
 

 

1 

 

5 

  

 

 
 

У цьому номері читайте про наступне: 
 

 День фармацевничного 

працівника 

 Дотація за бджолосім’ї 

 Клямра  

 Європейські проєкти у сфері 

5G та виклики для України 

 Гранти на розвиток власної 

справи 

 Книга «Mindfuck. Як позбутися 

бар’єрів у своїй голові» Бок 

Петри 

 2021 РІК ВЕРЕСЕНЬ  
 

 

 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

ПРОСТІР 
БІЗНЕСУ 

№ 234 

https://pasika.news/dotacziyi-pasichnykam-u-2021-roczi/
https://pasika.news/dotacziyi-pasichnykam-u-2021-roczi/
https://www.facebook.com/klamra/
https://www.facebook.com/events/1197794393965683/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1197794393965683/?ref=newsfeed
https://www.prostir.ua/?grants=mom-ta-usaid-dopomozhut-hrantamy-trudovym-mihrantam-yaki-prahnut-rozvyvaty-vlasnu-spravu
https://www.prostir.ua/?grants=mom-ta-usaid-dopomozhut-hrantamy-trudovym-mihrantam-yaki-prahnut-rozvyvaty-vlasnu-spravu
https://starylev.com.ua/mindfuck-yak-pozbutysya-baryeriv-u-svoyiy-golovi
https://starylev.com.ua/mindfuck-yak-pozbutysya-baryeriv-u-svoyiy-golovi
https://starylev.com.ua/mindfuck-yak-pozbutysya-baryeriv-u-svoyiy-golovi
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Вітаємо з професійним святом усіх 

працівників фармацевтичної сфери. 

Бажаємо постійного розвитку, процвітання та нових відкриттів. 
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Департамент агропромислового розвитку Львівської обласної адміністрації 

повідомляє про приймання документів за бюджетною програмою «Фінансова 

підтримка сільгосптоваровиробників». 
 

Ви можете отримати дотацію за бджолосім‘ї на безповоротній основі, якщо Ви: 

 Фізична чи юридична особа, зокрема сімейне фермерське господарство. 

 Маєте від 10 до 300 бджолосімей 

 

Дотація видається у розмірі 200 грн. за 1 бджолосім‘ю. 

У випадку наявності більше ніж 300 бджолосімей максимальний розмір дотації 

становить 60 000 грн. 

Для отримання такої дотації необхідно звернутись подати наступні документи у 

ЦНАП до 1 жовтня: 

🟡 для фізичних осіб 
1. Копію ветеринарно-санітарного паспорта 
пасіки. 
2. Копію рішення про державну реєстрацію 
потужності 
3. Копію довідки або договору про відкриття 
рахунка в банку 
4. Копію паспорта громадянина України 
5. Копію ідентифікаційного коду 
6. Довідку, видану органом місцевого 
самоврядування, про реєстрацію пасіки із 
зазначенням кількості наявних бджолосімей 
за останню звітну дату на момент подання 
документів. 

🟡 для юридичних осіб 
1. Копію ветеринарно-санітарного паспорта 
пасіки. 
2. Копію рішення про державну реєстрацію 
потужності. 
3. Копію довідки або договору про відкриття 
рахунка в банку 
4. Копію звіту про виробництво продукції 
тваринництва та кількість 
сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) 
на останню звітну дату на момент подання 
документів. 
 

За більш детальною інформацією можна звертатись за тел.:297 59 80.  
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Клямра – це виробник шкіряних ременів ручної роботи з авторськими 
пряжками, латунні і шкіряні сувеніри та аксесуари. Вони працюють 
тільки з натуральними матеріалами: шкіра, латунь, сталь, дерево. 
Основним напрямком виробництва можна вважати виготовлення 
шкіряних ременів і пряжок для ременів 
 
 

Протягом століть людська цивілізація не 
придумала нічого нового для підтримки 
штанів. Ремінь залишається ременем, 
тільки в процесі еволюції він 
трансформувався від мотузки до паска в 
різних його варіаціях. Ремені від бренду 
«Клямра» це - натуральна теляча шкіра і 
пряжка відлита з латуні. Здавалося б, все 
просто, але є, так би мовити, нюанси. Чого 
ж такого «цікавого» в ременях, щоб на них 
зупинити вибір. 
 
До підбору шкіри для ременів «Клямра» 
ставиться з особливою ретельністю: 
1. Товщина ремінної полоси 3,8-4,2 мм, 
що поєднує в ремені твердість і 
довговічність шкіри, з міцністю і 
еластичністю одночасно. Ремінь набуває 
форму тіла, але при цьому залишається 
стійким до зайвого розтягування. 
2. Ремінна смуга нарізується з цільної 
шкури, відповідно виключаються варіанти 
склеювання або зшивання шматків. 
3. Довжина паска 120-125 см без пряжки, 
і зроблені таким чином, що кожен без 
особливих зусиль може вкоротити ремінь 
під потрібний розмір.  
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Окрім ременів та пряжок в 
наявності асортименту 
бренду є свічники, ріжки для 
взуття, підвіски, гаманці, 
темпери для кави та 
браслети.  

 
 
Про підбір пряжок та 
продукції бренду, а також 
більше про асортимент 
можна дізнатися на вебсайті 
«Клямри». 

 

 
https://klamra.com.ua/   

https://klamra.com.ua/
https://www.facebook.com/klamra/
https://www.instagram.com/klamra_handmade/?hl=uk


 

 

6 

 

Європейські проєкти у сфеі 5G та виклики для України 

 

✅У фокусі вебінару: представлення можливостей використання стільникових мереж 

5G у різних сферах наукових досліджень та економіки і суспільного життя людей; 

обговорення перспектив запуску 5G в Україні, в т.ч. доцільність участі у 5G 

Infrastructure Public Private Partnership (5G PPP); представлення досвіду участі 

українського науковця у проєктах 5G-XCast, 5G-TOURS та 5GASP програми Горизонт 

2020, огляд інших проєктів у сфері 5G, а також перспективи підготовки нових проєктів 

на конкурси програми Горизонт Європа. 

 

✅Дата і час: 17 вересня, 15.00-17.30 онлайн у форматі ZOOM конференції 

✅Участь є безкоштовною за умови попередньої реєстрації за посиланням 

✅Буде також онлайн трансляціюя на сторінці ГО АЄІ у Facebook.  

 

✅Основні спікери вебінару: 

🦸♂️Роман Одарченко, Доктор технічних наук, завідувач кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних 

систем Національного авіаційного університету, м. Київ. 

🦸♂️Іван Кульчицький, президент ГО Агенція Європейських Інновацій, керівник національного контактного 

пункту програми Горизонт 2020 за напрямком ІКТ 

 

✅Вебінар є частиною серії вебінарів, які ми проводимо в рамках проєкту «Як знайти 

власний шлях до успіху у програмах ЄС для реалізації цифрових інновацій», який 

підтримано Європейським Союзом та Міжнародним Фондом «Відродження» в 

межах грантового компоненту проєкту EU4USociety. 

https://5g-xcast.eu/
http://5gtours.eu/
https://5gasp.eu/
https://forms.gle/BVvELYtGj1CfTyDWA
https://www.facebook.com/InnoEU.UA
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Міжнародна організація з міграції (МОМ), Агентство ООН з питань міграції, за фінансової 

підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) оголошує про початок 

другого циклу надання грантів на умовах співфінансування (50% на 50%). Цю допомогу 

буде надано у рамках проєкту «Розвиток малого бізнесу й самозайнятості для трудових 

мігрантів», спрямованого на підтримку сталого економічного розвитку після повернення 

з-за кордону. 
 

Якщо Ви — трудовий мігрант (громадянин України, який працює або 

працював за кордоном і повернувся не раніше січня 2020 року), і бажаєте 

інвестувати зароблений капітал, а також досвід, отриманий за кордоном, у 

власну справу, — зверніть увагу на цей проєкт. 
 

Грант в розмірі до 4 000 доларів США на розвиток власної справи видається 

на конкурсній основі (за результатами презентацій бізнес-планів) та на 

умовах співфінансування: на кожен вкладений долар в свою справу, ви 

отримуєте ще один долар у вигляді безповоротного гранту від МОМ. 

 

Усі деталі за посиланням.  

https://www.prostir.ua/?grants=mom-ta-usaid-dopomozhut-hrantamy-trudovym-mihrantam-yaki-prahnut-rozvyvaty-vlasnu-spravu
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Книга «Mindfuck. Як позбутися бар’єрів у своїй голові» 

Бок Петра 

 

 
 
 
 

Світ змінився, а ми все ще 
керуємося давніми 
страхами, застереженнями і 
сумнівами. Ми шукаємо 
безпеки і не наважуємося 
ризикувати та змінюватися. 
Як почати вірити в себе й 
довіряти собі? Як припинити 
себе применшувати?  

 

Сучасне суспільство до цього готове, кожен із нас насправді готовий теж. 

Треба тільки розпізнати і подолати MINDFUCK. А давні механізми 

самозбереження цілком можуть працювати на нашу користь замість 

перешкоджати. 

 

Як це зробити, радить Петра Бок, одна з найвідоміших коучинь Німеччини, яка багато 

років допомагає клієнтам досягти нових кар’єрних сходинок, розділити робоче й 

особисте на користь комфортного самопочуття і по-новому поглянути на власні 

цінності та успіхи.. 

 

Видавництво «Видавництво старого лева» детальніше про книги за посиланням. 

https://starylev.com.ua/mindfuck-yak-pozbutysya-baryeriv-u-svoyiy-golovi

