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Гармидер 11-12 вересня.  

Фестиваль українських виробників. Магія Карпат

 

Гармидер — фестиваль українських виробників у Львові. 

Заснований з метою популяризувати товари вітчизняного виробництва та соціальне 

підприємництво. 

Кращі українські виробники одягу, взуття, аксесуарів та декору, різноманітний 

фудкорт, розваги для дітей та дорослих, майстер-класи, танці, музика — на десятому 

фестивалі Гармидер у парку Горіховий гай 

(м. Львів, вул. В. Великого, 14а) 

 

Тема заходу: магія Карпат. 

❗️ВХІД ВІЛЬНИЙ❗️ 

Час роботи фестивалю: 10.00 - 22.00  
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Ptashka Jewelry 
 

PTASHKA- це авторські прикраси ручної роботи створені з 

натуральних матеріалів. Натхненні природою, її лініями і 

фактурами прикраси для людей, які люблять виділятись і бажають 

внести в свій щоденний образ нові яскраві деталі.  
 

 
 

 
Бренд працює для покупця, сама 
природа робить кожну прикрасу 
бренду PTASHKA унікальною, оскільки 
неможливо знайти два однакових 
камені. Навіть камені одного виду і 
кольору матимуть різний малюнок, 
відтінки, півтони...  
Вони створюють не просто прикраси – а 
унікальний талісман, який покликаний 
надихати власника до нових звершень. 
 

 

 
 

https://ptashka.jewelry/  
 

https://ptashka.jewelry/
https://www.facebook.com/ptashka.shop/
https://www.instagram.com/ptashka.jewelry/?utm_medium=copy_link
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Книжкова Площа в дворику Ратуші

 
 

Запрошуємо долучитись до книжкового обміну у дворику Ратуші! Книжковий обмін - 

унікальна подія, презентація бібліотек ЦБС Львова для дорослих та можливість 

отримати нові враження, знайомства та, головне, книги! 

 

Ми пропонуємо тобі принести книги, якими ти готовий поділитись з нами безкоштовно, 

у бібліотеки для дорослих Львова, а також у точки збору, зазначені нижче, до 14 серпня, 

а потім - 15 серпня, прийти в дворик Ратуші, що на площі Ринок, 1 та обміняти книги, які 

ти здав, на інші! 

Це як бук-кросинг, тільки більше і веселіше! 

 

Звісно ж, крім самого обміну на тебе чекає багата програма - виступи львівських 

музикантів, різноманітні майстер-класи (пов’язані із книжками та не тільки), а також 

презентація бібліотек Львівської ОТГ - дізнайся про те, яка вона - бібліотека сьогодні, та 

про те, що ти можеш отримати, зайшовши туди. 

 

Чекаємо на тебе 15 серпня, буде книжково! 

 

Вхід на подію безкоштовний  
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Вебінар "Моя конституція. Як керівнику говорити 

та доносити власні цінності до команди"  

 

 
 

Один із найвагоміших здобутків керівника/ці – команда, на яку 

можна покластися без роздумів, особливо в умовах теперішньої 

реальності через наслідки пандемії COVID-19. Ефективна команда – 

не випадковість, а системна праця, котру треба починати з аналізу 

себе. Саме тому на вебінарі поговоримо про важливу для лідера/ки 

роботу над визначенням цінностей, які щодня надихають та 

мотивують. Окрім того, сформуємо власну конституцію, що є 

важливою частиною корпоративної культури, оскільки допомагає 

легко вирізняти «своїх» і «чужих», а також приймати стратегічні 

рішення і визначити напрям розвитку компанії. 

 

Деталі та реєстрація за посиланням.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbc-club.org.ua%2Fevents%2Fvebinar-quot-moja-konstytucija-jak-kerivnyku-govoryty-ta-donosyty-vlasni-cinnosti-do-komandy-quot-20210902651.html%3Ffbclid%3DIwAR0ZNdu02EPNE6V_7OKcr1kJI6pJA-Z4uYRbMwaV1HzsEsy58vrc1QvWmmA&h=AT2EnEHgFQjLTmOSG8w0chYQI6hPYQmjtf2a7JOS-7SpQ7nUWsFCb6W8qlNMGw8oJD0oZiUCOR2Y6eHP7gvIOJysvem-q_-ubjzk6ENFeJo7MyHqUEmjCo_24QNRAlM_fy7w&__tn__=q&c%5b0%5d=AT13xiHrx9c6mlJMhTI26N0CnsJy7qSyPyUadjCZYUNLAkbsxHuCjKKNQqoopvT7toSOIXWQvY70tykE0Rs0E65Ajy47cnv8_0xcvYdRRMYBAxDIdC9uy65792JCI-Sdo27W8-ZkNnDY2CMLubWDFN38
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Аукціон 
 

Номер 

лота  

Кадастровий номер  Площа 

(га)  

Адреса  Цільове призначення  Дата 

аукціона  

71013 4610136900:09:009:0122 0.8912 Львівська область, місто Львів, 

вулиця Трускавецька - вулиця 

Академіка Я. Підстригача (Б) 

03.15 17.08.2021 

10:00 

71017 4610137500:08:001:0896 0.3500 Львівська область, місто Львів Для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку 

17.08.2021 

10:00 

71022 4610137500:08:001:0901 1.2467 Львівська область, місто Львів Для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку 

17.08.2021 

10:00 

71036 4610137500:08:001:0917 0.9852 Львівська область, місто Львів, 

перетин вул. П.Орлика - проектована 

вулиця VII - проектована вулиця І, 

земельна ділянка №3 

Для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку 

17.08.2021 

10:00 

71043 4610137500:09:001:0055 0.1265 Львівська область, місто Львів, 

вулиця Дж. Ленона (біля будинку 

№39) 

Для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку 

17.08.2021 

10:00 

71050 4610136300:06:008:0083 0.1457 Львівська область, місто Львів, 

вулиця Роксоляни (ділянка 1-11) 

Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

17.08.2021 

10:00 

 

Більше інформації шукайте тут: 

http://torgy.land.gov.ua/auction/lots/34924 

  

http://torgy.land.gov.ua/auction/lots/34924?sort=id&dr=0
http://torgy.land.gov.ua/auction/lots/34924?sort=id&dr=0
http://torgy.land.gov.ua/auction/lots/34924?sort=cad_num&dr=0
http://torgy.land.gov.ua/auction/lots/34924?sort=area&dr=0
http://torgy.land.gov.ua/auction/lots/34924?sort=area&dr=0
http://torgy.land.gov.ua/auction/lots/34924?sort=parcel_address&dr=0
http://torgy.land.gov.ua/auction/lots/34924?sort=purpose&dr=0
http://torgy.land.gov.ua/auction/lots/34924?sort=start_date&dr=0
http://torgy.land.gov.ua/auction/lots/34924?sort=start_date&dr=0
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Книга «Секрети YouTube. Посібник зі зростання кількості 

підписників та прибутку за допомогою відеовпливу» 

Шон Кеннелл, Бенджи Тревіс 

 

 
 

YouTube змінив наш світ — 
те, як ми переглядаємо 
відео, комунікуємо і 
продаємо, — відкривши 
новий підприємницький 
ландшафт для амбітних 
людей. Щорічно тисячі 
користувачів заробляють 
мільйони або й десятки 
мільйонів завдяки відео-
контенту. І, маючи 
правильну дорожню мапу, 
ви теж можете вийти на 
шлях до реального впливу й 
доходу. 
 

 

У книзі «Секрети YouTube» експерти з онлайн-відео Шон Кеннел і Бенджі Тревіс 

спираються на десятирічний досвід, а також інтерв’ю з понад сотнею найуспішніших 

творців, щоб дати вам покроковий посібник з успіху на YouTube.  

Ви дізнаєтесь:  

 Сім основних складових прибуткового каналу  

 Нові стратегії отримання переглядів і підписників  

 Десять способів заробити на YouTube  

 І багато іншої корисної інформації  

Попри те, новачок ви чи професіонал, ця книга відкриє вам, як використовувати YouTube, щоб залучити 

підписників, створити прибутковий бізнес і значно вплинути на життя багатьох людей. 

Видавництво «Book Chef» детальніше про книги за посиланням. 

https://www.yakaboo.ua/ua/sekreti-youtube-posibnik-zi-zrostannja-kil-kosti-pidpisnikiv-ta-pributku-za-dopomogoju-videovplivu.html#proceed

