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У цьому номері читайте про наступне: 
 

 
 

 Процедура відшкодування відсотків по 

кредитах 

 Сімейний бізнес. 4-та частина  

 Вебінар "Управління колективом: 

найкращі техніки побудови роботи 

команди" 

 Онлайн курс «Електронний 

документообіг для підприємців» 

 Книга «Мапа думок. Докладний 

посібник із вивчення і застосування 

найпотужнішого інструмента мислення 

у світі» Тоні Бьюзена 

2021 РІК ЧЕРВЕНЬ  
 

 

 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

ПРОСТІР 
БІЗНЕСУ 

№ 219 
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У Львівській міській раді діє фінансовий механізм по відшкодуванню відсотків по 
кредитах, де підприємець може отримати відшкодування у розмірі відсоткової 
ставки за кредит. 
 
Для використання такого механізму необхідно відповідати наступним критеріям: 

  реєстрація на території ЛМТГ; 
  діяльність протягом останніх 12 місяців; 
  відсутність заборгованості; 
  виробництво на території м. Львова; 
  середня з/п – не < 7 000 грн.; 
  кількість найманих працівників – не < 5 осіб 

 

🔘 Ухвала «Про затвердження Положення про відшкодування суб’єктам 
господарювання з міського бюджету м. Львова частини відсотків за кредитами» 
доступна за посиланням.  

🔘 За деталями звертайтесь на електронну пошту ver.lviv.mail@gmail.com або за 
телефоном 032 297 58 77. 
 

  

https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/C9E103560AF2EABBC22583E00030372D?OpenDocument
https://www.facebook.com/vyrobnyky.lviv
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Сімейний бізнес у Львові 
 

 

 

 
 

У четвертому випуску читайте про такі практики 

як у виробництв Пікарт, Боїм, Злет. 
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Pikart Lights – світильники компанії «ПікАрт» для поціновувачів якості та індивідуального 

дизайну. Компанія «ПікАрт» заснована у Львові 2000 року. З моменту заснування 

основним профілем компанії є ливарне виробництво художніх виробів, а протягом 

останніх п’яти років вони також створюють освітлювальні вироби за проектами 

архітекторів та дизайнерів. 

 

 

Гарна оселя варта гідного освітлення – це 
переконання компанії. А ще якісного та 
функціонального. Ідеальний світильник 
бездоганно впишеться в інтер’єр, додасть 
елегантності простору, розставить 
акценти та створить необхідну атмосферу. 

Поєднання сучасних лаконічних форм і матеріалів, які використовували майстри в давні 

часи, – ось секрет створення виробів, які додають вашій стилю і, водночас, тепла та 

затишку.  Латунь і мідь, рецепти зістарення виробів та об’ємні деталі – завдяки цим 

матеріалам і технологіям світильники виглядають автентично та доречно у різних 

інтер’єрах. 

  

 
 

 

https://pikartlights.com/  

https://pikartlights.com/
https://www.facebook.com/pikartgroup/
https://www.instagram.com/pikart_lights/
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Боїм. Гастромандри – сімейне виробництво соусів, джемів, 

карамелей, комбучі. 
 

 

МІСІЯ 
 

Познайомити людей з новими 
смаками, перенести смаки усього 
світу до України, а світу показати 
Україну смачною. 

 

 

 
 

Крафтовий продукт – це в 
першу чергу чесний 
продукт.  

Не збільшують об’єм кінцевого 
продукту сумнівними складниками 
задля зниженя собівартості 

 

 

Ретельно обирають сировину для 
продуктів і не йдуть на компроміси з 
ціною. 

Продукти покупці обирають для свого столу і на подарунки друзям, колегам та 
партнерам по бізнесу. 

 

 
 
 

 

https://www.boim.com.ua/  

https://www.boim.com.ua/
https://www.facebook.com/BoimLviv/
https://www.instagram.com/pan_boim/
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Фабрика взуття Zlett виготовляє якісне, 
конкурентне та недороге взуття ще з 1992 року. 

 

 

 
Виробник взуття Злет є фаховою 
командою, яка слідкує за 
трендами та змінює асортимент. 
 
Вони постійно інформують 
клієнтів про новинки, 
консультують та допомагають з 
доставкою. 

 

 

 

 
 

Підприємство виконало тисячі замовленнь, і має багато надійних 
клієнтів та постачальників сировини. Виконання виробів, вирізняється з 
поміж інших, високою якістю та використанням натуральної шкіри 
кращих сортів. ЗЛЕТ виконає замовлення в стислі терміни. Також 
підприємство постачаєм продукцію в Білорусію, Польщу та інші країни 
Євросоюзу. 
 

 

Львів, вул. Навроцького, 25  
 

http://zlett.com.ua/  

http://zlett.com.ua/
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Одна із важливих ланок будь-якого бізнесу – це 
люди. Водночас іноді ця ланка – найслабша.  
 
Якщо великий бізнес може витягнути її системою, то для малого і 
середнього часто дуже важливими є конкретні виконавці. Власне, 
злагоджена та продуктивна робота команди стала важливим питанням 
для власників та керівників бізнесу, що загострилось в умовах 
карантинних обмежень та віддаленої роботи через наслідки COVID-19. 
Саме тому, якщо Ви хочете отримати чітку і послідовну систему роботи 
із своїм колективом – долучайтесь до вебінару. 

 

- Етапи життєвого циклу комапнії і відмінності у роботі з 
колективом. 
- Етапи життєвого циклу працівників. 
- Адміністрування і інтеграція у роботі колективу. 
- Як команду навчити домовлятись з усіма? 
 
Реєстрація за посиланням. 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbc-club.org.ua%2Foffice%2Freestracija-na-zahid.html%3Fevent_id%3D655%26fbclid%3DIwAR24RuGhRO6V0k53_xrnoQQwmi5WeEpLjF9GtQ8zt6T0j4dDjC5BaIckmmE&h=AT01cBqlhjmnps5KgNNYSp5Yb8YoNEsNxMH2M4oJT5wLL426DmjL5OC3W0LOXDpAri0YTcJuvoVU83zyeUFZdO-xyOmYeGF2uO0YmVP6vDKdx4mVKSlwlnuwRk5GzfD4iKzJ&__tn__=q&c%5b0%5d=AT3NvueT2f-RNRfxshGrYrpnCfEYmWc1poYu6y_ivakWPzvVd9XW-LkwWzUYVBJEgeY7uDLFiUQg1RPGVCzBJ7XO4X5eC6c2jcaLxv5rpGbDNVI6DFYYX0Uvy4tAlvCNEqHZ6DGhgqO_ZiMsFNzZ5KZm
https://www.facebook.com/events/154299413343984/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5d%7D
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Електронний документообіг для підприємців 
 

 
 
Курс містить практичну інформацію про електронний документообіг: що 
це таке, навіщо він потрібен, у чому його переваги, як обрати систему 
ЕДО, як електронний документообіг допомагає економити, виводить 
ефективність на вищий рівень тощо. У п’яти відео зібрані основні 
рекомендації для підприємців, які сприятимуть кращому розумінню 
переваг електронного документообігу та того, як із ним працювати й 
вивести з його допомогою компанію на новий рівень. 
 

 
 

Більше актуальної інформації  та реєстрація за посиланням.  

https://www.facebook.com/InnoEU.UA
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Книга «Мапа думок. Докладний посібник із 

вивчення і застосування найпотужнішого 

інструмента мислення у світі» 

Тоні Б’юзен 

 

 
Як застосовувати мапи 
думок, плануючи робочий 
тиждень, готуючись до 
іспиту, кар’єрних змін чи 
вирішення конфліктних 
ситуацій?  
 
Тоні Бюзен - популярний 
англійський психолог, лектор з 
проблем ефективності мислення, 
творець методики «карти 
розуму» (mind maps), автор 
бестселера «Навчіть себе 
думати». За словами Бюзена, на 
винахід методики mind maps його 
надихнули ідеї засновника 
загальної семантики Альфреда 
Коржібскі.  

«Мапа думок» — це найавторитетніший і найдоступніший посібник зі складання мап 

думок, що ґрунтується на п’ятдесяти роках дослідження і вдосконалення мап думок 

їхнім винахідником Тоні Б’юзеном. Книжку написано і для тих, для кого концепція мапи 

думок є новою, так і для досвідчених укладачів мап, які хочуть підвищити свій 

інтелектуальний та творчий рівень. правила життя, які допоможуть їм досягати мети і 

стати гідними громадянами.  

Видавництво «Видавництво Старого Лева» детальніше про книги за посиланням. 

https://www.yakaboo.ua/ua/mapa-dumok.html#proceed

