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У цьому номері читайте про наступне: 
 

 

 Протокол перевірки серед 

працівників закладів та установ 

 Така мака 

 Вебінар «Закупівлі в системі ООН в 

IT-сфері» 

 Вебінар “Як отримати грант у 

рамках каскадного фінансування” 

 Онлайн курс «Міжнародні 

реєстри: як шукати і знаходити» 

 Книга «Садотерапія. Як позбутися 

бур’янів у голові » Cью Стюарт Сміт 

 2021 РІК ЖОВТЕНЬ  
 

 

 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

ПРОСТІР 
БІЗНЕСУ 

№ 237 

https://city-adm.lviv.ua/news/government/288673-a-moskalenko-pro-novi-karantynni-obmezhennia-ta-kontrol-za-ikh-dotrymanniam
https://city-adm.lviv.ua/news/government/288673-a-moskalenko-pro-novi-karantynni-obmezhennia-ta-kontrol-za-ikh-dotrymanniam
https://takamaka.com.ua/
https://takamaka.com.ua/
https://forms.gle/6yWjA4Y2B7qHCR369
https://forms.gle/6yWjA4Y2B7qHCR369
https://www.facebook.com/events/895099531149775
https://www.facebook.com/events/895099531149775
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+IR101+2021_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+IR101+2021_T3/about
https://www.yakaboo.ua/ua/sadoterapija-jak-pozbutisja-bur-janiv-u-golovi.html#proceed
https://www.yakaboo.ua/ua/sadoterapija-jak-pozbutisja-bur-janiv-u-golovi.html#proceed
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Протокол перевірки серед працівників закладів та установ 

 

Більше деталей тут: https://city-adm.lviv.ua/public-information/koronavirus/dokumenty/protokoly-komisii/19945/download?cf_id=36  

  

https://city-adm.lviv.ua/public-information/koronavirus/dokumenty/protokoly-komisii/19945/download?cf_id=36
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“Бюро ігор «ТАКА МАКА» – український розробник та виробник настільних ігор. 
 

Мета бюро - дарувати користувачеві яскраві й незабутні емоції, позитив, гумор, а також привносити 
крапельку новизни у спілкування з друзями. 
 

 
 
 

Розробляють, реалізовують та локалізують абсолютно нові проекти ігор. Продукція не 
має аналогів на сучасному ринку. 

 
Втілюють в життя 
різнопланові, різновікові 
механіки та сюжети для 
ігор, враховуючи 
психологію, 
ментальність та 
уподобання клієнтів. 

Співпрацюють з 
командою професійних 
художників та 
ілюстраторів, тому що 
цінують якісну 
ілюстрацію і щиро 
вважають, що діти 
повинні зростати у світі 
прекрасного. 

Активно 
співпрацюють з 
творчими людьми, 
допомагають 
втілювати 
різноманітні 
креативні ідеї ігор 
та ігрових механік. 

Використовують 
виключно натуральну та 
сертифіковану сировину 
для виготовлення ігор, бо 
їм не байдуже здоров'я 
дітей. 

Вкладають свою 
енергетику, вміння, 
професіоналізм і 
досвід у справу, яка 
подарує клієнта 
незабутні позитивні 
емоції та яскраві 
враження 

 

 
 

https://takamaka.com.ua/   

https://takamaka.com.ua/
https://www.facebook.com/TAKAMAKAgames/
https://www.instagram.com/takamaka.games/
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Вебінар «Закупівлі в системі ООН в IT-сфері» 

 

Рада експортерів та інвесторів при МЗС України та Постійне 

представництво України при ООН запрошують компанії взяти 

участь у вебінарі «Закупівлі в системі ООН в IT-сфері» та 

ознайомитися з особливостями закупівель установ системи ООН. 

 

Вебінар відбудеться у віртуальному форматі (електрона платформа ZOOM) 29 жовтня 

2021 р. з 16:00 по 18:00 (за київським часом) англійською мовою. 

 

Зареєструватися для участі у заході можна за 

посиланням. 

https://forms.gle/6yWjA4Y2B7qHCR369
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Вебінар “Як отримати грант у рамках каскадного 

фінансування” 

 

✅Каскадне фінансування є механізмом фінансування “третіх сторін” (не членів 

консорціуму) в рамках уже діючих проєктів ЄС. Цей метод фінансування має значно 

спрощені адміністративні процедури, конкурси оголошують проекти, що уже 

фінансуються ЄС. Розмір фінансування не перевищує 200 тис. євро, аплікантами 

можуть бути стартапи, малі та середні підприємства, а також невеликі консорціуми у 

складі університетів, дослідницьких установ та МСП. Каскадне фінансування 

використовують ряд проєктів, які виконуються в рамках програми Горизонт 2020. 

Рамкова програма вебінару: 

💥Особливості процедур каскадного фінансування від А до Я. 

Спікер: Кульчицький Іван, Президент ГО АЄІ, керівник НКП “Інформаційні та комунікаційні 

технології”. 

Буде представлено джерела інформації про відкриті конкурси, алгоритм пошуку партнерів, 

процедури подання заявок та реалізації проєктів. 

💥Як український університет став частиною успішної заявки FlexCLEC у конкурсі каскадного 

фінансування проєкту SMART4ALL програми Горизонт 2020 

Спікер: Семенов Андрій, д.т.н., професор кафедри “Радіотехніки” Вінницького національного 

технічного університету 
 

✅Вебінар буде корисним широкому колу представників інноваційних середовищ: бізнес, стартапи, наука, освіта, місцеві 

органи влади і т.п., які зацікавлені отримати підтримку на створення і впровадження цифрових інновацій у різних сферах 

економіки та суспільного життя. 

Реєстрація за посиланням.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FEyXZRo7A8K1RMHRg7%3Ffbclid%3DIwAR0U0mfhUygIscZqgxGI_oE3twPlVKHLPipHjyVHzsOA_biHbH0EL04HMi4&h=AT0Tr9rsGP13uPlFAYQuL1skC5mtIAqxGb6j6K3TTYpxxayVcSC1d_3YY8Kqnz5eXZZsBIB68urFqpkmqFs830jq0K3KbJrXPnFxelN_RDtFz2RyFOws9PoJUH6Q-IGApdbI&__tn__=q&c%5b0%5d=AT1igPh0tlmvT8aPk-u29M_euyzDemyOEJ9VnnUpJOyt_Ueqnu7aN01GN6HYiNy1Hg3SLnV_A8IFfHz8AzYrrIzg6kvwHDM2b1aPzwIOylYlG5CMrirYeXzkONRh6FP0PhtRc2cMjh2g32_x7-EdiFz9
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Міжнародні реєстри: як шукати і знаходити 
 

 
 

Мета курсу – продемонструвати практичні інструменти та алгоритми 

роботи з міжнародними реєстрами та сервісами для пошуку відкритих 

даних. Курс складається з відеолекцій, тестових завдань та додаткових 

матеріалів у вигляді переліку міжнародних сервісів пошуку даних. 
 

 

НА ЦЬОМУ КУРСІ ВИ: 

 

дізнаєтеся, які публічні реєстри є в інших країнах, яка інформація там платна, а яка – 

безкоштовна, де для доступу до даних не потрібна навіть реєстрація, а що можна 

дізнатись лише за допомогою VPN і картки банку країни, де розміщена та чи інша база; 

навчитеся технологій глобального пошуку інформації про людей, компанії, майно, судові 

справи, пересування літаків і морських суден, імпортно-експортні операції тощо. 

 
 

Усі деталі за посиланням.  

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+IR101+2021_T3/about
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Книга «Садотерапія. Як позбутися бур’янів у голові» 

Сью Стюарт-Сміт 

 

 
 

Сью Стюарт-Сміт, 
видатна психіатриня і 
завзята садівниця, 
пропонує надихаючу та 
корисну книжку про 
цілющий вплив 
садівництва на розум 
людини, про його 
здатність зменшувати 
стрес і сприяти 
благополуччю в 
повсякденному житті.  

Авторка досліджує безліч прикладів взаємодії розуму і саду та описує, як 

догляд за садом може бути способом зцілити зранену душу. Від 

повернення свого діда з Першої світової війни до захоплення Фройда 

квітами, від історій хвороби своїх пацієнтів до прогресивних садівничих 

програм у таких місцях, як в’язниця на острові Рікерс у Нью-Йорку — Сью 

Стюарт-Сміт наводить вагомі приклади того, що садівництво — це набагато 

важливіше для нашого пізнання, ніж ми думаємо. Глибока, життєствердна 

і прагматична «Садотерапія. Як позбутися бур’янів у голові» — ідеальне 

читання для людей, які прагнуть до здорового психічного життя. 

Видавництво «Yakaboo Publishing» детальніше про книги за посиланням. 

https://www.yakaboo.ua/ua/sadoterapija-jak-pozbutisja-bur-janiv-u-golovi.html#proceed

