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У цьому номері читайте про наступне: 

 Проект “Як стати львівським 

успішним підприємцем 

випускнику/ці коледжу” 

 Екотест-Лінгво  

 Всеукраїнські вебінари для 

бізнесу  

 Утилізація ртутних ламп та 

термометрів 

 Книга “Як взаємодіяти з 

проблемними людьми” Роя 

Ліллея 

 Курс “Підприємництво для 

школярів”, модуль 1. 
 

 

2021 РІК ЛЮТИЙ  
 

 

 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ 

 

ПРОСТІР 
БІЗНЕСУ 

№ 205 



 

 

2 

 

 

⬇⬇⬇Завершення проекту! 
 

Завершили навчання для групи студентів «Ставропігійське вище 

професійне училище » в рамках Проекту «Як стати успішним 

львівським підприємцем випуснику/ці коледжу». 

 

 
 

Що учасники дізналися:  

 формування власної бізнес-ідеї та основи підприємництва, 

 лідерство та побудова команди, 

 фінансова грамотність, 

 маркетинг та просування продукту, 

 організаційно-правові форми бізнесу, 

 система оподаткування та звітність, 

 ефективні комунікації та основи презентаційних навичок, 

 бізнес-план та його складові. 
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ПП «Екотест-Лінгво» 

 
 

 Переклад будь-якої складності: технічний, медичний, юридичний, маркетинг, 

ІТ та ін. 

 Мови: англійська, польська, німецька, італійська. 

 Переклад документів. Завірення перекладених документів печаткою бюро або 

нотаріусом. 

 Письмовий / усний переклад.  

 Копірайтинг. 

Бюро перекладів «Екотест-Лінгво» засноване у 2012 році на базі відділу технічного 

перекладу підприємства «Спаринг-Віст Центр» - відомого виробника та експортера 

засобів радіаційного контролю торгової марки «ЕКОТЕСТ» у понад 80 країн світу. У 

складі підприємства відділ виконував переклади високої складності, забезпечуючи 

лінгвістичний супровід усієї технічної, наукової, юридичної та маркетингової 

документації. 

 

Уже понад 8 років бюро успішно надає послуги професійного перекладу як 

самостійна структура. Накопичений досвід та глибоке розуміння бізнес-процесів 

гарантують високу якість перекладів, зроблених фахівцями бюро.  

 
mail@ecotest-lingvo.com 

 

032 264 95 28  
 097 264 90 78 
 099 275 68 58 

 

 

https://www.facebook.com/vyrobnyky.lviv
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Графік проведення Всеукраїнських вебінарів 

24.02.2021 

12:00 год 

«Дії правоохоронних 

органів (процесуальні 

зловживання, 

бездіяльність, кримінальні 

провадження, інше)» 

 

Олексій Співак Реєстрація  

10.03.2021 

11:00 год 

«Дії державних регуляторів 

(Держгеокадастру, АМКУ, 

НКРЕКП, інших)» 

Олена Чорна 

 

Олена Куцай 

Реєстрація  

24.03.2021 

11:00 год 

«Митні питання  

 

(затримка/відмова митного 

оформлення, оцінка митної 

вартості, кримінальні 

провадження)» 

 

Юрій Гайдай Реєстрація  

31.03.2021 

11:00 год 

«Дії місцевих органів 

влади (виділення 

земельних ділянок, видача 

дозволів, інші) 

Тетяна 

Херувімова 

 

Олена Куцай 

Реєстрація 

 

 

Січень 

 

Переробка ртутних ламп 

Від юридичних осіб: 3 509 

Від фізичних осіб: 1 161 

Термометри 

Від юридичних осіб: 1  

Від фізичних осіб: 152 

Батарейки 

Від юридичних осіб: 310 

Від фізичних осіб: 13 

http://bit.ly/37jjglA
https://forms.gle/CrEvdiEimL71QbeP6
https://forms.gle/iz3zRmhjzEkW3U5k9
https://forms.gle/LE2bUfMKvZJDwdZ98
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Книга «Як взаємодіяти з проблемними 

людьми» 

Рой Ліллей 

 

 

 

 

Проблемні люди — замкнені, 

агресивні, токсичні, надто чутливі чи 

надто амбітні… Щоб робота була 

ефективною, ми маємо знайти підхід 

до кожного з них. У цій книжці зібрано 

поради, як швидко та правильно 

визначити проблемні сторони кожної 

людини і зробити їх корисними. 

Отже…  

Як взаємодіяти — встановлення 

контакту і співпраця.  

Як керувати — методи і прийоми.  

Як отримати бажаний результат — 

стратегія і практичні навички.  

 

«Як взаємодіяти з проблемними людьми» — ваш справжній навігатор у світі 

кривдників, причеп, маніпуляторів і любителів поскаржитись. Діалоги-приклади й 

ефективні техніки допоможуть вам уникнути складних ситуацій і зберегти спокій 

під час спілкування з людьми, які доводять вас до сказу. 

Розуміючи мотиви та поведінку проблемних людей, ви зможете приборкати свою 

агресію, перемогти ніяковість і лишитись кращою особистістю. Практичні вправи, 

корисні моделі й цінні поради дозволять вийти переможцем із найгіршої ситуації, 

навчать давати раду складним покупцям, проблемним людям у царині 

інформаційних технологій, допоможуть поставити на місце кривдника і дати відсіч 

босу. 

Видавництво «Фабула», детальніше про книгу за посиланням. 

https://fabulabook.com/product/yak-vzayemodiyaty-z-problemnymy-lyudmy/
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Підприємництво для школярів 
 

 
 

Про курс 

Освітній серіал «Підприємництво для школярів» — складається з 6 модулів, 36 

серій. Зараз перед вами — 1 модуль. Ідея. Він присвячений темі пошуку ідей, їх 

прототипуванню, тестуванняю та впровадженню. 

Чи є ідеальний час для того, щоб стати підприємцем або підприємицею? З чого і 

коли варто починати? За підприємцями — майбутнє, а починати варто зі школи. 

Серіал допоможе учням усвідомити переваги ведення підприємницької діяльності 

та сформувати риси й позиції, потрібні кожній людині для успішної самореалізації 

в сучасному світі, а також відповість на такі запитання: 

 Як віднайти свою бізнес-ідею та перевірити її? 

 Як зробити так, щоб про твій продукт дізналися? Як знайти саме своїх клієнтів? 

 Що таке маркетингова стратегія та SMM для бізнесу? 

 Які є джерела фінансування бізнесу, крім власних коштів? 

Разом з експертами — власниками бізнесу — глядачі серіалу пройдуть усі потрібні 

кроки для створення власної справи та переконаються, що бізнес — не обов’язково 

справа дорослих, головне бажання та цілеспрямованість. 

Посилання на курс та реєстрацію. 

https://osvita.diia.gov.ua/courses/pidpriemnictvo-dla-skolariv-modul-1-idea

