
№ 57          Грудень 2017  Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ»  

ПРОСТІР БІЗНЕСУ 
№ 57          Грудень  2017 Управління економіки  департаменту економічного розвитку Львівської міської ради  

«Людина, якій пощастило – це людина, яка робила те, що інші тільки збирались зробити» 
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переробило 
Другий рік поспіль реалізовується проект «Шкільне підприємництво» 

Анонси 
Виставка «Портрет міста. Львів кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.» 
Виставка «Традиції Різдва» 

Актуально 
 

 

Новий рік 2018   

Рік Жовтого Земляного Собаки  
Попередні два роки були «вогняними», але нарешті на 

зміну їм приходить спокійний рік. Стихією року є Земля, що 

уособлює родючість, мудрість і багатство.  

Колір року – жовтий, який символізує світло, тепло, сонце, 

затишок і комфорт. 

 

Тому бажаємо Вам нехай рік, що наступить, стане роком  

звершень, принесе удачу і успіх для бізнесу та здоров’я, 

любов і достаток — в сім’ю! Щоб залучити позитивні зміни 

в житті, потрібно не лінуватися, а діяти. Розставляйте 

пріоритети і ставте дати виконання.  

Такі плани будуть Вас мотивувати йти вперед! 
. 
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ТОВ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ "ГАЛИЧИНА" 

Молочна компанія „Галичина“ розпочала свій шлях у 1998 році. На сьогодні 

компанія є  серед лідерів із виробництва кисломолочної продукції та одна з 

найбільших виробників йогуртів в Україні. 

„Галичина“ є єдиною повністю українською компанією серед молочних 

виробників першого ешелону. Сьогодні їхню продукцію можна придбати у всіх 

регіонах України. Асортимент включає як традиційні молочні продукти – молоко, 

кефір, ряжанку, сметану, сир кисломолочний, масло, так і йогурти, багаті на 

вітаміни та мінерали, а також унікальні продукти за карпатськими рецептами – 

гуслянку та маслянку. 

 

Завод був заснований ще у 1955 році, за часів радянської України. Тоді це було 

державне підприємство «Радехівський маслозавод». Його спеціалізацією було 

виробництво масла та згущеного молока. Після розпаду СРСР підприємство, як і 

багато інших по всій країні, стало занепадати без дотацій та державної 

підтримки. Але, на щастя, його не спіткала сумна доля, як інші українські заводи і 

простоювати він не став, 1998 року його відродила «Галичина». 

Спочатку завод випускав те ж масло і згущене молоко, далі потрохи 

модернізовувався, почав випуск сметани та молока. Після 2000  року запуск 

кефірів та йогуртів відкрив нову сторінку в історії як компанії, так і заводу: 

«Галичина» розширювалась, виробництво ставало більш сучасним. 
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Сьогодні завод Молочної компанії «Галичина» – це завод із сучасним 

європейським обладнанням: Tetra Pak (Швеція), ALFA LAVAL (Швеція), GЕА 

(Німеччина), Оbrам (Польща), ТEWES-BIS (Польща), ТEWES-KLIMA (Польща). 

Продукція : 

 Молоко 
 Кефір «Галичина» 
 Сметана «Галичина» 
 Зернистий сир від 

«Галичини» 
 Масло ТМ 

«Галичина» 
 Маслянка 
 Йогурти «Галичина» 

 
 

 
 

 «Галичина» - це чи не єдина в Україні молочна компанія, яка має власну 

дистрибуційну мережу, що постійно розвивається, - понад 40 торгових 

представництв у всіх регіонах України. 

Всі продукти виробляються з чистого карпатського молока. Еклогічно чиста 

сировина Галичини, висока культура молочарства, традиційна для цього регіону, 

та сучасні західні технології дозволяють створити продукт високої якості зі 

справжнім смаком. 

Якість продукції підтверджено міжнародним сертифікатом 

відповідності FSSC 22000 – найвищим у сфері харчових продуктів. При цьому 

традиції Галичанського молочарства залишаються незмінними, адже фахівці 

виробництва працюють тут роками і для багатьох це вже стало сімейною 

справою. 

Адреса (032) 2326200 

м. Львів, 79052 office.mk@galychyna.com.ua 

вул. Рудненська, 8 www.galychyna.com.ua 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82
mailto:office.mk@galychyna.com.ua
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Цікаво 

 

 
 

У 2017 році ДП «Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів» прийняло та переробило: 

167 – термометрів від фізичних осіб 

4 500 люмінесцентних ламп від фізичних осіб 

124 889  люмінесцентних ламп від юридичних осіб 

 

Цікаво 

Другий рік поспіль реалізовується проект «Шкільне підприємництво» 
 

Чотири суботи поспіль 20 учнів дев’ятих класів львівських шкіл навчались у          

Lviv Business School Українського католицького університету. Проект «Шкільне 

підприємництво» реалізовувався в межах Програми сприяння розвитку 

підприємництва у м. Львові на 2017-2019 роки. Метою проекту є створення 

сприятливих умов для розвитку молодіжного підприємництва. 

 

Завданням проекту «Шкільне підприємництво» є формування підприємницької 

культури серед учнівсько-студентської молоді міста Львова. 

Етапи відбору для Проекту: 733 учні з 23-х шкіл пройшли навчальний курс 

«Навігатор до фінансової свободи» (9 занять); 27 класів взяло участь у 

«Контрольній роботі». 
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Анонс 

 

Виставка «Портрет міста. Львів кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.» 

 

Виставка покликана на прикладі творів мистецтва 
окресленого часу представити образ Львова в 
один із найважливіших відрізків його історії – 
період після першого поділу Речі Посполитої 
(1772), коли Галичина переходить до складу 
Австрійської імперії. Місто стає столицею 
Королівства Галичини і Володимирії, утвореного 
на теренах колишнього Галицького князівства. 
Адміністративна, освітня, релігійна та селянська 
реформи, які проводять в Галичині австрійські 
правителі Марія Терезія (1717 – 1780) та Йосиф 
ІІ (1741 – 1790), змінюють обличчя Львова та 
його життєвий уклад. 

 

Представлені на виставці пам’ятки (види Львова та портрети львів’ян), що 

відносяться до кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. й належать тогочасним 

митцям, які працювали у Львові й стали очевидцями подій, є найкращими 

автентичними документами своєї епохи. На виставці буде репрезентовано твори 

Йозефа Пічмана, Кароля Швейкарта, Алойзи Рехана, Яна Машковського, 

Мартина Яблонського, Юліуша Коссака, Карла Ауера, Карла Аренда та багатьох 

інших. Ретроспективний характер її експозиції дозволить повернути глядача в 

минуле, занурити в атмосферу тодішнього Львова, відчути його дух, настрій, 

дізнатися про життя його мешканців та їх звичаї, культуру, мистецтво, освіту, 

політику. 

                 

До експозиції увійшли твори, що належать Національному музею у Львові імені 

Андрея Шептицького, Львівській національній галереї мистецтв ім.                       

Б. Возницького, Львівській національній науковій бібліотеці України ім.                

В. Стефаника, Львівському історичному музею, Музею етнографії та художнього 

промислу Інституту народознавства НАН України та приватним колекціонерам. 

15 грудня 2017 - 04 лютого 2018 

Національний музей  імені Андрія Шептицького у м. Львові (просп. Свободи, 20) 
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Анонс 

Виставка «Традиції Різдва» 

 

Це ювілейна, десята різдвяна виставка у галереї «Сливка». Цьогоріч вона 

об'єднала авторів зі Львова, Києва, Івано-Франківська, Харкова та Запоріжжя, які 

працюють у різних стилях і жанрах. 

«Традиційно, автори дали нам роботи, які передають весь смак, весь настрій 

Різдва: тут і вертепи, і святковий стіл, і колядки, і дуже гарні роботи, можна 

надихнутися українським Різдвом, споглядаючи цю виставку», – розповідає 

кураторка Оксана Сливка. 

На відкриття виставки прийшло подружжя художників Лілія та Сергій Макушини, 

минулого року на саме Різдво вони отримали найдорожчий подарунок – синочка. 

І тепер у творчості щасливого татуся з'явилися дітки. Ці роботи презентує на 

експозиції. 

«Багато зараз спостерігаю за дітьми, за їхніми забавами і, відповідно, це все 

відбивається на роботах, це видно, правда ж», – каже Сергій Макушин. 

«Виставку назвали "Традиції Різдва". Всі ми маємо в кожній родині традиції, які 

дуже подібні в усій Галичині і в той же час кожна родина має свої якісь 

особливості, наприклад, для мене, це мамині ламанці з маком», – ділиться 

емоціями художниця Ольга Падовська. 

Окрім живопису, у галереї «Сливка» презентують малярство на склі, валяну 

шерсть і авторські іграшки. 

18 грудня 2017 - 21 січня 2018 

Арт-салон «Сливка» (вул. Театральна, 24) 

 


