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У цьому номері читайте про наступне: 
 

 
 

 Вітаємо з днем легкої промисловості! 

 Фінансова підтримка для забезпечення 

стабілізації економічної ситуації в 

умовах COVID-19 

 Сімейний бізнес. 5-та частина  

 Конкурс стартап-проєктів від ЛОДА 

 Вебінар: Практичні поради у 

формуванні та розвитку команди 

 Утилізація ртутних ламп та термометрів 

 Книга «Мисли масштабно. Маленькі 

кроки до великої кар'єри» Грейс 

Лорден 

2021 РІК ЧЕРВЕНЬ  
 

 

 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
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Фінансова підтримка суб’єктів господарювання для 
забезпечення стабілізації економічної ситуації у період 

виходу з карантину 
 

У Львівській міській раді діє фінансовий механізм по відшкодуванню відсотків по 
кредитахдля стабілізації економічної ситуації у період виходу з карантину. 
 

Для використання такого механізму необхідно відповідати наступним критеріям: 
  реєстрація на території ЛМТГ; 
  діяльність протягом останніх 12 місяців; 
  відсутність заборгованості; 

 

Вимоги до отримання кредиту: 
 термін від 6 до 24 місяців 
 національна валюта 
 власний внесок не менше 20% 
 до 21.12.2021 року 

 

 
🔘 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 verl.viv@gmail.com або за 
телефоном 032 297 58 77. 
  

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

 

 

 
 

У п’ятому випуску читайте про такі 
практики як у виробництв 

Пікколо, Самбай, Авіація Галичини. 
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Piccolo працює на ринку України уже протягом 10 років, представляє одяг власного виробництва та 

дитячі товари провідних світових брендів. Гарний смак дітям потрібно прищеплювати ще змалку, 

зовсім просто з перших років життя вчити свою донечку чи синочка одягатися красиво. Даючи добрі 

поради, гарний приклад і прислухаючись до побажань малечі, батьки допомагають їм сформувати 

власний, неповторний стиль у всьому.  

 

 

"Piccolo" — виробник одягу для дітей 
віком 0–14 років, класичних та сучасних 
вишиванок для всієї сім’ї, а також 
дистриб’ютор іспанського бренду 
"Ginkana". Усі моделі "Piccolo" — це 
стильний крій, висока якість, зручність, 
універсальність та доступність. 

Колекції відповідають трендам світової дитячої моди та бережуть унікальність — обов’язкову деталь 

стилю. Тому, купуючи одяг Piccolo, клієнт завжди буде на вершині модних тенденцій: істинна краса 

перебуває поза часом. 

 

 
 

 

https://piccolo.ua/  

https://piccolo.ua/
https://www.facebook.com/piccoloclothes
https://www.instagram.com/piccolo.ua/
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ТзОВ «Самбай» - це львівське швейне підприємство, створено з бажанням 
виробляти хороші речі. Основна діяльність підприємства – пошиття чоловічих 
сорочок під власним брендом. Для виробництва сорочок використовується 
ексклюзивна італійська тканина з бавовни, професійне обладнання та якісні 
комплектуючі. 
 

 

 

«Самець - сорочки для 
справжніх…» 
 

 
 

Підприємство має досвід у виробництві уніформи для персоналу 
ресторанів, готелів та магазинів. Виконують роботи з виготовлення 
концертних костюмів, елементів одягу для промоутерів та промоцій 
них аксесуарів, зокрема брендових сумок та краваток. 
 

 

 
 
 
 

https://sambay.com.ua/ 
 
 

 

https://sambay.com.ua/
https://www.instagram.com/sambay_ua/
https://www.facebook.com/Sambay.sewing/
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Український бренд одягу, натхненний новою українською армією. 
Армією, яку ми мали колись і знову маємо зараз через потребу 
захищати свої кордони. Армію, що стає новим символом нашої 
свободи. 
 

 

 
 

 

 
 
У 2015 році Україна у світі 
асоціюється зі словом Свобода. А що 
може бути моднішим за свободу! 
Свобода завжди в тренді. Авіація 
Галичини — це одяг, що дає крила за 
спиною! 

 

Кожна річ має окреме значення. Кожне зображення несе сенс. Авіація 
Галичини створює одяг, який робить покупця частиною українських 
цінностей. 
 

 
 

 

https://www.aviatsiyahalychyny.com/  

https://www.aviatsiyahalychyny.com/
https://www.facebook.com/aviatsiyahalychyny/
https://www.instagram.com/AviatsiyaHalychyny/
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🔻 Критерії для подачі стартап-проєктів: 
- наявність нової інноваційної ідеї, на основі якої розвиватиметься 

новий продукт; 
- при реалізації ідеї є можливість швидкого зростання компанії; 
- відсутність достатнього фінансового ресурсу для реалізації ідеї. 
 

📄 Пакет документів для участі у конкурсі 
1) Стартап-проєкт згідно і формою  
Загальний обсяг стартап-проєкту розвитку соціального бізнесу не 

повинен перевищувати 7 сторінок; 
2) декларація доброчесності учасника  
3) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) для фізичних осіб 
підприємців; 
4) довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, 

що контролюються органами доходів і зборів для фізичних осіб 
підприємців. 

 

Деталі за посиланням.  

file:///C:/Users/Bereza.Sofiia/Desktop/👉%20https:/cutt.ly/wb2q1pL
https://cutt.ly/Ab2q7Tk;
https://www.facebook.com/deploda/photos/a.464090590361030/3330690147034379/
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🎬 Online 

📆 Дата: 16 червня 
⏰Початок з 19:30 до 20:30 

🎥Запис - доступний для перегляду 

💵 Безкоштовний 

🔴 Дати заявку на участь. 
 

🎬 Вебінар допоможе: ▪️ побудувати 
здорову атмосферу і зробити твоє 
життя, як лідера чи керівника 
команди, простішим та 
зрозумілішим ▪️ закрити потребу в 
ефективному управлінні. 
 
Деталі за посиланням. 

 

 

 

63 613 1 906 

 

5 117  150 

 

82 440 

 

https://bit.ly/3yL6TuO
https://www.facebook.com/events/252361239972862/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/252361239972862/?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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Книга «Мисли масштабно. Маленькі кроки до 

великої кар'єри» 

Грейс Лорден 

 

 

Усі ми покладаємо великі 
сподівання на майбутнє, але 
вони справджуються лише 
тоді, коли ми для цього 
регулярно щось робимо. 
Щоб досягти амбітних цілей, 
потрібні дії та зміни — нехай 
маленькі, але щодня. Треба 
мислити масштабно й діяти 
крок за кроком. Спираючись 
на новітні знахідки 
поведінкової науки, 
докторка Ґрейс Лорден 
пропонує рішення й поради, 
які можна застосувати 
негайно і щодня 
наближатися до омріяного 
майбутнього. 
 

Докторка Лорден приділяє увагу шести ключовим темам: використання часу, 

цілепокладання, наративи про себе, взаємодія з іншими людьми, середовище і 

життєстійкість — і відкриває практичні, науково обґрунтовані секрети, що сприятимуть 

Вашому зростанню. Кожен розділ знайомить із важливими поняттями поведінкової 

науки, як-от гало-ефект, підтверджувальне упередження, евристичний афект і ефект 

страуса. Вони допоможуть краще зрозуміти себе та інших, щоб максимально реалізувати 

себе в професійній діяльності.  

Видавництво «Yakaboo Publishing» детальніше про книги за посиланням. 

https://www.yakaboo.ua/ua/misli-masshtabno-malen-ki-kroki-do-velikoi-kar-eri.html

