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У цьому номері читайте про наступне: 
 

 

 CICI COCO 

 Як підготувати план реалізації та 

бюджет проєкту для програми 

Горизонт Європа 

 Зустріч з Посольством України в 

Саудівській Аравії 

 Школа стартапів Y Combinator 

 Книга Хаос у Кремнієвій долині. 

Шалені гроші та неочікувані 

фіаско 

 2022 РІК СІЧЕНЬ  
 

 

 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

ПРОСТІР 
БІЗНЕСУ 

№ 250 

https://www.cicicoco.store/
https://www.facebook.com/events/241827731466035/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/241827731466035/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/241827731466035/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/641716520289081/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22discovery_top_tab%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/641716520289081/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22discovery_top_tab%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+SS101+2021_T2/about
https://www.yakaboo.ua/ua/haos-u-kremnievij-dolini-shaleni-groshi-ta-neochikuvani-fiasko.html?gclid=Cj0KCQiAubmPBhCyARIsAJWNpiOSDd57LBzZ1I4BQsV0dxhM8oo36HFYYAPfSCBlz3MEc7uFzoI-RCsaAvfpEALw_wcB#media_popup_photos
https://www.yakaboo.ua/ua/haos-u-kremnievij-dolini-shaleni-groshi-ta-neochikuvani-fiasko.html?gclid=Cj0KCQiAubmPBhCyARIsAJWNpiOSDd57LBzZ1I4BQsV0dxhM8oo36HFYYAPfSCBlz3MEc7uFzoI-RCsaAvfpEALw_wcB#media_popup_photos
https://www.yakaboo.ua/ua/haos-u-kremnievij-dolini-shaleni-groshi-ta-neochikuvani-fiasko.html?gclid=Cj0KCQiAubmPBhCyARIsAJWNpiOSDd57LBzZ1I4BQsV0dxhM8oo36HFYYAPfSCBlz3MEc7uFzoI-RCsaAvfpEALw_wcB#media_popup_photos
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CICI COCO - це про базовий гардероб. Ідеальна каспула 

кожного сезону, яка включає простий одяг, який 

поєднується з усім.  
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Актуальні фасони та 
матеріали, котрі підійдуть 
для будь-якої фігури. 
 
Останні тренди від 
львівського виробника за 
доступними цінами.  

 

Замовити одяг можна онлайн 
або приміряти попередньо у 
шоурумі на Нижанківсього 9. 

 

 
 

 

https://www.cicicoco.store/  

 

https://www.cicicoco.store/
https://www.instagram.com/cici_coco.official/
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✅Основні теми лекції: 

🎯Інформаційні та методичні матеріали з підготовки проєктів на конкурси програми 

Горизонт Європа 

🎯Загальні рекомендації щодо вибору теми проєкту та формування консорціму 

🎯Структура змістовної частини B проєктної заявки 

🎯Опис робочого плану проєкту та представлення прикладів 

🎯Спроможність учасників консорціуму виконати завдання проєкту 

🎯Складові частини бюджету проєкту, особливості формування бюджету 

🎯Практичні поради і приклади 

🎯Відповіді на питання, обговорення проблемних ситуацій. 

 
 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fhz2XbehvFr9ZMTye9%3Ffbclid%3DIwAR04cBV0fugSZE_TAO0xFaX_aBVZnIqnWyb_hR5M9h3tELKhMjoKMBXDSqo&h=AT0OecRTIuZ_eMkECfzM6R98siQRfw9RaGZhpY2XLh1g-ky7udG6qf5fSFM0AigNZpLkvscKcK1vwbYoqqbtO82PctJb8_jmTbhNTr3ZOLvwX9en11b5-bSkPk5SBwU66hLf&__tn__=q&c%5b0%5d=AT0PsnNO8wpUKOUkd1FIxQeDfYrx1fmFwo_-eT3-wFubYqvdSeUsMcOUwb-ojhydCAQuaoXaLDFG-eQdKE0FuxBaBT7h3zNGrX7C3kjh-74pdLJy9_t58CdsuHr55dx2-DzsIONfGDotVw677wF1XSFC
https://www.facebook.com/events/241827731466035/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/641716520289081/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22discovery_top_tab%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
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Школа стартапів Y Combinator 

 
 

Мрієте створити успішний бізнес, але не знаєте, з чого почати? 

Хочете, аби про Вас та Ваші ідеї довідався весь світ? Навчайтесь у 

найкращих – вартість компаній-випускників Y Combinator, серед 

яких Airbnb, Dropbox та Stripe, становить близько 300 мільярдів 

доларів. У вас є шанс стати однією з них – Prometheus представляє 

переклад лекцій кращих в світі експертів зі створення стартапів. На 

вас чекають виступи від провідних фахівців школи стартапів Y 

Combinator та засновників стартапів, а також гостьові лекції Марка 

Цукерберга та Ілона Маска. 

 

 

Курс перекладено за підтримки Відділу 
преси, освіти та культури Посольства США в 
Україні. Погляди учасників заходу не 
обов’язково збігаються з офіційною 
позицією уряду США. 

 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+SS101+2021_T2/about
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Книга Хаос у Кремнієвій долині. Шалені гроші та 

неочікувані фіаско 

Антоніо Ґарсіа Мартінес 

 

 
 
Уявіть собі будівлю дата-
центру, якою сновигає 
шимпанзе. Він смикає за 
кабелі, ламає коробки й 
розносить приміщення. 
Образно кажучи, ІТ-
підприємці - це 
«мавпочки» суспільства, 
які руйнують усе: Uber - 
службу таксі, Airbnb - 
готельний сервіс, Netflix - 
телебачення, Tinder - 
налагодження стосунків.  

 

А Кремнієва долина - це зоопарк, де тримають цих «мавпочок хаосу», 

стверджує Антоніо Ґарсіа Мартінес, якого називають провокатором індустрії. 

На власному досвіді, який він описує в цій книжці, Мартінес дійшов сумних 

висновків про те, як усе влаштовано. Інвестори - це люди, у яких грошей 

більше, ніж часу, наймані працівники - це люди, у яких часу більше, ніж 

грошей, стартапи - це бізнес-експерименти за чужі гроші, а маркетинг схожий 

на секс: за нього платять тільки лузери. 

 

Видавництво «Наш Формат» детальніше про книги за посиланням. 

https://www.yakaboo.ua/ua/haos-u-kremnievij-dolini-shaleni-groshi-ta-neochikuvani-fiasko.html?gclid=Cj0KCQiAubmPBhCyARIsAJWNpiOSDd57LBzZ1I4BQsV0dxhM8oo36HFYYAPfSCBlz3MEc7uFzoI-RCsaAvfpEALw_wcB#media_popup_photos

