліч підприємств. Це
були, і соціальні підприємства, і
виробництво випічки, сироварня, одяг
для дорослих та дітей, а також ІТ-
підприємства, де є представники як вже
досвідчені, так і стартапи.
Також ми приділили значну увагу галузі
машинобудування.

Окрім цього наш електронний журнал отримав нові
постійні рубрики, як книги, які будуть корисні
підприємцям, як початківцям, так і вже представників
великих підприємств, а також онлайн-курси , де можна
отримати нові актуальні знання абсолютно безкоштовно.

Ви можете дізнатися більше про кожне з згаданих підприємств, натиснувши на його
логотип.

https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3645-prostir-biznesu-150
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3605-prostir-biznesu-143
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3625-prostir-biznesu-146
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3589-prostir-biznesu-141
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3597-prostir-biznesu-142
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3635-prostir-biznesu-148
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3631-prostir-biznesu-147
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3695-prostir-biznesu-157
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3339-prostir-biznesu-108
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3345-prostir-biznesu-109
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3351-prostir-biznesu-110
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3355-prostir-biznesu-111
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3359-prostir-biznesu-112
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3367-prostir-biznesu-113
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3375-prostir-biznesu-114
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3381-prostir-biznesu-115
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3703-prostir-biznesu-158
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3387-prostir-biznesu-116
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3397-prostir-biznesu-117
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3407-prostir-biznesu-118
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3413-prostir-biznesu-119
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3419-prostir-biznesu-120
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3439-prostir-biznesu-121
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3447-prostir-biznesu-122
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3453-prostir-biznesu-123
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3459-prostir-biznesu-124
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3467-prostir-biznesu-125
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3471-prostir-biznesu-126
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3475-prostir-biznesu-127
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3479-prostir-biznesu-128
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3489-prostir-biznesu-129-1
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3505-prostir-biznesu-130
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3509-prostir-biznesu-131
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3513-prostir-biznesu-132
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3533-prostir-biznesu-134
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3541-prostir-biznesu-135
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3519-prostir-biznesu-133
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3555-prostir-biznesu-136
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3561-prostir-biznesu-137
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3569-prostir-biznesu-138
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3577-prostir-biznesu-139
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3585-prostir-biznesu-140
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3617-prostir-biznesu-145
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3611-prostir-biznesu-144
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3641-prostir-biznesu-149
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3653-prostir-biznesu-151
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3659-prostir-biznesu-152
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3669-prostir-biznesu-153
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3675-prostir-biznesu-154
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3691-prostir-biznesu-156
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3683-prostir-biznesu-155


2018 рік

50
випусків
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У 2018 році ми випустили 50 випусків, де
постаралися охопити якомога більше
різних галузей промисловості. Брали до
уваги як новітні так і підприємства з
давньою історією.

За цей з нами рік Ви могли познайомитися з
представниками ІТ-індустрії, як інжинірингова компанія
N-ix, яка розробляє складне технологічне програмне
забезпечення або «Львівською кахлярнею», історія якої
сягає ще 1872 року.

Ви можете дізнатися більше про кожне з згаданих
підприємств, натиснувши на його логотип.

https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3137-prostir-biznesu-76
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3052-prostir-biznesu-58
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3054-prostir-biznesu-59
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3060-prostir-biznesu-60
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3062-prostir-biznesu-61
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3067-prostir-biznesu-62
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3088-prostir-biznesu-68
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3085-prostir-biznesu-67
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3082-prostir-biznesu-66
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3078-prostir-biznesu-65
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3074-prostir-biznesu-64
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3071-prostir-biznesu-63
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3091-prostir-biznesu-69
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3121-prostir-biznesu-73
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3129-prostir-biznesu-74
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3133-prostir-biznesu-75
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3107-prostir-biznesu-70
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3143-prostir-biznesu-77
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3149-prostir-biznesu-78
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3155-prostir-biznesu-79
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3163-prostir-biznesu-81
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3205-prostir-biznesu-87
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3201-prostir-biznesu-86
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3193-prostir-biznesu-85
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3173-prostir-biznesu-82
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3183-prostir-biznesu-84
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3111-prostir-biznesu-71
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3215-prostir-biznesu-89
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3159-prostir-biznesu-80
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3211-prostir-biznesu-88
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3221-prostir-biznesu-90
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3227-prostir-biznesu-91
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3231-prostir-biznesu-92
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3235-prostir-biznesu-93
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3241-prostir-biznesu-94
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3249-prostir-biznesu-95
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3269-prostir-biznesu-98
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3279-prostir-biznesu-100
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3283-prostir-biznesu-101
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3293-prostir-biznesu-103
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3315-prostir-biznesu-104
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3321-prostir-biznesu-105
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3329-prostir-biznesu-106
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3333-prostir-biznesu-107
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3255-prostir-biznesu-96
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3117-prostir-biznesu-72
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3137-prostir-biznesu-76
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3173-prostir-biznesu-82
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3289-prostir-biznesu-102


2017 рік

49
випусків
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У 2017 році ми випустили 49 випусків, де
розповідали про виробників різної величини.
Деякі з них експортери, деякі працюють
лише на локальний ринок, проте кожне з них
сприяє соціально-економічному розвитку
міста.

Так, ПрАТ «Компанія Ензим» - це масштабне
українське підприємство, яке є безперечним
лідером на вітчизняному ринку дріжджового
продукту та експортує близько 40% продукції
в 13 країн Європи.

В свою чергу соціальне підприємство
«Майстерня мрії» має у своїй продукції лише
натуральний карпатський чай, проте кошти з
продажу спрямовуються на центр для молоді
з ментальною інвалідністю.

Ви можете дізнатися більше про кожне з згаданих
підприємств, натиснувши на його логотип.

https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3023-prostir-biznesu-50
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3046-prostir-biznesu-57
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/3018-prostir-biznesu-48
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2975-prostir-biznesu-34
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2879-prostir-biznesu-9
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2883-prostir-biznesu-10
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2886-prostir-biznesu-11
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2896-prostir-biznesu-13
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2888-prostir-biznesu-12
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2898-prostir-biznesu-14
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2901-prostir-biznesu-15
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2903-prostir-biznesu-16
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2907-prostir-biznesu-17
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2910-prostir-biznesu-18
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2913-prostir-biznesu-19
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2916-prostir-biznesu-20
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2934-prostir-biznesu-22
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2937-prostir-biznesu-24
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2940-prostir-biznesu-25
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2946-prostir-biznesu-26
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2951-prostir-biznesu-27
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2953-prostir-biznesu-28
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2957-prostir-biznesu-29
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2962-prostir-biznesu-30
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2964-prostir-biznesu-31
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2966-prostir-biznesu-32
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2936-prostir-biznesu-23
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2969-prostir-biznesu-33
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2977-prostir-biznesu-35
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2978-prostir-biznesu-36
https://city-adm.lviv.ua/lmr/lmrdownloads/economy/prostir_biznesu/37.pdf
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2990-prostir-biznesu-39
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2992-prostir-biznesu-40
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2995-prostir-biznesu-41
https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/space-of-business/2998-prostir-biznesu-42
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2016 рік

8
випусків

Львівські виробники займаються різними
галузями промисловості.
У 2016 році ми розповіли про 8 підприємств,
які займаються в наш час виробництом зі
скла, поліграфією, машинобуванням,
харчовою та легкою промисловостями.
Кожне з підприємств має унікальний продукт
і таку ж унікальну історію.

Зокрема, перший випуск був присвячений ДП
«Львівський державний авіаційно-ремонтний
завод», який був створений ще 1939 році.
Ви можете дізнатися більше про кожне з
згаданих підприємств, натиснувши на його
логотип.
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