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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Якщо Ви хочете створити щось, але технології до цього ще не дійшли,
просто знайдіть найпростіший шлях реалізації»
(Денніс Кроулі )
Актуально

Львів здобув перемогу у номінації «Найбільш відкриті видатки»

Підприємства
Львова

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького

Конкурс

Конкурс проектів для інститутів громадянського суспільства

Навчання

Школа малого і середнього підприємництва

Увага

Обережно з чадним газом

Львів здобув перемогу у
одній з 12 номінацій премії

«Кришталь року» —
«Найбільш відкриті
видатки».
Разом зі Львовом у цій
номінації були номіновані
Вінниця, Київ, Луцьк, Суми,
Дрогобич, Чернігів, Чернівці.

Актуально

Один з пріоритетів Львівської
міської ради — це відкритість.
Адже це дає змогу як збільшити
поінформованість, так і
залучити більшу кількість
мешканців до прийняття рішень
і співпраці.
Організатори події —
консорціум проектів
міжнародної технічної допомоги
за підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID),
Представництва Європейського
Союзу, Уряду Канади, Фонду
Східна Європа та Міжнародного
фонду «Відродження».
Деталі на стр. 5.
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Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького
Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького було відкрито у
1929 році , замінивши старий аеропорт на Левандівці. Перший рекорд було
встановлено у 1991 році, коли за рік його послугами скористався мільйон
пасажирів
Новий термінал А найбільшого аеропорту
у Західній Україні за
пасажиропотоком та маршрутною мережею було введено в експлуатацію
12 квітня 2012 року.
Підприємства
Львова

Під час будівництва терміналу, виникало декілька ідей, як назвати:. на честь
Івана Георгія Пінзеля, Степана Бандери та засновника Львова - Данила
Галицького, внаслідок обрали останній варіант.
Пропускна здатність становить 2000 пасажирів на годину, лише за першу
половину 2018 року через двері львівського аеропорту пройшли 650 000
мандрівників.
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Динаміка авіаперевезень за 2017 р.

Сьогодні аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького є найбільшим
авіаційним вузлом на заході країни. Директор з комунікацій авіакомпанії МАУ
Євгенія Сацька визнає, що за своїм технічним та кадровим ресурсом, він
повністю готовий до відкриття далекомагістральних рейсів. На період свят
такі лоукостери, як Wizz Air, Ryanair, Ernest, збільшили кількість до 40
додаткових рейсів .

Підприємства
Львова

Також підприємство веде переговори не лише з авіакомпаніями, а й з
іншими аеропортами, щоб вони допомагали їм відкривати нові рейси, що є
одною з головних цілей на 2019 рік. Найбільш затребуваними авіарейсами є
в Іспанію та Португалію, в такі міста, як Лісабон, Мадрид, Барселону та
Валенсію. Керівництво вже розіслало пропозиції багатьом авіакомпаніям
щодо цього, також компаніям Ryanair, і Wizz Air з переліком нових 15-20
маршутів зі Львова. Зокрема компанія Ernest обіцяє додати 2-3 напрямки,
проте ще не є відомо, куди саме.
До TOP-3 найпопулярніших напрямків зі Львова є Варшава, Стамбул
та Київ.
Такий вигляд має частка авіакомпаній в загальному пасажиропотоці
міжнародних рейсів аеропорту “Львів”.
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5 частина пасажиропотоку аеропорту належить до напрямку у Польщу,
з аеропорту можна полетіти у Варшаву, Гданськ, Краків, Вроцлав, Катовіце,
Познань, Ольштин та Бидгощ, авіаперевізниками LOT, Ryanair та Wizz Air.
Частота вильотів до Варшави — 3 рази/день. Завантаження під час свят було
від 80% до 100%. Гендиректор аеропорту заявляла, що у такі міста, як
Варшава і Краків часто бувають овербукінги впродовж року, тому є прохання
до компаній додати частоти для цих міст, щоб усі пасажири були забезпечені
місцем у літаку.
Для відкриття далекомагістральних рейсів, “Львів” починає
спілкуватись із American Airlines, Delta, United, зокрема і з аеропортами НьюЙорку та Чикаго. Зараз ідуть активні переговори і з вітчизняним перевізником
МАУ для цих міст та канадського Торонто, з частотою 3-4 рейси/тиждень.
Зараз пасижири мають змогу летіти, наприклад, до столиці Польщі, а звідти
до США або Канади. Звісно, коли зі Львова будуть ці далекомагістральні
маршрути, то буде конкуренція для авіакомпаній, але це дає плюси. Поперше, перевізники будуть знижувати ціни на переліт, а, по-друге, нові рейси
будуть приваблювати більший пасажиропотік.
Також є сподівання, що Qatar Airways почне польоти із Львова до Азії
уже влітку 2019 року. Переговори з китайськими компаніями аеропорт може
планувати після укладання угод далекомагістральних рейсів до США, Канади
та Азії.
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Актуально
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Департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної
державної адміністрації оголошує конкурс з визначення проектів (заходів),
розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання
(реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2019 році з Регіональної
програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського
суспільства у Львівській області на 2018-2020 роки
Проекти, що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на
реалізацію таких пріоритетних завдань:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Соціально-економічний розвиток;
Культурно-просвітницька діяльність;
Аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень;
Протидія корупції;
Інституційний розвиток інститутів громадянського суспільства;
Забезпечення захисту інформаційного простору.

Види діяльності: проведення ігор, конкурсів, флеш-мобів, засідань за
круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, форумів, фестивалів,
конференцій, панельних дискусій, виставок, ярмарок, квестів, досліджень,
фокус-груп, анкетувань та інших.
Конкурс

Конкурсні пропозиції приймаються до 8 лютого 2019 року щоденно, крім
суботи, неділі та святкових днів, з 09-00 до 18-00 год. за адресою: м. Львів,
вул. Винниченка, 18, к. 403.
Контактна інформація: тел.: (032) 2-999-555, e-mail: depinfoloda@gmail.com.
Конкурс проводиться до 7 березня 2019 року.
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Плануєте зробити наступний крок у розвитку бізнесу, але не вистачає
відповідних знань?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Організатори запрошують Вас на інтенсивний курс за форматом MBA —
Школу малого і середнього підприємництва. Проект створений фондом
Василя Хмельницького K.Fund.
Фонд K.Fund покриває 50% вартості навчання.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Кому підходить Школа МСП:
1. Тим, хто тільки створює власний бізнес.
2. Власникам бізнесу.
3. Керівникам і топ-менеджменту.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Навчання

У Школі на Вас чекають 6 насичених модулів, 7 майстер-класів, особисті
консультації і захист бізнес-ідей. Ми навчаємо:
— основам підприємницької діяльності;
— маркетингу;
— фінансовому і операційному менеджменту;
— побудові бізнес-моделей;
— юридичним аспектам ведення власної справи.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Всі учасники Школи під час навчання безкоштовно отримають шаблони для
фінансових звітів, інструкції для роботи відділу продажів, таблиці аналізу
конкурентів та безліч інших корисних матеріалів для керування бізнесом.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Заходьте на сайт lviv.mspschool.com.ua, щоб дізнатися більше або
зареєструватись на консультацію.
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Увага
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