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ПРОСТІР БІЗНЕСУ 
№ 142 Вересень 2019 

Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради  

«Я не терпів поразок. Я просто знайшов десять тисяч способів, які не працюють.». 

(Томас Едісон) 

Актуально Дні європейської спадщини 

Підприємства 
Львова 

Горіховий дім 

Анонс  Свято хліба у Львові 
Театральний фестиваль «Кіт Гаватовича» 

Екологічно Стоянки Еко-буса 

Онлайн курси Фактчек: довіряй-перевіряй 

Книга тижня Спалах (Малком Гладуел) 

Актуально 

 

 

Щороку країни Європи обирають певну тему та організовують різноманітні 

заходи під єдиним гаслом. Тематика цьогорічних Днів європейської 

спадщини у Львові -  «Arts and Entertainment». Як і де проводила свій вільний 

час львівська публіка, який відпочинок був улюбленим в різні епохи і чи 

змінилися звички та вподобання містян – про це обговорюватиметься під час 

різноманітних заходів. 

Повна програма заходів: http://bit.ly/2KG7JC2 

#EHDLviv #ДЄСЛьвів 

https://bit.ly/2KG7JC2?fbclid=IwAR0AaxbZuys6qsH50rZf3Ge09ms9SCtlBx8UhNg4dQ_oQvrzxvR27lcaMsg
https://www.facebook.com/hashtag/ehdlviv
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D1%94%D1%81%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Горіховий дім" – це соціальне підприємство, яка керується місією надання 
смачного і якісного харчування та пропонує послуги кейтерингу, пекарні, 
їдальні (доставка обідів у офіс).  

“Горіховий дім” заснований ще у 2012 році як пекарня – соціальне 
підприємство, яке фінансує Центр для жінок, що опинилися у кризових 
ситуаціях (м. Львів). У 2016 році завдяки програмі WNISEF отримали кредит 
на розвиток нового напрямку – кейтерингу.   

 

"Горіховий Дім" здобув 1 місце у категорії "соціальне підприємництво від 
stalo.delo.ua Проект "Stalo" відзначив найкращі бізнес-рішення для сталого 
розвитку: підприємства, що створюють екосистему - дбають про навколишнє 
середовище та/чи позитивно впливаютть на суспільство. 

 

 

В асортименті «Горіхового дому» натуральне 
печиво без барвників, консервантів, цукру, 
глютену, жирів, також розроблене печиво без 
лактози.  

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cоціальне підприємництво активно розвивається у всьому світі. Активна 
соціальна складова є дуже важливим аспектом для розвитку суспільства, тому 
у «Горіхового дому» є три аспекти, які роблять це підприємство таким яким 
воно є: соціальний, економічний та екологічний.

 

o Ефективність роботи 
розділяють на соціальну та 
економічну. 

o 40% від доходу йде на 
підтримку жінок у кризі. 

o Професійна інтеграція жінок в 
бізнес – 20 в рік. 

o Зменшення бідності в 
українському суспільстві через 
допомогу жінкам в кризових 
ситуаціях. 

o Підтримка місцевого 
виробника і локальних 
продуктів. 

o Розробка програми з 
професійної інтеграції для 
навчання і працевлаштування. 

 

 

Серед планів "Горіхового дому" — розширення мережі закладів харчування і 
кейтеринг, розширення продукції, а також підтримка екологічного способу 
ведення бізнесу. 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
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Екологічний аспект в «Горіховому домі» полягає в тому, що з екологічних 
натуральних продуктів, відбувається сортування сміття, як при виготовленні 
продукції, так і в нещодавно відкритих закладах підприємства, а готову 
продукцію пакують у крафтову упаковку. Також у закладах і кейтерингу 
відстуній пластиковий посуд: у кафе немає пластикових стаканчиків, вони 
замінені на керамічні багаторазові, а також використовується посуд, який 
швидко розкладається.  

 

Окрім сортування та використання екологічного посуду, підприємство 
намагається оптимізувати використання продуктів: їжу, яку не продають 
протягом дня віддають людям, які цього потребують, а сухе печиво стає 
основою для коржів під час приготування кондитерської продукції.  

 

Подібні ініціативи та підприємства є дуже важливими для соціально-
економічного розвитку міста. 

 

 

 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
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Анонс 

 

 
Програма «Свята хліба — 2019»  

o Багатий ярмарок — хлібів, калачів, короваїв, кренделиків, паляниць, 
плетінок.  

o Дегустації новинок  
o Шоу-програма у рідних традиціях:  
o Посвячення хлібів.  
o Святкова хода коровайниць.  
o Виступи улюблених гуртів — Творчі колективи, етно-гурт «Ягоди», 

виконавиця авторських пісень YAGODA, хедлайнер свята — 
український рок-гурт «RockOns».  

o Дитяча шоу-програма «Веселий пекар» від генерального спонсора 
«Компанії Ензим» (ТМ «Львівські дріжджі»). 

 

Анонс 

 

 

Кіт Ґаватовича - це театральний фестиваль 
під відкритим небом, який започаткував своє 

існування у 2016 році  
Проводиться у громадському просторі міста, 

у одній із найпопулярніших відпочинкових 
локацій Львова - Літня Сцена Парку Культури. 

А також паралельно задіює нетеатральні 
приміщення, цього року це - Трамвайне депо. 

 

Вхід на всі події фестивалю у Парку Культури – безкоштовний. 

Деталі та повна програма за посиланням: https://www.facebook.com/kitgavatovycha/ 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://www.facebook.com/kitgavatovycha/
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Екологічно 

 
 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
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Онлайн курси 

 

 
 

 

Курс «Фактчек: Довіряй-перевіряй» буде корисним 
журналістам, студентам, менеджерам компаній, 
керівникам та власникам бізнесу, маркетологам, 
аналітикам, домогосподаркам, пенсіонерам, 
фермерам, учням шкіл… Тобто усім!Курс «Фактчек: 
Довіряй-перевіряй» буде корисним журналістам, 
студентам, менеджерам компаній, керівникам та 
власникам бізнесу, маркетологам, аналітикам, 
домогосподаркам, пенсіонерам, фермерам, учням 
шкіл… Тобто усім!. 

 

 

Втомилися від інтернет-фейків, маніпуляцій ЗМІ та брехні політиків? Хочете 

навчитися відрізняти брехню від правди у новинах, дописах на Facebook та 

відео на YouTube? Не знаєте, яким ЗМІ та експертам довіряти?  

Проект VoxCheck та EdEra створили онлайн-курс «Фактчек: Довіряй-

перевіряй» саме для тих, хто хоче споживати тільки правдиву інформацію і 

не потрапляти у пастку фейків та міфів. Разом з експертами з медіа та 

економіки ми розкажемо про: 

 
 

 

 

 
Реєстрація на онлайн курс за 
посиланням: 

https://cutt.ly/0wRzHmE 
 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
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Книга тижня 

 

 

 

 

o Майже 2500 відгуків на 

Аmazon •  

o У ТОП-20 бізнес-книжок з 

лідерства та прийняття рішень 

•  

o Національний бестселер № 1 

у США  

 

 

Вважаєте, що чим більшим об’ємом інформації володіє людина, яка приймає 

рішення, тим краще вона впорається? Помиляєтесь!  

Найважливіші рішення ми приймаємо у перші 2 секунди — на підставі 

побіжного погляду та інтуїції! Саме ця здатність нашого мозку діяти 

блискавично дала людству шанс на виживання. А чи можна використати її, 

аби й сьогодні досягати успіху? Сила таких бліцрішень допомогла здобути 

перемогу керівнику масштабних навчань армії США, кардіологам у лікарні 

екстреної допомоги, торговцю автомобілями та дизайнеру офісних меблів, а 

також ледь не коштувала мільярдних прибутків компанії Coca-Cola.  

Обрати собі пару на все життя, виважено віддати свій голос на виборах, з 

першого погляду оцінити бізнес-партнера допоможе сила несвідомих думок — 

не дар обраних, а вміння, яке може розвинути кожен!  

Малколма Гладуелла — поп-соціолога і журналіста The Washington Post і The 

New Yorker, називають «найбільш оригінальним американським 

журналістом». Журнал Time вніс Гладуелла до переліку 100 найвпливовіших 

людей світу, а всі його дослідження із соціальної психології стали 

бестселерами The New York Times та The Globe and Mail.  

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com

