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1. Маркетингові ваучери на 
розвиток: 
✅ створення, оновлення, адміністрування веб-
сайтів; 

✅брендинг та просування продукції; 

✅ консультаційні послуги із визначення 
напрямків розвитку бізнесу, стратегічного, 
маркетингового та операційного планування; 

✅проведення досліджень та розробок, 
спрямованих на підвищення економічної 

2. Ваучери на енергозбереження – 
на м’які (документальні) та тверді 
(інфраструктурні) заходи: 
➡До м’яких заходів відносяться: 

✅впровадження енергомоніторингу, у т.ч. 
програмне забезпечення; 

✅впровадження систем енергоменеджменту; 
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ефективності та конкурентоспроможності 
бізнесу; 

✅підготовка експортної і маркетингової стратегії 
та стратегії розвитку; 

✅сертифікації продукції для виходу її на 
міжнародні ринки; 

✅створення та адміністрування он-лайн-
магазинів; 

✅техніко-економічне обґрунтування 
впровадження заходів, направлених на 
зменшення енергоємності виробництва 

✅розробка концепцій впровадження принципів 
циркулярної економіки на підприємствах, в тому 
числі: 

⚪організація логістики повернення власної 
продукції, ремонт і/або розбирання власних 
несправних і використаних виробів на частини і 
повторного використання, 

⚪промисловий симбіоз (відходи власного 
виробництва постачають як сировину іншим 
підприємствам) 

✅ виготовлення енергетичного сертифікату 

✅ проведення енергоаудитів; 

✅виготовлення проектної документації на 
заходи з енергозбереження. 

✅ виготовлення проектної документації для 
заходів із зменшення потреб в енергоресурсах; 

➡ До твердих (інфраструктурних) заходів 
відносяться: 

✅ впровадження інноваційних 
(демонстраційних) заходів направлених на 
зменшення енергоємності виробництва. 

✅термомодернізація будівлі, 

✅ впровадження відновлювальних джерел 
енергії. 

 
 

➡До участі в конкурсі запрошуються СПД 
Юридичні особи та фізичні особи – підприємці, 
зареєстровані на території ЛМТГ, які: 

✅представники малого та середнього 
підприємства, які виробляють продукт, 
мають організований технологічний 
процес та надають послуги, не мають 
заборгованості із виплати заробітної 
плати та сплати податків, окрім тих, 
діяльність яких підлягає ліцензуванню. 

✅ Кластерні організації, асоціативні 
підприємницькі організації. 

✅Соціальні підприємства. 

‼Для участі в конкурсі необхідно подати: 

1. Заява на участь у конкурсі (Додаток 3 до Положення) 

2. Проект розвитку бізнесу, згідно аплікаційної форми (Додаток 4 до Положення) 

3. Комерційна пропозиція сервісної компанії. 

Зазначений пакет документів необхідно подати до департаменту економічного 

розвитку через Центри надання адміністративних послуг (в тому числі через 

Електронне звернення) до 20.09. 2021 р. 
 

Положення про ваучерну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва. 

 

Додаток 1 
Додаток 2 
Додаток 3 

Додаток 4 
Додаток 5 
Додаток 6 

 

 

За більш детальною інформацією можна звертатись за тел.:297 59 80 або 

посиланням.  

https://city-adm.lviv.ua/services/application
https://city-adm.lviv.ua/lmr/lmrdownloads/economy/RA/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%A3%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%E2%84%96914.pdf
https://city-adm.lviv.ua/lmr/lmrdownloads/economy/RA/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%201(1).pdf
https://city-adm.lviv.ua/lmr/lmrdownloads/economy/RA/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA2.pdf
https://city-adm.lviv.ua/lmr/lmrdownloads/economy/RA/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203.pdf
https://city-adm.lviv.ua/lmr/lmrdownloads/economy/RA/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%204.pdf
https://city-adm.lviv.ua/lmr/lmrdownloads/economy/RA/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%205.pdf
https://city-adm.lviv.ua/lmr/lmrdownloads/economy/RA/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%206.pdf
https://cutt.ly/KWJ258m
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"Кримська перепічка"- це куточок Криму у Львові, запашна 
здоба та кава, зустрічі друзів та відродження традиційних 
рецептів. 
 

 
 

Власники пекарні з родинами та друзями переїхали з Криму в березні 2014 року, 
вирішили розпочати нове життя у Львові та відкрити новий бізнес. 
 
 

 

В пекарні кожен знайде собі щось до 
смаку, тут випікаються як класичні 
хлібобулочні вироби як круасани, хліб 
(кукурудзяний, картопляний, гречаний) 
та тістечка, так і за різними автентичними 
кримськими рецептами: кубете, пахлава, 
янтики з сулугуні, караїмські пиріжки.  
 

Також в асортименті є безглютенове 
меню, де покупець може обрати для себе 
кекси та гречане з марципаном печиво, 
шоколадне печиво з абрикосовим 
джемом та інші десерти.  
  

 
 

 
http://www.crimeanbake.com/  

http://www.crimeanbake.com/?fbclid=IwAR3t4BbzAvRwY76HFYoMYfDqaTabBjOupU0C0vffv0xWZSTXUo_zCNFgLTA
https://www.facebook.com/crimeanbake/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/crimeanbake/?hl=uk
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𝐗𝐗 Міжнародний Економічний Форум

 

📍16 вересня 2021 року на "Арені Львів" пройде ювілейний XX Міжнародний 

економічний форум. 

У ХХ Міжнародному економічному форумі візьмуть участь політична еліта України, 

дипломатичний корпус в Україні, український бізнес і провідні міжнародні компанії, 

представники торгових місій з більш ніж 20 країн світу. 

Головною особливістю цьогорічного Форуму є проведення зустрічей в форматі «В2В» 

для забезпечення налагодження діалогу між українським та іноземним бізнесом. В 

рамках цьогорічного Форуму відбуватиметься виставка, на якій кожен охочий зможе 

представити товари та послуги свого підприємства. 

У рамках заходу відбуватимуться наступні події: 

- Панельне обговорення №1 «Постпандемічний світ: від нових викликів до стійкого 

економічного розвитку»; 

- Панельне обговорення №2 «Львівщина: капіталізація через додану вартість»; 

- Панельне обговорення №3 «Інвестиції в цінності» 

- Крос-секторальні обговорення та воркшопи. 

➡ Для участі у ХХ Львівському Міжнародному форумі необхідно заповнити 

реєстраційну форму за посиланням. 

❗️Кількість місць обмежена. 

За додатковою інформацією можна писати на електронну адресу: 

▶️ bbd.lviv.region@gmail.com або телефонувати за номером: (032) 261 20 40 

https://economicforum.lviv.ua/
mailto:bbd.lviv.region@gmail.com
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DEVCHATA #23: Як наша культура, мислення і звички 

«вбивають» work-life balance 

 
Перша розмова відбудеться 14 вересня, і вона дасть відповідь на болюче питання, чому не складається 

з «work-life balance. Ми не будемо шукати «рецепт щастя», а розберемось: 

⚖️ Як наше мислення впливає на рівень і якість життя. 

⚖️ До чого тут «культура постійних досягнень». 

⚖️ Чому mindfulness — не просто черговий тренд. 

⚖️ Та як розвиватися спокійно, із задоволенням. 

У гостях — на прямому зв’язку із Молдови — Віра Будеян, підприємиця, бізнес-консультантка і тренерка 

шведської компанії Tuff Leadership Training, яка працює з командами з усього світу. 

Віра більше 10 років розвиває власні проєкти і допомагає лідерам покращувати ефективність команд 

та залученість у бізнес-результати, впроваджувати Agile і Change-менеджмент. А ще Віра постійно 

подорожує, виступає на конференціях, досліджує себе і світ. 
⠀ 

Модеруватиме зустріч наша незмінна Катя Заховайко — співавторка проєкту DEVCHATA, Frontend-

розробниця у Beetroot, викладачка у Beetroot Academy і засновниця Happy Project 

(happyproject.com.ua). Мета її проєкту — робити людей щасливішими, даючи їм знання про 

саморозвиток, мотивацію, позитивну психологію. 
⠀ 

Зустрічаємось онлайн 14 вересня, з 18:00 до 19:00. Віра говоритиме російською. 
⠀ 

Участь безкоштовна 💜  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FkLNhEae5CU3kmqra6%3Ffbclid%3DIwAR0fosVUgdEslcBubN1uP9uReqxZrbriYrrnfUctFBJF0WwT4kTo7vtgSSo&h=AT1AG0L9GAmbhhtf22P1jS1IoG3-TQwtdo2qdWozIsJ_cTzcxkzHYz15uHcb3WoWSE15XcwsSj8JhXE7fk2wvbDI6pShC9labx2iJUfgFDPhe7owRWGOs-61_k2IIm8JFVET&__tn__=q&c%5b0%5d=AT3Wb8QC7AJRxrZdonVotqXdOjICRKGsSTkoLFZN5OF-UmIR-j1uLe4znnTXEx0pWQS2qNL7WokT7nWbEwHbt3_fUAQY_kBQEq4K_N716Pfy3-8t9P4AJJEGU4Z-fOgirndRrM5gOQFhPIcTC1OvuYyL
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Книга «Прискорений стартап» 

Віталій Голомб 

 

 
 
Один з кращих підручників у світі 
з системного розвитку стартапів 
від ідеї до продукта. Настільна 
книга венчурних інверсторів і 
бізнесменів.  
 
Віталій М. Голомб — один з 
найдинамічніших спікерів та 
тренерів, що має великий попит 
у світі стартапів, венчурного 
капіталу та корпоративних 
інновацій. Підприємець, що 
розвиває свої бізнеси в 
Кремнієвій долині з підліткового 
віку, наразі є партнером DRAKE 
STAR PARTNERS.  

 

Раніше він був засновником та керуючим партнером GS CAPITAL, a до цього 

засновником і партнером HP TECH VENTURES, корпоративного венчурного підрозділу 

оригінального стартапу Кремнієвої Долини. Там його нагородили титулом Global 

Corporate Venturing Rising Star. До цього він тричі був СEO власних компаній. Він є 

гостьовим автором інтернет-видання TECHCRUNCH і топовим наставником 

акселераторів і бізнес-шкіл у США, Європі та Азії. Віталій Голомб живе в районі Бей Еріа 

в околицях Сан-Франциско і відвідує понад 20 країн щорічно як спікер топових 

конференцій і консультант корпорацій, асоціацій та університетів, що навчають 

підприємництву, інноваціям та дизайну. Його здатність вирішувати складні концепції, 

надихати, навчати і заряджати аудиторію з різних галузей і культур не має собі рівних.  

 

Видавництво «Самміт-книга» детальніше про книги за посиланням. 

https://nashformat.ua/products/pryskorenyj-startap-923034

