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CULTNAKED - це незсезонний slow-fashion бренд, 

який об'єднує жіночність і комфорт, призначений 

для реального життя.  
 

 
 

           

Місія -  підкреслити впевненість і 
сексуальність. CULTNAKED хоче 
надихати та розширяти права і 
можливості жінок у всьому світі, 
оскільки бренд проголошує 
жіноче тіло культом. Важливою 
частиною нашої ідеології є 
раціональний підхід до моди . У 
бренду немає стоку та вони не 
створюють речі наперед. 
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Перша річ, яку вони створили - рожевий DANCING ON A TABLE 

скорт, виготовлений з неймовірного італійського атласу, - це 

річ, яка пригодиться у будь-якій ситуації. Міні не 

підтягнеться, і Ви можете робити все, що Вам подобається 

(обмежується вашими фізичними здібностями.  
 

 
 

Раціональний підхід до моди полягає у  мінімізації надмірного виробництво, 

весь одяг бренду відшивається лише на вимогу. На відміну промисловій 

індустрії, їхні висококваліфіковані майстрині - це велика сім'я! Вони чекають 

на замовлення і готуємо його спеціально для кожного клієнта. Це забезпечує 

особистісний підхід, контроль якості на кожному етапі і відсутність 

надвиробництва. 

Команда професіоналів молода, працьовита і уважна до деталей. Ми хочемо 

радіти від того, що робимо та перенести наші цінності: якість, яка поєднується 

з комфортом та жіночністю. Заснована жінкою, для жінок. 

 
 

 

 
https://cultnaked.com/ 

 
 

 

https://cultnaked.com/
https://www.instagram.com/cultnaked/
https://www.facebook.com/cultnaked/
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Головне управління ДПС у Львівській області  повідомляє, 

що майже 70 млн грн до місцевих бюджетів Львівщини 

сплатили власники нерухомості у січні 2022 року 

 

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки у січні 2022 року становлять 69,5 млн гривень. Це майже на 33 відс, 
або на 17,2 млн грн перевищує показник відповідного періоду минулого 
року. 

Протягом січня цього року юридичні особи сплатили до місцевих 
бюджетів 63,7 млн грн, що становить 128,8 % індикативу (49,5 млн грн) 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Порівняно з 
січнем 2021 року (48,0 млн грн) надходження збільшилися на 15,7 млн 
гривень. 

Нагадаємо, що платниками податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які 
є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості. 

 
Читайте інформацію ДПС у соцмережах: 
Instagram – ГУ ДПС у Львівській області (tax_service_lviv) 
Telegram – ДПС у Львівській області (https://t.me/tax_service_Lviv) 

Facebook: https://www.facebook.com/tax.lviv 

YouTube – ДПС у Львівській області 
(https://www.youtube.com/channel/ ДПС у Львівській області ) 
Cубсайт Територіальних органів ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/ 

  

https://t.me/tax_service_Lviv
https://www.facebook.com/tax.lviv
https://www.youtube.com/channel/UCJx2gXI4ir_BJs5UHn15d9w
https://lv.tax.gov.ua/
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"Програма консультаційної підтримки МСБ"  
Для кого  

Підприємства малого та середнього бізнесу, що існують понад два роки на 

ринку та потребують професійних знань і досвіду для розвитку й підтримки 

конкурентоспроможності  

ЄБРР супроводжує консалтингові проєкти, допомагає з вибором експерта , 

а також компенсує 50% витрат завдяки донорам. За умовами програми 

«Жінки у бізнесі» , що фінансується урядом Швеції, компенсація 

становить 60%. 
 

Критерії : 

понад 2 роки роботи на ринку; 

більше 50% компанії належить громадянам України; 

штат компанії налічує до 500 співробітників; 

є потенціал для розвитку; 

гарна ділова репутація; 

існує потреба в залученні консультантів. 

 

Детальніше про умови та подання заявки за посиланням:  
https://www.merezha.ua/grants/ebrd-asb 

 
  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.merezha.ua%2Fgrants%2Febrd-asb%3Ffbclid%3DIwAR1nkaGzN3rDO4FJjxfxbGe9x4SwAKQyEG10Yh2tR-fAW5-YC1YS1RClDmE&h=AT3Bp0OjAMP7X5slIPoGWMWyk17b02_0oa8y1IVkxSNeC037sndunjXOY27bdTXCh9pzZ4pHvHMcZOLwMc26_TZeckqsAWwGW9jTgPzzCanFyn-VBB5fchj17CoJ_ZvWw6Fc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT34xsXyPDRjbcBMvtWPRy9y1f360un13og_YOfkv30gde8WhKLRy_jOPjbi9pasCYFn-HyEDjcbtvX-CvKZzE2YMybA5NrJn9d_hvo8EmH5DFhk4e40EP0Gvc2GrIC2p0fsDZbjz9qSi4lz0ekeSNwiBLac4bxHJ-v14q4n5Y76lhCxxtBubfcq4yOBqYLVwkKNl-Qx4IFMvPs
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П'ятий Міжнародний Форум Івент Індустрії! 
 
Це - стартовий майданчик для відновлення подієвої галузі і її стрімкого 

злету до нових звершень та висот. Розвиток нових вмінь, вдосконалення 
професійних навичок та активний пошук інноваційних рішень.  

 
V Міжнародний Форум Івент Індустрії відбудеться у період 25.02 - 

26.02.2022 у м. Львів на стадіоні "Арена Львів". 
 

 
форум допоможе Вам: 
 

 Надихнутися новими ідеями для великих звершень. 

 Знайти відповіді на питання, які давно цікавлять, адже свіжий 
погляд експертів індустрії дозволить зробити новий виток Вашим 
проєктам. 

 Побачити ринок в цілому і своє місце на ньому розширюючи межі. 

 Провести індивідуальні зустрічі з клієнтами та партнерами. 

 Побачити технологічні новинки event-індустрії. 
 

https://www.facebook.com/eventindustryforum 

https://eventindustry.com.ua/  

https://www.facebook.com/eventindustryforum
https://eventindustry.com.ua/
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Книга Приціл. Як приймати кращі рішення, коли весь світ проти тебе  

Джон Девід Манн, Брендон Вебб 

 

 
Розповсюджений вислів 
«колишніх не буває» цілком 
надається до автора цієї 
книжки. Бізнес та успіх у 
бізнесі — друга серія життя 
Брендона Вебба, колишнього 
морського піхотинця та 
снайпера-"морського 
котика", спецпризначенця з 
досвідом бойових дій в 
Афганістані та Іраку, фахівця з 
військового вишколу. Зараз 
він є автором бестседерів, 
гучних розслідувань та CEO 
багатомільйонного бізнесу 
Hurricane Group.  

 

У книжці «Приціл» він розповідає, як навички та життєві уроки, здобуті під час 

навчання у війську та в бою, допомагали йому долати виклики у цивільній 

кар'єрі. Хоча досвід спецпризначенців є одним з найунікальніших та 

найскладніших можливих досвідів, Вебб розповідає, як використовував його, 

долаючи труднощі та негаразди у бізнесі. 

Брендон Вебб є генеральним директором компанії Hurricane Group, Inc. Будучи головним офіцером 

Військово-морських сил США з більш ніж десятилітнім досвідом, він виконував кілька бойових операцій 

на Близькому Сході та в Афганістані, був головним інструктором в швейцарській школі снайпінгу 

«морських котиків». Він є автором бестселера New York Times The Red Circle, а також книг Among Heroes, 

The Killing School, The Making of a Navy SEAL та The Power of Thought. Джон Дейвид Манн — співавтор 

Вебба у книгах The Red Circle, Among Heroes, The Making of a Navy SEAL, The Killing School. 

Видавництво «Yakaboo Publishing» детальніше про книги за посиланням. 

https://www.yakaboo.ua/ua/pricil-jak-prijmati-kraschi-rishennja-koli-ves-svit-proti-tebe.html#proceed

