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У цьому номері читайте про наступне: 

 

 Підбірка ідей для подарунків до 

Дня Святого Валентина 

 Оренда державного майна у 

Львові  

 Лекція "Чому світ перейшов в 

онлайн і як стати частиною цього 

переходу?" 

 Кліматичні Інноваційні Ваучери 

для українських МСБ 

 Книга Переговори з дельфінами 

 2022 РІК ЛЮТИЙ  
 

 

 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

ПРОСТІР 
БІЗНЕСУ 

№ 251 

https://www.cicicoco.store/
https://drive.google.com/file/d/1T1_QFxNMq1oUd0jvoDKHQICPlx7BsgNA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T1_QFxNMq1oUd0jvoDKHQICPlx7BsgNA/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/events/1914780062059439/?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/1914780062059439/?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/1914780062059439/?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://climate.biz/
https://climate.biz/
https://www.yakaboo.ua/ua/peregovori-z-del-finami.html
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Підбірка ідей для подарунків до дня Святого Валентина 
 

Готуємось до дня Святого Валентина з львівськими підприємцями. 

Пропонуємо підбірку флористичних магазинів, де Вам створять не 

просто букет, а витір мистецтва!  
 

 
 

 

 

Вибір з понад 15 000 позицій 
провідних світових постачальників. 
Гарантія якості від аукціону Flora 
Holland. 

 
м. Львів, вул. Кирила і Мефодія 1 
 

https://358.com.ua/ 
 

 

 

https://358.com.ua/
https://www.instagram.com/358flowerbase/
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Мережа флостичних студій у 
Львові, 5 зручних локацій. 

 
 

 

 

 
 

 

 
Дві офлайн крамниці та швидка 
доставка на  
 

 

 

https://www.instagram.com/floradeluxe_lviv/
https://www.facebook.com/Floradeluxe_lviv-611659302826269/
https://www.instagram.com/piano_lviv/
https://www.facebook.com/PIANOlviv/
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Лекція "Чому світ перейшов в онлайн і як стати частиною цього переходу?" 

 

Людство знаходиться на етапі діджиталізації 
всього, усі сфери діяльності переходять в 
онлайн. У зв’язку з цим може виникнути маса 
запитань: 

▪️Чому так відбувається і які в цього наслідки? 
▪️Як працює діджиталізація та що ховається 
за красивими сторінками веб-сайтів та 
мобільних додатків? 
▪️Як відбувається цикл розробки веб-
застосунків? 

Коли: 09.02 о 19:00 

📍 LITS, вул. Сахарова 37, 3 поверх 

Скільки: безкоштовно 

Тривалість: 1-1,5 год 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1T1_QFxNMq1oUd0jvoDKHQICPlx7BsgNA/view?usp=sharing
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F7Q6ymQK2tB9gGmKM7%3Ffbclid%3DIwAR1EDV9Eb-AkxdSvVySFY3hM0-szOUmjwZQ7mUpJ3AvIVpd3e3ehWsO5s10&h=AT21S3iJmuUpq2HKfbhm0UCkWd1iHaScc6iS4eir9TCwxjPps5KAsnIglQm7aeNYE0P8JYebSNQa-e6ba1l6UP_UWgvjAjwg6lmQFAdXNiBhT4H_cmi86vZ6Cp3rz2XjFxEN&__tn__=q&c%5b0%5d=AT1BPjLzWXBZouugqvJs6M8JEmDRlCxtwfBlRpRreEF-hJwttm9AYAbD-Zku9DYaG0ip_yKYMz6g5EOaxEFCfJ7TUaNhdV2ubYrPiwlD7jLSJ_zBH0PZ8XXExCsnS7xDn_sKNTxQpIFBOZtHYJAHXIAk
https://www.facebook.com/events/1914780062059439/?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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Кліматичні Інноваційні Ваучери для українських МСБ 

 

Кліматичні Інноваційні Ваучери — це грантова програма, що має на меті підтримати 

розвиток “зелених” проєктів серед українських підприємствах. Переможці можуть 

спрямувати грантові кошти на оплату різноманітних послуг, що допоможуть 

вдосконалити або фіналізувати інновацію та вивести низьковуглецеві продукти й 

проєкти на ринок. Ваучер може покрити вартість послуг з дизайну прототипів 

кліматичних технологій, сертифікацій, тестування та патентування, розробку IT 

компонентів, маркетингових послуги тощо.  

Взяти участь у грантовому конкурсі можуть компанії малого та середнього бізнесу, які впроваджують або 

розробляють дружні до довкілля технології, зареєсторовані як юридична особа (приватна компанія) на 

території України, здійснюють свою діяльність щонайменше 1 рік до подачі заявки і готові до співфінансування 

у розмірі щонайменше 25% від суми гранту. 

Основними критеріями відбору та оцінювання проєктів, що подаються на Ваучери є: 

 рівень інноваційності проєкту 

 вплив на скорочення викидів парникових газів 

 здатність до масштабування та використання в інших секторах 

 ринковий потенціал продукту чи проєкту. 

  

https://forms.gle/rpPW3tWuJpBCcTP1A
https://climate.biz/
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Книга Переговори з дельфінами 

Максим Роменський 

 

 
 
Як говорити з цінним 
розробником, який 
поводиться непорядно? 
Як реагувати на 
незліченні «хотілки» 
клієнта? Чому багато 
фахівців дивно 
поводяться під час 
співбесіди, і що з цим 
робити? Як зацікавити й 
мотивувати 
співрозмовника? 
  

«Переговори з дельфінами» Максима Роменського — тверезий і уважний 

погляд на сучасні реалії IT-індустрії. Книжка безумовно допоможе всім, кому 

доводиться регулярно спілкуватися з IT-відділами, постачальниками і навіть 

окремими програмістами, і передусім — керівникам рівня Team leader і 

Project manager. Але й професіонали з великим стажем і досвідом напевно 

знайдуть для себе щось нове в пропонованих автором підходах. На основі 

реальних кейсів ви дізнаєтеся про те, що робить переговори в IT-середовищі 

особливими, які поведінкові алгоритми їх супроводжують і яку техніку можна 

використати в тих ситуаціях, коли переговори явно заходять у глухий кут. 

 

Видавництво «Фабула» детальніше про книги за посиланням. 

https://www.yakaboo.ua/ua/peregovori-z-del-finami.html

