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У цьому номері читайте про наступне: 

 

Міжнародний експортний форум 2021:  

Нові перспективи та діджиталізація  

для розвитку експорту 

Конкурс на найкраще оформлення 

вітрин 

Підбірка ідей для різвяних подарунків 

Конкурс для жінок-підприємниць 

Книга Покінчи з "хорошою дівчинкою". 

Як переписати застарілі правила, 

відкрити в собі джерело сили і творити 

наповнене життя 

 2021 РІК ГРУДЕНЬ  
 

 

 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

ПРОСТІР 
БІЗНЕСУ 

№ 243 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3cAmgML%3Ffbclid%3DIwAR0E0-bI9oWvt1wo22Ko7pX1y8JS_z0hO04AkFw9cArO9FDUvM9aibdkGos&h=AT2Xs2NYksirf1zlYLnCoLv_KMDgx-dCy6fTE7aNH2DFgEQx-chOH2Y8z-qd_83cvtetHD-Jey7lsPgKMEr0Qn37Qu3xHRsJ5pGLX0FI3AaI-eJUNO_KzXubV7uqRPXt2jwc&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT0nyjEfcYT9z84J2aTV17159dufBkowH92EPH8vakDfen91PeYsw1ahpPA-1JCtaUqsPt29E4m0Ua1McKkF-1Ohw6kmFE__XnDx37R8eJcajLaV-eQZhuCDG-gV7qQqU_8KUTZqiJHIw11G5RYO8fRk9IgE1rT9cVwTOo2Y5lVFl-q0AfgcFnJHoxkWrl8_PR7GLzwQkfoGavN3UL0X0H8LzHNuY5FLoP5kgJVCRRWS7QX4QGMPQUKyYw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3cAmgML%3Ffbclid%3DIwAR0E0-bI9oWvt1wo22Ko7pX1y8JS_z0hO04AkFw9cArO9FDUvM9aibdkGos&h=AT2Xs2NYksirf1zlYLnCoLv_KMDgx-dCy6fTE7aNH2DFgEQx-chOH2Y8z-qd_83cvtetHD-Jey7lsPgKMEr0Qn37Qu3xHRsJ5pGLX0FI3AaI-eJUNO_KzXubV7uqRPXt2jwc&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT0nyjEfcYT9z84J2aTV17159dufBkowH92EPH8vakDfen91PeYsw1ahpPA-1JCtaUqsPt29E4m0Ua1McKkF-1Ohw6kmFE__XnDx37R8eJcajLaV-eQZhuCDG-gV7qQqU_8KUTZqiJHIw11G5RYO8fRk9IgE1rT9cVwTOo2Y5lVFl-q0AfgcFnJHoxkWrl8_PR7GLzwQkfoGavN3UL0X0H8LzHNuY5FLoP5kgJVCRRWS7QX4QGMPQUKyYw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3cAmgML%3Ffbclid%3DIwAR0E0-bI9oWvt1wo22Ko7pX1y8JS_z0hO04AkFw9cArO9FDUvM9aibdkGos&h=AT2Xs2NYksirf1zlYLnCoLv_KMDgx-dCy6fTE7aNH2DFgEQx-chOH2Y8z-qd_83cvtetHD-Jey7lsPgKMEr0Qn37Qu3xHRsJ5pGLX0FI3AaI-eJUNO_KzXubV7uqRPXt2jwc&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT0nyjEfcYT9z84J2aTV17159dufBkowH92EPH8vakDfen91PeYsw1ahpPA-1JCtaUqsPt29E4m0Ua1McKkF-1Ohw6kmFE__XnDx37R8eJcajLaV-eQZhuCDG-gV7qQqU_8KUTZqiJHIw11G5RYO8fRk9IgE1rT9cVwTOo2Y5lVFl-q0AfgcFnJHoxkWrl8_PR7GLzwQkfoGavN3UL0X0H8LzHNuY5FLoP5kgJVCRRWS7QX4QGMPQUKyYw
https://city-adm.lviv.ua/news/culture/289250-u-lvivskii-mth-startuie-konkurs-na-naikrashche-oformlennia-vitryn-bram-vikon-ta-balkoniv-do-novorichnykh-ta-rizdvianykh-sviat
https://city-adm.lviv.ua/news/culture/289250-u-lvivskii-mth-startuie-konkurs-na-naikrashche-oformlennia-vitryn-bram-vikon-ta-balkoniv-do-novorichnykh-ta-rizdvianykh-sviat
https://womanccifu.com/
https://www.yakaboo.ua/ua/pokinchi-z-horoshoju-divchinkoju-jak-perepisati-zastarili-pravila-vidkriti-v-sobi-dzherelo-sili-i-tvoriti-napovnene-zhittja.html#proceed
https://www.yakaboo.ua/ua/pokinchi-z-horoshoju-divchinkoju-jak-perepisati-zastarili-pravila-vidkriti-v-sobi-dzherelo-sili-i-tvoriti-napovnene-zhittja.html#proceed
https://www.yakaboo.ua/ua/pokinchi-z-horoshoju-divchinkoju-jak-perepisati-zastarili-pravila-vidkriti-v-sobi-dzherelo-sili-i-tvoriti-napovnene-zhittja.html#proceed
https://www.yakaboo.ua/ua/pokinchi-z-horoshoju-divchinkoju-jak-perepisati-zastarili-pravila-vidkriti-v-sobi-dzherelo-sili-i-tvoriti-napovnene-zhittja.html#proceed
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📢 Запрошуємо на «Міжнародний експортний форум 2021: Нові перспективи та 

діджиталізація для розвитку експорту», присвячений обговоренню та презентації 

діджитал механізмів підтримки експорту та новим змінам у тенденціях ведення 

експортних операцій! 

👥 Для кого? Українських експортоорієнтованих підприємств, організацій підтримки 

бізнесу, бізнес-об`єднань, представників регіональної та місцевої влади. 

 

Поговоримо про національну стратегію розвитку експорту, нові 

механізми підтримки національних експортерів та проєкти і 

програми від державних та бізнес організацій, які працюють в 

Україні. 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FBCjLtZsheDZa4kw28%3Ffbclid%3DIwAR0AFe5jRFQw3cSlilt2EgE-sFt_6aEvcbqPxShgK-WkfLYpdSUibyLKI8Y&h=AT1AEEhUoIahx1_o1lu14p4Gohl84SZgHs_J5Y7Jv2fmfBCPQX96AI-zoega9opNGCbqZ6J96db8yi20rIA6ItPDaDG0yeNt7ZLbAy-Wr3i8CkGRyePO5HV3d9AZhaWd1hme&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT0nyjEfcYT9z84J2aTV17159dufBkowH92EPH8vakDfen91PeYsw1ahpPA-1JCtaUqsPt29E4m0Ua1McKkF-1Ohw6kmFE__XnDx37R8eJcajLaV-eQZhuCDG-gV7qQqU_8KUTZqiJHIw11G5RYO8fRk9IgE1rT9cVwTOo2Y5lVFl-q0AfgcFnJHoxkWrl8_PR7GLzwQkfoGavN3UL0X0H8LzHNuY5FLoP5kgJVCRRWS7QX4QGMPQUKyYw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3cAmgML%3Ffbclid%3DIwAR0E0-bI9oWvt1wo22Ko7pX1y8JS_z0hO04AkFw9cArO9FDUvM9aibdkGos&h=AT2Xs2NYksirf1zlYLnCoLv_KMDgx-dCy6fTE7aNH2DFgEQx-chOH2Y8z-qd_83cvtetHD-Jey7lsPgKMEr0Qn37Qu3xHRsJ5pGLX0FI3AaI-eJUNO_KzXubV7uqRPXt2jwc&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT0nyjEfcYT9z84J2aTV17159dufBkowH92EPH8vakDfen91PeYsw1ahpPA-1JCtaUqsPt29E4m0Ua1McKkF-1Ohw6kmFE__XnDx37R8eJcajLaV-eQZhuCDG-gV7qQqU_8KUTZqiJHIw11G5RYO8fRk9IgE1rT9cVwTOo2Y5lVFl-q0AfgcFnJHoxkWrl8_PR7GLzwQkfoGavN3UL0X0H8LzHNuY5FLoP5kgJVCRRWS7QX4QGMPQUKyYw
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Конкурс на найкраще оформлення вітрин 
 

З 23 листопада розпочинається щорічний конкурс на найкраще різдвяно-новорічне 

оформлення вітрин об’єктів торгівлі, громадського харчування та побутового 

обслуговування населення, інших закладів та установ, брам, вікон та балконів будинків 

Львівської міської територіальної громади до новорічних та різдвяних свят. 
 

 
 

Для участі у конкурсі необхідно подати до Центру надання 

адміністративних послуг або шляхом подачі електронного 

звернення на офіційну веб-сторінку Львівської міської ради такий 

пакет документів: 
 1. Заяву встановленого взірця на ім’я начальника управління культури на участь у 

конкурсі з обов’язковим вказанням точної адреси об’єкта, який подається на участь у 

конкурсі, прізвища, ім’я та по батькові заявника, а також контактного номера телефону. 

 2. Фотографії об’єкта, який подається на участь у конкурсі, зроблені з різних ракурсів у 

добрій якості та з високою роздільною здатністю, що подаються на диску або USB флеш-

носії – при подачі через Центр надання адміністративних послуг Львівської міської ради, 

або долучаючи до електронного звернення у форматі jpg, .jpeg, .png, .gif, .tiff, .bmp, .pdf. 
Прийом документів на участь у конкурсі триває до 15 грудня включно. 

Участь у конкурсі можуть брати як фізичні, так і юридичні особи. 

За детальною інформацією можна звертатися в управління культури 

Львівської міської ради за тел.:  +38 032 297 55 72. 
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Підбірка ідей для різвяних подарунків 
 

Зовсім скоро розпочнеться період різвяних свят, саме 

тому ми створили для наших читачів підбірку ідей для 

подарунків своїм друзям та рідним, зроблених 

львівськими виробниками. 
 

 

 
 

 

«Фармінно» — це не просто рецептурно-виробнича аптека, це 

лабораторія, де створюють доглядові косметичні засоби для тіла й 

обличчя за сучасними стандартами якості та безпеки. Косметика 

«Фармінно» — це фармацевтичні інновації у вигляді натурального 

продукту. Який дієво й турботливо покращує стан Вашої шкіри вже 

після перших застосувань. Це косметика для тих, хто ретельно 

піклується про здоров‘я власного тіла й обличчя. Для свідомих 

споживачів, які впевнені в кожному інгредієнті засобу, яким 

користуються. Для тих, хто завжди вибирає якість! 

https://pharminno.com/
https://pharminno.com/
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Чудовим подарунком будуть прикраси ручної роботи. Представляємо Вам 

три львівських бренди, які виготовляють прикраси з натурального каменю. 

 

АГАТА - прикраси та мінерали 
 

Пропонують класичні та вишукані 
прикраси з натуральних каменів, 
перлин та коралу. 
Можна придбати та замовити 
колекційні та рідкісні мінерали, кулі, 
піраміди, кристали, зрізи та галтовку, 
аксесуари для здоров'я (масажери), 
матеріали для творчості (кабошони, 
намистини, фурнітура та інше). 
Також консультуємо та роблять 
індивідуальний підбір амулетів, 
оберегів та талісманів з натуральних 
каменів. 

 

https://www.facebook.com/agatagemstore/
https://www.facebook.com/agatagemstore/
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PTASHKA- це авторські прикраси ручної 

роботи створені з натуральних матеріалів. 

Натхненні природою, її лініями і фактурами 

ми створили прикраси для людей, які 

люблять виділятись і бажають внести в свій 

щоденний образ нові яскраві деталі. 
 

https://ptashka.jewelry/
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Boriychuk Jewelry – 
це довга історія, за 
якою стоїть велика 
мрія та досвід. 
 

 

 

 
Створюючи авторські етнічні прикраси, власниці 
бренду хотілося вийти за межі традиційних форм та 
матеріалів. Так з’явилися осучаснені варіанти, 
натхнені українською автентикою й народною 
творчістю. 

https://boriychuk-jewelry.com.ua/
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Конкурс для жінок-підприємниць 

  

Цьогорічний конкурс покликаний відзначити підприємиць, 

які розвивають свою справу в умовах пандемії, спростувати 

упередження щодожінок в бізнесі, посилити їхні 

можливості, а також надихнути не боятися розпочинати 

власну справу.  

 

Участь в конкурсі є безкоштовною. Для цього 

необхідно до 30 січня 2021 року заповнити заявку 

на сайті проєкту: https://womanccifu.com.  

 

Учасниці змагатимуться за головний приз премії — 100 000 грн на 
розвиток справи та ділову поїздку у Париж. Також всі учасниці 
можуть презентувати свої проєкти та знайти підтримку інвесторів, 
менторів, в тому числі — серед французької бізнес спільноти. 

 

https://womanccifu.com/
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Книга Покінчи з "хорошою дівчинкою". Як переписати застарілі 

правила, відкрити в собі джерело сили і творити наповнене життя 

Махо Мольфіно 

 

 
 

 
 

Протягом тисячоліть жінок 
вчили бути "хорошими", а 
не сильними. Але "хороші" 
дівчата повинні стримувати 
свій голос та прагнення, що 
шкодить, в першу чергу, їм 
самим. 
 

Авторка книжки, коуч, психологиня, ведуча подкасту the Heroine Махо 

Мольфіно завдяки досвіду, отриманому під час численних консультацій та 

розмов з жінками-лідерками, виділила п’ять саморуйнівних тенденцій. Це 

п’ять міфів про "хорошу дівчинку": про правила, досконалість, логіку, 

гармонію та жертовність, які кожна жінка повинна подолати, щоб мати владу 

над своїм життям. У книжці ви дізнаєтесь, як кожний з міфів впливає на 

самооцінку, професійну впевненість, кар’єру, стосунки та отримаєте 

практичні поради, як позбутися свого головного міфу, який забирає 

найбільше часу та ресурсів, цінувати власну самобутність та бути впевненою 

у собі. 

Видавництво «Yakaboo Publishing» детальніше про книги за посиланням. 

https://www.yakaboo.ua/ua/pokinchi-z-horoshoju-divchinkoju-jak-perepisati-zastarili-pravila-vidkriti-v-sobi-dzherelo-sili-i-tvoriti-napovnene-zhittja.html#proceed

